
Boren en schroeven

Mekano Online Tutorials
Handige basiskennis om gereedschappen  
veilig te gebruiken.
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Inleiding boren

Binnen de Mekano wordt veelvuldig gebruikt gemaakt van de boor- en 

schroefmachines.

Hoewel het heel eenvoudige machines zijn, merken wij dat veel studenten toch 

moeite hebben met het juiste gebruik.

Correct gebruik is van groot belang in verband met veiligheid, levensduur van de 

gereedschappen en de kwaliteit van het eindresultaat.

In deze instructie gaan we stap voor stap door het proces van een gaatje boren en een 

schroef indraaien.

Techniek

Wij werken binnen de Mekano het meest met de compacte 10,8 Volt Makita 

accuschroefboormachines en accuslagschroefmachines. 

Daarnaast beschikken wij over de iets grotere (oude) accuboormachines, een 

klopboormachine op netstroom en een kolomboormachine. Het principe van boren 

met deze machines is in grote lijnen gelijk.
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Soorten boren

Bij het boren van gaten maken zijn er belangrijke factoren waarmee je rekening moet 

houden:

• het te boren materiaal

• de diameter van het gat

• de positie en locatie van het te boren gat

Het materiaal waarin je wilt gaan boren is van belang bij de keuze van je boor. 

Metaalboren

Voor het boren in metaal gebruik je een metaalboor, dit is het meest gebruikte type 

boor. Een goede metaalboor is gemaakt van gehard staal en gaat lang mee. Een 

metaalboor heeft een spiraal met twee afvoergangen voor de spanen/krullen en 

een onder bepaalde hoek geslepen punt. De hoek waarin de punt geslepen wordt 

is afhankelijk van het te boren materiaal. Een metaalboor is breed 

inzetbaar, en kan ook in hout en kunststof gebruikt worden. 

In metaal boor je met een laag toerental, en redelijke druk. 

Grotere gaten (vanaf 6mm), kun je beter voorboren met een 

kleinere boor.

Scherpgeslepen 
metaalboor
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Soorten boren

Houtboren

Hout kan geboord worden met een metaalboor, maar beter gebruik je een speciale 

houtboor. Deze boren hebben ook een spiraal, maar de punt is anders. Een specifieke 

houtboor heeft een klein spits puntje om de boor goed te kunnen centreren op 

de boorplek. Je prikt dit puntje in het hout op de afgetekende locatie. Naast de 

spiraalboren zijn er ook nog speedboren. Dit zijn boren met een centrale punt en twee 

vleugels die het gat in het hout ‘schaven’. Deze boren worden gebruikt voor grotere 

gaten vanaf 6 mm. Hout boor je over het algemeen met een hoog toerental, en weinig 

druk… laat de boor het werk doen.

Voor het boren van diepe gaten in hout kun je ook een slangenboor gebruiken. Dit 

type boren bestaat uit een hele grove spiraal met een holle kern en punt dat zichzelf 

in het trekt, gelijk een vijs/schroef. Deze boor wordt op lage snelheid gebruikt, liefst in 

een kolomboor of boorstandaard.

Centreerpunt en snijvlakken 
van een houtboor
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Soorten boren

Steen- en betonboren

Beton en steen wordt tijdens het boren niet gesneden of geschaafd, maar verpulverd. 

Hiervoor gebruik je een klopboormachine of boorhamer. Een klopboormachine draait 

snel en laat de boor axiaal in het boorgat kloppen. Bij klopboren moet je machine 

stevig aandrukken.

Bij een boorhamer draait de boor langzaam rond en zijn de axiale slagen veel 

belangrijker. De slagen worden echt door de machine geproduceerd, je hoeft dus 

niet zo hard te drukken als bij een klopboor. Een boorhamer gebruik je voor beton. In 

dergelijke machines worden de boren met een SDS-koppeling vastgezet.

