
Handvaardigheid De Regenboog   Woudhuis 5/6 7/8 Osseveld 5/6 7/8 

THEMA         OLYMPISCHE SPELEN 
 

ZAGEN  SPORTSCHOEN    2 LESSEN 

 
Een goed paar schoenen is enorm belangrijk. 

Schoenen beschermen voeten niet alleen, maar kunnen ook de spanning op knieën en enkels 

verminderen.  

Door goede schoenen kunnen betere prestaties worden geleverd.  

Er wordt veel onderzoek gedaan en er worden steeds betere vormen en materialen ontdekt. 

Goede schoenen kunnen daardoor erg duur zijn, maar Olympisch kampioen wordt je niet 

voor niets. 

 

 

 

 

Lees eerst dit: 

Techniek: Zagen  

Materiaal: triplex  

Gereedschap: figuurzaag 

 

Extra:   (verrijking / creativiteit)  Je kunt later echte veters in de schoenen maken. Boor 

  dan gaatjes met de fretboor en rijg daar een koord of veter door. 

   

Inhoud doedoos:  

  10 figuurzagen (niet gespannen!) 

  2 fretboortjes 

  10 zaagplankjes met klem 

  voorbeeld met sportschoenen 

    

 

LET OP:  Controleer altijd of de doedoos compleet is. Dit werkt prettiger voor iedereen. 

  Is materiaal op? Meld dit op tijd bij de leerkracht 

 

Verder:  De leerkracht heeft de sleutel om de figuurzaag te spannen. 

  De leerkracht heeft eveneens reservezaagjes (laat het niet nodig zijn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En nu aan de slag! 
 

Stap 1  Pak de triplex en teken er met potlood dunnetjes een fantastische sportschoen 

   op. 

Stap 2  Laat dit de leerkracht controleren 

Stap 3  Kleur de buitenrand (dit noem je de contour) 

Stap 4   Lees de techniek ZAGEN 

Stap 5  Zaag de schoen uit.  

Stap 6  De  figuurtjes die  de schoen mooi maken teken  je nog eens extra. 

Stap 7  Deze figuurtjes zaag je ook uit. 

Stap 8  Lees de techniek AFWERKEN. 

Stap 9  Vijl de schoen en de vormpjes bij waar ze nog lelijk zijn. 

Stap 10 Schuur alles goed. 

Stap 11 Lees de techniek VERVEN. 

Stap 12   Is er nog genoeg tijd? Pak de spullen. 

  Verf de schoen en de vormpjes. 

Stap 13 Lees de techniek HOUTLIJM. 

Stap 14 Plak de  vormen op de ondergrond met houtlijm. Ze moeten hiervoor goed 

   droog  zijn.  

Stap 15 Ruim alle spullen eerst goed op. Wanneer je werk klaar en droog is kan je het 

   laten beoordelen. 

 


