
Hengelsportoase bouwen

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

Een orgineel

1. Basiselement

2. Podium

4. Uitrusting

3. Heftechniek

1. Basiselement
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1   Kanthout, 6 cm x 10 cm x 450 cm

2   Kanthout, 6 cm x 10 cm x 500 cm

3   Kanthout, 6 cm x 10 cm x 68 cm

4   Kanthout, 6 cm x 10 cm x 385 cm

5    Houten plaat, triplex 18 mm,   
250 cm x 125 cm  

6    Houten plaat, triplex 18 mm,   
250 cm x 70 cm  
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Materiaal voorbereiden

1  2  3  4  Zaag de stukken kanthout voor het onderstel 
op de juiste lengte.

5  6  Het bodemoppervlak wordt op maat uit triplex gezaagd.

Montage

1. Leg de stukken kanthout parallel tegen elkaar op de definitieve 
plaats van opstelling. Hou de buitenafmeting aan volgens de 
planning. Bij een oneffen bodem moeten de stukken hout gecom-
penseerd worden met steunen.  

2. Schroef nu de bodemplaten vast zoals aangegeven in de 
tekening. Je kunt het beste houtschroeven met verzonken kop, 
4 mm x 40 mm, gebruiken.

3. Schroef voor het achterste wandelement eerst de dwarsbalk 
vast. Zet dan de verticale stukken kanthout telkens aan de kopse 
kant van het liggende kanthout en schroef ze vast. Schroef nu 
de diagonale verstevigingsbalken telkens aan de zijkant van de 
verticale stukken kanthout. De beide uiteinden worden eerst in 
een hoek van 45° afgeschuind.

4. Het voorste wandelement wordt ook gemonteerd. 

5. Zet nu de beide zijbalken er aan en schroef deze vast aan het 
voorste en achterste wandelement. Voor de houtverbindingen door 
de stukken kanthout heb je houtschroeven van 15 cm lengte nodig.
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1   Kanthout, 6 cm x 10 cm x 250 cm

2   Kanthout, 6 cm x 10 cm x 136 cm

3   Kanthout, 6 cm x 10 cm x 500 cm

4   Houten plaat*, 250 cm x 68 cm

5   Houten plaat*, 250 cm x 10 cm

6   Houten plaat*, 136 cm x 68 cm

7   Houten plaat*, 136 cm x 10 cm

8   Houten plaat*, 250 cm x 68 cm

9   Houten plaat*, 250 cm x 10 cm

10   Scharnier, 44 mm x 203 mm

11   Oogbout
*Houten plaat = betonplex, 18 mm.

4

4

4

4

6

8

6

7

7

8

9

10 11

11

10

10

5

9

5

5 5

1

1

1

2

2

3

3

3

3

3

Achterste klep

Voorste klep

Materiaal voorbereiden

1  2  3  Zaag de stukken kanthout voor de kleppen op de 
juiste lengte. De kleppen dekken het onderstel helemaal af en 
worden later met trekkabels bewogen.  

4  5  6  7  8  9  De bekledingen aan de zijkant maak 
je op maat van zeefdrukplaten, 18 mm. De schroefgaten worden in 
de platen voorgeboord.

10  Als gewricht voor de kleppen heb je scharnieren nodig. Aan 
de achterste klep worden deze direct op de stukken kanthout 
geschroefd. Bij de voorste klep komen de scharnieren op de be-
kleding en worden deze met langere schroeven tot in de stukken 
kanthout geschroefd. 

11  Voor de bevestiging van de trekkabels kun je het beste 
oogbouten nemen.   

Montage

1. Leg de stukken kanthout voor de rand rond de achterste klep 
dekkend op het onderstuk. Voor de verdere bewerking kun je de 
stukken hout fixeren met schroefklemmen. Zet dan de lijfverster-
kers er gelijkmatig verdeeld in en schroef ze vast. Verbind de 
gemonteerde achterste klep en het onderstuk aan de achterkant 
met scharnieren. Na de montage kun je de schroefklemmen 
verwijderen. Vervolgens monteer je nog de voorste klep. 

2. Nu kun je de zijvlakken aan de buitenkant bekleden. Boor de 
zeefdrukplaten voor de schroefkoppeling voor. Het voorboren is 
vooral belangrijk bij de randen om te voorkomen dat het materiaal 
scheurt. De voorste klep wordt met het onderstuk verbonden met 
scharnieren, zodat deze naar voren toe opengeklapt kan worden.  

