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Voorwoord 
 
Het  leek mij leuk om voor mijn profielwerkstuk uit te zoeken hoe een hovercraft 
werkt en hoe je zijn prestaties kunt verbeteren. Ik vind het leuk om dingen te bouwen 
daarom heb ik op schaal gebouwd wat ik wilde onderzoeken. Ik hoop dat dit werkstuk 
duidelijk kan maken hoe een hovercraft werkt en hoe je hem zou kunnen verbeteren.
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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 
1.1 Hoofdvraag 
 
Mijn hoofdvraag bij dit onderwerp is: Hoe verkrijg je de meeste lift bij een modelbouw 
hovercraft? 
De lift is de druk die het voertuig kan leveren waardoor hij omhoog komt en gaat 
zweven op een laagje lucht. Dus hoe groter deze lift is hoe meer gewicht het voertuig 
kan tillen en hoe efficiënter het voertuig dus is. Dus de lift is eigenlijk waar het 
allemaal om draait bij een hovercraft. Een model is over het algemeen een goede 
manier om dingen te testen en dit was ook voor mij goed mogelijk om te doen. 
Daarom onderzoek ik dus hoe je de meeste lift verkrijgt bij een model. 
Mijn hypothese bij deze hoofdvraag is: Je verkrijgt de meeste lift bij een bag-skirt en 
een propeller met maat 12×6 en wanneer je de lucht naar binnen mikt. 
 
1.2 Deelvragen 
 
De hoeveelheid lift is afhankelijk van bijvoorbeeld de propeller die gebruikt wordt, de 
soort rok die gebruikt wordt en de manier waarop de luchtstromen gestuurd worden. 
Dit zijn dus ook de dingen die ik ga onderzoeken. 
 
Mijn eerste deelvraag is: Welk soort rok geeft de meeste lift?  
De rok is een heel belangrijk deel van de hovercraft die zorgt immers voor het 
luchtkussen. Dus hoe beter deze rok is hoe groter de lift kracht is. 
Er zijn een paar verschillende soorten rokken die gebruikt worden. Ik ga de 
belangrijkste twee soorten rokken onderzoeken.  
 
Mijn tweede deelvraag is: Welk soort propeller geeft de meeste lift? 
De propeller verplaatst de lucht dus hoe beter deze propeller is hoe meer lucht er 
verplaatst wordt en hoe hoger de druk onder de hovercraft kan worden. De propeller 
is dus ook erg belangrijk. Ik ga kijken wat verschillende propellers doen bij hetzelfde 
motortje. 
 
Mijn derde deelvraag is: Welke luchtverdeling geeft de meeste lift? 
Normaal gesproken wordt bij een hovercraft de lucht gewoon door gaten in de bodem 
van de romp in de ruimte tussen de rok geblazen. Ik ga nu onderzoeken wat er 
gebeurt als je de richting van die luchtstroom verandert. 
 
1.3 Werkwijze 
 
Ik ga alles onderzoeken door een model te bouwen van een hovercraft. Ik bouw 
alleen de delen die van belang zijn voor mijn onderzoek. Dus dat betekent dat ik twee 
verschillende rompen maak met rok. Voor die rokken zijn immers verschillende 
rompen nodig. Ik bouw daar alleen de lift motor op zodat ik ook kan experimenteren 
met verschillende propellers. En ik maak twee systemen zodat ik de luchtstromen 
kan sturen. Dan ga ik bekijken welke rok, welke propeller en welke manier van de 
luchtstroming verdelen de meeste lift oplevert. Dit doe ik door er gewichten op te 
leggen en te bekijken wanneer de hovercraft nog goed los komt van de grond. 
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Hoofdstuk 2: Wat is een hovercraft? 
 
