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

Een orgineel

1. Basisbehuizing

1

Materiaal voorbereiden

1  2  3   Zaag de houten platen voor de basisbehuizing in 
de opgegeven maten. Maak de zaagranden glad met schuurpapier.

4  5  6   Zaag de stukken kanthout op de benodigde lengte.

Montage

1. De houten platen worden met behulp van de stukken kanthout 
aan elkaar geschroefd. Begin met twee zijwanden en schroef deze 
aan de buitenkant aan het binnen opgestelde kanthout. Gebruik 
hiervoor de houtschroeven met verzonken kop, 4 mm x 40 mm. 

2. Schroef de andere zijwanden ook vast volgens dit principe.  
Tot slot komt de afdekplaat er op. 

De houten platen zijn van triplex, 18 mm

1   Houten plaat, 120 cm x 150 cm

2  Houten plaat, 150 cm x 70 cm

3   Houten plaat, 116,5 cm x 70 cm

4   Kanthout, 2,4 cm x 4 cm x 146 cm

5   Kanthout, 2,4 cm x 4 cm x 110 cm

6   Kanthout, 2,4 cm x 4 cm x 65 cm
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Bierbeek bouwen

„Kop van Jut“

1. Basisbehuizing

7. Pomp

6. Bar/behuizing

5. Goot

2. Opbouwelement
3. Resultaatontspanner

4. Wip



2. Opbouwelement
Materiaal voor achterwand van de behuizing 
voorbereiden

1  2  3  Zaag de houten platen voor het opbouwelement in 
de opgegeven maten.  

4  De goothouder moet bij de nominale wijdte (NW) van het 
gebruikte gootsysteem passen.

Montage achterwand van de behuizing

Maak in het midden van de achterwand van de behuizing een 
opening zoals in de tekening. Deze is nodig voor de montage van 
de flessenglijbaan. Dan kun je de vier platen vanaf de achterkant 
vastschroeven. De montagehoogte van de beide middelste platen 
is variabel. Ze dienen als versteviging van de behuizing. Monteer 
tot slot nog het kanthout met de goothouder.

Materiaal voor het ontspannermechanisme 
voorbereiden

1  tot 9  Zaag de houten platen voor het ontspannermecha-
nisme in de opgegeven maten.  

10  11  12  Verkort de beide schroefdraadstangen op de 
opgegeven maten. Dat gaat het beste met een metaalbeugelzaag. 
Ontbraam de zaaguiteinden met een platte vijl, zodat de moer er 
opgedraaid kan worden.

13  Het U-profiel wordt voorbereid met de benodigde boorgaten.

14  De dranktrommel bestaat uit een KG-buis. 

15  Voor de rotatie van de trommel heb je een riem van 220 cm 
lengte nodig. Hiervoor kun je een rolluikriem gebruiken.

16  Het hangende gewicht zorgt voor de aandrijving. De riem en 
het gewicht moeten na meerdere afwikkelingen weer naar boven 
opgewikkeld worden door het draaien van de trommel.

17  De drukveer schuift de stift na de rotatie van de trommel 
weer in het boorgat in de trommel en stopt deze.

Montage ontspannermechanisme

1. Het belangrijkste onderdeel van het ontspannermechanisme is 
de dranktrommel. Deze maak je van een KG-buis. De holle ruimte 
wordt opgevuld met bouwschuim. Na het uitharden van het bouw-
schuim worden er twee rechthoekige openingen voor de opname 
van de flessen gezaagd. Voor de as kun je een schroefdraadstang 
gebruiken, die door twee schijven aan het uiteinde van de buis 
loopt. Na het maken van de drankrol worden de houten platen 
in elkaar gezet. Schroef de houten platen vast met houtschroe-
ven met verzonken kop, 4 mm x 40 mm. Je moet dan nog twee 
tegenoverliggende boorgaten (Ø 10 mm) zo in de trommel boren, 
dat de schroefdraadstang (10) na de trommelrotatie in het gat kan 
vastklikken. De exacte positie van de beide gaten bepaal je na het 
monteren van het ontspannermechanisme. Markeer de positie op 
de trommel, door deze in de steeds nodige positie te zetten. Dan 
kun je de gaten exact boren.

