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INLEIDING

“Uitvinder G.” was het pseudoniem van medewerker Jan Gosselink aan het tijdschrift De 
Twaalf Ambachten, die z’n werk –  o.a. het ontwerpen van gereedschappen – ten goede wilde 
laten komen van experimenten t .b.v. nieuwe energie- en grondstofbesparende technieken en 
werkwijzen, die toegepast kunnen worden door kleinschalige mens- en milieuvriendelijke bedrijven. 
In deze werkmap vindt u vindt u de langatboormachine en de pennenmaker. De werktekeningen 
zijn op schaal (70% van ware grootte, indien 1 : 1 op A4 afgedrukt), behalve waar dit niet nodig 
is (bij overzichtstekeningen bijvoorbeeld). In het algemeen komt het niet zo erg nauw met de 
afmetingen, maar de passingen zijn wel belangrijk. En dat is dan wel aangegeven.

GEBRUIKSAANWIJZING

Links van de tekst staan letters met nummers zoals F3 en T5. 
F3 betekent Foto 3 (zie op het fotoblad foto nummer 3). T5 betekent Tekening 5. 



BENODIGD MATERIAAL

2 x 15 mm rond blankstaal, 34 cm lang.
2 x 15 mm rond blankstaal, 32,5 cm lang.
l x U-balk, 5 cm breed, 4 cm hoog, 30 cm lang.
2 x platijzer, 30 mm breed, 6 mm dik, 17 cm lang.
2 x platijzer, 30 mm breed, 6 mm dik, 6 cm lang.
2 x platijzer, 35 mm breed, 6 mm dik, 15,5 cm lang.
8 x platijzer, 40 mm breed, 6 mm dik, 6,5 cm lang.
1 x platijzer, 30 mm breed, 6 mm dik, 5 cm lang.
1 x platijzer, 20 mm breed, 4 mm dik, 8,5 cm lang.
1 x platijzer, 20 mm breed, 4 mm dik, 12 cm lang.
1 x hoeklijn 35 x 35 mm, 20 cm lang.
2 x hoeklijn 35 x 35 mm, 14 cm lang. I
1 x hoeklijn 35 X 35 mm, 28,5 cm lang.
2 x pijp, buitenwerks ± 22 mm, 25 cm lang.
2 x pijp, binnenwerks ± 24 mm, 3 cm lang.
2 x vierkante pijp, doorsnee 20 mm,13 cm lang.
1 x pijp ± 15 mm buitenwerks, 55 cm lang.
1 x pijp ± 15 mm buitenwerks, 32 cm lang.
1 stuk plaatijzer, 2 mm dik, 32 x 23 cm.
1 x 10 mm draadeind, 33 cm lang; ‘ 
2 x 10 mm draadeind, 8 cm lang.
1 x 8 mm draadeind, 4 cm lang.
8 stuks 10 mm moeren.
8 splitpennen, 4 mm dik, 25 mm lang.
8 zogenaamde schuifsokjes voor koperen pijp 13 - 15 mm (anders gewone sokjes
en dan doorboren met 15 mm boor. 
20 boutjes, Ø 6 mm, 20 mm lang.
4 cm koperen pijp 10 - 12 mm.
20 cm, 6 mm rond ijzer.

MATERIAALLIJST MOTORGEDEELTE
2 balkjes van hout 7,5 x 4,5 cm, 35 cm lang.
1 blokje van 7 x 5 cm, 12,5 cm lang.
1 stuk multiplex, ± 2 cm dik, 35 x 16 cm.
2 stukjes multiplex van 5 x 4 cm.
1 stukje 20 mm rond ijzer van 16 cm lang.
1 stukje 20 mm rond ijzer van 8 cm lang.
1 10 mm draadstang van 19 cm lang.
1 10 mm draadstang van 25 cm.
6 st. 10 mm moeren.
4 slotbouten 8 mm, 110 mm lang.
4 slotbouten 6 mm, 70 mm lang.
1 stuk 30 mm rond ijzer, 8 cm lang.
1 motortje: moet 2800 toeren maken (centrifuge motortje is goed).



