
Bouwtips voor beginnende bouwers (C, D en kleine B wagens) 
 
We zullen proberen een goede beschrijving te geven over hoe je het beste een wagentje bouwt. Er gaat veel 
werk in zitten. Het is dus goed om een aantal handige tips te krijgen zodat je weet wat je te wachten staat. het 
bouwen sneller gaat en de wagen mooier wordt. 
 
Bijna altijd is het bouwen van een kleinere wagen (C,D klasse) iets wat je samen doet met familie, vrienden en 
kennissen doet. Het maakt niet uit met wie, maar vaak geldt dat het makkelijker gaat met een groep. Als je met 
zijn allen samenwerkt, dan is het heel erg leuk om een wagen te bouwen. Het is een groepsgebeuren! 
 
Heel belangrijk is: begin op tijd! Een wagen bouwen is niet iets wat je even tussendoor doet. Het is een proces 
waar je over moet nadenken. Gemiddeld zeggen we dat je zeker vóór half juli bezig moet zijn. Het is niet 
onmogelijk om daarna nog een mooi corsowagentje te maken, maar het wordt dan wel een haastklus. 
 
Hier volgen nog enkele tips. 
1) We moeten natuurlijk een idee hebben, een ontwerp. 
2) Zorg eerst voor een goed onderstel. 
3) Zoek al het nodige materiaal bij elkaar. 
4) Maak van hout of andere materialen de ruwe vorm. 
5) Bekleedt de vorm met purschuim of karton. 
6) Beplak de vormen met papier-maché (papier voorzien van een dikke laag behangplaksel) en verf de vormen in 
de gewenste kleuren. 
7) De dahlia's plakken we donderdag voor het Volksfeest weekend en klaar is de wagen. 
 
We zullen het nu verder aan je gaan uitleggen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Een idee 
  
Het begin van elke mooie corsowagen is een goed idee. Ga eerst eens samen met elkaar om tafel zitten en maak 
een lijstje van mogelijke onderwerpen. Onderwerpen kunnen dingen zijn die in je omgaan en/of  dingen die je 
boeien. Daarnaast kunnen het ook dingen zijn die op dit moment erg in zijn of waarover veel gesproken 
wordt. Vaak worden ook spreekwoorden of gezegden gebruikt . Soms wordt er begonnen met een 
(dubbelzinnige)  titel, die je dan omzet in een ontwerp. 
 
Heb je een idee maar ben je er nog niet voldoende van overtuigd dan kan je natuurlijk altijd een ontwerper van de 
grote corsowagens om advies vragen. Ze zullen daar zeker toe bereid zijn. Tevens kun je via vereniging 
volksfeest vragen om de hulp van een corso coach deze kan je ook helpen met het ontwerp. 
 
Belangrijk is dat als je het idee uitwerkt, je met enkele factoren rekening houdt: 

• Houd rekening met de grootte van je onderstel!  
• Maak een overzichtelijk wagen. (Ga op een afstand staan en kijk of je wagentje herkenbaar is).  
• Ontwerp iets wat voor mensen herkenbaar is.  
• Kies een pakkende titel. 

Als je al deze dingen goed overdacht hebt, wordt het tijd alles op papier uit te werken. Zo krijg je een beter beeld 
van wat je gaat doen en wordt het bouwen stukken gemakkelijker. Bovendien kan je het ontwerp dan ook aan 
anderen laten zien en adviezen krijgen. Je kan er zelfs voor kiezen om een maquette te maken. Een maquette is 
een voorbeeld hoe je corsowagen er uit komt te zien maar dan op schaal, dus veel kleiner. 
 
Bijna alle grote wagenbouwers maken, voordat ze beginnen te bouwen, een maquette. Ze kunnen dan een beter 
beeld geven van de te bouwen wagen. Je kunt een maquette van klei maken, maar ook van papier-maché. Je 
begint dan met een ruwe opbouw van latjes, ijzerdraad, piepschuim etc. en daarover heen bevestig je dan het 
papier-maché. Zodra dit droog is kun je het zelfs verven in de gewenste kleuren. 
 
