
Bouwen voor de kinderoptocht! Waar beginnen we aan?  

Het bouwen van een wagentje voor de kinderoptocht kan een gezellige bezigheid zijn. Met de klas, de buurtvereniging of 
met de scouting. Je leert elkaar op een andere manier kennen, dat geldt voor de kinderen én de ouders. Deze handleiding 
is bedoeld om ouders die onbekend zijn met het bouwproces inzicht te geven, zodat iedereen ongeveer weet wat hij kan 
verwachten. 

De creatie in de kinderoptocht is voor de jurering vaak ondergeschikt, het enthousiasme van de kinderen tijdens de optocht 
telt veel meer. Begin vooral klein met bouwen, zodat het geen sleur wordt. Het omtoveren van een bolderkar voor de CKO 
is in het eerste jaar nog een enorme opgave, maar het jaar erop wordt dat al een routineklus. Voor je het weet sta je een BK 
wagen of zelfs een A wagen te bouwen! 

Het maken van een creatie kan uiteraard met vele materialen. Stof, hout, plastic of natuurlijke materialen: al waar aan te 
komen is kan werken. Dat geldt zeker ook voor de kleding van de deelnemers, daar is ook alles geoorloofd. Deze 
handleiding gaat uit van het standaard wagenbouwproces in Boemeldonck: lassen van dun, buigbaar ijzer met daaroverheen 
gaas met papiermache. Maar zoals bij veel dingen met carnaval geldt: alles mag, niets moet! Onderstaand enkele tips over 
waar te beginnen, als er vragen of nog meer tips zijn hoor ik het graag. Maar probeer vooral zelf, het kan echt niet fout. 

Veel plezier!

PS: Ook de grote clubs in Boemeldonck zijn vaak ontstaan tijdens de basisschoolleeftijd. Het zijn nu clubs met een 
twintigtal leden, omzetten van tienduizenden euro’s, vele commissies. In feite is het samen runnen van een carnavalsclub 
een oefening voor het echte leven. En als je het spelletje mee wil spelen, dan kun je vrienden maken voor het leven.

Planning 
Een klein wage
ntje van ca 2x2 bouw je gemakkelijk in 12 weken: 1 avond per week afspreken. Als je korter de tijd hebt: de grootte van het 
wagentje aanpassen, of vaker bouwen.
Streven qua inzet:  
lassen 3 avonden met 2 personen.  
gazen 3 avonden met 2 personen.  (Kan starten na 1e avond lassen. Is ook leuk met kinderen.)
bruin plakken 3 maal afspreken met ca 3 volw 3 kinderen
wit plakken 2 maal afspreken met 3 volw 3 kinderen
Basis spuiten en verven is in 1 avond met 2 personen klaar. (Maar is ook erg leuk voor een middag samen met kinderen.)
Afspuiten is in 1 lange avond met 2 volwassenen klaar. Laat vooral de kindercreaties staan!

Algemene bouwtips

1. In een bouw schuur staan spullen die niet van de club zijn, geef vooraf duidelijk tegen de kinderen aan dat ze  daar  
 niet mee mogen spelen. 
2. Als er kinderen komen bouwen zijn er altijd ouders bij. Een ouder kan voor enkele  kinderen zorgen, maar dan  
 wordt dat duidelijk vooraf besproken. De bouw is geen kinderopvang
3. Bouwen met kinderen is soms lastig, ze willen ook graag in de hut spelen of bij de  konijnen kijken. Probeer op een  
 bouwmiddag 2x20 minuten echt in de schuur te  knutselen aan het wagentje, neem tussendoor rustig pauze en  
 drink wat met een  snoepje. Als kinderen niet meer willen bouwen blijven ze die 2x20 minuten in de schuur 
 aanwezig. Dat voorkomt dat iedereen na 5 minuten staat te voetballen. Alles wat meer  is dan deze 2x20 minuten  
 is mooi meegenomen. 
4. Zet carnavalsmuziek op met je telefoon, dat maakt zorgt ervoor dat dat verre doel een beetje dichterbij lijkt. 
5. Probeer je als ouder erbij neer te leggen dat het efficiënter was wanneer je alleen was gaan bouwen zonder 
 kinderen! Het gaat er nu juist om dat ze er wat van leren, en dat ze samen iets creëren. Lekker prutsen met nat  
 papier of verf, en tijdens carnaval trots zijn op het resultaat. 

