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Je zet het lijmpistool aan en wacht tot het mooi warm is. Als de 

lijm in het lijmpistool goed vloeibaar is, doe je de lijm op de 

sportdop. Let op: zorg ervoor dat er geen lijm op je handen te-

rechtkomt; dat veroorzaakt brandwonden!  

Bevestig de sportdop mooi in het midden van de cd en laat de 

lijm goed drogen (ongeveer 10 minuten). Ondertussen kan je 

eens kijken op internet naar filmpjes over echte hovercrafts.  

Bijvoorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=GnLQyS7yMN8  

 https://www.youtube.com/watch?v=Je1LLVHqk24  

 https://www.youtube.com/watch?v=KnySbfQ2dC0  

 

Als de lijm goed droog is, sluit je de sportdop. Doe dit vóór je de 

ballon bevestigt.  

 

 

 

 

 

Blaas de ballon op en duw met je vingers het uiteinde van de 

ballon dicht zodat er geen lucht kan ontsnappen. Trek het uit-

einde van de ballon over de sportdop. Dit kan een beetje moei-

lijk zijn; vraag de hulp van een vriend of een vriendin. De ene 

persoon houdt de ballon dicht en de andere persoon trekt het 

uiteinde van de ballon over de sportdop.  
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De ballon zal zichzelf mooi aansluiten op de sportdop. Aange-

zien de ballon een beetje elastisch is, hoef je geen lijm of plak-

band te gebruiken. Zorg ervoor dat de hovercraft op een mooie 

vlakke ondergrond staat. Als je de sportdop op de cd opentrekt 

zal de lucht uit de ballon ontsnappen via de sportdop.  

 

 

 

 

Je zult zien dat de cd een heel klein beetje begint te zweven. Als je nu een licht tikje geeft tegen de 

‘hovercraft’ zal hij zwevend over de grond bewegen.  
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