
 
 

Bouw je eigen zonneboot    

Lesduur: meerdere handvaardigheid en/of technieklessen. Eventueel vooraf gegaan door 
een gastles van 2 uur. 

Doelen: 

 Leerlingen maken zelfstandig een zonnebootje. 
 Leerlingen experimenteren met de toepassing van zonne-energie. 

Voor de teams die meedoen aan de finale van de Mini-Zonneboot Race: 
 Leerlingen kennen het wedstrijdreglement. 
 Leerlingen houden bij de bouw van hun bootje rekening met beoordelingscriteria. 

Materialen: 

- Bouwmaterialen voor de bootjes: knutselmateriaal, bruikbaar afval, resthout, soldeerbout, 
watervaste lijm (of lijmpistool) enz. 
- Basissetjes om de zonnebootjes te kunnen maken. 
Een basissetje bestaat uit: 
2 zonnecellen, 1 motortje (6 onderdelen zie beneden) + batterijhouder. Zorg op de wedstrijd 
zelf voor een penlite/AA batterij voor elke boot. 
De batterijen mogen alleen worden gebruikt als er geen zon is. De wedstrijdleiding zal dit 
aangeven. Elke school die zich inschrijft voor de Mini-Zonneboot Race krijgt 2 gratis 
basissetjes toegestuurd. Extra setjes zijn te bestellen via het inschrijfformulier en kosten 15 
euro per stuk. 

Wedstrijdreglement: 

Bij het maken van de bootjes en tijdens de wedstrijd dienen de volgende regels in acht 
genomen te worden: 

 De bootjes mogen niet langer zijn dan 50 cm 
 Per bootje mogen niet meer dan 2 zonnepanelen, 1 motortje en 1 batterijhoudertje 
(alleen bij slecht weer) gebruikt worden 
 De lege batterijhouder moet ertussen gezet worden, daar is op de finaledag geen tijd 
meer voor. 
 Bij de start van de race mag het bootje niet weggeduwd worden 
 Kijk voor de race begint op de wedstrijdlijsten (hangen op bij de tent) wanneer 
 je team aan de beurt is. Stel je van te voren op bij het bassin zodat er geen tijd 
 verloren gaat. 

Het niet in acht nemen van de bovengenoemde regels kan leiden tot diskwalificatie! 
 
Voor de leerkracht 

Voorbereiding: 

- Zorg voor bovengenoemde materialen. 
- Lees de stappen bij werkwijze vooraf goed door en denk na over de 
teamindeling. 
-In deze Klokhuis aflevering (als de link niet werkt: googlen op aflevering ‘het klokhuis 
bouwt: stroom’ van 6 april 2011) wordt de werking van een zonnepaneel uitgelegd in 1,5 

http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/1507


 
 

minuut tijd (van 05min50 tot 07min22, eventueel nog wat nadere info tot 08min31). Het is 
raadzaam dit filmpje te laten zien voordat de gastdocent komt. 
Indien u een gastles krijgt, heeft u een vliegende start. Afhankelijk van hoeveel er in die 
gastles is gebouwd, kan daarna worden verder gewerkt aan de bootjes. 
 
Opmerking: 

De bootjes varen het best op zonnestralen. Uit een experiment met bouwlampen bleek dat 
deze voor dit type zonnecellen te weinig energie leveren om de bootjes vlot op te laten 
varen. 

Werkwijze: 

