
Kijk vóór het in elkaar zetten
eerst deze handleiding door! 
 
 

Doe-orgel

Opbouw-handleiding



Controleer aan de hand van de instructies in deze handleiding
tijdens de opbouw of alle onderdelen aanwezig zijn en niet zijn
beschadigd.
Bij vermissing of beschadiging dit s.v.p. melden aan: 
info@brabantorgel.nl

Zet het Doe-orgel in elkaar op de tafel waarop het gebruikt zal 
gaan worden. Nadat het in elkaar is gezet mag het niet meer gaan worden. Nadat het in elkaar is gezet mag het niet meer 
worden opgetild of verplaatst.

Bewaar alle verpakkingsmiddelen in de kist. 

Opruimen en inpakken 
Na gebruik het Doe-orgel in omgekeerde volgorde demonteren 
en in de kist verpakken volgens instructies op de laatste bladzijden 
van deze handleiding bij ‘opruimen 1 tot 4’  
Gebruik daarbij weer het verpakkingsmateriaal om alle onderdelen Gebruik daarbij weer het verpakkingsmateriaal om alle onderdelen 
tijdens transport te beschermen. 

 

De opbouw 
van het Doe-orgel
voorbereiden



- 2 zijkanten
- 4 verbindingsbalkjes
- 2 latten met pennen (die tegen 
 verbuigen worden beschermd 
 door een schuimstrook)
- 12 houten spie-pennen
  (1 reserve-spie)

Monteren van het raamwerk

- Leg een zijkant met de gladde 
 kant op een tafel.
 
- Steek de vier verbindingsbalkjes
 in de openingen van de zijkant
  met hetzelfde Romeinse cijfer
 (met deze cijfers steeds aan de 
 buitenkant van het raamwerk!).
 
- Doe dit ook met de twee latten
 met de pennen. Let er op dat de
 pennen niet worden verbogen!
  
- Leg de andere zijkant in de juiste
 stand bovenop de zes balkjes
 en duw de zes openingen in de
 zijkant één voor één voorzichtig 
 over de uiteinden van de balkjes.
 
- Duw de 12 houten spie-pennen - Duw de 12 houten spie-pennen 
 in de 12 gaten waardoor het 
 raamwerk vastgezet wordt.
 
- Het raamwerk is nu gemonteerd.
 
- Plaats het nu rechtop.
 

Stap 1
het raamwerk



en vormen samen het klavier.



- De windlade
- 24 genummerde 
 haakjes

Monteren van de windlade

- Als de windlade niet in elkaar zit, 
 monteer hem dan zoals op de 
  afbeelding hiernaast te zien is.
 
- Leg de 2 slepen op de windlade 
 (let op de rode hulplijnen).
 
- Positioneer de gatenplaat (de 
 ‘pijpstok’) met de drie gaten
  over de drie pennen op de lade.
 

Plaatsen van de windlade

- Plaats de windlade boven in het
 raamwerk met de transparante
 voorkant boven de toetsen (het 
 ronde gat aan de achterkant).

- Verbind de 24 oogjes aan de - Verbind de 24 oogjes aan de 
 onderkant van de windlade met
 de 24 genummerde haakjes aan
 de oogjes van de toetsen.
 Begin met nummer 1 links. 
 Let op! Dit is een precies werkje!

- Haak het haakje in het oogje
  van de toets.
  
- Til met het haakje de toets wat 
 op zodat het haakje aan de 
 bovenkant in het haakje onder de
 windlade kan worden gehangen.
 
- Ga voorzichtig door tot alle - Ga voorzichtig door tot alle 
 24 haakjes de toetsen met de 
 windladehaakjes verbinden.
 

Stap 3
de windlade



Plaatsen van de anti-springlijst

- Plaats de lijst vlak achter de 
  bruine boventoetsen met 
  het nummer 1 aan de linkerzijde.

Stap 3 vervolg
de windlade



- De magazijnbalg 
- De balgencombinatie
- 2 grijze buizen
- De grondplaat

Monteren van de balgen

- Plaats de magazijnbalg met de 
  buis onder in het raamwerk met
 het ronde gat naar achteren.
- Let er op dat hij aan de voorkant 
 tussen de houten pennen staat.

- Neem de L-vormige buis. Til 
 de magazijnbalg een beetje op
 zodat de buis vanaf de zijkant 
  eronder kan worden geschoven.  
 Steek nu het kleine opstaande
 stukje buis voorzichtig in het gat 
 midden onderin de magazijnbalg.
 

