
4. Geuraggregaat

3. Fotorolgordijn

1. Standaard

2. Boslooptrommel

1. Standaard 1   Wandelement (multiplex, 18 mm)
 158 cm x 92,5 cm

2  Kanthout, 6 cm x 10 cm x 316 cm

3   Kanthout, 6 cm x 10 cm x 82,5 cm

4   Kanthout, 6 cm x 10 cm x 120 cm

5   Wiel, Ø 160 mm x 50 mm breit 

6    Stang met schroefdraad 
M10 x 130 cm 
met moeren en sluitringen
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Wandelement 
voorbereiden

Boslooptrommel 
R=138

Materiaal voorbereiden

1   Bereid het wandelement op maat voor volgens de tekening. 
De snede van de boog kun je het beste maken door telkens 
een plaat op de grond te leggen en met een draadpasser (zie 
tekening) de cirkel op de plaat te tekenen. Zaag deze met de 
decoupeerzaak uit. Teken ook de uitsparingen voor het inzetten 
van de dwars lopende stukken kanthout en zaag deze ook uit. 
Boor tot slot de beide gaten voor de stangen met schroefdraad. 
Het wandelement kan nu gebruikt worden als sjabloon voor elf 
andere elementen. De rechter en linker wandelementen zijn 
elkaars spiegelbeeld.

2  tot 4   Zaag de stukken kanthout (dezelfde houtdiameters) 
op de benodigde lengte.

5   De wielen (twaalf stuks) worden gemaakt van „zwenkwielen 
van transportapparaten“. Verwijder hiervoor de delen van de 
behuizing en gebruik alleen de wielen.

6   Zaag de stangen met schroefdraad (vier stuks) op de 
passende lengte en leg ze klaar met telkens twee moeren en 
sluitringen.
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Woudloopsimulator bouwen

MANCAVE
Hij heeft een ruimte. Hij heeft tijd. En niemand houdt hem tegen.

Een orgineel
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Montage

1. Leg de drie stukken kanthout met de hoge kant op de montagepositie. 

2. Schroef de gemaakte wandelementen aan de stukken kanthout. Schroef hiervoor twee wandelementen eerst 
met de ene kant aan het desbetreffende kanthout en schroef dan telkens een kanthout met een randafstand 
van 6 cm in een rechte hoek vast. Schroef bij het vastmaken telkens vanaf de plaat in de stukken kanthout. 
Je kunt bijv. houtschroeven met verzonken kop van 4 mm x 40 mm gebruiken.

3. Stel de kant-en-klare standaard op de definitieve positie op. De afstand aan de buitenkant bedraagt 120 cm.

4. Aan elke kant worden de drie standaards dwars verbonden met telkens twee stukken kanthout. Na het 
inzetten in de juiste uitsparing wordt alles nog een keer uitgericht. Schroef de stukken kanthout vast met 
houtschroeven bijv. van 6 mm x 90 mm. Boor de schroefgaten voor.

5.  Na de opbouw kunnen de wielen er ingezet worden. In elk van de drie standaards komen vier wielen. Steek 
hiervoor de stang met schroefdraad in de bovenste asboring. Zet dan het wiel er in en schuif de stang met 
schroefdraad door de asboring van het wiel. Schuif de stang met schroefdraad verder en doe dit alles ook bij 
het middelste en laatste wandelement. 

6. Op elk van de beide buitenste uiteinden van de stang met schroefdraad komt een sluitring en wordt een 
moer met schroefdraad gedraaid.

7. Bouw dan de beide onderste stangen met schroefdraad ook in met de desbetreffende wielen.



Bladverbinding

Lijmen met 
houtlijm 

Schroeven

20 cm

2. Boslooptrommel
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1   Cirkelvormen (multiplex 1,8 cm)
 Ruw formaat 1a): 125 cm x 250 cm
 Ruw formaat 1b): 40 cm x 140 cm

2   Multiplex, 6 mm x 116 cm x 753 cm 
 (totale lengte)
  Aanwijzing: de totale lengte wordt samenge-

steld met verschillende plaatvormen.

3   Kunstgras, 116 cm x 753 cm

1

Berekenen van de binnenomtrek
van de boslooptrommel:

U = π x d
Voorbeeld: 3,14159 x 240 cm = 753,99 cm
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Materiaal voorbereiden

1  Zaag de vormen uit 1,8 cm dik multiplex. De cirkels worden 
zoals onderstaand beschreven uit passend grote ruwe formaten 
gezaagd. Door het in elkaar zetten van de verschillende cirkele-
lementen kun je standaard maten gebruiken bij het kopen van het 
hout. 