Steen- en betonboren bestaan uit een schacht met spiraal uit eenvoudig staal met een 

ingelast hardmetalen snijplaatje, dat het zware werk moet verrichten. Draag altijd een 

veiligheidsbril en gehoorbescherming bij betonboren.

tangentieeel

ingelast hardmetalen  
snijplaatje

axiaal
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Speciale boren

Naast deze boren zijn er nog een assortiment specialistische boren.

(verstelbare) gatenzaag voor gaten groter dan 36 mm

• proppenboor, voor het maken van ronde houten proppen om een gat in  

hout af te dichten

• forstnerboor of scharnierenboor, vooral handig voor keukenkastscharnieren

• trappenboor of stappenboor, om snel een groter gat in metaal of kunststof te 

boren

• verzinkboor, als de schroefkop mooi in het materiaal moet verdwijnen. Kan ook een 

hulpstukje om de boor waar je het gaatje mee boort zijn.

Maten

Boren hebben altijd een maataanduiding. Een “niet te dikke boor”of “er moet een 

touwtje door kunnen boor” bestaat niet. De maten van metaalboren lopen in de 

Mekano per 0,5 mm op van 1 t/m 13 mm. In een speciaalzaak zijn metaalboren 

oplopend per 0,1mm verkrijgbaar. Houtboren lopen meestal per hele millimeter op 

tot 12 mm, daarboven komen de speedboren, deze lopen in grotere stappen op, 

bijvoorbeeld 13, 16, 18, 20, 22, 25, 32, 36 mm. Wil je precies weten hoe dik je boor 

moet zijn: wij hebben een schuifmaat ter beschikking in de Mekano… meten is weten!

Proppenboor

Forstnerboor

Trappen- of stappenboor

Verzinkboor
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De accuschroefboormachine

1. boorkop, hierin zet je het boortje of bitje vast

2. koppelingsinstelling, voor het regelen van de kracht waarmee een 

schroef ingedraaid wordt.

3. omschakeling vertraging; op stand 1: veel kracht, lager toerental, 

op 2 minder kracht, hoog toerental

4. omschakelaar draairichting, veranderen van de draairichting. 

bedienen als de snelheidsschakelaar niet ingedrukt is.

5. uitneembare accu. Er zijn meerdere accu’s beschikbaar, dus een 

lege accu vervangen door een volle

6. snelheidsregelaar… hoe harder je drukt , hoe sneller de machine 

draait

7. schroefbitje. Hier kan natuurlijk ook een boortje in

8. werkverlichting, gaat vanzelf aan en uit.

Dit apparaat is de boormachine, wat je in de boorkop steekt  

is de boor of het schroefbit.

➊

➎

➏

➐

➑

➋ ➌

➍
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De accuslagschroevendraaier

1. bithouder met gekartelde ring

2. werkverlichting

3. omschakelaar draairichting

4. uitneembare accu

5. snelheidsregelaar… hoe harder je drukt,  

hoe sneller de machine draait

Een slagschroevendraaier lijkt veel op de accuboormachine,  

maar de kop en werking zijn helemaal anders.

Een slagschroevendraaier lijkt ook op een boorhamer, maar is toch 

anders: de kop draait, maar door een tangentieel slaande beweging 

van het interne mechanisme wordt er schoksgewijs veel kracht op 

de schroef uitgeoefend, zonder dat de gebruiker veel kracht hoeft 

te zetten. Een slagschroevendraaier is met name geschikt voor het 

in- en uitdraaien van lange/dikke schroeven. Neem voor fijner werk 

liever de accuschroefboormachine.

Voor het inzetten en uitnemen van het bitje trek je de gekartelde  

ring van de kop naar voren.

➊

➍

➎

➋
➌

tangentieeel

axiaal
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Voorbereiding

Als je gaten - of gatjes, zoals ik vaak hoor zeggen - wilt boren, is het belangrijk te 

weten in welk materiaal, hoe groot en hoeveel. Daarnaast is het uiteraard belangrijk 

dat het gaatje op exact de juiste plaats komt.