- Zet het raamwerk nu met zijn 
 achterpoten in de twee gaten 
  van de grondplaat bij XI en XII.

- Verbind de windlade met de 
 magazijnbalg door de andere 
 grijze plastic buis in de gaten 
 aan de achterkant te steken.

- Plaats de balgcombinatie zo op
 de grondplaat dat de pennen
  in de twee gaatjes van de
 grondplaat steken. 
- Steek de grijze buis in de ronde
 opening van de balgcombinatie.
 (Bij de blauwe pijl) 

 

Stap 4
de windvoorziening



- 24 pijpen met open bovenkant
- 24 pijpen met dichte bovenkant.

- Leg de twee pijpreeksen van 
 groot naar klein netjes op een rij.

Plaatsen van de pijpen  
op de windlade (’de pijpenstok’)

-- De dichte pijpen komen vooraan
 te staan, boven de toetsen.
- Begin met de grootste pijp links
 vooraan, boven toets 1 (de C).
- Druk de pijpen van groot naar 
 klein voorzichtig om en om in 
 het juiste gat van de windlade, 
  net hard genoeg dat ze rechtop 
 blijven staan. 
- Let op! Vooraan met de opening 
 (de ‘mond’ van de pijp) naar 
 voren, de rij erachter met de 
 monden naar achteren gericht.

- Plaats nu op dezelfde manier de 
  open pijpen aan de achterkant 
 van het orgel.

Het orgel is nu klaar om te 
bespelen.

Let op, het orgel mag nu 
alleen voorzichtig worden 
verschoven,
maar niet worden opgetild! maar niet worden opgetild!   
 

Stap 5
de pijpen



- Doe dat ook met de 24 pijpen met 
 dichte bovenkant. Houdt de grootste 
 pijp even apart en leg die als laatste 
 bovenin, zoals op de afbeelding.

- Leg de afsluitlat in de doos.
- Leg de toetsen nr 2 tot 23 netjes 
  naast elkaar naast de blokkeerlat. 
- Daarna de toetsen 1 en 24 er bovenop.

- Ernaast is nog precies plaats voor het 
 doosje waar straks de raamwerkpennen 
 nog moeten worden bijgestopt.
 

De windlade, windvoorziening en het raamwerk.

- Verwijder een voor een voorzichtig de onderdelen van de windvoorziening.
- Neem de windlade voorzichtig uit het frame. Let op dat de haakjes aan de 
 onderkant niet verbuigen of beschadigen! 

- Leg het lege raamwerk op één zij. Trek de zes pennen uit het bovenste zijraam.
- Tik dit zijraam voorzichtig uit de dwarsbalken.
-- Verwijder nu de zes andere pennen en haal het hele raamwerk uit elkaar.

- Stop de 24 pijpen met open boven-
 kant in de grijs-rode doos en sluit 
 die af.

De toetsen

- Verwijder voorzichtig de 24 haakjes tussen de toetsen en de windlade.
- Stop deze haakjes in het langwerpige doosje.
- Trek de twee afsluitpennetjes van de afsluitlat aan de achterkant van de - Trek de twee afsluitpennetjes van de afsluitlat aan de achterkant van de 
 toetsen uit het raamwerk. Stop ze ook in het doosje.
- Verwijder nu de afsluitlat aan de achterkant van de toetsen.
- Nu kunnen de toetsen voorzichtig één voor één rechtstandig omhoog worden 
 uitgenomen.

De pijpen

- Haal de pijpen van de achterste pijpreeks een voor een van de windlade.

Opruimen 1.



- Plaats de balgcombinatie en de magazijnbalg op de bodem van de kist.
- Leg de balgbodemplaat op de balgcombinatie.
- Breng de twee schuimrubberen beschermstroken aan over de pennen van de 
 toetsendraaglatten en leg ze naast de balgcombinatie op de bodem.
- Voeg hier de vier raamwerk-dwarslatten aan toe.
- Leg ook de twee kunststof buizen hierbij.

- Plaats de twee zijkanten van het raamwerk hier bovenop.- Plaats de twee zijkanten van het raamwerk hier bovenop.

De transportkist inruimen

Opruimen 2



- Leg nu de beide dozen met orgelpijpen naast elkaar boven op de inhoud.

- Plaats de doos met toetsen en de windlade hier bovenop. 
- Beschadig daarbij de haakjes aan de onderkant van de windlade niet!

De transportkist inruimen

Opruimen 3
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