2  Breng de 6 mm dikke multiplexplaten op de benodigde 
breedte. Ze worden in het binnenste cirkelsegment gezet als 
bodemplaten.

3  Voor het juiste gevoel bij de bosloop is kunstgras het beste 
geschikt. De benodigde baanbreedte bedraagt 116 cm. Snij het 
op deze breedte. Kunstgras is verkrijgbaar op de rol.

Montage

De cirkelsegmenten worden samengevoegd met een zgn. bladver-
binding. Dat zorgt voor stabiliteit. Er worden altijd drie voltooide 
cirkels samengevoegd tot één enkele, stabiele cirkel. In totaal 
bouw je drie cirkels. 

1. Op de bodem teken je een cirkel met een draadpasser. De beide 
getekende cirkels komen overeen met de buiten- en binnendia-
meter van de boslooptrommel. 

2. De gemaakte houten vormen leg je in het getekende schema 
op de cirkelvorm en positioneer je deze parallel met elkaar. De 
houten vormen overlappen elkaar en bedekken de cirkelvorm. 
Met de draadpasser breng je nu de beide cirkelvormen over op 
het houtoppervlak.

3. Teken de bladverbinding bij de overlappingen van de houten 
vormen. Je kunt deze zagen met ronde hoeken. Dat zorgt ervoor 
dat je geen gaten hoeft te boren voor het keren van het zaagblad.

4. Om er voor te zorgen dat beide houten segmenten later aan 
elkaar passen, verbind je deze telkens met een schroefklem of 
schroef je ze provisorisch op elkaar. Dan kun je ze gemakkelijk 
van de grond halen en ergens zo opleggen dat je beide houten 
vormen samen kunt zagen met een decoupeerzaag. Als de eerste 
cirkel helemaal uitgezaagd is, kun je hem gebruiken als sjabloon 
voor het tekenen van de andere vormen. 

5. Leg nu de eerste cirkel passend in elkaar. Het oppervlak smeer 
je in met houtlijm en daar leg je de tweede cirkel op. De tweede 
cirkel moet nu gedraaid op de eerste cirkel liggen. De snijkanten 
liggen dan niet op elkaar en het geheel wordt stabieler. De derde 
cirkel wordt ook iets gedraaid op de vorige cirkel gelijmd. Voor de 
zekerheid worden de cirkels nog vastgeschroefd.

6. Zet de drie gemaakte cirkels nu in de standaard. Zet deze er 
zo in dat ze op de wielen staan. In de binnenste cirkel kunnen de 
bodemplaten het beste bevestigd worden met een tacker. Het hout 
kan zo ver gebogen worden dat het zich aanpast in de ronding. 
Verwerk eerst alle hele plaatsegmenten en bereken tot slot het 
nog benodigde stuk. Verkort deze, zodat hij past en zet hem er 
ook in.

7. Tacker het kunstgras naadloos vast. Er mogen geen struikel-
randen ontstaan. Dan hebt je optimale loopcondities.

Ø Buiten = 276 cm
Ø Binnen = 240 cm

1a



3. Fotorolgordijn
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Materiaal voorbereiden

1   Regel een vierkante buis (aluminium), 4 cm x 4 cm x 200 cm.

2   Zaag de kopplaat twee keer uit 1,8 cm dik multiplex in de er 
op getekende vorm. 

3   Zaag ook de afdekking uit 1,8 cm dik multiplex.

4   De hoekplaat wordt vier keer in de opgegeven maat 
gezaagd. Hij dient voor het versterken aan de zijkant.

5   De hoekverbinding heb je twee keer nodig. Daarmee wordt 
de stellage aan de wand vastgemaakt. Afhankelijk van de hoedani-
gheid van de wand kun je de hoek tegen de wand schroeven of 
moet je met pluggen werken.

6   Voor het beeldmotief kun je fotobehang gebruiken en deze 
op het rolgordijn bevestigen. Omdat fotobehang in de regel uit 
meerdere afzonderlijke delen bestaat, moet je ze eerst aan elkaar 
plakken. 

Montage

1. De beide houten vormen kun je met de decoupeerzaag in de 
benodigde hoeveelheid zagen. Het beste is eerst één stuk te 
zagen en dit gebruiken als voorbeeld voor de andere vormen. Dan 
worden alle delen exact hetzelfde. Na het zagen kun je de be-
vestigingsgaten met een Ø van 6 mm boren zoals in de tekening. 
Omdat beide delen telkens op de hoek aan de vierkante buizen 
geschroefd worden, mogen de gaten niet op dezelfde hoogte 
zitten.