Voor het aftekenen heb je onderstaande spullen nodig:

• liniaal of duimstok*

• scherp potlood*/kraspen

• tekenhaak

• priem, centerpons of hamer en nagel

• eventueel schilderstape*, om op af te tekenen en tegen splinteren

Voor het boren:

• de juiste machine (accuboormachine, klopboormachine, kolomboormachine)

• het juiste boortje voor het te boren materiaal, eventueel enkele maten oplopend

• een goede ondergrond: boor niet in de tafels of je vingers

• klemmen of bankschroef om je voorwerp vast te zetten

• veiligheidsbril* op je neus*, niet in je haar…

Voor het boren van hele kleine gaatjes kun je ook de Dremel gebruiken, met de 

flexibele as. Hierin kunnen ook kleine frees-, schuur- en slijpbitjes geplaatst worden.

Voor zwaar werk gebruik je de klopboormachine of kolomboor, in overleg met de 

medewerker.

* zelf meebrengen!
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Boren in hout

Voorbereiding

Goed werk begint met een goede voorbereiding. Zorg dat je werkstuk stabiel is, kleine 

werkstukken inklemmen. Zet je veiligheidsbril op!

Als je gewoon een gaatje wilt hebben, plaats je een (hout)-boor van de juiste diameter 

in de machine, prik de punt op de juiste plaats en druk de trekker rustig in. Voor een 

diep gat trek je de boor draaiend wat uit het gat, zodat de spaanders beter afgevoerd 

kunnen worden.

Wil je preciezer werken dan moet je de boorplaatsen netjes aftekenen.

Als je plaatmateriaal en latten op elkaar wilt schroeven is het belangrijk dat je het 

plaatmateriaal op de latten schroeft, en niet omgekeerd! In plaatmateriaal heb je 

vanwege de dikte, of eerder gebrek aan dikte, niet genoeg houvast voor je schroeven. 

Zet voor meerdere gaten op een rij, een lijn op een vaste afstand van de kant en zet 

daar mooi verdeeld dwarsstreepjes op waar je wilt boren. Gebruik een scherp potlood 

(2H) om precies te werken. Maak een centreerpuntje met bijvoorbeeld een priem of 

een centerpons. Als je daar je boor inzet, zal deze niet weglopen, maar precies daar 

boren waar je wilt. Houd de boor in alle richtingen recht op je materiaal. Wil je heel 

schoon boren, plak dan eerst schilderstape op de plaats waar je wilt boren. De kans op 

splinters is dan veel kleiner, en je hebt geen potloodstrepen op je werkstuk.
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Centerpons en priem

Het dunne materiaal schroef  

je op het dikkere



Boren in hout

Als je schuin in een oppervlak wilt boren, begin dan eerst haaks op het oppervlak, 

totdat je een putje hebt en draai dan de boor rustig in de gewenste hoek.  

Pas op met een dun boortje, deze breekt voor je het weet!

Maak een centreerpuntje. Boor eerst 2 mm recht in het materiaal. Kantel nu de langzaam draaiende boor rustig 
in de gewenste hoek.
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Boren in metaal

Boren in metaal

Boren in metaal is niet veel moeilijker dan boren in hout, maar er zijn toch wat zaken 

waar je rekening mee moet houden.

Aftekenen

Aftekenen en een centreerpunt zetten is hier veel belangrijker dan bij hou.  

Gebruik hier een fijne marker of beter nog een kraspen.

Op veel metalen is een potloodstreepje slecht te zien. Voor heel precieze markering, 

kleur je een deel van het metaal met een marker zwart en teken je daar je boorpunt af 

met een kraspen. Met een centerpons sla je een klein deukje in het metaal om daar je 

boor op te zetten. Gebruik een kraspen nooit als centerpons….

ZET JE VEILIGHEIDSBRIL OP JE NEUS!