ALGEMEEN

De pen en gat verbinding is met uitsluitend handgereedschappen te maken en dat is ook eeuwen 
zo gedaan. Maar pas goed kan hij gemaakt worden als u over een langgatboormachine kunt 
beschikken.
Zo’n langgatboormachine is natuurlijk te koop. Voor heel veel geld. Maar dit ontwerp is eenvoudig 
en met gebruikt materiaal, in zekere zin zelfs met afvalmateriaal, te maken.
Om het te kunnen maken hebt u in ieder geval naast de gewone handgereedschappen nog nodig: 
een boormachine met hout en ijzerboren, lijmklemmen en een soldeerbrander die geschikt is voor 
hardsolderen (Barteh1).
Zoals in de inleiding al is gezegd, komen de maten niet zo nauw. Behalve voor de geleidingen, 
waar de absolute maten niet van belang zijn, maar waar het noodzakelijk is, dat ze onderling 
nauwkeurig zijn. Het geheel moet soepel kunnen bewegen. Ook erg belangrijk is de vlakheid van 
de tafel. Het tafelblad moet namelijk heel goed evenwijdig en haaks ten opzichte van de boor 
kunnen bewegen.

WERKBESCHRIJVING LANGGATBOORMACHINE (F 1 t/m 8)

BOORGEDEELTE

T1  U begint met het boren van gaatjes in de U-balk, zodat het geheel bevestigd kan worden aan 
werkbank of op een eigen onderstel. De plaats van de gaten is niet zo belangrijk. U ziet maar waar 
ze komen, maar wel zo, dat u later de bouten er doorheen kunt halen.
Dan boort u de gaten in de strips, die hier opgelast moeten worden. Dat moet wel nauwkeurig 
gebeuren.
Daartoe klemt u de beide stukken ijzer op elkaar en boort de gaten zo door de twee stukken heen.
Er moet 1 gat van 11 mm in het midden komen voor de voortgaande beweging met de schroefas 
en twee gaten van 15 mm aan de einden, waar de geleidestaven in bevestigd worden.
Dan de assen van 32,5 cm aanbrengen door de strips. Vervolgens strips op U-balk lassen. Bij het 
lassen opletten op het goed vloeien. Zorg er vooral voor, dat assen en U-balk precies evenwijdig 
lopen, ook horizontaal, anders kan het misschien gebeuren dat u last krijgt als het tussenstuk 
hierover voortbewogen moet worden.
T2  ln de bevestigingsplaten, 8 stuks van 65 x 40 x 6 mm gaten boren en de koperen sokjes 
aanbrengen, door middel van hardsolderen. Let u wel op een goede doorvloeiing. Het beste is 
nieuwzilver met vloeimiddel en een goed hete vlam.
Nabewerken lijkt ons noodzakelijk, omdat de sokjes moeten dienen voor een soepele beweging 
over de geleideassen.
Op elke geleider naast de U-balk doet u twee van deze bevestigingsplaatjes.
T1  Aan het draadeind van 10 mm, 33 cm lang, last u een slingertje. Dit is een moer, waarop een 
stuk rondijzer van 6 mm, van boven omgebogen, wordt gelast.
T1  Ondertussen kunt u het aanslagstukje K maken. Natappen is nodig, want met het lassen kunt u 
de draad beschadigen. En bovendien moet het plaatje ook van draad voorzien worden.
U brengt het aanslagstukje op het draadeind aan, als dit van de ene kant in de U-balk wordt 
gebracht, het aanslagstukje voorlopig aan het eind van de draadstang houden, maar binnen 
het U-balkje. Aan de andere kant, weer buiten de U-balk gekomen, brengt u een moer en een 
contramoer aan, zodanig, dat het geheel makkelijk kan draaien.
T2  Nu last u het tussenstuk van hoeklijn in elkaar volgens de tekening. Het geheel eerst 
nauwkeurig klaarmaken, het afzagen van de afschuiningen op de hoeken zorgvuldig doen. Het 
moet goed vlak en vooral haaks zijn. Als het niet haaks is, krijgt u grote problemen. Daarom is het 
aan te bevelen, bij het lassen een zeer vlakke ondergrond en lijmklemmen te gebruiken, om er 



voor te zorgen, dat alles zeer goed vlak blijft liggen en zeer stevig vast zit, zodat ook de haaksheid 
gegarandeerd is - mits u het haaks hebt neergelegd. Eerst puntlassen en
controleren, voordat u het muurvast last. 
Uiteraard nabewerken, zodat geen bramen of bobbels aanwezig zijn. Het moet per slot van 
rekening vlak zijn.
Als dit in elkaar zit, klemt u het tussenstuk met de lange zijde vast aan de geleideplaatjes, die op 
de geleideassen zitten.
Nu moet u deze combinatie goed afstellen:
- het uitstekende deel moet aan de linkerzijde (gezien vanuit de bedieningskant) van de U-balk 
komen te zitten;
- het hoeklijnstuk moet overal even ver van de geleidepennen afzitten;
- nu kunt u gaatjes boren door de gaatjes van de geleidestukken heen, zodat u alles met boutjes 
vast kunt zetten.
Denkt u er bij deze operatie aan, dat alles soepel over de geleideassen moet lopen?
Dit is een van de nauwkeurigste werkjes van de hele machine, hiermee staat of valt de 
nauwkeurigheid van de passing van pen en gat.
Het kan niet genoeg benadrukt worden, dat alles goed vlak moet zijn en dat het hele tussenstuk 
soepel over de assen moet glijden. 
T1  Vervolgens kunt u strip A aanbrengen.

