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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, 

geautomatiseerdegegevensbestanden of op welke andere wijze ook  

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

     
Introductie

In het vroege voorjaar van 2017 kreeg ik een mailtje van Bram. Bram had een probleem. Hij wilde zijn  
vrouw heel graag verrassen met een prachtige kapschuur in de tuin. Dat wilde hij eigenlijk al langere tijd, 
maar hij bleef het steeds maar uitstellen. Hij wist gewoon niet waar hij moest beginnen. Hoe begin je aan 
zo’n groot project? En wat voor bouwmaterialen heb je allemaal nodig? Hij wilde absoluut geen fouten 
maken en ook de juiste bouwmaterialen bestellen. Daarom vroeg Bram of ik voor hem een bouwtekening 
wilde maken, zodat hij eindelijk een start kon maken met zijn eerste grote doe-het-zelf project. 

Droom jij er ook van, om net als Bram, je eigen doe-het-zelf project te realiseren?

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn… 
Maar of je nu een beginnende of gevorderde klusser bent,  
met dit boek kun je stap-voor-stap jouw eigen doe-het-zelf  
project realiseren!  
Droom je van een zelf gemaakte bank? 
Een exclusieve tuinstoel? 
Of misschien van een complete buitenkeuken om komende 
zomer optimaal in je tuin te kunnen genieten? 

In dit bouw- en klusprojecten handboek vind je alle informatie die je nodig hebt om aan de slag te gaan  
met jou project. Hoofdstuk 1 start met welke gereedschappen onmisbaar zijn om een professioneel  
resultaat te krijgen. Hoofdstuk 2 gaat over hoe je houtverbindingen maakt als een echte vakman!  
In hoofdstuk 3 gaan we in op het behandelen van hout, zodat je jarenlang profijt hebt van je doe-het- 
zelf project. In hoofdstuk 4 wordt uitleg gegeven over voorboren, omdat dit in alle tekeningen aan de orde is.  
En dan natuurlijk in hoofdstuk 5 nog heel veel projecten, met een duidelijk stappenplan, om zelf aan de  
slag te gaan!

Voor het schrijven van dit boek heb ik veel foto’s van klanten ontvangen die al gebruik maken van mijn online 
bouwtekeningen. Er kwamen heel veel prachtige foto’s van afgeronde klusprojecten langs.  
Het waren zelfs zoveel foto’s, dat ik voor het plaatsen een selectie moest maken. Iedereen die foto’s gestuurd 
heeft of toestemming gegeven heeft om foto’s te plaatsen: heel hartelijk bedankt!

                                             Heb jij ook zo’n zin gekregen om direct aan de slag te gaan?

                                              Veel lees- en klusplezier!
                                     
                                                    Fred Schouten
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1. Onmisbare gereedschappen (voor professioneel resultaat) 
 
Er zijn verschillende gereedschappen die je gaat gebruiken bij het maken van een bepaald project. 
Deze gereedschappen worden onderverdeeld in handgereedschappen en elektrische gereedschappen. 
Niet alle verkrijgbare gereedschappen zullen ter sprake komen. We gaan vooral in op de toepassing 
van de gereedschappen, waar gebruik je welk gereedschap voor? 

Handgereedschappen 
• Beitels 
• Blokhaak 
• Hamers 
• Handschaaf 
• Handzagen 
• Kruishout 
• Lijmklemmen 
• Liniaal 
• Passer 
• Pockethole Jig 
• Priem- en centerpunt 
• Rolmaat 
• Schroevendraaiers 
• Schuifmaat 
• Sleutels 
• Tangen 
• Timmermanspotlood 
• Waterpas 
• Zweihaak of zwaaihaak 

Er zijn verschillende soorten beitels:  

1. Houtbeitels 
2. Steenbeitels  
3. Metaalbeitels 

 

Houtbeitels 

Houtbeitels kun je onderverdelen in vier soorten beitels: 

• Steekbeitel 
• Hakbeitel 
• Guts 
• Burijn 

Gebruik altijd een houten hamer in combinatie met houtbeitels. 

Steekbeitel 

Een steekbeitel wordt gebruikt om hout weg te steken/hakken en inkepingen te maken voor 
bijvoorbeeld houtverbindingen. Het is heel belangrijk dat je met een scherpe beitel werkt. Je kunt je 
beitel scherp maken door hem te slijpen op een slijpsteen en daarna af te werken met een wetsteen.   