2.1 Geschiedenis 
 
Christopher Cockerell was de eerste persoon die het lukte om een werkende 
hovercraft te maken. Hij werkte eerst bij een elektronica bedrijf maar toen zijn vrouw 
geld erfde ging hij boten bouwen. Hij was opzoek naar een manier om boten sneller 
te laten gaan. Het water zorgt voor wrijving dus als hij de boot op een laagje lucht 
zou kunnen laten voortbewegen zou de boot veel sneller kunnen gaan. Hiervoor ging 
hij testen met luchtstromen. Hij liet daarvoor een ventilator blazen op een 
weegschaal en hij bekeek wanneer de kracht die de ventilator leverde het grootst 
was. Hij ontdekte dat die kracht groter werd als je de lucht door een kleine opening 
perste. Dus een neerwaartse luchtstroom om een boot zou ervoor kunnen zorgen dat 
de boot als het ware zou kunnen zweven op een laagje lucht. Zo ontstond de eerste 
hovercraft de SR-N1. Deze hovercraft stak in 1959 het Kanaal over tussen Calais en 
Dover. Deze hovercraft kon nog niet goed over obstakels heen daar werd later een 
oplossing voor bedacht. Er werd een rok aan de hovercraft vastgemaakt. Deze rok 
hield de lucht vast die 
naar beneden werd 
geblazen. En doordat 
deze rok flexibel is kan 
de hovercraft met 
gemak over obstakels 
heen.  
 
 
 
2.2 Techniek 
 
Het principe 
Een hovercraft is een zogenaamd luchtkussen voertuig. Dit houdt in dat een 
hovercraft zich voort beweegt op een luchtkussen. Doordat in een hovercraft lucht 
onder het voertuig wordt geblazen ontstaat er een grotere druk onder het voertuig 
dan erboven daardoor beweegt de hovercraft zich omhoog. Dit houdt in dat er een 
opening ontstaat waardoor de lucht weg kan stromen. Dit verlies aan luchtdruk wordt 
weer gecompenseerd doordat de motor blijft draaien en er dus een continue toevoer 
van lucht is. Hierdoor zweeft de hovercraft dus als het ware op een laagje lucht. 
Rondom de hovercraft is een rok aangebracht die wordt meestal skirt genoemd. 
Deze skirt wordt opgeblazen waardoor er dus een luchtkussen ontstaat rondom de 
hovercraft. Deze skirt is gemaakt van een flexibel materiaal, daardoor kan de 
hovercraft over obstakels heen. Een skirt vergroot dus eigenlijk de hoogte van 
obstakels waar de hovercraft zich over kan bewegen. Zonder skirt is de zweefhoogte 
namelijk maar een paar centimeter met skirt nog steeds maar nu kan de hele 
hovercraft als het ware indeuken en kan hij alsnog over obstakels heen. Een 
hovercraft wordt voortgestuwd door een propeller boven op de hovercraft. Vaak 
hebben hovercrafts een roer om te sturen meestal zijn dat er dan twee die achter de 
propeller staan. Bij grote hovercrafts zijn het vaak meerdere propellers die zelf 
draaien om te sturen die hovercrafts hebben dus geen roer. Grote hovercrafts 
hebben meestal een aparte propeller voor de voortstuwing en een aparte voor de lift. 
Maar kleine eenpersoons wedstrijd hovercrafts hebben vaak 1 propeller die voor de 

 



 6

voortstuwing zorgt en voor de lift. Dan wordt een deel van de lucht afgetapt en die 
wordt dan onder het voertuig geleid. 
 
 
 
Doordat een hovercraft zweeft op een laagje lucht heeft hij heel weinig weerstand. 
Een hovercraft heeft dus een heel groot rendement. En doordat hij zweeft kan hij zich 
voortbewegen over heel veel verschillende soorten ondergronden. Een hovercraft is 
dus een amfibievoertuig en kan voor heel veel dingen worden ingezet. 
 