Deelnemen aan de kinderoptocht voor Dummies
Willem van Mensvoort - CV de Meelballen



Bouwvolgorde

Constructie (ouders) 
∙ Slijpen (let op rondvliegend slijpsel, waardevolle dingen afdekken) 
∙ Lassen 
∙ Oude vormijzer puntjes afslijpen 

Vormen (ouders) 
∙ Lassen dun ijzer 
∙ Stap eens binnen bij een grote club om te kijken hoe zij dat doen 

Gazen (ouders) 
∙ Zijkniptang 
∙ Opmeten en afknippen 
∙ Netjes hoekjes omvouwen ivm plakken 

Vlechten  
∙ Stroken knippen ca 2cm breed 
∙ Invlechten in diagonale of horizontale richting  
(niet verticaal, dan valt het geplakte papier straks naar beneden) 

Lijm maken 
∙ Halve bouwemmer water (bij haast: warm water) 
∙ Al roerend langzaam lijm bijschudden 
∙ Ongeveer 0,5 pakje bison per bouwemmer 
∙ Dikte zoals tomaten soep 
∙ Liefst minimaal 30 min laten staan 
(probeer dus even nieuwe maken aan het einde van de dag)

Papier inlijmen (pappen) 
∙ Leg niet de hele voorraad papier klaar op de plaktafel, anders zit alles straks zelf vast ∙ Neem een plankje of oud dienblad 
zodat het natte papier kan worden meegenomen. Tussen het wegleggen van een nieuw vel papier: telkens kwast door de 
lijm 
∙ Kriskras ingelijmde vellen stapelen, zodat de hoekjes goed vindbaar zijn 
∙ Te nat pappen kan niet! 
∙ Voorraadje papier van ca 20 vellen op t plankje 

Plaktip: we bouwen in Boemeldonck niet voor zomercarnaval, helaas is het daarom vaak koud in de schuur. Er zijn wat trucs om 
de koude te verdrijven:  lijm aanmaken met warm water, muts op, (oud) skipak tegen natte koude kleding, droge handdoeken om 
handen af en toe af te drogen, terrasheater of petroleum kachel, warm binnen koffiedrinken, en als laatste: ouders die zelf niet 
zeuren over de kou ;) 

Bruin plakken  
∙ Bruin ‘kraft’ papier 
∙ Papier formaat scheuren obv onderdeel 
∙ Redelijk vlakke stukken kunnen ter grootte van ca ½ A4 
∙ Kleine ronde delen met stroken van ca 5 cm breed 
∙ Onderaan beginnen (dakpan structuur)  
∙ Goed omvouwen aan de onderzijde 
∙ Aan onderzijde niet plakken op houten vloer (dat blijft niet zitten), maar omvouwen om het betonijzer 

Wit plakken 
∙ Pas starten zodra bruin papier eronder echt droog is! 
∙ Wit A4 papier plakken 
∙ Papier scheuren zoals bij bruin papier 
∙ Volgorde of richting maakt niet zoveel uit 



Verven  
∙ Buiten op een zeil wat rondom ongeveer 2m uitsteekt 
∙ Oude kleren en schoenen, haren vast 
∙ Eventueel om beurten grote vlakken basiskleur spuiten
∙ Overige kinderen verven op dat moment met kwasten en kleine rollers (let op: dit verbruikt veel meer verf dan bij het 
spuiten)
∙ Kinderen kunnen evt met behulp van ouders basiskleur of sjabloon spuiten (handschoenen nodig!)

Overig 
∙ Vernissen is nodig bij gebruik van verf op waterbasis 
∙ Op beloopbare houten vloeren oude vloerbedekking leggen tegen uitglijden 

Optocht 
∙ Onderstel naar Prinsenbeek brengen 
∙ Onderstel ophalen ochtend 
∙ Optocht rijden 
∙ Onderstel terugbrengen 

Afbreken 
∙ Papier scheuren door de kinderen, dag vooraf inplannen 
(papier in vuilniszakken naar grofvuil) 
∙ IJzer knippen en slijpen  
(Zeil leggen? let op rondvliegend slijpsel, auto’s en ramen afdekken) ∙ In handzame pakketjes van 1x1m plattrappen  
(alleen met handschoenen + stalen neuzen en zolen) 
∙ Onderstel vrij maken van ‘betonijzer puntjes’ 
∙ Een week na carnaval onderstel terugbrengen IJzer pakketjes in oud ijzer container van een grote club gooien, daar krijgen 
zij weer wat geld van.
 
Benodigdheden algemeen

o Papier/lijm/electrodes/gaas/etc: BIC (boemeldonckse Inkoop Commissie) 
o Behangerskwast of veger (ca 12cm breed) 
o ca 6 plakplanken 40x50cm plastic of hout 
o Stel oude handdoeken voor tijdens/na het plakken 
o 1-6cm kwasten tbv verven 
o Verfbekers / bakjes 
o Verf (veelal watergedragen via Verfhandel prinsenbeek)
o Oude lappen voor het verven 
o Verf zeil/plastic minimaal 4x6m 
o Sjablonen voor het spuiten (a4 formaat uit karton of hard plastic snijden)
o Muziekbox op accu / accu met autoradio / aggregaat met geluidsinstallatie

 