Hakbeitel 

Een hakbeitel wordt ook gebruikt om hout weg te hakken zoals een steekbeitel. De hakbeitel wordt 
gebruikt om openingen te maken in hout, bijvoorbeeld het uithakken van een deurslot. 

Guts 

Een guts is een halfronde beitel. Gutsbeitels kun je ook weer onderverdelen in twee soorten: 

1. Steekguts: Hiermee kun je hout uitsteken, zodat je een gat krijgt. 
2. Vermetguts: Hiermee kun je een gleuf uit steken. 

Burijn 

Een burijn kan gebruikt worden voor het handmatig graveren.  

Steenbeitel 

Een steenbeitel kan gebruikt worden voor het loshakken van tegels of het weg- of stukhakken van 
stenen, dus voor sloopwerkzaamheden. Dit kan zowel handmatig als machinaal, met behulp van een 
sloophamer. 

Metaalbeitel 

Een metaalbeitel wordt gebruikt voor een draaibank. Daarnaast heb je ook de koudbeitel: hiermee kun 
je handmatig bramen weghakken, in plaatwerk hakken of je kunt hem gebruiken voor het doorhakken 
van bouten, klinknagels of de schalmen van een ketting. 

Een blokhaak wordt gebruikt om een haakse lijn af 
te tekenen en om te controleren of twee 
onderdelen haaks staan ten opzichte van elkaar.  
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Een frees wordt gebruikt voor het frezen van groeven, sponningen, rondingen, mooie randen enz. Dat 
is helemaal afhankelijk van het soort frees die je in de machine plaatst. 

 

Een cirkelzaag wordt gebruikt voor het op maat zagen van plaatwerk. Met de bijpassende geleider is 
het heel eenvoudig om stroken te zagen. 

 

 

 

Een decoupeerzaag wordt gebruikt voor het zagen van rondingen en het uitzagen van gaten. Ga als 
volgt te werk: teken de gewenste uitsparing af en boor een gat met een diameter die net wat groter is 
dan het zaagblad. Begin dan vanuit het geboorde gat de uitsparing te zagen. 

 

Er zijn verschillende zaagblaadjes voor een decoupeerzaag. Zoals zaagbaadjes voor metaal, hout en 
MDF. Elk zaagblad heeft weer een eigen soort vertanding. 

Een lamellenfrees wordt gebruikt voor het maken van lamellenverbindingen. Zie hiervoor ook het 
hoofdstuk over houtverbindingen: Lamellenverbinding 
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Tekening 2: Verhoudingen voor het aftekenen van de staarten. 

 

Bij een verhouding van 1:5 teken je 1 mm horizontaal af en 5 mm in de hoogte. Voor de andere 
verhoudingen doe je dit ook precies hetzelfde. Dus stel: je hebt een verhouding van 1:8, dan teken je 
1 mm horizontaal af en 8 mm verticaal (in de hoogte). Zo weet je exact de hoek van de staarten. Op 
tekening 3 zie je hoe de staart is afgetekend. De grote van de staart is weer afhankelijk van de dikte 
van het materiaal, maar de verhouding blijft hetzelfde. 
 

 
Tekening 3: Afgetekende staart. 

 
 
Hoe breed worden de staarten? Op tekening 4 zie je hoe je de staarten kunt verdelen. Er is bewust 
gekozen voor een 120 mm brede plank, omdat dit voor dit voorbeeld wat makkelijker is uit te leggen. 
De dikte van de plank is 30 mm. Begin met het zetten van een potloodstreep op 30mm vanaf de 
bovenkant. Verdeel vervolgens de 120mm breedte zoals op tekening 4 is aangegeven. 10mm staat hier 
voor 1/12 deel en 20 mm staat hier voor 1/6 deel. Zo weet je precies wat je moet doen en kom je altijd 
uit met de staarten. 
 

 

Tekening 4: Verdeling van de staarten aftekenen. 

 

Tekening 5: Verdeling van de staarten. 

Hoe maak je de staarten?  
Je kunt de staarten op 2 manieren maken. Met de hand of machinaal. 
 
Staarten maken met de hand: 

Wanneer je de staarten met de hand zaagt, zaag dan zo dicht mogelijk langs de afgetekende lijnen. 
Hierdoor heb je minder werk met de beitel.  