 
Eenpersoons wedstrijd hovercraft   passagiershovercraft tussen Dover en Calais 

  
 
De formules 
Volgens de wet van behoud van massa moet de druk die ergens ingaat er dus ook 
weer uitkomen. Wanneer je het oppervlak waardoor een hoeveelheid lucht zich 
beweegt kleiner maakt dan wordt de snelheid van die lucht groter. Uit de wet van 
Bernoulli volgt dat dan de druk kleiner wordt.  
De wet van Bernoulli is: 
p + ½  ρ v2= constant 
 
p= druk 
v= snelheid 
ρ= dichtheid 
 
De kracht die de motor levert moet even groot zijn als de zwaartekracht op de 
hovercraft dan zweeft hij immers. De kracht is druk × oppervlak. Hieruit volgt de 
volgende formule: 
 Fz= M g = oppervlak (Pb-Pa) 
(Pb-Pa)= M g / opp 
 
Hierin is Pb de druk binnen de hovercraft en Pa de atmosferische druk.  
 
Met de formule van Bernoulli kunnen we nu de snelheid bereken van de lucht die uit 
de hovercraft stroomt.  
 
Pb-Pa=½  ρ v2 daaruit volgt: 
v=√(2(Pb-Pa)/ ρ) 
v=√(2(Pb-Pa)/ ρ) gecombineerd met Fz= M g = oppervlak (Pb-Pa) geeft dit:  
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v=√(2 M g / (opp ρ)) 
 
Het debiet (D) is de hoeveelheid lucht die per seconde  ergens doorheen stroomt. In 
dit geval is dat de hoeveelheid lucht die onder de rok langs wegstroomt. Die lucht 
ontsnapt dus langs een oppervlakte met een lengte die even groot is als de omtrek 
van de hovercraft op de plek waar hij de grond raakt en een hoogte die even groot is 
als de zweefhoogte. 
D= Snelheid × oppervlak  
Het oppervlak is de omtrek van de hovercraft maal de zweefhoogte. 
Oppervlak= omtrek × h 
 
Het vermogen van de motor is het debiet × drukverhoging. 
W= D (Pb-Pa)  
 
Met al deze gegevens kunnen we nu dus W uitrekenen 
 
W= (omtrek h) × √(2 M g / (opp ρ)) × (M g / opp) 
 
Hieruit volgt dus: 
Zweefhoogte h omhoog: meer vermogen 
Oppervlak van de hovercraft omhoog: minder vermogen 
Massa  M omhoog: meer vermogen 
Dichtheid  ρ omhoog: minder vermogen 
 
2.3 Voorbeelden 
 
Omdat een hovercraft zo’n handig voertuig is wordt er al veel gebruik van gemaakt. 
Een heel belangrijk voorbeeld hiervan was de lijn tussen Dover en Calais. Hiertussen 
was een veerdienst die gebruik maakte van hovercrafts. Die veerdienst beschikte 
over zes enorme hovercrafts met een lengte van 56 meter en een breedte van 22 
meter. Er konden 424 passagiers mee. Er konden zelfs auto’s en enkele bussen 
mee.  
 
Hovercrafts worden ook gebruikt in het leger. Een amfibie voertuig is namelijk erg 
handig in het leger. Je kan je zo makkelijk verplaatsen over allerlei terreinen. Meestal 
worden hovercrafts echter gebruikt als landingsvoertuigen. Dan zijn het meer 
voertuigen met een luchtkussen  zodat ze gemakkelijk troepen kunnen verplaatsen 
van een boot naar het vaste land.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hovercrafts  worden ook 
gebruikt voor de sport. 
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Er zijn namelijk hovercraft races waarin mensen tegen elkaar racen in 
eenpersoonshovercrafts. Hovercrafts kunnen namelijk heel snel gaan dus is het erg 
leuk om daarmee te racen.  
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Hoofdstuk 3: Welk soort rok geeft de meeste lift? 
 
3.1 De verschillende rokken 
 
Alle hovercrafts hebben tegenwoordig een rok. Die wordt overigens meestal skirt 
genoemd naar zijn engelse naam. Zo’n skirt moet de volgende dingen kunnen: 

• Het luchtkussen op peil houden onder het voertuig op een bepaalde 
zweefhoogte.  

• Hij moet goed kunnen vervormen zodat de hovercraft over obstakels kan 
zweven zonder dat er veel lucht wordt verloren.  