Zorg dat je werkstuk niet mee kan draaien als de boor in het metaal grijpt. Grote 

stukken kun je wel vasthouden, maar kleine delen slaan zomaar uit je hand en draaien 

dan als een maaimachine rond…… de manier om een vinger zwaar te beschadigen of 

kwijt te raken. Kleine stukken zet je altijd vast in bankschroef of met klemmen op de 

werkbank. Leg er een afvalstuk hout onder zodat dat je niet in de tafels boort. Voor 

precies boorwerk, boren in dik metaal en buizen gebruik je liefst de kolomboor, in 

overleg met de medewerker. Bij deze machine kun je je werkstuk goed vastzetten met 

de machineklem, heb je veel controle over de boor en is veel kracht beschikbaar.

Markeer de boorplaats met een kraspen.

Maak een centreerpuntje.
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Boren in metaal

Zet de boor zo recht mogelijk op het metaal in het centerpuntje, anders loopt hij weg. 

Begin heel rustig en voer het toerental op. Zet wat kracht, recht op de boor. Als er 

geen metaalschilfers of krullen ontstaan, is je boor bot, het metaal gehard, je hebt een 

verkeerde boor of je machine draait linksom. Controleer je boor. Koel de boorplaats 

met wat WD40 Specialist boor- en snijolie.

Metaal boor je met een lage snelheid. Gaten vanaf circa 6 mm boor je met oplopende 

boormaten, bijvoorbeeld 4-6-8 mm. Let op als je van boor wisselt: deze kan erg heet 

worden!

Op het moment dat je door het metaal heen boort, kan de boor in het metaal grijpen 

of er in één keer doorheen schieten. Ben hier op voorbereid, dus nogmaals: 

ZET JE WERKSTUK VAST!

Een geboord gat in metaal kan aan de achterzijde bijzonder scherp zijn, dit kun je met 

een verzinkboor of een vijl bijwerken. Direct na het boren is het metaal heet!

Zet de boor in het centreerpuntje.

Begin rustig te boren.
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Boren in steen en beton

SDS plus boren

Boorhamer

Klopboormachine

Als je wilt boren in steen of beton, heb je een andere machine nodig. Waar de 

kop van een ‘gewone’ boormachine uitsluitend ronddraait, zal de kop van een 

betonboormachine rustig draaien, maar heel hard kloppen of slaan. Er is een 

onderscheid tussen een klopboormachine, zoals in de mekano aanwezig en 

boorhamer.

 

Een klopboormachine heeft achter de boorkop een stilstaande krans met ribbels, waar 

een meedraaiende krans met ribbels ‘over heen stuitert’. Je moet zo’n machine stevig 

aandrukken, omdat je zelf de kracht levert om de steen te vergruizen. Dit mechanisme 

is uit te schakelen, waardoor je er ook gewoon mee kunt boren of schroeven.

Voor zware beton gebruik je een boorhamer. Deze machine heeft een mechanisme 

dat ervoor zorgt dat de boorkop een axiale slag maakt die het beton vergruist, en 

slechts langzaam draait, om het gruis af te voeren. Een boorhamer heeft ook een 

andere bevestiging van de boor. Dit is meestal een SDS vatting, die de boor axiale 

speling geeft. Een dergelijke machine is niet in de Mekano beschikbaar.
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Kolomboormachine

Voor het precies boren in metaal, of grote gaten met de gatenzaag gebruik je het 

beste de kolomboormachine.

Bij een kolomboormachine (of een kleinere tafelboormachine) is de grote motor aan 

een verticale kolom bevestigd. Deze motor drijft via één of meer riemen de boorkop 

aan, die op zijn beurt via een hendel of wiel heel precies verticaal omlaag bewogen 

kan worden. Doordat je een diepteaanslag kunt gebruiken, en je het werkstuk goed 

vast kunt zetten, is het mogelijk heel precies te boren.

Bij de veel kolomboormachines is de snelheid uitsluitend te regelen door het 

verzetten van de aandrijfriem naar een andere set riemwielen. In de Mekano staat de 

machine op een veilige, algemeen bruikbare snelheid, zodat we niet steeds hoeven 

om te stellen.