Staarten maken machinaal: 

Wanneer je de staarten machinaal maakt, dan gebruik je een speciale zwaluwstaartfrees. 
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Hoe teken je de pennen af? 
De pennen kun je het beste aftekenen door de plank met de staarten op de kopse kant te leggen van 
de plank waar je de pennen wilt hebben. Je tekent vervolgens met een scherp potlood langs de 
staarten op de kopse kant en dan heb je precies de juiste hoeken en verhoudingen. Het resultaat is 
dan wat je op de tekening 6 en 7 ziet. 

 
Tekening 6:  Afgetekende-pennen. 

 
Tekening 7: Pennen. 

Verdekte zwaluwstaartverbinding 
Een verdekte of gesloten zwaluwstaartverbinding is een verbinding waarbij deze onzichtbaar is 
weggewerkt. Dit is bijvoorbeeld mooi aan de voorkant van een lade, dan kijk je niet tegen de 
houtverbinding aan. Dat wil niet zeggen dat je minder nauwkeurig kunt werken. Slordig werken gaat 
ten koste van de kracht die de verbinding kan hebben. Dat wil je natuurlijk ook niet. 

 
Tekening 8: Verdekte zwaluwstaartverbinding.  
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Tekening 8: Verdekte zwaluwstaartverbinding.  

Pen-gatverbinding 
Je hebt grofweg 2 verschillende pen-gatverbindingen, namelijk een blinde en een open pen-
gatverbinding. Bij een blinde pen-gatverbinding is de verbinding niet zichtbaar vanaf de buitenkant, zie 
tekening 9. 

 

Tekening 9: Blinde pen-gatverbinding. 

Tekening 10 is een voorbeeld van een open pen-gatverbinding. Je ziet dat de verbinding aan de andere 
kant nog zichtbaar is. In dit geval stopt de verbinding aan de buitenzijde. 

 

Tekening 10: Open pen-gatverbinding. 

De pen-gatverbinding wordt verankerd door de verbinding te lijmen. Daarnaast wordt de verbinding 
vaak nog versterkt door schroeven. 
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Werkbank

Kfo zfslcbol jt ponjtcbbs jo kf tdivvs pg hbsbhf pn bm kf lmvtrspkfdufo vju uf lvoofo wpfsfo.

Eféf zfslcbol jt cfzvtu pouzpsrfo nfu bbo øøo éjkef mbeft. ap jt fs bbo ef boefsf lbou wbo kf

zfslcbol wpmepfoef svjnuf pn ffo cboltdispfg uf rmbbutfo. Zjm kf mjfwfs updi bbo cfjef éjkeft

mbeftA Ebo lvo kf tubr 8 upu fo nfu 14 oph ffo lffs ifsibmfo, nbbs ebo jo trjfhfmcffme. Ppdiu

kf iffm mboh éjko pg kvjtu iffm lmfjo ebo jt ifu wpps ffo rsfuujhf fo fshpopnjtdif zfslipvejoh

wfstuboejh pn jufn 2 (ef rpufo wbo ef zfslcbol) uf wfsmfohfo pg wfslpsufo.

Werkbank op maat maken waar let je op?

Zjm kf ef zfslcbol rsfdjft wpps kpvz mjdibbn pr nbbu nblfoA Pffu ebo ef mfohuf wbo kf

cvjufocffo, cfhjoofoe poefs kf ifvr. Ks zpseu ojfu hfnfufo wbobg ef ifvr pnebu fs oph ffo

zfsltuvl pr ef zfslcbol lpnu uf mjhhfo. Wpnt npfu kf lsbdiu lvoofo éfuufo fo ebo jt ifu evt

cfufs ebu ef zfslcbol ojfu uf ipph jt. Kfo rsfuujhf fo hfcsvjlfmjklf zfslipvejoh jt nfu ef

iboefo 10 dn. poefs ef fmmfcphfo.

Welk gereedschap heb je nodig En verder…

- Bddvcppsnbdijof - Spmnbbu

- Msvjtlpr tdispfwfoesbbjfs - Rpumppe

- abbhubgfm pg djslfmébbh - Dmplibbl

- Bglpsuébbh pg iboeébbh - Zbufsrbt

- Efdpvrffsébbh

- Dppsukf  �5 nn.

