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Neem het blauwe kunststof blokje. Gebruik de on-

derstaande tekening en teken met een krasnaald vier 

gaten af op de juiste zijde van het blauwe blokje. Alle 

afmetingen staan in mm, de meest gebruikte eenheid 

bij afmetingen in toepassingen met mechanica of 

hout.  

 

 

 

 

Zet een veiligheidsbril op zodat er zeker niets in je ogen kan te-

rechtkomen.  

Neem de puntslag en maak putjes waar je moet boren. Je doet 

dit door met een hamer hard op de puntslag te slaan. Dit zorgt ervoor 

dat je juister kan boren.  

 

Bekijk het instructiefilmpje van de kolomboormachine. Daar wordt uitgelegd hoe de boorma-

chine werkt. Ook zie je hoe je een boor moet opspannen in de boormachine.  

Span een metaalboor met diameter 4,8 m op in de boor-

machine. 

Je kan het verschil tussen een metaalboor en een hout-

boor zien omdat een houtboor altijd een scherpe punt 

heeft, een metaalboor heeft dit niet.  

houtboor metaalboor 
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Omdat het blokje te smal is om zelf vast te 

houden terwijl je boort, span je het blauwe 

blokje op in de opspanklem.  

 

Hou de opspanklem goed vast terwijl je de vier gaten boort in het blokje. 

Leg de boormachine af.  

 

Neem de handverzinkboor; hiermee maak je 

een schuin randje aan ieder gat. Je draait 

voorzichtig één toer in wijzerzin rond in ie-

der gat.  

 

Het blauwe blokje past nog niet in het buisprofiel. Daarom moet je met de 

schuurmachine de randen een beetje rond schuren totdat het blokje erin 

past.  

Bekijk eerst het instructiefilmpje van de schuurmachine.  

Zet een veiligheidsbril op zodat er zeker niets in je ogen kan terechtkomen.  

 

Om de gaten in het buisprofiel te boren, stop je het houten 

plankje op de goede positie in het buisprofiel.  

mailto:vti.tielt@molenland.be
http://www.vti-tielt.be
http://vti.sindo.be/nl/basisproeven/mastermind/handleiding-machines
http://vti.sindo.be/nl/basisproeven/mastermind/handleiding-machines


Vrij Technisch Instituut    Grote Hulststraat 28    8700 Tielt 

tel. 051 40 05 68    fax 051 40 76 36    e-mail: vti.tielt@molenland.be    www.vti-tielt.be 

Leg de stalen mal op die manier over het grijze buisprofiel zodat de 

logo’s van VTI Tielt aan dezelfde kant zitten. Zorg dat het grijze buis-

profiel niet kan verschuiven in de mal.  

 

Controleer of de metaalboor met diame-

ter 4,8 mm op de machine zit. Boor voor-

zichtig alle gaten in het buisprofiel door 

de boor mooi te laten zakken in de gaat-

jes van de mal. Boor niet te diep!  

 

 

Het blauwe blokje en het grijze buisprofiel zijn klaar, maar nu moet het blokje nog in het buisprofiel be-

vestigd worden met twee schroeven. Leg het houten plankje en het T-stuk naast het buisprofiel zoals op 

de foto. Zorg ervoor 

dat het logo aan de 

juiste kant staat. Zet 

met een alcoholstift 

een puntje op de 

plaatsen waar ge-

boord moet worden. 
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Maak met de puntslag putjes op de plaatsen waar geboord moet wor-

den, door met de hamer hard op de puntslag te slaan.  

 

 

 

Stop het lange houten blok, het blauwe blokje en het houten T-

blokje in het grijze buisprofiel. Haal het T-blokje er weer uit, 

maar zorg ervoor dat het blauwe blokje op zijn plaats blijft. 

Span het geheel op in de opspanklem.  

 

 

Span de metaalboor met diameter 3,5 mm op in de 

kolomboormachine. Schuif de tafel van de boorma-

chine opzij en zet de opspanklem met het buispro-

fiel op de goede plaats. Ga na dat het blauwe blok-

je nog op de goede plaats zit en boor beide gaatjes.  

 

 

Neem twee zelftappende schroeven 4 x 12 mm en een kruiskop schroevendraaier. 

Draai beide schroeven in het grijze buisprofiel zodat het blauwe blokje vast zit.  
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In VTI Tielt werden gekleurde en zwart-wit pinnen gespuitgiet.  

 

Om deze pinnen te kunnen bewaren bij de Mastermind, werd een polystyreen 

bakje vacuümgevormd. Knip dit bakje uit met een schaar, blijf hierbij ongeveer 

0,5 cm van de lange boorden en 2 cm van de korte boorden. 

Het bakje met de pinnen kan je in het buisprofiel schuiven.  

 

 

 

 

 

 

Jullie zelfgemaakte Mastermind is af: daag je 

vrienden of vriendinnen uit! Benieuwd hoe snel 

jullie de code kunnen kraken …  

 

De spelregels van Mastermind vind je bij ‘Extra’. 
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