2. Neem de boorgaten dan over op de beide vierkante buizen 
en boor deze met een Ø van 6 mm. Schroef de beide kopplaten 
telkens in het midden aan de uiteinden van de vierkante buizen. 
Het beste is hiervoor schroeven met draad van 6 mm x 90 mm 
te gebruiken met passende sluitringen en moeren. Schroef dan 
telkens twee hoekplaten aan elke vierkante buis. De kop- en 
hoekplaten moeten daarbij op één lijn liggen met de bovenkant 
van de vierkante buis.

3. Nu kun je de afdekking vastschroeven. Hiervoor neem je 
houtschroeven van 4 mm x 40 mm. Het vastschroeven gebeurt van 
bovenaf door de afdekking in de kop- en hoekplaten. Teken de 
positie van de schroefverbinding op de afdekking, zodat je precies 
midden in het hout schroeft.

4. Om er voor te zorgen dat de hele constructie ook blijft staan, 
heb je een wandbevestiging nodig. Hier breng je boven op de af-
dekking twee hoekverbindingen aan. Als de hoogte exact ingesteld 
is en de rolgordijnen gemonteerd zijn, kun je de hoekverbindingen 
op de wand schroeven.

5. De definitieve hoogte/gewenste hoogte krijg je, als je twee ver-
stelbare fotostatieven onder aan de vierkante buizen vastmaakt.

6. Aan de onderkant van het aan elkaar gelijmde fotobehang 
breng je nog een verzwaring aan. Leg hiervoor aan de achterkant 
een metalen stang in de breedte van het behang, vouw het behang 
om en plak de rand met plakband vast. Rol dan de bespanning 
van het rolgordijn op de maat van het behang uit en leg het 
behang beneden goed op de bespanning. Hij wordt alleen aan 
de bovenkant bevestigd. Gebruik plakband dat goed plakt op de 
bespanning. Aan de onderkant blijft het behang los. Zo kan het bij 
het oprollen geen plooien vormen. Als je niet altijd voor dezelfde 
achtergrond wilt lopen, maak dan meteen twee of drie rolgordij-
nen achter elkaar. De getoonde constructie is hier geschikt voor.

Nu nog de houders van het gebruikte rolgordijn aan de onderkant 
aan de afdekking schroeven en het rolgordijn er in zetten. 
Voor meer plezier kun je in totaal drie rolgordijnen aan de hier 
getoonde constructie monteren. Je gewenste motief is dan dichtbij 
beschikbaar.
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Wandbevestiging

Plakband
Individuele 

bevestiging van 
de vierkante 
buis aan het 
fotostatief

Fotobehang

1 40
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1   Vierkante buis, 4 cm x 4 cm x 200 cm

2   Kopplaat, 1,8 cm x 40 cm x 30 cm

3   Afdekking, 1,8 cm x 40 cm x 300 cm

4   Hoekplaat, 1,8 cm x 30 cm x 25 cm

5   Hoekverbinding, 9 cm x 9 cm x 6 cm

6   Rolgordijn, 296 cm x 300 cm
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4. Geuraggregaat
Voor het bouwen van het geuraggregaat moet je nog een keer je 
creativiteit de vrije loop laten. Geschikte gebruiksvoorwerpen zijn: 
een tafelventilator, een transparante buis en een taartrooster. Hoe 
je dit voorwerp bouwt, hangt af van de beschikbare onderdelen. 
Welke geur je gebruikt, hangt af van de vulling. Tafelventilator

Transparante buis en
geurtoevoeging naar

wens Taartrooster



GereedschapMateriaal

  6-kant houtschroef  
  Fotobehang
  Schroef met draad
  Stang met schroefdraad
  Houtlijm
  Kanthout
  Kunstgras
  Moeren
  Rol
  Schroef
  Multiplex plaat, 18 mm
  Multiplex plaat, 6 mm
  Sluitring
  Hoekverbinding

Dit moet je nog aanschaffen

  Fotostatief
  Taartrooster
  Rolgordijn 296 x 300 cm
  Tafelventilator
  Transparante buis

  Accuschroevendraaier  
  Cutter
  Tacker met krammen
  Vijl
  Handcirkelzaag
  Compressor
  Steeksleutel
  Penseel
  Decoupeerzaag
  Hoekslijpmachine
  Opvouwbare duimstok

Woudloopsimulator bouwen

Materiaal en gereedschap