5. Projecten om zelf te maken

Item Aantal Materiaal Dikte Breedte Lengte
1 2 Vuren 45 70 760
2 4 Vuren 45 70 770
3 2 Vuren 45 70 700
4 4 Vuren 45 95 2200
5 11 Vuren 45 70 610
6 1 Multiplex 22 800 2440
7 1 Multiplex 22 700 2200
8 2 Multiplex 22 700 478
9 2 Multiplex 22 600 615

10 2 Multiplex 22 243 600
11 1 Multiplex 22 248 668
12 1 Multiplex 22 243 658
13 2 Multiplex 22 120 600
14 1 Multiplex 22 120 668
15 1 Multiplex 22 120 658
16 1 Multiplex 22 150 2340
17 1 Multiplex 22 150 610
18 4
19 2

eventueel stalenhoekjes 
RVS schroeven ø5x100 (voorboren)

ladegeleider L300
Handvat

RVS schroeven ø5x40 (voorboren)
RVS schroeven ø5x50 (voorboren)
RVS schroeven ø5x80 (voorboren)
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B
6

D

C A
7

A

Stap 4

Stap 6Stap 5

Stap 4 : Zaag item 6 op maat. Leg item 6 op een vlakke vloer breng lijm aan op frame B en 

  klem deze vast met met lijmklemmen totdat het geheel goed droog is. Gebruik 

  eventueel ook nog stalen hoekjes.

Stap 5 : Schroef de poten A aan frame C vast met schroeven ø5x100mm, gaten voorboren 

  ø5mm.

Stap 6 : Zaag item 7 op maat. Voorzie frame C aan de bovenkant van lijm.

  Leg plaat item 7 op frame C en schroef deze vast met schroeven ø5x50mm, gaten

  voorboren ø5mm.
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Stap 2

Stap 1 : Zaag item 1 t/m 3 op maat. Schroef item 1 t/m 3 aan elkaar met schroeven ø5x80mm,

  gaten voorboren ø5mm. Zorg dat het geheel goed haaks is.

Stap 2 en 3 : Zaag item 4 en 5 op maat. Leg item 4 en 5 op een vlakke vloer. Schroef item 4 en 5

  aan elkaar met schroeven ø5x80mm, gaten voorboren ø5mm. Zorg dat alles goed 

  haaks is. Dit kun je bepalen door frame B en C overhoeks te meten. De maten moeten

   gelijk zijn aan elkaar.
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FRED'S HANDBOEK KAMER EN SUITE
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Detail plint

31
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67

Stap 22 : Zaag de sierplinten item 32 en 33 op maat.

Stap 23 : Lijm item 30 vast tegen het plafond.

Stap 24 : Lijm item 34 vast aan het plafond en laat het goed drogen.

Stap 25 : Lijm item 32 en 33 vast en laat het goed drogen. Lijm daarna item 31 vast.

  Zet het rolgedeelte van het ophangsysteem vast aan de deuren item 35 en hang ze in de

  rails.

Stap 22

Stap 23

Stap 24 Stap 25
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FRED'S HANDBOEK DRESSOIRKAST
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Stap 1 Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 1 en 2 : Leg item 1 en 2 op een vlakke vloer en schroef item 19 er op vast met schroeven van 

  ø5x40mm, gaten voorboren ø5mm.

Stap 3 : Leg item 3 en 4 op een vlakke vloer en schroef item 13 er op vast met schroeven van 

  ø5x40mm, gaten voorboren ø5mm.

Stap 4 : Leg item 3 en 4 op een vlakke vloer en schroef item 14 er op vast met schroeven van 

  ø5x40mm, gaten voorboren ø5mm.

2
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2x 2x
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B
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1155440

Stap 5
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Stap 7Stap 6
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23 24

Stap 8

2x 2x

Stap 5 : Leg D op een vlakke vloer en schroef A en B er op vast met schroeven van 

    ø5x40mm, gaten voorboren ø5mm.

Stap 6 : Schroef C er op vast met schroeven van ø5x40mm, gaten voorboren ø5mm.

Stap 7 : Spijker item 21 en 22 vast.

Stap 8 : Maak de deurtjes door item 5 en 6 op de vlakke vloer te leggen en schroef daar

  item 15 op vast met schroeven van ø5x40mm, gaten voorboren ø5mm.

  Draai daarna de deurtjes om en schroef de scharnieren en het handvat vast.

F
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FRED'S HANDBOEK KAPSCHUUR MET GESLOTEN ACHTERWAND EN ZIJWAND

Kapschuur met gesloten achterwand en zijwand

Een kapschuur in je eigen tuin is voor veel mensen een droom. De prijs ligt behoorlijk hoog voor

het kopen van een kant en klare kapschuur. Maar wat denk je ervan om zelf je eigen kapschuur

te bouwen? Het bespaart je een hoop geld, plus je kunt het geheel naar eigen wens maken!

