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Jouw eigen Hovercraft! 

In dit project maak jij jouw eigen hovercraft! 
In deze lesbrief leer je hoe jij deze hovercraft technisch in elkaar gaat zetten!  
Bedenk ook hoe dit vervoersmiddel er volgens jou uit moet zien!  
 

  
 

  
 
In deze opdracht ga je een hovercraft maken van karton. Deze zal bewegen op luchtstromen!  
Jij gaat dus lucht verplaatsen, zodat jij de hovercraft kunt laten voortbewegen.  
 
Een hovercraft is een vervoersmiddel dat zich over land en over water kan verplaatsen! 
Dit vervoersmiddel wordt gebruikt in het leger en ook in sommige landen om mensen en producten 
te verplaatsen.  
 
Pimp je hovercraft, zodat die water bestendig is, want nat karton, zal zinken! 
 
Het bewegen gaat zo: 

- We gaan lucht in een luchtdichte omgeving blazen. Hierin zit een gat. 
- Er ontstaat een luchtstroom die een “zak” opblaast.  
- Een motor zorgt ervoor dat de hovercraft vooruit of achteruit wordt geduwd! 
- Door de motor harder of zachter te laten draaien, gaat de hovercraft sneller of langzamer. Je 

verplaatst de lucht dan ook sneller of langzamer. 
 
Ook is het belangrijk te weten dat de bladen van de ventilator de schoepen zijn van jouw hovercraft. 
Deze kunnen links omdraaien en rechts omdraaien. Rechts draaiend gaat de hovercraft vooruit en 
links draaiend dan gaat deze achteruit.  
Check tijdens het aansluiten goed welke kant de schoep opdraait! 
Wanneer de hovercraft niet vooruit komt: Wissel dan de stroomingang van de batterij! 
  



Stappenplan: Onderdelen lasersnijden 
 

- De Lasercutter is vergrendeld met een slotje. Dit moet 
geopend 

- Draai de grote rode schakelaar om 
- Druk vlak ernaast op de ronde reset-knop 
-  
- Reset ook op het bedieningspanneel 
 
- Open op de PC in LaserWorks het bestand 

o Kies: File – import 
o Kies het bestand van de Hovercraft 

 
 

- Maak dat wat gegraveerd moet worden rood 
o Scan 

- Maak dat wat gesneden moet worden zwart 
o Cut 

- Zorg dat Scan bovenaan staat en Cut onderaan in het kader rechts. 
- Speed en Power instellen 

o Afgestemd op het materiaal 
o Hovercraft: Karton 7 mm 

 Cut: Speed-60 Power-80  
 

- Bestand klaar?! Druk op Download! 
 

- Verander de naam “Default.rld” nooit! De lasercutter moet het bestand steeds 
overschrijven. 

- Klik dus op OK om het bestand te overschrijven. 
 

- Ga nu naar het bedieningspaneel van de Lasercutter en druk op File.  
- Zorg dat “Default” geselecteerd is en druk op Enter 
- Stel met X- en X+ en Y- en Y+ in waar de laser moet komen. 

 
- Leg het materiaal onder de laser. 
- Stel de tafel op de goede hoogte met Z+ en Z-. 

o Er moet 7 mm tussen het materiaal en de laser zitten. 
- Druk op Origen om te bepalen waar het beginpunt is.  

o In de tekening is dit een groen vierkantje 
 

- Klik op Frame om te controleren of het kader past. 
 

- Klopt alles? Druk op Start 
 

  



Stappenplan: Hovercraft maken 
 

- Verzamel eerst al je onderdelen bij elkaar. 

o 1x kartonnen bodemplaat 

o 1x kartonnen bovenplaat 

o 1x kartonnen schroef 

o 1x kartonnen hoeksteen 

o 1x kartonnen stuurwiel 

o 1x kartonnen motorafscherming 

o 1x kartonnen motorsteun 

o 1x kartonnen stuurvin 

o 2x drone motortje 

o 2x batterij 

o 2x propellers 

o 1x stuk plastic vuilniszak 

- Verzamel ook al het werkmateriaal dat je nodig hebt. 

o Schaar 

o Plakband 

o Alleslijm of lijmpistool 

o Satéprikkers 

 

- Knip een stuk plastic uit. Groter dan de bodemplaat. De 

bodemplaat is de kartonnen onderzijde met een gat. Zorg dat 

je 3-4 cm om de vorm van de bodemplaat knipt.  

(Gebruik een liniaal en A4 om de verhoudingen goed te 

zien. Teken uit wat je weg kunt knippen.) 