3. Tot slot worden er nog zeefdrukplaten op de afdekplaat gelegd. 
Laat tussen de achterste en voorste klep een opening zitten, zodat 
de kleppen gemakkelijk geopend kunnen worden. Voor het ophef-
fen van de kleppen schroef je telkens een haak aan het hefpunt. 
Monteer de haken niet in elkaars verlengde, zodat het inhangen 
van de lasthaken voor de trekkabels makkelijker wordt. 

Tip: voordat je de kleppen aan de haken hangt, moeten deze met 
de hand getest worden. Als ze gemakkelijk in de gewenste richting 
bewogen kunnen worden, staat ook niets de elektrische bediening 
meer in de weg.

1. Basiselement/kleppen

10 cm
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2. Podium

3. Heftechniek

1   Kanthout, 6 cm x 10 cm x 500 cm

2   Kanthout, 6 cm x 10 cm x  68 cm

3   Kanthout, 6 cm x 10 cm x  114 cm

4   Houten plaat*, 250 cm x 114 cm

*Houten plaat = betonplex, 18 mm.

1   Houten plaat*,   
 30 cm x 20 cm

2   Gatenplaat 

3   Keerrol 

4   Oogbout 

5    Schroef met 
schroefdraad 

6   Elektrische kabeltakel 

7   Kanthout,   
 6 cm x 10 cm x 60 cm

*Houten plaat =
betonplex, 18 mm.

5   Houten plaat*, 114 cm x 68 cm

6   Houten plaat*, 114 cm x 10 cm

7   Hoekverbinder 
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Materiaal voorbereiden

Met het podium maak je je woonoppervlak groter. Hier kunnen 
extra wooninrichtingen gebouwd worden.

1  2  3  Zaag de stukken kanthout voor het podium op 
de juiste lengte. De lengte kun je natuurlijk aanpassen aan je 
persoonlijke ruimte. De hier getekende afmetingen zijn slechts 
suggesties.  

4  5  6  Voor de afdekking en de bekleding aan de zijkant 
zaag je de zeefdrukplaten op maat.

7  Voor de verbinding van het podium met het onderstel gebruik 
je hoekverbinders.

Montage

Voor de montage worden er 3 x 3 posten met telkens twee 
dwarshouten opgesteld. Kies de hoogte van de posten zo dat de 
stukken kanthout er aan de bovenkant nog met de hoge kant 
opgelegd kunnen worden. Let er op dat er tussen de klep en het 
podium een opening nodig is voor het omhoog klappen.

Materiaal voorbereiden

1  2  3  4  5  Bereid de bevestiging van de keerrol voor. 
Zorg hierbij voor een absoluut veilige verankering aan het wand-
oppervlak. De delen moeten geschikt zijn voor de geplande last.  

6  7  Voor iedere klep en ook voor het ophijsen en laten 
zakken van de boot heb je een elektrische kabeltakel nodig. 

Montage

Bij de montage van de trekkabels en de toepassing van de daarbij 
behorende onderdelen moet de grootste veiligheid in acht geno-
men worden. Veranker de delen zo dat ze niemand schade kunnen 
berokkenen. Laat de benodigde onderdelen indien nodig monteren 
door een deskundig iemand.

Keerrol

Elektrische kabeltakel

Functioneringsschema

De hengelsportoase bestaat 
uit bewegende onderdelen 
die je naar wens kunt openen, 
sluiten of omhoog en omlaag 
kunt zetten. Om te zorgen 
dat alles functioneert met 
een druk op een knop, 
heb je meerdere trekka-
bels met keerrollen nodig 
en ook de bijbehorende 
bedieningsonderdelen. In de 
schematekening zie je de 
positie van de trekkabels, 
die gemonteerd worden met 
het in acht nemen van de 
veiligheidsstandaards.
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4. Uitrusting
Materiaal voorbereiden

De uitrusting van je hengelsportoase is een persoonlijke kwestie. 
De hier getoonde voorbeelden dienen alleen als suggestie. Bouw 
alles naar wens op en gebruik ook de mogelijkheid van een be-
planting met echte planten en echt water in het vijverbekken. Dan 
wordt de hengelsportoase een echte natuurbelevenis.