• Hij moet kunnen terugkeren naar zijn oorspronkelijke vorm nadat hij is 
ingedeukt. 

• Hij moet kunnen zorgen voor goede stabiliteit.  
• Hij moet weinig weerstand geven aan de obstakels waar hij overheen zweeft. 
• Hij moet de energie kunnen absorberen die wordt veroorzaakt door obstakels 

die hoger zijn dan de zweefhoogte.  
 
Er bestaan drie verschillende soorten skirts. De bag-skirt, de finger-skirt en de bag- 
en finger-skirt. Hieronder zal ik vertellen wat deze drie typen inhouden en wat hun 
eigenschappen zijn. 
 
•••• De bag-skirt: 
 
de techniek 
De bag-skirt is een skirt die bestaat uit een buis van een zacht materiaal die gevuld 
wordt met lucht. Die buis zit aan de rand onder de hovercraft. In die buis is een 
grotere druk dan in het luchtkussen onder de hovercraft. Die buis bestaat uit twee 
delen van cirkels met verschillende stralen. Een straal is de helft van de hoogte van 
de skirt. De ander is een bepaalde factor groter dan de eerste. Die factor hangt af 
van het verschil in druk tussen de skirt en het luchtkussen onder het voertuig. Die 
factor is af te lezen in de volgende tabel: 
 

Verschil in druk tussen de rok en het 
luchtkussen 

Factor  
kleine straal/grote straal 

1.2 : 1 6.0 
1.3 : 1 4.53 
1.4 : 1 3.5 
1.5 : 1 3.0 
1.6 : 1 2.66 
1.7 : 1 2.43 
1.8 : 1 2.25 
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Er bestaan twee verschillende systemen waardoor de lucht onder de hovercraft wordt 
geleid.  
Bij de ene manier wordt alle lucht door de rok geleid en dan stroomt de lucht weer via 
gaten in de rok onder de hovercraft waardoor een luchtkussen ontstaat.  
Bij de andere manier is de rok helemaal dicht. En wordt een deel van de lucht in de 
rok geleid en een deel onder de hovercraft. 

 
 
de eigenschappen 
De bag-skirt is erg stabiel maar daardoor is hij ook best wel stijf en is het wat minder 
comfortabel om daarmee te zweven. Hij levert ook erg veel weerstand bij een 
hobbelig terrein. Hij is wel weer erg gemakkelijk om te maken en ook goedkoop in 
materialen. Het gemak waarmee hij over hobbels kan hangt af van het verschil in 
druk tussen de skirt  en het luchtkussen. 
 
••••  de finger-skirt: 
 
de techniek 
De finger-skirt bestaat uit een groot aantal losse segmenten. Die zijn allemaal los van 
elkaar bevestigd aan de hovercraft. De druk in de rok en het luchtkussen is gelijk 
want de segmenten zijn allemaal open aan de binnenkant. Zo ziet deze rok eruit:  



 11

 
 
de eigenschappen 
Doordat deze rok uit losse segmenten bestaat kan de hovercraft heel gemakkelijk 
over obstakels heen zonder veel lucht te verliezen. Elk segment kan namelijk apart 
indeuken. Op die manier blijft er nog maar weinig ruimte over  voor de lucht om te 
ontsnappen. Deze rok is wat minder stabiel dan de bag-skirt maar hij is wel wat 
flexibeler daarom is het een stuk aangenamer om daarmee te zweven. Hij is erg 
geschikt om te racen over ruw terrein. Hij heeft ook een stuk minder wrijving. Deze 
rok is wel gemakkelijk in onderhoud omdat je gemakkelijk een segment kunt 
vervangen. Maar er zit wel veel meer materiaal in. 
 