Zie je jezelf al zitten op je zelfgemaakte loungeset onder je zelfgemaakte kapschuur? Let wel

even op waar je de kapschuur in je tuin plaatst. Zorg ervoor dat de gesloten kant naar de wind-

en regenkant staat. Zo heb je veel plezier van je kapschuur en kun je er 

in het vroege voorjaar en late najaar ook nog heel comfortabel zitten.

Welk gereedschap heb je nodig

- Accuboormachine

- Kruiskop schroevendraaier

- Afkortzaag of handzaag

- Boortje ø5 mm.

- Vlinderboor ø32 mm.

En verder…

- Rolmaat

- Potlood

1

Ø32 x

50mm diep

1
6
0

39
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Ø32 x 50mm diep
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=
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Stap 1

Stap 1 : Zaag item 1 op maat en boor een gat van ø32mm en 50mm diep.

Stap 2 : Zaag item 2 op maat en boor een gat van ø32mm en 50mm diep.

Stap 3 : Maak de voetplaten en zaag deze op maat. Las daarna de M16 moer rondom vast.

Stap 4 : Zaag item 3 op maat.

Stap 5 : Zaag item 4 op maat.

Stap 2 Stap 3

Stap 5Stap 4

35

1
6
0

45

2
2
0
0

Maat Lengte
Lengte 6000

Breedte 4850
Item Aantal Materiaal Dikte Breedte Lengte

1 3 Douglas 145 145 2200
2 3 Douglas 145 145 3200
3 24 Douglas 20 175 941
4 3 Douglas 45 145 1352
5 3 Douglas 45 145 1325
6 4 Douglas 45 145 976
7 13 Douglas 45 145 1569
8 3 Douglas 45 145 3371
9 10 Douglas 45 145 3383

10 4 Douglas 28 165 3516
11 2 Douglas 28 165 1725
12 2 Douglas 28 165 1663
13 3 Douglas 45 160 6000
14 42 Douglas 16 116 6000
15 1 Douglas 16 63 6000
16 1 Douglas 16 113 6000
17 4 Douglas 45 45 2040
18 32 Rabat 26/16 125 werkende breedte 2770
19 2 Rabat 26/16 40 2770
20 1 Douglas 45 45 2073
21 1 Douglas 45 45 3142
22 1 Douglas 45 45 3134
23 1 Rabat 26/16 125 werkende breedte 394
24 1 Rabat 26/16 125 werkende breedte 730
25 1 Rabat 26/16 125 werkende breedte 1067
26 1 Rabat 26/16 125 werkende breedte 1403
27 1 Rabat 26/16 125 werkende breedte 1739
28 1 Rabat 26/16 125 werkende breedte 2075
29 1 Rabat 26/16 125 werkende breedte 2411
30 1 Rabat 26/16 125 werkende breedte 2748
31 1 Rabat 26/16 125 werkende breedte 2908
32 16 Rabat 26/16 125 werkende breedte 2908
33 1 Rabat 26/16 40 2908
34 6 RVS 5 145 145
35 6 Moer
36 6 Anker 500
37 2 6000
38

Schroeven ø5x70 (voorboren)
Schroeven ø5x100 (voorboren)

M16
M16

Dakgoot
Dakplaten of dakpannen

Schroeven ø4x40 (voorboren)
Schroeven ø5x50 (voorboren)
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FRED'S HANDBOEK
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Stap 22

Stap 21

Stap 23

Stap 21 : Schroef item 15 t/m 19 en item 31 en 32 vast met schroeven van ø5x50mm, gaten 

  voorboren ø5mm.

Stap 22 : Schroef B vast met schroeven van ø5x50mm, gaten voorboren ø5mm.

Stap 23 : Zaag item 44, 45 en 46 op maat.

  Maak de rechthoekige gaten in item 45 door zoveel mogelijk uit te boren en met een

  scherpe beitel de rest uit te kappen.
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10x

SPEELHUISJE MET VERANDA

600 700700
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39

Detail A

Detail A

38

39

Stap 24

Stap 25

Stap 26

Stap 24 : Schroef item 33, 36 en 37 vast met schroeven van ø5x50mm, gaten voorboren ø5mm.

Stap 25 : Schroef item 20 vast met schroeven van ø5x50mm, gaten voorboren ø5mm.

Stap 26 : Schroef item 38 en 39 vast met schroeven van ø5x50mm, gaten voorboren ø5mm.