HET BOVENSTUK

T3  Net zoals het tussenstuk over een paar geleideassen loopt in het onderstuk, zo loopt dit 
bovenstuk met twee geleideassen in het tussenstuk. 
F6  U moet het te bewerken stuk hout namelijk in twee richtingen heen en weer kunnen bewegen. 
Naar voren om het gat op de juiste diepte te brengen en naar links en rechts om de juiste breedte 
van het gat te krijgen. Vandaar.
Het bovenstuk bestaat uit een stuk plaatijzer met 2 omgezette randen (de lange zijden). Aan de 
korte zijden worden 2 strips gelast, nadat in deze strips 2 gaten voor geleidestangen zijn geboord; 
ook weer gelijk doorboren (15 mm). Zorgen dat stangen evenwijdig met bovenplaat zijn. De 



bevestigingsplaatjes moeten weer op soortgelijke wijze, als met het tussenstuk het geval was, 
bevestigd worden.
F1  Als dat gebeurd is, moet het vastzetmechanisme gemaakt worden. Dat zijn gewoon een 
paar pijpjes, die op de hoeken met behulp van een hoekplaatje door middel van boutjes worden 
vastgezet.
T1  Nu maakt u hefboom D.
T2  Deze wordt aan het tussenstuk bevestigd op de tekening aangegeven met “bevestiging 
hefboom D”. 
T3 Vervolgens met strip C deze hefboom D aan het bovenstuk bevestigen. Het bovenstuk is nu 
zijdelings te bewegen met de linkerhand. Als u links bent kan het zin hebben om de plaatsing om 
te draaien, maar dat is voor ons rechtshandigen moeilijk te bepalen.
T1  Hefboom B wordt met strip A aan het geheel bevestigd.
Nu is het geheel voor het heen en weer bewegen van het hout klaar, maar het moet nog wel op het 
onderstuk met de U-balk bevestigdworden.
Nu moet u hefboom B zodanig in gaan stellen, dat er een voorwaartse beweging mogelijk is.
U doet dit door het draaipunt van deze hefboom te bepalen aan de rechterkant van het geheel en 
het op gelijke hoogte te brengen (met behulp van een blokje hout) van strip A. Strip A verbinden 
met hefboom B. Door hefboom B naar u toe te trekken, moet het geheel soepel naar voren gaan 
tegen het aanslagstukje.
Als dit allemaal gebeurd is, moet er nog een verdere afwerking gegeven worden aan de 
kleminrichting voor het te bewerken hout.

KLEMINRICHTING

T4   Aan het bovenstuk zijn twee pijpjes gelast. 
F2  Hierop moeten twee stukjes vierkante pijp komen, die op en neer kunnen bewegen waar 
doorheen een draadeind gaat met aan de onderzijde een leren plaatje.
Uiteraard moet het draadeind makkelijk door de moer en het vierkante pijpje gaan, vandaar dat 
u na het oplassen van de moer zult moeten natappen. Als de moer dik genoeg is, is tappen in de 
balk zelf niet zo nodig, maar het kan nooit kwaad, vandaar dat het aangegeven is. Maar natappen 
van een moer is eenvoudiger dan het tappen van een gat in “maagdelijk ijzer” - hoewel door de 
aanwezigheid van de moer een goede geleiding voor de tap aanwezig is. Ruim boren is aan te 
bevelen. Het hoeft in dit geval niet zo strak te passen, omdat het
soepel moet werken.
Zorg ook, dat deze balkjes makkelijk over de staande pijpjes lopen, maar niet zo, dat ze 
“weglopen” als u het draadeind aandraait.
F1  Om het hout goed vlak te kunnen laten liggen en zonder te beschadigen vast te houden, lijmt 
u op het bovenstuk een plaatje triplex, waarop een latje is aangebracht, aan de voorkant voor 
aanslag van het te boren hout.
Het aanslagstukje op de U-balk bepaalt de diepte van het te boren gat.