1. Verdeel de klas in voor u werkbare teams. 
2. Geef elk team een basissetje. Laat hen nadenken over factoren die invloed 
kunnen hebben op ‘het goed varen’ van hun bootje; de vorm van de romp, kiel , het 
gewicht van materialen die men gebruikt en dergelijke. 
3. Bespreek of bedenk met de groep beoordelingscriteria voor de bootjes. 
Tijdens de Mini-Zonneboot Race beoordeelt de jury op de volgende criteria: 
– snelheid (wordt apart m.b.v. een stopwatch gemeten). 
– creativiteit 
– techniek 
– materiaalgebruik 
4. De teams maken een eigen plan/ontwerp voor hun bootje op grond van de 
besproken factoren, de beschikbare materialen en eventueel de 
beoordelingscriteria. Deze fase is bedoeld om teams tot overeenstemming te 
laten komen. Bespreek dit vooraf met hen. Verder kunt u tips geven en een 
eventuele taakverdeling bespreken. 
5. De teams gaan, nadat zij hun plan met u besproken hebben, aan de slag met hun 
bootje. Schat samen in hoeveel tijd nodig is en probeer dit af te stemmen met de 
diverse teams en de lestijd die u op school beschikbaar heeft. Kinderen kunnen 
eventueel na schooltijd ook nog werken aan hun bootje. Stel een datum vast 
waarop de bootjes klaar moeten zijn! 
6. U zelf, of de groep, stelt aan de hand van de beoordelingscriteria vast hoe 
geslaagd de bootjes zijn. Voor deelname aan de Mini-Zonnebootrace moeten twee 
winnaars gekozen worden. Elke school mag namelijk met twee teams meedoen aan 
deze finalewedstrijd, de andere deelnemers komen hen natuurlijk wel aanmoedigen! In de 
resterende tijd tot de wedstrijd kunnen de winnende boten eventueel verbeterd worden. 
Onderdelen:  

worden meegebracht door gastdocent, of opgestuurd indien u geen gastles wilt: 
 1 onderwatermotortje (bestaande uit 6 onderdelen, zie beneden) 

 2 zonnepaneeltjes 

 1 batterijhoudertje 
gastdocent brengt de volgende 2 materialen mee dus als u geen gastles krijgt dient u hier 
zelf voor te zorgen: 

 2 elektriciteitsdraden per bootje (1 van 20 cm en 1 van 30 cm) 

 Messing ringetjes (om te solderen) 

Benodigdheden: 

 soldeerbout 

 metaallijm (om schroef vast te lijmen aan schroefas) 



 
 

 watervaste lijm of lijmpistool om schroefasgat in bodem te dichten. 

Stappenplan: 

 draad van 30 cm solderen op de + en – punten van het motortje 

 draad van 30 cm + dunne batterijdraad met elkaar verbinden: rood met rood, zwart 
met zwart 

 vast solderen aan de batterijhouder 

 messing ringetje op uiteinde v.d. draadjes solderen 

 

achterzijde zonnecellen. Tip: als hij verkeerdom draait de zwarte en de rode draad omwisselen. 

 

aandrijfset voor motorbootje 
Voor de samenbouw moeten de binnen- en buitenkant van de messing schroefaskoker, 
alsook de uiteinden van de messing as zeker ontbraamd worden (schuurpapiertje). 
De scheepsschroef (deel 1) wordt met de ontbraamde schroefas (deel 2) door middel van 
metaallijm vastgelijmd. Na het drogen wordt de as in de ontbraamde schroefaskoker (deel 
3) geschoven. 
Dit geheel kan door een (zo klein mogelijk) gat in de romp van de boot worden geschoven. 
Het gat in de boot wordt met watervaste lijm afgedicht. Door de koppelingkous (deel 4) 
wordt de as met de motor (deel 5) verbonden. De verbinding door deze koppelingskous 
compenseert de hoek tussen motor en schroefas en verhindert overmatig trillen. De 
schroefas wordt extra vastgezet op de rompbodem door een houten blokje (deel 6) te 
lijmen. 
Gedurende het gebruik kunnen er af en toe enkele druppels naaimachineolie in de 
schroefaskoker gedaan worden, zo wordt ook naast de nodige smering het binnendringen 
van water verhinderd. 
Als de boot achteruit moet varen, dan dient men de aansluiting van de batterij om te 
wisselen d.w.z. de motor om te polen. 



 
 

 

Stuklijst: 

Onderdeel 1: scheepsschroef 
Onderdeel 2: as 
Onderdeel 3: schroefaskoker, messing 3/0.3 mm, 100 mm lang 
Onderdeel 4: koppelingskous, siliconen 20 mm 
Onderdeel 5: aandrijfmotor met bevestigingsklem 
Onderdeel 6: houten blokje 
2 bolkopschroeven 4 x 16 voor de motorbevestiging 
 