Tip: Vergeet niet om je idee tijdig in te schrijven. Hoe je dat doet lees je aan het eind. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Het onderstel 
 

Het onderstel is een heel belangrijk onderdeel van je wagen, ook al is die haast niet zichtbaar. Een slecht 
onderstel zou wel eens kunnen zorgen voor pech onderweg. Dat zou jammer zijn. Het is namelijk wel de 
bedoeling dat je de optocht op beide dagen uitloopt. 
Het is handig als je een onderstel van de gewenste grootte kunt krijgen. Dit is echter niet zo makkelijk. Er zijn 
gewoon niet zoveel onderstellen in omloop. Het is natuurlijk ook mogelijk om zelf een onderstel in elkaar te 
knutselen. Alles met wielen kan gebruikt worden: karren, kruiwagens, bolderkarren, skelters…... zolang het maar 
niet gemotoriseerd is. 
 
Waar je alleen wel op moet letten is dat er enkele drempels op de route liggen en natuurlijk moet je ook over 
klinkers. Gebruik dus niet te kleine wielen, maar het liefst grote wielen met luchtbanden. De lange route betekent 
een zware beproeving voor het onderstel, maar ook (en dat vergeet men wel eens) voor de begeleiders. Hoe 
groter de wagen, hoe zwaarder. Dit is logisch, maar als je wielen dan slecht geolied zijn, dan heb je al heel wat 
kracht nodig om zoiets vooruit te krijgen. 
 
Wij adviseren om je corsowagen zelf lopend voort te bewegen. 
 
Vereniging volksfeest heeft voor de kleinere wagens C en D klasse een beperkt aantal onderstelletjes staan die je 
kunt lenen. Informeer via de optocht commissie of er eventueel nog een onderstelletje beschikbaar is als je er zelf 
geen 1 hebt. 
 

 

3. Het Materiaal 
 
Wil je een corsowagen bouwen dan heb je daarvoor materiaal nodig. Onder materiaal verstaan we 

bouwmaterialen zoals bijvoorbeeld hout, ijzer, gaas, purschuim, piepschuim, karton, verf etc. Je hebt natuurlijk 
ook gereedschap nodig om dit materiaal te kunnen bewerken. Dit kan bijvoorbeeld een hamer, een zaag, een 
nijptang, een rolmaat, lijm, een viltstift, een mes zijn. Denk daar goed over na en verzamel dit voordat je begint te 
bouwen. Het is erg vervelend als je telkens moet stoppen omdat je iets niet in huis hebt gehaald. 
Bedenk wel dat sommige gereedschappen gevaarlijk zijn en beter door volwassenen gebruikt kunnen worden. 
 
De kosten van een wagentje variëren. Als je veel materialen leent en niet alles nieuw aanschaft, is het goed 
mogelijk om kostenneutraal een wagentje te bouwen. Wil je hier meer informatie over dan kun je vereniging 
volksfeest daarom vragen. Uiteraard kun je ook andere bouwers om informatie vragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. De ruwbouw 
 
het echte bouwen. Je hebt een beeld in je hoofd en een onderstel om op te beginnen. Het beste is om de eerste 
ruwe vormen in hout te doen. (Metaal is moeilijker om te bewerken en dan zal je moeten lassen. Metaal is echter 
wel sterker en dus beter voor lange, dunne uitsteeksels. Misschien ken jij, of anders je ouders, wel iemand die 
wel kan lassen.  
 
Dus, wat je nodig hebt als je de opbouw van hout maakt is: hout (niet te dun, niet te dik), spijkers van voldoende 
lengte, een hamer en een zaag. 
Nog enkele aandachtspunten: 
  

• Denk eraan dat er op je houten constructie nog (een laag piepschuim en) een laag dahlia's moet komen. 
Dus in hout moet je vorm wat dunner zijn dan bedoeld.  

• Houdt er rekening mee dat een laag piepschuim, met bloemen op, erg veel kan wegen. 

 
Maak je onderbouw dus niet te licht. Hier en daar een grote steunbalk, tot op het frame van het onderstel, kan 
wonderen doen. Ook grote vlakken moet je ondersteunen door meerdere latjes, anders kan het piepschuim 
doorbreken onder het gewicht van de bloemen. Ook moet je nog niet te veel details gaan verwerken in de 
constructie. Die komen pas in het piepschuim.  
 