• De bag- en finger-skirt 
 
techniek 
Deze rok combineert de voordelen van beide rokken. Hij heeft namelijk onder de 
bag-skirt nog losse segmenten zitten. Deze segmenten zijn driehoekige flappen. 
Deze rok wordt het meest toegepast in de wat grotere hovercrafts. 

 
eigenschappen 
Deze rok heeft alle goede eigenschappen van de hiervoor genoemde rokken. Hij is 
stabiel door het bag gedeelte maar hij kan toch goed over obstakels heen zonder al 
te veel lucht te verliezen door het finger gedeelte. Dit is dus eigenlijk de ideale 
hovercraft rok. Maar deze is erg moeilijk te maken en er gaat heel veel materiaal 
inzitten. Deze rok wordt dus voornamelijk toegepast bij grote hovercrafts. 
 
3.2 Het experiment 
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Ik heb nu gekeken wat het verschil is in liftkracht tussen de rokken. Hiervoor heb ik 
een model gemaakt van de twee belangrijkste namelijk de bag-skirt en de finger-skirt. 
Ik heb twee modellen gemaakt van floormate dat is een fijn soort schuim. Daar heb ik 
de romp van gemaakt. Die platen hebben een standaard maat van 120 cm × 60 cm 
dat zijn dus ook de maten die ik mijn hovercrafts heb gegeven. Ik heb de hoeken 
rond gemaakt zodat het ook een beetje leek op een hovercraft. Ik de hovercraft met 
finger skirt gemaakt van een zo’n plaat met allemaal losse zakjes eraan. Ik heb 
daarvoor diepvries zakjes gebruikt die ik zo heb geknipt en gevouwen dat ze de vorm 
kregen van de segmenten die hovercraft normaal ook heeft. Die heb ik allemaal strak 
naast elkaar op de romp gelijmd. Daarbovenop heb ik een van aluminium een frame 
gemaakt waarop ik de motor met propeller kon vastzetten. Dat zag er uiteindelijk zo 
uit:  

 
 
 
detail van segmenten: 

 
 
 
zo is het opgebouwd: 

 
De bag skirt heb ik gemaakt van twee platen schuim. Waarvan 1 wat dunner was 
zodat er een luchtkanaal ontstaat waardoor de lucht in de rok kan stromen. De rok 
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heb ik gemaakt van vuilniszakken die ik op maat heb gemaakt. Ik heb gekozen voor 
een gemiddelde waarde uit de tabel die hiervoor stond. Het verschil in druk is dus 
1,5: 1 en de factor waarmee de ene straal groter is dan de ander is 3.0. Ik heb er ook 
voor gekozen om de rok helemaal dicht te laten zijn dat was het gemakkelijkst om te 
maken. De motor heb ik op dezelfde manier vastgemaakt.   
 
 
 
 
Zo is het opgebouwd: 
 

 
 
en zo zag het er uiteindelijk uit: 

 
 
Nadat deze hovercrafts af waren ben ik gaan meten welke de grootste liftkracht 
leverde. Dit heb ik gedaan door er verschillende gewichten op te leggen totdat de 
hovercraft niet goed meer van de grond kwam. Mijn hypothese was dat een bag-skirt 
de meeste lift opleverde.  
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Dit zijn de resultaten van dit experiment: 
 
Soort skirt Grootst opgetilde gewicht in gram Gewicht hovercraft 
Bag-skirt 710 gram 2100 gram 
Finger-skirt 1230 gram 1050 gram 
 
3.3 Conclusie 
 
Hieruit blijkt dus dat de finger-skirt de meeste lift geeft. Dat is ook wel te verklaren 
want de hovercraft met bag-skirt is een stuk zwaarder, omdat ik 1 plaat meer heb 
gebruikt. En voor deze hovercraft had ik ook plaatjes balsahout nodig en een 
heleboel schroefjes om de rok goed te klemmen, omdat de druk in de rok groter is. 
Maar als het gelifte gewicht en het gewicht van de hovercraft bij elkaar optelt zie je 
dat de bag-skirt 2810 gram in totaal optilt en de finger-skirt 2280 gram.  Dus dan zou 
de bag-skirt dus toch het beste zijn. Maar dit extra gewicht is toch echt nodig dus de 
finger-skirt is dan toch het best. Mijn hypothese was dus niet juist. 
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Hoofdstuk 4: Welk soort propeller geeft de meeste lift? 
 