2. Het ontspannermechanisme wordt dan aan de achterwand 
geschroefd. De drankglijbaan wordt daarbij in de opening aan de 
achterwand geschoven. Bevestig de riem aan de dranktrommel 
met een houtschroef.

3. Zaag een passende opening in de afdekplaat voor de ont-
spannerhendel. Het beste is de maat pas op te nemen, als het 
ontspannermechanisme gemonteerd is. Ook de opening voor de 
riem maak je dan pas passend bij de positie van de riem. Dan past 
alles optimaal. Schroef de afdekplaat dan aan de voorkant vast. 
Om te zorgen dat de riem niet direct langs de wand loopt, kun je 
een riemgeleiding maken van twee houten platen en deze met een 
schroef verbinden.

De houten platen zijn van
triplex, 18 mm

1   Houten plaat, 120 cm x 250 cm

2  Houten plaat, 120 cm x 40 cm

3   Kanthout, 6 cm x 10 cm x 20 cm

4    Goothouder, passend bij het 
gebruikte gootsysteem

5   Houten plaat, 120 cm x 250 cm

13   Aluminium U-profiel, 2 cm x 2 cm x 20 cm

14   KG-buis, Ø 16 cm x 60 cm

15  Riem, 220 cm

16   Gewicht, 2,5 kg

17   Drukveer

De houten platen zijn van triplex, 18 mm

1   Houten plaat, 65 cm x 15 cm

2  Houten plaat, 65 cm x 4 cm

3   Houten plaat, 39 cm x 15 cm

4   Houten plaat, 15 cm x 24 cm

5   Houten plaat, 30 cm x 4 cm

6   Houten plaat, 4 cm x 8 cm, 2 stuks

7   Houten plaat, 20 cm x 15 cm

8   Houten plaat, 5,5 cm x 49 cm, 2 stuks

9   Houten plaat, 45 cm x 26 cm

10    Schroefdraadstang, M8 x 17 cm,  
met moeren en sluitringen

11    Schroefdraadstang, M8 x 5 cm,  
met moeren en sluitringen

12    Schroefdraadstang, M10 x 70 cm,  
met moeren en sluitringen
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3. Resultaatontspanner

1

3

Materiaal voorbereiden

1  De voorkant van de resultaatontspanner biedt mogelijkheden 
voor de vorm. Je kunt meerdere niveaus een kleur geven, zoals in 
het voorbeeld en laten branden met LED-lampjes, die aan de ach-
terkant gemonteerd zijn. Je moet op de desbetreffende posities 
gaten boren voor de LED’s, bijv. 14 stuks met een Ø van 10 mm en 
een afstand tussen de gaten van 2,5 cm.  

2  Zaag de vier stukken kanthout op de respectievelijke lengten.

3  De stekkerdoos moet zo neergelegd zijn, dat de stekkers van 
de benodigde LED’s er ingedaan kunnen worden.

4  De beide houders voor de aluminium buis worden zoals 
beschreven in elkaar gezet. 

5  Voor het inschakelen van de LED’s heb je lichtschakelaars 
nodig, die gemonteerd worden zonder afdekking. Breng aan 
de voorkant steeds met kabelbinders verlengingen aan de 
schakelaars aan, die de schakelaarswitch bedienen bij het stijgen 
van de ontspanner. Bij het dalen van de ontspanner worden de 
schakelaars dan weer uitgeschakeld.

6  Gebruik geschikte LED-lampjes, die je afzonderlijk kunt 
bevestigen aan de achterkant. 

7  Het signaallampje gaat bij het bereiken van het hoogste 
punt aan door de ontspanner. De aan de achterkant gemonteerde 
schakelaar wordt weer uitgeschakeld door een trekkoord.