Let op de balans van de wagen. 
Kijk ervoor uit dat je niet al het gewicht aan één kant plaatst, want dan zal je wagen gemakkelijk kantelen en 
wordt het trekken van de wagen wel erg zwaar. Zorg dus dat je het meeste gewicht boven de wielen hebt. 
 
Heb je vragen over de technische aspecten van je wagen, dan kun je contact opnemen met vereniging volksfeest. 
De technische commissie kan een keer bij je langskomen om je van advies te voorzien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Purschuim of karton 
 
Nu het gedeelte met hout voorbij is komt het leukste gedeelte. Purschuim is een zeer plezierig product om te 
bewerken. De mogelijkheden zijn ontelbaar. In purschuim wordt de uiteindelijke vorm uitgesneden. Met een vijl en 
een zaag kom je al heel ver, ook een mes is handig. Het vergt de eerste keer wat oefening, maar al snel ben je 
op weg met de eenvoudigste vormen. 
 
Het purschuim op je wagen bevestigen is vrij makkelijk: 
Hiervoor gebruik je spijkers. Maar, je zal al snel merken dat purschuim niet vast zit met gewoon spijkers alleen. Je 
moet iets met een groter oppervlak gebruiken. (Een kroonkurk van een bierflesje is goedkoop en ideaal te 
gebruiken. Gewoon in het midden met een priem een gaatje maken, je spijker erdoor en kloppen maar). Als je de 
details uitwerkt moet je er rekening met houden dat er nog steeds een dahlia bovenop komt. Dahlia's zijn 
ongeveer 2 à 3 cm dik. Dit moet je er vooraf bij rekenen.  
 
Een stift is handig in deze periode: 
Juist omdat er nog een laag dahlia's bovenop komt, kun je zoveel aantekeningen maken op het purschuim als je 
wilt. Begin maar te arceren, aan te kruisen en goede, dikke lijnen te zetten. Teken aan waar welke kleur moet 
komen. Dit vergemakkelijkt het proces van dahlia's plakken. 
 
Purschuim kan ook aan elkaar gelijmd worden: 
Dit is handig om bijvoorbeeld losse onderdelen te maken. Zo kan je een dobbelsteen maken door dikke lagen 
purschuim tegen elkaar te plakken tot je een kubus krijgt. Deze kan je dan nadien los op je wagen leggen. 
Probeer wel eerst even uit of het purschuim tegen je lijm bestand is. Anders zou het wel eens kunnen dat de boel 
gaat oplossen in de lijm en je niet veel overhoud. Je kan behalve purschuim ook andere middelen gebruiken. 
Karton, gaas of plakband zijn ook heel goed bruikbaar. 
 
Tips: 

• Als je een corsowagentje wilt bouwen zorg er dan voor dat je de vloer van de ruimte waar je de 
corsowagen bouwt afdekt met plastic. Het is bovendien gemakkelijk op te ruimen. 

• 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. 

• 1x per jaar kunnen corsobouwers gratis selthaan schuim (Pur schuim)afhalen bij Kingspan, vereniging 
volksfeest zal dit kenbaar maken als dat weer kan. 

6. Papiermaché 
 
Nadat de vormen klaar zijn is het handig om de vormen te beplakken met papier-maché. Dit is papier (meestal 
kranten, omdat ze veel vocht opnemen) dat is voorzien van een dikke laag behangplaksel. Let op gebruik geen 
folders dit papier is niet geschikt voor papier mache. Deze papier  lagen zijn belangrijk voor de vorm maar ook 
voor de sterkte van jouw wagen.  Als deze laag is opgedroogd kun je de vormen verven in de gewenste kleuren. 
Neem daarvoor gewoon latex die je mengt met mengkleuren. Als dit klaar is, is je wagen voorlopig af. Wat je nu 
moet doen is hem veilig weg zetten tot enkele dagen voor de optocht. 
 

 

 

 

 

 



7. De dahlia's 
 
Er zijn verschillende soorten dahlia’s die je bij de bloemencommissie moet bestellen.  De dahlia’s komen uit heel 
Nederland, maar ook uit België en Duitsland. Voor de corso’s worden ongeveer 50 verschillende soorten dahlia’s 
gebruikt, maar sommige soorten zijn heel slecht verkrijgbaar en worden soms helemaal niet geleverd. De meest 
gangbare soorten staan in het dahlia-overzicht.  
Blauwe, groene en bruine dahlia’s bestaan niet. Je moet dus creatief zijn! 
 