 

- Vouw het plastic dubbel en knip 2 cm in over de 

breedte van de bodemplaat, zodat er een rechthoek in 

de midden ontstaat.  

 

- Dit gat is om overtollig lucht kwijt te kunnen en te 

kunnen blijven drijven op land en water, blijven zweven. (eigenlijk is het 

een omgekeerde helikopter) 

 

- Plak de plastic cover om de bodemplaat 

met plakband en zorg dat het open 

gedeelte onder het ronde gat zit.  

 

- In het gat blaas je straks de lucht door zodat 

de lucht zich verplaatst onder de hovercraft en 

deze zich voort kan bewegen.  

  



 

- Plak nu de bovenplaat (met de 

gaten) op de met plastic bedekte 

onderplaat.  

 

- Spuit een flinke dot plak in het gat 

voor de motorsteun. Zet 

vervolgens de steun vast. Zet 

deze vervolgens nog een keer 

vast met lijm aan de zijkant. 

 

- Je doet nu hetzelfde voor de 

motorstuurwiel. Je spuit eerst 

lijm in de gaten, de eerste twee 

kleine gaten in de bovenplaat. 

Vervolgens plaats je de 

motorstuurwiel er in.  

 

- Zet de motorbescherming er in, 

eerst weer in de gaten lijm en 

vervolgens zet je de 

motorafscherming er in. 

 

- Maak eerst de twee gaten met je satéprikker in 

het karton op de aangegeven plekken, in het midden naast 

het grote  gat zoals op de foto. Zorg dat je het midden 

hebt, meet dit goed na. 

 

- Vervolgens meet je op het kleine kartonnetje uit waar de 

gaten dienen te komen. Meet de afstand ten opzichte van 

de kant van de gaatjes bij het grote gat.  

 

- Meet eerst goed of je de gaatjes op de juiste plek hebt 

gezet. Het kartonnetje is net zo breed als de bovenplaat.  

 

- Zet vervolgens de brug goed vast met de prikkers, zodat 

deze stevig vast zit. 

 

  
 

 

 

 



- Plaats de dronemotor in het kleine gat met de spitse kant naar beneden. En de draden voor 

de aansluiting van de batterij naar boven. 

Zet aan de onderzijde van de hovercraft de propeller op de motor. 

    
- Lijm de dronemotor in het gat goed vast. Let wel op dat 

je de draden niet raakt, lijm isoleert waardoor het niet 

meer geleid. Dan werkt de motor dus niet omdat deze 

geen elektriciteit meer krijgt.  

 

- Plaats de dronemotor ook in het stuurwiel.  De spitse kant aan de 

zijde van de wielbescherming. En de draden aan de kant waar de 

lege vierkantjes zitten, hier worden zo de batterijen geplaatst.  

 

- Maak de propeller goed vast aan de 

spitszijde van het dronemotortje. Dit kan 

soms best lastig zijn.  

                    

                           
 

- Plak ook hier het dronemotortje goed vast in het 

gat. Zorg wel dat de draden niet worden 

geraakt.  

 

- Pimpen met lichte materialen. Deze in het 

voorbeeld is gepimpt met tempex. We 

hebben er een cabine op gezet, gebruik je 

fantasie en maak er een leuk object van.  

 

  



- Maak een bescherming voor de stuurwiel, kies een mooie kleur en begin met het pimpen van 

je hovercraft. 

 

- Je mag nu dus je eigen creativiteit gebruiken om er een mooie creatie van te maken. 

     

- Pimpen met lichte materialen. Deze in het voorbeeld is 

gepimpt met tempex. We hebben er een cabine op gezet, 

gebruik je fantasie en maak er een leuk object van.  

 

- Prik eerst met een satéprikker door lengte van de 

stuurvin. Dit is best lastig 

 

- Je maakt dus een proef-gat, zodat je gemakkelijker de satéprikker vast kunt zetten op de 

hovercraft, zoals is aangegeven op de foto. 

 

   
 

- Plaats nu de batterijen in de vakjes. Sluit de batterijen aan en 

check of de propellers links of rechts omdraaien. Om vooruit te 

gaan dienen de propellers rechtsom te draaien. Draai de batterij 

om, zodat je het stroomcircuit goed aansluit. 

-  

- Go Go Go en geef de hovercraft een zetje en hij gaat 

van jetje! 

 

 

 

 

 

 

- Maak er een leuke eigen creatie van, dus pimp je hovercraft!!!  