Montage

1. Zet de ontspanner met de gemaakte houten platen in elkaar. 
Met versteksneden krijg je een professioneel resultaat. Schroef 
de delen aan elkaar met houtschroeven met verzonken kop, 4 mm 
x 40 mm. Om het vastschroeven te vergemakkelijken, neem je de 
aluminium buis als hulp. Leg eerst een blad papier en dan de vier 
zijdelen om de aluminium buis en omwikkel deze bijv. met kabelb-
inders of een spanriem. Dan kun je de schroefgaten voorboren en 
alles vastschroeven. Het blad papier zorgt voor de nodige speling 
tussen de ontspanner en de buis. Dan kun je de rubberen plaat (3) 
er nog aan de onderkant aan plakken en de houten strook (2) er 
aan schroeven. 

2. De houder voor de aluminium buis is twee keer nodig. Zet 
deze met de opgegeven maten aan elkaar. Aan de zijkant worden 
schroefgaten voor het bevestigen van de buis geboord. 

3. Voor de montage aan het weergavepaneel bevestig je eerst de 
beide houders met de hoeken en de aluminium buis aan elkaar 
en dan monteer je deze aan het weergavepaneel. De rubberen 
onderdelen wijzen daarbij naar binnen, zodat de ontspanner 
opgevangen wordt.

1    Houten plaat, triplex, 18 mm,   
60 cm x 250 cm

2   Kanthout, 6 cm x 10 cm x 60 cm

3   Stekkerdoos

4   Houder

5   Schakelaar

6   LED-lampjes

7   Lamp met fitting

8   Vierkante buis,    
 4 cm x 4 cm x 200 cm

9   Ontspanner

1    Houten plaat, betonplex,   
18 mm, 7,6 cm x 10 cm

2   Houten plaat, 7,6 cm x 2,5 cm x 3 cm

3   Rubber, 5 mm, 7,6 cm x 1,8 cm
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1   Kanthout, 2 cm x 4 cm x 10 cm    
 (2 stuks in elkaar gezet)

2   Kanthout, 2 cm x 4 cm x 14 cm

3   Rubber, 5 mm, 4 cm x 10 cm und 4 cm x 14 cm

4   Hoekverbinding, 4 cm x 4 cm x 4 cm
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Bekabelingprincipe
aan de achterkant

Laat je bij de bekabeling en het aansluiten van de 
verschillende elektrische onderdelen helpen door 
een elektromonteur.

Signaallamp

Schakelaar

Trekkoord

LED-lamp

Stekkerdoos



4. Wip
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Materiaal voorbereiden

1  Zaag de vier stukken kanthout op de benodigde maat. Het 
boorgat voor de schroefdraadstang maak je door de vier stukken 
kanthout samen te doorboren, dan past alles.  

2  3  Zaag de stukken kanthout ook op de aangegeven maat. 
De exacte lengte kun je aanpassen aan de diameter van de 
bovenkant van de bouwemmer.

4  De rubberen strook is nodig als opvang. Je kunt bij het in 
elkaar zetten van de wip zelf proberen, hoe de strook gebogen 
moet zijn, zodat hij past bij jouw slag. 

5  De gatenplaat beschermt de wip tegen beschadiging.

6  De verbinding van de verticale en horizontale stukken 
kanthout gaat het eenvoudigst met hoekverbindingen. 

7  Zaag de schroefdraadstang op de passende lengte. Dat gaat 
het beste met een metaalbeugelzaag. Ontbraam de zaagranden 
met een vijl, zodat de moer er opgedraaid kan worden.

8  De bouwemmer is zogezegd de behuizing voor de wip. 
Een inhoud van 20 liter is optimaal.

Montage

1. Schroef eerst steeds de verticale en horizontale stukken kan-
thout tot een eenheid. Je kunt bijv. houtschroeven met verzonken 
kop, 4 mm x 30 mm, gebruiken. Schroef dan de delen aan elkaar 
met hoekverbindingen.

2. Nu heb je beton nodig. Dat gaat het beste met vloerbeton, 
die je als droog beton kunt kopen. Eerst doe je de opgegeven 
hoeveelheid water in een aparte emmer of een mortelkuip. Richt 
je daarbij op de opgaven op de verpakking. Dan wordt de droge 
massa toegevoegd en klontervrij geroerd. Je kunt hiervoor een 
roermachine gebruiken of een mengstaaf met een boormachine. 

