
 

  

MAATBORDEREL 

HOUTPROEF 2019 

 

 

 

Ten laatste half maart 2019 krijgt elke ingeschreven school het nodige hout aangeleverd via de lokale 

vereniging van de Confederatie Bouw. Het hout wordt in een pakket aangeleverd.  

 

Conform artikel 18 van het reglement moet het hout door de school zelf op maat worden gezaagd en 

geschaafd. Een aantal stukken moeten al op voorhand voorbereid worden, zodat elke leerling op donderdag 

25 april 2019 direct kan starten met de vervaardiging van het werkstuk.  

 

Hieronder vindt u de maten waarop het hout moet klaargemaakt worden (afmetingen uitgedrukt in mm): 

▪ Plaatmateriaal mdf met fineer beplakt 19mm: netto 320mm x 320mm (klaar maken volgens tekening 
2019 - VB 1.4) 

▪ Beuk netto 2 stuks 20mm x 55mm, lengte brut 460mm 
▪ Beuk netto 1 stuk 20mm x 36mm (klaar maken volgens tekening 2019 - VB 1.2) 
▪ Beuk netto 1 stuk 10mm x 20mm, lengte brut zo lang mogelijk 
▪ Eik netto 1 stuk 20mm x 55mm (klaar te maken volgens tekening 2019 - VB 1.1) 

OPGELET! 

Enkel deze houtsoorten mogen gebruikt worden voor deze proef op risico van diskwalificatie (zie artikel 17 

van het reglement). 

 

 

CONTROLEER OP VOORHAND DE VOORBEREIDE STUKKEN 

(Leerlingen controleren dit best zelf vóór aanvang van de proef) 

 

 

OPGEPAST! 

Zoals in artikel 20 van het reglement vermeld, moet de school tevens zorgen dat de leerlingen over volgende 

materialen en gereedschappen beschikken op donderdag 25 april 2019:  

Te voorziene materialen en gereedschappen op de dag van de houtproef: 
 

▪ Deugels of drevels 8mm x 30mm: 4 stuks per leerling 
▪ Houtboor van 8mm 
▪ Beitels vanaf 8mm 
▪ Bovenfrees met frees van 8 of 10mm (liefst meerdere bovenfrezen voorzien) 
▪ Leugenzwee (zwaaihaak) 
▪ Snellijm 
▪ Pennebank met gatbeitel 8mm minimum 60mm diep 
▪ Handschuurmachientjes (liefst meerdere machientjes voorzien) 
▪ Handboormachientjes (liefst meerdere machientjes voorzien) 

 
Geen CNC gebruiken, standaardmachines zijn wel toegelaten! 


