
Die op twee manieren kan voortbewegen.



Met dit bouwpakketje kan je je eigen bootje bouwen. In de volgende 
slides word stap voor stap uitgelegd hoe je dat kan doen. 

Wil je de materialen voor dit pakketje hebben? Een pakketje met deze 
materialen kan je kopen in het Laboratorium van de Bibliotheek 
Utrecht. Bijvoorbeeld tijdens het Open LAB in de Neude of het KidsLAB
in Overvecht. Voor actuele tijden en activiteiten zie: 
www.bibliotheekutrecht.nl/laboratorium

Veel plezier!

http://www.bibliotheekutrecht.nl/laboratorium


Hoe werkt het bootje?

• Het bootje dat je gaat bouwen kan op twee manieren vooruit komen:

• Wil je een kort filmpje zien om te leren hoe het bootje werkt?
Klik dan hier om het LabOnline filmpje te bekijken.

Door gebruik van windkracht; Door gebruik van 
een zeil op de bovenkant van de boot.

De wind (of je blaast) tegen de achterkant van 
het zeil, waardoor het bootje naar voren geduwd 
wordt over het water heen.

Door gebruik van stuwingskracht; door gebruik 
van de radar aan de achterkant van de boot.

De radar zit met een elastiekje op zijn plek. 
Door de radar rond te draaien wind het 
elastiekje op.

De opgeslagen energie van het elastiekje, komt 
vrij wanneer je de radar loslaat en het 
elastiekje weer terug gaat naar zijn 
oorspronkelijke vorm. 

De radar gaat draaien, komt tegen het water 
en brengt het bootje in beweging.

https://www.youtube.com/watch?v=ogt0h05GHXo


Wat zit er in het pakketje?

• 3 bootvorm onderdelen in 
verschillende maten

• 2 zijkanten om de radar aan vast te 
maken

• 2 plankjes voor de radar

• Elastiekje

• Satéprikker

• Papieren zeil

• (hout)lijm

• Eventueel, stukje stof om een ander 
soort zeil te maken

Wat heb je verder nog 
nodig?



Stap 1. Bootvormen van de radarboot

Stapel de bootvormen op elkaar. 

Van klein naar groot, net zoals op de foto.

Let erop dat de achterkanten allemaal 
precies onder elkaar staan.

Onder

Midden

Boven



Stap 2. Zijkanten

In de gestapelde bootvormen zitten openingen.

Stop aan beide kanten hier de zijkant in. Deze passen precies. 

Duw ze van boven naar beneden en duw ze goed aan.



Stap 3. Lijmen

Past alles netjes in elkaar? 

Lijm dan de verschillende onderdelen aan elkaar vast. 

(Hiervoor moet je dus eerst weer wat onderdelen los halen)



Stap 4. Maak er een radarbootje van!

Schuif de twee plankjes van het radarbootje in elkaar.

Trek het elastiekje om de kruisende plankjes heen.

Bevestig deze aan de zijkanten van het bootje.



Stap 5. Maak er een zeilboot van!

Prik met de satéprikker twee gaatjes door het papier 
heen.
Eén aan de onderkant in het midden, en één aan de 
bovenkant in het midden. 
Prik de satéprikker door het zeil heen en duw het in 
het gaatje midden in het bootje.

Tip: Als je papieren zeil nat 
wordt, kan het kapot gaan.
Je kan zelf een zeil maken van 
bijvoorbeeld een gebruikte 
plastic tas of een stukje stof.



Stap 6. Varen maar!

Versier je bootje! Geef hem een 
leuke kleur met watervaste verf of 
stickers.

Tip: Maak er een wedstrijd van 
met je beste vriend of vriendin, 
welk bootje kan het hardste 
varen?



Stap 6: Deel je creatie!

Foto's van jouw bootje kun je mailen naar: 
laboratorium@bibliotheekutrecht.nl

of deel het op social media met #labonline.

Heb je leuke tips over wat 
je allemaal met je bootje 
kan doen?
Ook die horen we graag!

Houd onze website in de gaten voor nog meer leuke workshops in het 
Laboratorium van de Bibliotheek Utrecht.
https://www.bibliotheekutrecht.nl/lab

mailto:laboratorium@bibliotheekutrecht.nl
https://www.bibliotheekutrecht.nl/lab