3. Zet dan de gemonteerde elementen in de emmer en doe er een 
laag beton bij. Om te voorkomen dat de massa niet breekt bij een 
veelvuldige en sterke belasting, gebruik je nog een wapening. Dat 
kan draad of kunnen andere metalen delen zijn. Het beste is deze 
ook in lagen te maken. Prik bij het vullen steeds weer met een 
troffel in de betonlagen, zodat er geen luchtbellen aanwezig zijn. 
Als de emmer tot aan de onderkant van het horizontale element 
gevuld is, kan het oppervlak glad gestreken worden met de troffel. 
Laat het beton dan uitharden.

4. Monteer nu de eigenlijke wip er in. Schroef hiervoor de beide 
stukken kanthout aan elkaar en boor in het midden het asgat. 
Nu kan de wip aan de schroefdraadstang geschroefd worden. 

5. Zet de gatenplaat nog boven op het slagvlak en schroef hem 
vast met houtschroeven met verzonken kop, bijv. 4 mm x 20 mm. 
Boor de boorgaten altijd voor, zodat het hout niet scheurt. De 
opvang bouw je met een rubberen strook, die een of twee keer 
gevouwen kan worden. Probeer uit hoe sterk hij voor jou moet 
veren. De rubberen strook kun je dan aan het hout plakken, zodat 
hij er niet uit glijdt.

6. Zet de emmer nu op de slagpositie. Hij wordt niet bevestigd, 
maar blijft staan door het eigen gewicht.

1   Kanthout, 2,5 cm x 4 cm x 40 cm

2   Kanthout, 2,5 cm x 4 cm x 35 cm

3   Kanthout, 2,5 cm x 4 cm x 30 cm

4   Rubber, 5 mm, 4 cm x 50 cm

5   Gatenplaat, 5,5 cm x 13,5 cm

6   Hoekverbinding, 4 cm x 4 cm x 4 cm

7    Schroefdraadstang M10 x 20 cm   
met moeren en sluitringen

8   Bouwemmer, 20 liter

Extra: vloerbeton/droog beton voor 20 liter



Materiaal voorbereiden

Het plezier met de Bierbeek is afhankelijk van de lengte van de 
goot. Een lange goot betekent meer voorpret op de komende 
drank. Afhankelijk van de grootte van de beschikbare ruimte 
schaf je passende goten aan. Geschikt zijn goten uit de dakaf-
watering. Als je iets speciaals wilt maken, kun je het beste een 
koperen dakgoot gebruiken. Afhankelijk van de hoogte van de 
ruimte moeten er plafondhangers gemaakt worden, waar dan de 
goothouders aan gemonteerd worden. Belangrijk: zorg voor een 
helling van ca. 2 %, dan stroomt het water precies goed naar het 
transport van de flessen.

Montage

1. Monteer eerst de benodigde plafondhangers al naar gelang 
de hoogte van de ruimte. Elke afzonderlijke goot heeft minstens 
twee plafondhangers nodig. Bevestig de hangers passend bij 
jouw plafondconstructie. Ze moeten stabiel verankerd zijn. Laat 
de hangers eerst nog iets langer dan nodig is en verkort ze pas, 
als de helling en dus de montagehoogte vaststaat. Begin met de 
eerste goot bij de „kop van Jut“. Daar is het hoogste monta-
gepunt. Je hebt vanaf nu hulp nodig bij de montage. Een ideaal 
hulpmiddel is nu een slangwaterpas. Daarmee kun je op lange 
afstanden exact dezelfde hoogte bepalen. Als je goot bijv. een 
lengte heeft van 3 meter, heb je een hoogteverschil nodig van 6 
cm. Monteer de goothouder in dit voorbeeld dan 6 cm lager. Als de 
goot van richting verandert, kun je de afbuigende goot monteren 
zoals in het voorbeeld te zien is. De hoogste goot blijft open aan 
het uiteinde van de goot. Bij de afbuigende goot moet je rekening 
houden met de waterstroom. Het water moet in stroomsnelheid in 
de tweede goot aankomen. Hier moet je zelf uitproberen hoe de 
exacte positie moet zijn. 