4.1 De werking van een propeller 
 
Een propeller versnelt deeltjes van de voorkant van 
de propeller naar de achterkant. Dit doet hij doordat 
de bladen onder een bepaalde hoek zijn geplaatst. 
Die snijden dus als het ware in de lucht waardoor ze 
vooruit bewegen, en de lucht naar achteren blazen. 
Dit is goed te begrijpen met het plaatje hiernaast. 
Een propeller heeft ook een vleugelprofiel daardoor 
trekt hij normaal gesproken het vliegtuig naar voren. 
Een vleugelprofiel werkt op de volgende manier: 
doordat  de vleugel aan de onderkant plat is maar aan de bovenkant rond moet de 
lucht aan de bovenkant een grotere weg afleggen daardoor is de snelheid aan de 
bovenkant groter waardoor daar een lagere druk ontstaat dan aan de onderkant. 
Daardoor beweegt de vleugel omhoog. En in dit geval dus naar voren. Hoe effectief 
een vleugel is hangt voor een deel af van de snelheid waarmee de vleugel naar 
voren beweegt. Hoe groter deze snelheid is hoe groter de snelheid is waarmee de 
lucht naar achter wordt geblazen. In het geval van een hovercraft werkt de propeller 
als ventilator en heeft hij dus geen voorwaartse snelheid op die manier is een 
propeller dus niet echt effectief. De afstand die een propeller aflegt als hij een keer 
ronddraait noem je de spoed. Hoe groter deze spoed hoe groter de snelheid is 
waarmee de lucht naar achteren wordt geblazen. Hoe groter de diameter is van de 
propeller hoe meer lucht hij raakt als hij een keer ronddraait. Dus hoe groter deze 
diameter dus is hoe meer lucht er dus naar achter wordt geblazen. 
 
4.2 Het experiment 
 
Ik had een aantal propellers ter beschikking waarvan twee dezelfde spoed hadden 
maar een verschillende diameter en twee dezelfde diameter maar verschillende 
spoed. Zo kon ik dus bekijken wat het effect was wanneer je de spoed of de diameter 
groter maakte bij dezelfde motor. Dit zijn de propellers die ik heb gebruikt: 

 
Deze hadden de volgende maten: 

 
 
 
 
 
 
 

propeller diameter spoed 
1 12 ’’ 6 ‘’  
2 15 ‘’  6 ‘’ 
3 11 ‘’ 9 ‘’  
4 11 ‘’ 8 ‘’ 
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Daarna ging ik meten hoeveel de hovercraft kon liften met die verschillende 
propellers. Mijn hypothese is dat de propeller met een diameter van 12 inch en een 
spoed van 6 inch de grootste liftkracht opleverde. 
Daar kwamen de volgende resultaten uit: 
 
Maat propeller in inch Grootst opgetilde gewicht in gram 
11×9 1230 gram 
11×8 1950 gram 
12×6 2060 gram 
15×6 1020 gram 
 
4.3 Conclusie 
 
Hieruit blijkt dat de propeller met maat 12×6 het beste werkt met deze motor.  En de 
propellers met de kleinste spoed en de kleinste diameter zijn dus het sterkst. En die 
andere twee propellers hebben kennelijk een te grote luchtweerstand voor deze 
motor. Dat kan hij kennelijk niet aan. Mijn hypothese was dus juist. 



 17

Hoofdstuk 5: Welke luchtverdeling geeft de meeste lift? 
 