Als je in metaal gaat boren, zet je eerst een centerpunt. Plaats de juiste boor in de 

boorkop, stevig aandraaien. Zet je werkstuk in de machineklem en positioneer de 

centerpunt precies onder de boor. Sluit de veiligheidkap, anders doet de machine het 

niet. Beweeg de boorkop met de hendel rustig naar beneden.

Als je een gatenzaag gebruikt, klem je eerst een stuk resthout in de machineklem, en 

zorg ervoor dat de gatenzaag het metaal van de klem niet kan raken.

De kolomboor mag uitsluitend onder toezicht van een medewerker gebruikt worden. 

Draag je veiligheidsbril, en zorg dat je lang haar vastzet!

De kolomboormachine

Machineklem
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•

1 aandrijfriemen

2 schakelaar

3 bedieningshendel

4 diepte-aanslag

5 boorafel

6 beveiligingskap

7 motor

8 kolom

9 hoogteverstelling

10 basisplaat



Schroeven

Schroeven zijn er in vele soorten en maten. In de Mekano gebruiken wij vooral 

spaanplaatschroeven.

Deze schroeven herken je aan:

1. scherpe punt

2. schroefdraad meestal over de hele lengte rechte schacht

3. scherpe schroefdraad

4. pozidriv kruiskop (soms ook Torx)

5. verzonken kop

Gebruik voor deze schroeven een goed passend bitje.  

Voor de meeste schroeven voldoet een bitje PZ2, voor kleine schroefjes neem je een 

PZ1, en voor de grote een PZ3.

Niet passende bits beschadigen je schroef én het bitje.

Pozidriv herken je aan de kleine diagonale kerfjes in de kruiskop. De bitjes hebben ook 

kleine nokjes. PZ1, PZ2, PZ3 bitjes.

Phillips kruiskoppen lijken hierop, maar missen de diagonale kerfjes. PH1, PH2, PH3 

bitjes. De bekende zwarte gipsplaatschroeven hebben een PH kruiskop.

➊

➎

➋

➌

➍

De meest gebruikte schroefkoppen.
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Schroeven

Voor een nette schroefverbinding, boor je eerst voor met een boortje dat ongeveer 

net zo dik is als de kern van de schroef. Bij een 4 mm schroef neem je een 3 of 3,5 mm 

boortje. Door voorboren voorkom je dat het hout splijt en de schroef draait een stuk 

makkelijker in. Wil je de verzonken kop mooi gelijk, of iets dieper dan het oppervlak, 

dan kun je met een verzinkboor, of een verzinkhulpstukje op je boor een klein schuin 

randje aan het gat maken, waar de kop van de schroef in past.

Zet nu de schroef of een hele rij schroeven in de voorgeboorde gaatjes, en draai ze 

rustig in. Zet het koppel van de schroefboormachine eerst op een lage stand (4) en 

kijk hoe ver de schroef ingedraaid wordt. Als de koppeling ratelt, stop je de machine. 

Let op: de koppeling mag ratelen, het bitje niet! Als het bitje ratelt, heb je een niet 

passend bitje en ben je de schroef en het bitje onbruikbaar aan het maken.

Als je de slagschroevendraaier gebruikt, kun je het bitje zo in de kop klikken. Bij deze 

machines wordt de indraaikracht in korte slagen aan de schroef doorgegeven. Dit stelt 

hoge eisen aan de pasvorm van de bit in de schroefkop. Neem een goed passende bit, 

en druk de bit stevig en vooral recht in schroefkop. Stop de machine als de schroef 

diep genoeg zit. Als je doorgaat trek je de schroef zomaar door je materiaal heen of je 

breekt de kop af!
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Je kunt natuurlijk ook altijd nog een handschroevendraaier gebruiken. Hiermee kun je 

de krachten perfect instellen, en je hebt meteen wat lichaamsbeweging ;-)

In de Mekano hebben wij een uitgebreide set kwaliteits schroevendraaiers in 

verschillende maten en uitvoeringen.

Naast de pozidriv kruiskop zijn er nog een groot aantal andere schroef- en 

boutkoppen. https://www.homestratosphere.com/types-of-screws/.

