Hoe bouw je je kindercorso wagen?





Het begin
Lees eerst het reglement eens samen met papa, mama, opa of oma door.
Ga dan eens bedenken wat leuk is om te maken.
Wat voor onderstel ga je gebruiken?? Skelter, fiets, bolderwagen, kruiwagen.
Maak een schetsje, of misschien wel een maquette (je wagen in het klein maken).






Het onderstel
Mag niet gemotoriseerd zijn.
Denk er aan dat je te maken heb met drempels en klinkers.
Gebruik niet te kleine wielen.
Houd rekening met het gewicht van de bloemen.








Welke materialen
Je kunt gebruiken maken van hout, gaas, piepschuim en karton.
Wanneer je op hout piepschuim bevestigt is een tip om bierdoppen op z’n kop met een schroef te
gebruiken zodat het piepschuim houvast heeft op het hout.
Met gaas kun je er lagen kranten/papier-maché op brengen. Om goede houvast te hebben zijn 7 lagen
papier-maché nodig.
Met purschuim kun je vaak kleine gaatjes en kiertjes opvullen.
Door de ondergrond in de verf te zetten kun je al een beeld krijgen hoe je wagentje wordt. Mochten
bloemen gaan krimpen, dan kijk je niet gelijk op een witte ondergrond.
Als gereedschap is handig om te hebben: rolmaat/pen/potlood/watervaste stift/hamer/zaag/
spijkers/schroeven/nijptang.

De ruwbouw
 Je hebt een idee in je hoofd en het onderstel heb je ook.
 Start nu met de grote lijnen te gaan bouwen. Dit kan heel goed met hout. Metaal is wel sterker maar
moeilijker om te bewerken en je moet vaak lassen. Doe het alleen als je iemand hebt die je hierbij kan
helpen, doe het zeker niet zelf.
 Denk er aan dat op het hout ook nog een laagje piepschuim van 4 of 5 cm komt en de dahlia's. Dat geldt
ook voor papiermarche. Dit is wat dunner, maar de bloemen komen er nog bovenop.
 Denk er voor de stevigheid aan om er misschien schoren in te bouwen.
 Let er ook op dat de balans van de wagen vooral boven de wielen zit en daar het gewicht op rust.













Piepschuim of karton?
Piepschuim is een makkelijk en handig product om mee te werken. Het vergt wel het nodige geduld
maar dan kun je mooie vormen maken.
Met een zaag, vijl of broodmes kun je mooie vormen maken.
Het aftekenen kan heel goed met een Edding stift.
Met omgekeerde bierdoppen kun je piepschuim goed bevestigen op hout.
Neem 4 of 5 cm dik piepschuim i.v.m. de lengte van de krammen.
Op piepschuim kun je ook heel goed met stift vormen aangeven of welke kleur het moet worden.
Dek de vloer af met een groot stuk zeil. Je krijgt de nodige rommel die je in een kliko of vuilniszak kunt
doen.
Piepschuim wordt meestal weggegooid bij winkels waar ze wasmachines, vaatwasmachines en televisies
verkopen. Als je het netjes vraagt en uitlegt waarvoor je het nodig hebt mag je het daar waarschijnlijk
wel meenemen.
Wanneer je kiest voor papier-maché moet je oude kranten verzamelen en lijm/behangplaksel hebben.
Goed de lagen laten drogen voor je er weer een nieuwe laag op doet.
De eerste laag moet houvast hebben dus maak scheurtjes in de kranten en wikkel die om het kippengaas
heen.
Misschien nog het papier ook een kleurtje geven voor het krimpen van de bloemen.













De dahlia's
Als bloemen gebruiken wij dahlia's.
Deze zijn niet in alle kleuren te krijgen, maar wel in wit, oranje, geel, rood, roze, paars, “zwart”.
Er gaan ongeveer 400 dahlia's op een m2.
Op http://www.bloemencommissie.nl/nl/dahlia-database kun je een beeld krijgen van de beschikbare
bloemen. Niet alle bloemen zullen verkrijgbaar zijn. Ongeveer 3 weken voor het corso is dit bekend.
De bloemen kun je bevestigen met krammen of lijmen.
Om goede houvast te krijgen en ook goed te kunnen lijmen, haal je de achterkant (het kontje) van de
bloemen weg.
Voor lijmen leg je de dahlia's op z'n kop in een eiertray en doe je met een kwast lijm erop, je laat dit kort
drogen, doet wat lijm op de papier-maché en dan de bloemen erop.
Om rechte lijnen te krijgen kun je dahlia's ook knippen, dus een schaar is handig.
Om gaten te voorkomen niet in rechte lijnen plakken/prikken maar meer in wildverband, en tegen elkaar
aan en niet over elkaar heen plakken.
De bloemen kunnen besteld worden d.m.v. een bestelformulier en het ophalen is de donderdag voor het
corso van 15.00-17.00 uur. Contant afrekenen.
Heb je van een soort dahlia niet veel nodig kijk dan of je met iemand samen kan doen.

Nog wat tips
 Denk bij alles aan de veiligheid. Of het nu om de zeer brandbare lijm of om een slordig weggelegd mes,
schaar of zaag gaat.
 Houd rekening met de hoogte van je garage! Het is niet fijn als je de wagen af moet breken om naar
buiten te komen.
 Heb je geen (overdekte) ruimte, bekijk dan of je een afdak kan maken van een stevig stuk plastic.
 Werk altijd van ruw naar gedetailleerd over heel je wagen tegelijk. Je moet nog niet beginnen met de
details in het piepschuim uit te werken als een deel van je wagen nog in ruwbouw staat.
 Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Vraag aan veel familieleden of ze een handje willen helpen.
 Houd er rekening mee dat de avondrondgang in het donker is. Bij o.a. de Action kun je leuke en
goedkope verlichting halen op batterijen of informeer bij een elektricien.
 Als je voor de eerste keer meedoet, raden wij je aan om je nog niet aan menselijke figuren te wagen
(dan bedoelen wij niet kabouter plop, maar wel op levensechte figuren).
 Heb je een corsowagen gemaakt die zich daarvoor leent, dan kan je ook als figurant meelopen. Dit is
absoluut geen must, maar het draagt wel bij aan de sfeer van de wagen. Misschien heb je wel een
moeder, oma of familielid die graag kleding maakt.
 Ben je niet in de gelegenheid om een corsowagen te bouwen, informeer dan eens bij je vriendjes of zij
dat niet samen met jou willen proberen.