De werkwijze is: eerst boort u een aantal gaten vlak naast elkaar tot de gewenste breedte van het 
gat, dan, door zijdelings heen en weer bewegen, waarbij u er voor dient te zorgen dat het hout niet 
naar achteren gaat, haalt u met hefboom B het tussenliggende hout weg en maakt u het gat glad.
Hiervoor zijn speciale langgatboren te krijgen met een kolf van 16 mm.

HET MOTORGEDEELTE

De uitwerking van de tekeningen spreekt eigenlijk vanzelf:
T4  Een goede motor wordt zodanig op een stellage bevestigd, dat hij op en neer kan bewegen. 



T5  Dit op en neer bewegen is nodig om de juiste plaats van het gat in het hout te kunnen 
bereiken. 
F3  Niet ieder stuk hout is even dik en in principe hoort het gat in het midden van het hout te 
komen. 
F4  Dus wordt de motor scharnierend opgehangen.
F5  Belangrijk is, dat de motor precies in de lengterichting komt te staan van de voorwaartse 
beweging van het eerst gemaakte gedeelte. Zo niet, dan komen de gaten scheef in het hout en 
wordt uw gemaakte werkstuk scheef.
Voor het boren speciale langgatboren gebruiken met ‘n kolf van 16 mm. Bevestig de boor op het 
motortje d.m.v. een stukje metaal van 30 mm rond en 90 mm lang. Aan een kant een gat van 16 
mm, aan de andere kant een gat van de asdikte van het motortje. 
T5  Met imbusboutje op het motortje vastzetten, ook de boor d.m.v. een imbusboutje (zie tekening).
F7  F8  Het hele samenstel moet u nu op een blad monteren en dat kan dan weer op een eigen 
onderstel of op de werkbank geplaatst worden.

Een zware werkplank lijkt me zeer geschikt, zodat het apparaat uit de weg gezet kan worden als 
dat nodig is. De meeste mensen die fervent zelfdoen komen ruimte te kort. Een apart onderstel 
neemt weer ruimte in beslag.



HULPSTUK VOOR HET ZAGEN VAN PENNEN (F 9 t/m 12)

Om een goede pen en gat verbinding te krijgen moet men bij het maken van de pen als volgt te 
werk gaan: Het stuk hout waar de pen aan moet komen, moet op een zodanige lengte afgezaagd 
worden dat de pen erin zit. Ten opzichte van de diepte van het gat moet de pen 2 á 3 mm korter 
worden (om de overtollige lijm kwijt te kunnen). De dikte van de pen moet ongeveer 1/3 van de 
houtdikte worden en wel zo dat hij goed in het gat past. 
T7  F12  Na de juiste maten op het hout afgetekend te hebben, moet het hout met behulp van 
onderdeel E tegen het hulpstuk geklemd worden. Zorg hierbij dat alles goed haaks t.o.v. de 
zaagtafel is. 
T6  Dan het geheel met de inham in A over de dwarsgeleider van de zaag zetten met B er 
tegenaan en wel zo dat het geheel met de hand door de opening in B, goed tegen de geleider 
aangedrukt wordt. De zaag wordt op dezelfde hoogte als de lengte van de pen afgesteld.
T7  Nu moet het geheel zo opgezet worden, dat de zaag net de voor de pen op het hout 
afgetekende lijn mist. ln het geval van het afzagen van de linkse kant (zie fig. 1) moet het 
aanslagstukje H1 links tegen het aanslagstukje D drukken, nadat het goed is vastgeschroefd met 
stelschroef J op de dwarsgeleider. Bij het afzagen van de rechtse kant moet nu het aanslagstukje 
H2 rechts tegen het aanslagstukje D drukken.



Het zagen gaat als volgt: Nadat de zaag een eerste snede langs de op het hout getekende lijn 
gemaakt heeft, wordt de rest van het hout weggehaald, door na elke zaagsnede het gehele 
hulpstuk telkens iets op te schuiven langs de geleider naar de buitenkant van het hout en net 
zolang te zagen totdat de hele pen vrij is, zowel links als rechts.

VEILIG WERKEN
Ook voor deze zelfbouwwerktuigen geldt natuurlijk dat u er veilig mee werkt. Zorg dat het geheel 
stevig staat en de directe omgeving opgeruimd is. In de buurt van draaiende delen geen loshan-
gende kleding of haren. Een noodknop om de machine meteen stil te kunnen zetten is ook aan te 
bevelen.
















