Tips meedoen met oogstcorso of met straat-/gevelversiering
Deze tips kunnen je helpen om een mooie praalwagen te maken, een fiets of een ander voertuig te
versieren of om aan de slag te gaan met straat- of gevelversiering. Het is zeker niet moeilijk om
mee te doen!

Begin met een idee




Ga brainstormen over ideeën en thema’s. Door dit samen met anderen te doen, kom je op
nieuwe en andere ideeën. Niet meteen bij een idee denken: kan niet, te moeilijk, ….
Leg de lijst met ideeën even weg en kijk er later (samen) weer naar.
Kijk op www.stoppelhaene.nl voor de voorwaarden: hier vind je de categorieën met
bijbehorende maten en eisen aan de praalwagens. Daar regel je ook je aanmelding.
Voor straat- en gevelversiering is dit vermeld in de spelregels.

Werk je idee uit











Kies een idee en werk het uit op papier. Maak één of meer schetsen. Bespreek met je
medebouwers of je op dezelfde lijn zit.
Werk de schets uit, teken onderdelen en meet het ontwerp uit. Maak je een praalwagen?
Dan kun je eventueel een maquette maken, om te zien of de verhoudingen kloppen. Je kunt
hiervoor karton, stof of ander restmateriaal gebruiken. Met een lijmpistool bevestig je
gemakkelijk de onderdelen aan elkaar.
Vind je zelf tekenen lastig, je vindt genoeg tekeningen op internet; let wel op dat deze
auteursrechtenvrij zijn. Plak de tekening in een Word-bestand en vergroot de tekening zo
vaak als nodig is. Print het eventueel in gedeeltes uit en plak het weer aan elkaar. En met
carbonpapier breng je de tekeningen over op bijv. een houten plaat (multiplex).
Je kunt ook met een beamer een tekening projecteren op een plaat en dan overtrekken. Dit
gaat sneller, maar je moet er dan wel rekening mee houden dat je zelf niet ‘voor het licht’
staat.
Na het tekenen is het verstandig om de platen in te kleuren. Dit omdat je tussen de zaden en
boontjes toch altijd iets van de onderlaag ziet. Wanneer er kleur onder zit vallen deze
"gaatjes " minder op. Het inkleuren hoeft niet zo precies. Je kunt ecoline (verdund met veel
water) of verf gebruiken.
Wil je een tekst op een bord? Natuurlijk kan dat uit de losse hand, maar je kunt ook op de
computer in Word een tekst maken en uitproberen welk lettertype het mooist is. Houd bij de
keuze van het lettertype wel op hoe je het wilt beplakken. Wil je in de letters boontjes
leggen, kies dan een ‘grover’ lettertype. Ga je er iets in strooien, dan kan het een wat ‘fijner’
lettertype zijn.
Om de letters op een bord te krijgen, kun je weer werken met uitvergroten en via
carbonpapier op het bord zetten of met een beamer projecteren en overtrekken (zie
hiervoor).

Ga de onderdelen beplakken met zaden







Voor het beplakken kun je verschillende soorten bonen, zaden, rijst, maiskorrels,
boekweitdoppen etc. gebruiken. Die kun je kopen in de supermarkt, een natuurwinkel of
toko, bij de Welkoop (Lemelerveld/Heino), VMB Wesepe, de Knapenvelder, molen Terwolde
(voor boekweitdoppen) of via online zaden-shops.
Je kunt ook zaden malen, planten drogen en malen voor groentinten (verschillende soorten
onkruid uit bermen), maar je kunt ook koffiedik drogen om mooie dunnen lijntjes te plakken.
Om te plakken gebruik je houtlijm. Hoe grover de bonen of zaden, hoe dikker de laag lijm
moet zijn. Deelnemers aan de optocht kunnen via de optochtcommissie aan lijm komen.
Voor deelnemers aan straat- en gevelversiering is dit vermeld in de spelregels.
Bij dikkere zaden en grotere bonen wordt ook wel gewerkt met een lijmpistool.

Tot slot afwerken





Bescherm je plakwerk met (goedkope) blanke lak wanneer het klaar is. Op grote wagens
wordt ook wel lak verdund met terpentine gebruikt, om het er gemakkelijker op te kunnen
spuiten. Met lak blijft het beter zitten en is het beter bestand tegen een eventuele regenbui.
Spuit buiten en liefst met een zakdoek voor je mond!
Je kunt ook aflakken met (goedkope) haarlak, zeker bij kleinere panelen.
Voor de afwerking kun je bloemen en planten uit de tuin of uit de natuur gebruiken, bijv.
zonnebloemen of dahlia’s, rietstengels/rietsigaren, lijsterbes, grassen, mais.
Vanuit Stöppelhaene wordt gratis rogge beschikbaar gesteld voor versiering, om een rand
van rogge-aren of gevlochten rogge te maken. Vul hiervoor dit formulier in.

Meer informatie vind je bij Richtlijnen en Informatie voor wagenbouwgroepen. Daarin staan ook de
contactpersonen waar je met je vragen terecht kunt. Zij kunnen je ook verwijzen naar ervaren
wagenbouwers, om daar een keer te kijken.
Voor straat- en gevelversiering vind je informatie op spelregels voor deelname.