2. Breng nog een spatbeveiliging aan. Je kunt hier een plaat van 
het gootsysteem voor gebruiken.

3. Als je goten in de lengterichting in elkaar moet zetten, kun je 
speciale gootverbinders gebruiken. Deze hebben ook een z.g. 
randverbinder. Deze wordt eerst in de rand van de goot gestoken.

4. Verbind de goot dan stomp.

5. Nu komt de eigenlijke gootverbinder aan de buitenkant om de 
goot. De rubber afdichting dicht de verbindingslas af.

6. Het gootuiteinde wordt met een gootbodem gesloten. Als 
het eenvoudig moet, kun je de bodem gewoon van binnen met 
siliconen afdichten. Dat is echter niet duurzaam en alleen maar 
een snelle oplossing. Het is beter als de bodem er in gesoldeerd 
wordt. Hiervoor is kennis van solderen nodig. Ook het vouwen 
zou een mogelijkheid zijn. Maar ook hiervoor is speciale kennis 
vereist. Houd je daarbij aan de handleidingen voor de verbindings-
technieken. 

Opbouwschema

Watertoevoer 
met slang 

zonder knikken 
uitvoeren

Opbouwschema
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5. Goot
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1   Kanthout, 2,5 cm x 4 cm, lengte volgens plafondhoogte

2   Kanthout, 2,5 cm x 4 cm, lengte al naar behoefte

3   Dakgoot

4   Goothouder

5   Gootsteun

6   Goothoek

Extra: gootbodem



Materiaal voorbereiden

1  2  3  Zaag de benodigde stukken kanthout op lengte. Het 
boorgat voor de schroefdraadstang maak je door de vier stukken 
kanthout samen te doorboren, dan past alles goed.  

4  De zijwand maak je dubbel van eenbetonplex. De schroefga-
ten worden voorgeboord. Let op een gelijkmatige afstand tot de 
rand van de boorgaten. 

5  Voor de voorkant wordt de gezaagdebetonplex voorzien van 
twee openingen, waardoor je in de aquaria kunt kijken. De afme-
tingen van de openingen zijn richtwaarden. Je kunt ook wachten, 
tot de aquaria zijn ingebouwd en dan beslissen over de geschikte 
uitsparingen.

6  7  8  Zaag ook nog de inlegwanden en de bodem volgens 
de opgegeven afmetingen. 

Montage

1. Monteer eerst met de stukken kanthout de benodigde 
omlijsting. Je kunt de stukken hout vastschroeven met 6-kant 
houtschroeven, 4 mm x 160 mm. De schroefkoppen moet je 
verzinken, zodat ze niet buiten het houtoppervlak uitsteken. Voor 
het verzinken is een cilinderboor geschikt. Monteer dan de bodem 
en de binnenste zijdelen er in en verbindt daarmee de kaders met 
een gelijkmatige afstand. 

2. Als de basisopbouw staat, kun je de beide zijwanden en de 
voorkant monteren. Geschikt zijn houtschroeven met verzonken 
kop, 4 mm x 40 mm.

Materiaal voorbereiden

1  Zaag de vier stukken kanthout op lengte.   

2  De afdekplaat wordt na het zagen voorzien van twee 
openingen voor de watertoevoer.   

3  Er zijn twee aquaria nodig als waterreservoir. Je kunt ze 
vullen met een laag aquariumkiezel, zodat de flessen zacht op 
de bodem terechtkomen.     

4  De vijverfolie is nodig voor de overloop. Het water uit de 
aquaria loopt over en wordt opgevangen door de wand van 
vijverfolie.   

5  Een sfeervol uiterlijk kun je maken met extra LED-verlichting.

6  7  Zaag de beide houten platen van 18 mm dikbetonplex.