1  De zeefdrukplaten zijn nodig voor de binnenbekleding van de 
achterste klep. Daarop komt dan het fotobehang.  

2  Het motief van het fotobehang geeft de vormgeving van je 
landschap diepte. Gebruik deze mogelijkheid en kies een geschikt 
motief.

3  Het grastapijt is in een grotere hoeveelheid nodig. Bekleed 
er alles mee, wat er natuurlijk uit moet zien. Dan heb je al een 
optimale basis voor verdere uitrustingen. 

4  Zonder water zou het landschap maar half zo origineel zijn. 
Kies een handzame kant-en-klare vijver uit, die je later kunt 
vullen met water.   

5  De stukken kanthout heb je eventueel nog over van de 
bouw van het onderstel. Gebruik ze nu voor het maken van het 
vijveronderstel.   

6  Voor het maken van het vijveronderstel zijn er, afhankelijk 
van de grootte van de kant-en-klare vijver, triplexplaten nodig. 
Kies de grootte zo uit dat je aan de buitenkant rond de vijver nog 
een rand overhoudt. Deze kun je later gebruiken om er planten op 
te zetten. 

Montage

1. Voor het bouwen van een vijveronderstel leg je de vijverschaal 
op de respectievelijke triplexplaat en teken je de buitenomtrek op 
het hout. Leg de vijverschaal dan weg en teken de binnenrand af, 
die uitgezaagd moet worden.   

2. Boor in de binnenste lijn een gat van 10 mm om de decou-
peerzaag in te kunnen steken. Nu kun je de vijvervorm er uitzagen 
met de decoupeerzaag. Omdat de vijvervorm normaal gesproken 
niet symmetrisch is, moet de triplexplaat omgedraaid worden. De 
afgetekende omtrek zit nu aan de onderkant.  

3. Maak passende pootjes met de stukken kanthout om de trip-
lexplaat op te leggen. De diepte moet nu overeenkomen met de 
diepte van de vijver. Als bodemoppervlak kan de uitgezaagde plaat 
gebruikt worden, dan staat de met water gevulde vijver stabiel en 
kan hij niet doorbuigen.

4. Na het opstellen van je landschap, kun je de vijverschaal er 
inzetten. Volgens hetzelfde principe kun je nog een tweede vijver 
voorbereiden. Maar gebruik dan een andere hoogte, dan ziet het 
er natuurlijker uit.

Tip: bouw er nog podia in, waarmee je het landschap op verschil-
lende hoogten kunt brengen. De natuur is ook niet helemaal effen 
en glad.

Nu kun je tuinman worden en het grastapijt gaan leggen. Tacker 
hem op de gewenste plaatsen op het hout. Op het grastapijt ko-
men planten en de verdere uitrusting, zoals een tent en een boot. 
De boot kan ook in positie gebracht worden met een elektrische 
kabeltakel en je kunt daarmee „gaan vissen“.

1   Betonplex, 1,8 cm x 125 cm x 250 cm

2   Fotobehang, 500 cm x 250 cm

3   Grastapijt* 

4   Kant-en-klare vijver* 

5   Kanthout, 6 cm x 10 cm* 

6   Triplex, 18 mm*
*Afmetingen aanpassen aan de
gebruikte kant-en-klare vijver.
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Tip: maak de grootte van de
triplexplaat rondom min. 10 cm

groter dan de kant-en-klare vijver.



Hengelsportoase bouwen

Materiaal en gereedschap

 Fotobehang  
  Kanthout
  Kunstgras
  Gatenplaat
  Kant-en-klare PE-vijver
  Planten
  Oogbout
  Scharnier
  Schroef
  Elektrische kabeltakel
  Betonplex
  Triplex, 18 mm
  Behangplaksel
  Keerrol
  Hoekverbinding

Dit moet je nog aanschaffen

  Eend
  Boot
  Tent
  Decoratieartikelen (bijv. gebladerte)

  Accuschroevendraaier  
  Meetlint
  Potlood
  Boormachine
  Cutter
  Nagelpistool met nagels
  Handcirkelzaag
  Plakselborstel
  Plakselemmer
  Compressor
  Ladder
  Steeksleutel
  Decoupeerzaag
  Behangborstel
  Waterpas

Materiaal Gereedschap