5.1 Het experiment 
Ik wilde ook onderzoeken wat het effect was wanneer je de luchtroom anders 
regelde. Dus wat het effect was van een andere luchtverdeling. Dit heb ik gedaan 
door twee verschillende stukken schuim onder de propeller te plaatsen waardoor bij 
de een de lucht naar het midden toe werd gestuurd en bij de andere naar de zijkant. 
Dit zou allebei zo z’n voordelen kunnen hebben. Want wanneer je de lucht naar het 
midden mikt wordt daar de druk groter dezelfde hoeveelheid lucht moet namelijk een 
kleiner volume aannemen. Wanneer je de lucht naar de zijkant mikt wordt de 
luchtlaag onder de rand van de rok groter en daardoor zou de hovercraft ook meer lift 
kunnen krijgen. Ik ging meten hoeveel gewicht de hovercraft kon liften met die 
verschillende luchtverdelingen. Mijn hypothese hierbij was dat de luchtverdeling naar 
het midden voor de meeste lift zou zorgen. 
Dit zijn de manieren waarop ik dat getest heb: 

       luchtverdeling naar de zijkant                           luchtverdeling naar het midden 
 
Zo stroomt de lucht dan: 

 
Dit zijn de resultaten die ik daarbij kreeg: 
 
Soort luchtverdeling Grootst opgetilde gewicht in gram 
Naar de zijkanten 440 gram 
Naar het midden 600 gram 
5.2 Conclusie 
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Hieruit blijkt dus dat inderdaad de luchtverdeling naar het midden voor de meeste lift 
zorgt. Daar ontstaat dan immers een grotere druk omdat meer lucht op een plek 
terecht komt. Maar uit het eerste experiment zie je dat een hovercraft met bagskirt 
normaal 1230 gram kan liften en nu ik er die stukken schuim onder gemaakt had kon 
hij nog maar maximaal 600 gram liften dus het is nog het beste om niet voor een 
luchtverdeling te kiezen. Dit komt waarschijnlijk doordat de lucht niet goed weg kan 
stromen doordat het schuim het een beetje tegen houdt. 
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Hoofdstuk 6: Conclusies 
 
De finger-skirt geeft dus de meeste lift. Dat is ook te verklaren want de hovercraft 
met bag-skirt is een stuk zwaarder. Maar als het gelifte gewicht en het gewicht van 
de hovercraft bij elkaar optelt zie je dat de bag-skirt 2810 gram in totaal optilt en de 
finger-skirt 2280 gram.  Dus dan zou de bag-skirt dus toch het beste zijn. Maar dit 
extra gewicht is toch echt nodig dus de finger-skirt is dan toch het best. 
 De propeller met maat 12×6 werkt dus het beste met deze motor.  En de 
propellers met de kleinste spoed en de kleinste diameter zijn dus het sterkst. De 
andere veroorzaken kennelijk een te grote luchtweerstand wat de motor niet aankan. 
 De luchtverdeling naar het midden zorgt dus voor de meeste lift.  Maar uiteindelijk 
kan je nog het beste niet kiezen voor zo’n luchtverdeling. Zonder kon de hovercraft 
namelijk veel meer liften.  
 
De ideale combinatie is dus een finger-skirt met een propeller van 12×6 inch en geen 
luchtverdeling maar gewoon een gat. 
 
Mijn hypothese was dus alleen niet juist over welke rok je moet gebruiken. Maar 
zonder dat extra gewicht van die hovercraft zou mijn hypothese wel kloppen. En ik 
had ook gelijk over de soort luchtverdeling maar geen luchtverdeling is nog altijd het 
beste. 
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Nawoord 
 
Ik denk dat dit profielwerkstuk goed gelukt is. Ik vond het in ieder geval leuk om 
eraan te werken. Ik weet nu goed hoe hovercrafts werken. Ik vond het leuk om mij te 
verdiepen in het onderwerp en ik vond het ook leuk om mijn model te bouwen. Ik 
denk dat mijn model ook best goed gelukt is, hij werkt namelijk best goed. Uiteindelijk 
bleek het nog best veel tijd te kosten om de rokken te maken maar ik denk dat het 
wel goed gelukt is. Ik denk dat het me deze keer ook redelijk goed gelukt is om alles 
te plannen ik heb namelijk alles op tijd afgekregen. 
Hierbij wil ik iedereen bedanken die me geholpen heeft met dit profielwerkstuk.
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