Montage

1. Leg de vijverfolie in de bar en tacker hem vast aan de boven-
randen. Alleen aan de bovenrand vastmaken, zodat de folie niet 
gaat lekken.

2. Zet dan de vier stukken kanthout er in. Deze worden niet 
vastgeschroefd.

3. Op de stukken kanthout wordt de bodem gelegd. Deze kun je 
vastschroeven aan de stukken kanthout. Schroef dan nog het 
achterscherm er aan.

4. Voordat je de bar afmaakt, kun je nog de LED-verlichting er in 
monteren. Zet dan de afdekplaat er op en schroef deze vast.

5. Tot slot worden de beide aquaria er ingezet. 
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1   Kanthout, 6 cm x 10 cm x 50 cm

2   Houten plaat*, 250 cm x 64 cm

3   Vijverfolie

4   Aquaria,    
 100 cm x 40 cm x 40 cm

5   LED-verlichting

6   Houten plaat*, 250 cm x 64 cm

7   Houten plaat*, 230 cm x 40 cm
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*Houten plaat =betonplex, 18 mm.

6. Bar/behuizing
1   Kanthout, 6 cm x 10 cm x 90,5 cm

2   Kanthout, 6 cm x 10 cm x 50 cm

3   Kanthout, 6 cm x 10 cm x 50 cm

4   Houten plaat,betonplex, 18 mm,  
 50 cm x 102,5 cm

5   Houten plaat,betonplex, 18 mm,  
 250 cm x 102,5 cm

6    Houten plaat, triplex, 18 mm,   
246 cm x 24 cm

7    Houten plaat, triplex, 18 mm,   
246 cm x 47 cm

8    Houten plaat, triplex, 18 mm,   
246 cm x 10 cm

Uitbouw
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Voor het benodigde watercircuit heb je twee pompen nodig, het 
liefste twee huiswaterleidingen. Omdat de opvangwand van vijver-
folie over de hele breedte van de bar loopt, kun je de beide zuigs-
langen aan een uiteinde van de bar plaatsen. Maak een geschikte 
bevestiging, zodat de slangen er niet afglijden. De slangverbinding 
loopt dan terug naar de „kop van Jut“. Als alles geïnstalleerd is, 
kun je een keer proefdraaien en alles testen. Leg hiervoor eerst 
flessen op de drankglijbaan en start dan het watercircuit. Laat 
dan je spieren rollen en sla op de „kop van Jut“, totdat de eerste 
fles in beweging komt. Nu kun je ook in beweging komen en het 
drankje aan de bar in ontvangst nemen. Het blijft echter aan het 
toeval overgelaten in welk aquarium de fles valt.

7. Pomp



GereedschapMateriaal
  Aquariumgrind  
  Aquarium
  Bouwemmer
  Bouwschuim met schuimpistool
  Plaat
  Dakgoot
  Drukveer
  Vloerbeton
  Verf (spuitbus)
  Bekisting
  Schroefdraadstang
  Rubber
  Huiswaterleiding
 Kabelbinders
  Kanthout
  KG-buis
  Latten
  LED-lijst
  Verlichtingsmiddel
 Gatenplaat
  Slang voor huiswaterleiding
  Gootbodem
  Goothouder
  Gootsteun
  Gootverbinding
  Goothoek
  Rolluikriem
  Schroef
  Betonplex
 Triplex, 18 mm
 Stekkerdoos
  Vijverfolie
  U-profiel aluminium
  Vierkante buis aluminium
  Hoekverbinding

  Accuschroevendraaier  
  Meetlint
  Plaatschaar
  Potlood
  Boormachine
  Cutter
  Vijl
  Verstekzaag
  Handcirkelzaag
  Ladder
  Steeksleutel
  Metaalzaag
  Bouwemmer
  Roermachine
  Slangwaterpas
  Schroevendraaier
  Decoupeerzaag
  Tacker
  Waterpas
  Duimstok

Dit moet je nog aanschaffen

  Oud ijzer voor wapening
  Haltergewicht

Materiaal en gereedschap
Bierbeek bouwen