De grote wagens beginnen vaak al op woensdag te plakken waar kleine wagens meestal op donderdag 
beginnen. Reken er op dat je tot 400 dahlia's per m2 nodig hebt. Dahlia's plakken doe je met lijm. Ook deze lijm 
kun je bestellen via de bloemencommissie. Wees voorzichtig met de lijm want die is heel brandbaar. Het is 
belangrijk om jouw wagen voor te lijmen een dag van te voren, bloemen lijm  is een contact lijm. Tevens dient 
deze laag lijm als vocht wering zodat het papier enigszins beschermt is tegen regen tijdens het corso. 

 
Er zijn ook wagenbouwers die spijkers in de dahlia’s drukken en deze daarna in de vormen drukken. Dit gaat 
gemakkelijk als je de dahlia op tafel legt en dan de spijker doordrukt tot op tafel. Het is dan bovendien 
veilig.Tijdens het plakken moet je erop letten dat er zeker geen openingen tussen de dahlia's zijn. Zodra de 
dahlia’s opdrogen gaan ze krimpen. De gaten worden daardoor alleen maar groter en lijken niet mooi. De kunst is 
om de dahlia's zo te plakken dat ze tijdens de optocht nog steeds perfect tegen elkaar zitten. Je dahlia's te dicht 
op elkaar proppen mag dan ook weer niet. Een schaar is bij het bloemenplakken een handig hulpmiddel. Je kunt 
die gebruiken voor het knippen van de dahlia's. Zo kun je dunne lijnen scherp aftekenen. Ook voor het goed 
plakken van de dahlia’s kun je advies vragen bij ervaren bouwers of vereniging volksfeest. 
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Dahlia overzicht 

 
Arabian night 

 
Deepest Yellow 

 
Franz Kafka 

 
Jan van Schaffelaar 

 
Golden Scepter 

 
Klein zwart 

 
My Love  

Nescio 

 
White Aster 

   

 
Save Shot 

 
Stolze van Berlin 

 
 

   

  
 

 

 

 

 

 



 

 

 
Nog enkele algemene 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 bouwruimte en de hoogte en breedte van de doorgang/uitgang !  
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. 
• Heb je geen bouw ruimte informeer dan bij de optocht commissie of deze nog plekken weten om te 

bouwen. 
• Werk altijd van ruw naar gedetailleerd over heel je wagen tegelijk. Je moet nog niet beginnen met de 

details in het purschuim uit te werken als een deel van je wagen nog in ruwbouw staat. 
• Denk tijdens het bouwen ook aan het milieu !  Figuren en kleine vormen kun je perfect van diverse 

schuim soorten maken, probeer de grote vormen zoveel mogelijk van gaas, staal en papier maché te 
maken dit levert veel minder afval op. 

• Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Vraag aan veel familieleden en vrienden of ze een handje willen 
helpen. 

• Als je voor de eerste keer mee doet raden wij je aan om  nog niet aan menselijke figuren te wagen (dan 
bedoelen wij niet kabouter plop, maar wel 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. Je kunt ook bij anderen vragen of je mee mag helpen en/of 
tijdens de optocht mee mag lopen. Zo kun je ervaring opdoen voor volgend jaar. 

• Begin juli is er een avond waar jij je kunt inschrijven om deel te nemen aan het bloemen-  corso, Dit kan 
ook via de site van Volksfeest Winterswijk. De inschrijf avond wordt via internet en kranten bekend 
gemaakt. 