Hieronder een aantal voorbeelden.

Schroeven
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Veiligheid

Hoewel er geen snoer aan een accuschroefboormachine zit, zijn toch enkele 

waarschuwingen op zijn plaats.

Modern accugereedschap met zijn brushless motoren en Li Ion-accu’s kan net zo zijn 

krachtig als een machine met een snoer!

• Draag je veiligheidsbril op je neus

• Draag gehoorbescherming als je in metaal boort

• Let op je loshangende haren, linten en sieraden. Wij vinden regelmatig plukjes 

lang haar rond de booras van onze machines

• Zorg dat werkstuk niet met de boor kan meedraaien: zet het vast

• Houd de machine stevig vast, vooral in metaal kan de boor zich vastgrijpen

• Werk geconcentreerd

• Leg de machine veilig weg, de boor kan erg heet worden

• Werk bij schroeven draaien met passende bits

• Let op dat de bit niet uit de schroef schiet en in je vinger belandt  

(erg pijnlijk, weet ik uit ervaring)

• Boor niet in de werkbank of je vinger

• Metaalsplinters en -krullen zijn scherp

• Trek de accu niet helemaal leeg, vervang hem als de kracht afneemt

••
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QuickStart

Hier even alle belangrijke punten op een rijtje.

Boren

• aftekenen met een scherp potlood

• centreerpunt zetten met centerpons

• juiste boor: soort en diameter

• boor goed vastzetten, en controleren

• veiligheidsbril op je neus

• werkstuk vastzetten

• rustig boren

• bij diepe gaten boor regelmatig even terughalen

Schroeven

• aftekenen indien nodig

• veiligheidsbril op je neus

• voorboren of priemen

• juiste schroef: soort, diameter en lengte

• juiste soort passende bit

• bit in de machine zetten

• juiste koppel instellen bij schroefboormachine

• schroef rustig en recht indraaien

• bij schroefboormachine stoppen als de kop ratelt
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Do’s & Don’ts

Veel gemaakt fouten

• veiligheidsbril in het haar

• haar in de boormachine

• boor forceren 

• geen centerpunt, waardoor boor wegglijdt

• niet voorboren

• werkstuk niet (goed) vastgezet

• boor niet goed vastgezet

• accu te ver leeg 

• niet geconcentreerd werken

• verkeerd aftekenen

• verkeerde boor voor het materiaal

Hoe wel

• veiligheidsbril op je neus

• lange haren vastzetten

• laat de boor het werk doen,  

bij metaalboren gecontroleerd meer kracht zetten

• zet een centreerpunt, vooral bij metaal en kunststof

• bij gaten groter dan 6 mm voorboren

• zet je werkstuk goed vast, vooral bij metaalboren

• controleer of je boor recht in de kop zit en vastzit

• vervang tijdig je accu, een platte batterij raakt defect en levert niet  

voldoende energie

• als je met gereedschap werkt, ben uitsluitend dáármee bezig

• aftekenen heeft alleen zin als je het op de juiste plek doet

• gebruik altijd de juiste boor, bij twijfel vraag je de medewerker
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Vragen en opdracht

Nu gaan we kijken of je wat hebt opgestoken van deze workshop.

1. Waarmee kun je schroeven indraaien in de Mekano?

2. Welke types boormachines gebruiken wij?

3. Welke bit gebruik je voor de spaanplaatschroeven?

4. Boor je metaal met een hoog of laag toerental?

5. Kun je ook boren met een accuslagschroevendraaier?

6. Waarom moet je voorboren als je netjes wilt schroeven?

7. Waarvoor gebruikt je een verzinkboor?

8. Kun je ook grotere gaten maken dan onze grootste speedboor?

9. Wat is de juiste draairichting als je gaat boren?

10. Waarvoor gebruik je de klopboormachine?

Opdracht

Schroef een bakje in elkaar van vurenhouten latjes en een plaatje triplex/mdf.

Het materiaal voor deze opdracht ligt voor klaar in de Mekano.

Laat het beoordelen door de medewerker.
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