 

Tijdens de optocht 
 
De vrijdag is de eerste corsodag. Je zult ruim voor deze dag informatie ontvangen over je startnummer, de 
starttijd etc. Het resultaat van al het harde werken is een daverend applaus als je  met je prachtige corsowagen 
meeloopt in de optocht. Na afloop van de optocht kun je met de wagen terug naar je bouwlocatie. ’s Avonds wordt 
bekend gemaakt welke punten je van de jury hebt gekregen. Ook wordt dan bekend welk prijzengeld je hebt 
verdiend, 
 
Op zaterdag krijg je bij de start van de optocht een kaart met daarop je aantal punten. Iedereen kan dan zien 
hoeveel punten je hebt gehaald en welke plaats je hebt gehaald. Op zaterdag worden de wagens na de optocht 
opgesteld bij de Tricot. Zo kan iedereen je wagen nog bewonderen op zaterdag en zondag. 

 
 

 
 
 
 
 
 



Informatie van de Bloemencommissie 
  
Info vanuit de bloemencommissie. 
  
• Voor de bloemenwagen gebruiken we de dahlia. Dit omdat deze bloem makkelijk te verwerken is (lijmen of 
spijkeren), en na te zijn geplukt nog een aantal goed blijft. Er zijn veel  soorten dahlia’s. Deze kun je zien 
op http://bc.bloemencorso.com/afbeeldingen.php  Niet al deze dahlia’s zijn voorradig. Dat is afhankelijk van wat er 
is aangeplant, en welke soorten we kunnen inkopen. Sommige soorten wordt niet of maar heel mondjesmaat 
geleverd. Wil je hierover meer weten neem dan contact op met de bloemencommissie! 
 
• De bloemen die je nodig hebt voor je wagen kun je bestellen middels het opgaveformulier. Voor iedere vierkante 
meter heb je ongeveer 1 krat bloemen nodig. Als je gebogen oppervlakken hebt of als je bloemen gaat knippen 
om scherpe afscheidingen te maken heb je vaak al 2 kratten per m2 nodig.   
De bestellingen moeten 14 dagen voor het corso bij de bloemencommissie binnen zijn. 

• Het bestelformulier voor de bloemen en lijm staat op de site van vereniging volksfeest, en gaat na invulling naar 
de bloemencommissie (bc). Vermeld op het formulier je email-adres en je mobiele nummer zodat de bc contact 
met je kan opnemen wanneer dit nodig is. 
  
• De bloemencommissie is ’s avonds  te bereiken via: 
telefoon:  0543-519924  /  06 2820 4866  (Sylvia Geerlings) of via email s.geerlings@kpnmail.nl  
 
• De lijm die je nodig hebt wordt kun je samen met de bloemen bestellen via het bestel formulier. Met een kleine 
bus lijm (6 ltr) kun je ongeveer 4 kratten bloemen plakken (4m2). Met een grote bus (25 ltr) kun je ongeveer 20 
kratten bloemen (20m2) plakken. Ga “verstandig” met de lijm om! Daarmee bedoelen we dat je geen lijm moet 
verspillen want lijm is erg duur. En we bedoelen hier ook mee dat je op moet passen met vuur, want lijm is erg 
brandbaar! Denk aan je eigen veiligheid en die van anderen. 
 
•  Alle bestelde bloemen voor de C, D en E-wagens worden in 1 keer geleverd op donderdagmorgen in kunststof 
kratten. Je krijgt vooraf bericht waar en wanneer je de bloemen en de lijm kunt ophalen. 
 
• Als de bloemen nat zijn of erg warm dan is het raadzaam om de bloemen uit te leggen op b.v. een droge schone 
ondergrond. Zo blijven de bloemen langer goed. 

• Pas op met de lijm, deze is zeer brandbaar. Verwerk deze altijd in een goed geventileerde ruimte. Verder is 
het verboden om in dezelfde ruimte te roken of met open vuur te werken, of bij voorbeeld te lassen.   

• Verzoek is om de kratten leeg en schoon  terug te brengen naar de locatie van de bc. Dat is de hal aan de H. 
Mulierweg.  Je krijgt ook bericht wanneer je de kratten terug kunt brengen. Bij het terugbrengen graag de kratten 
soort bij soort zetten. Dat staat opgeruimd, en bespaart ons als bc veel extra werk! 

• Wacht niet tot het laatste moment als er onduidelijkheden zijn over bloemen of lijm, neem tijdig contact op met 
de bloemencommissie. Wij helpen je graag verder! 

 
• De bloemencommissie wenst jullie veel bouw- en plakplezier, 
en natuurlijk heel veel succes! 
   

 

 

 


