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MatheMagic werd in 2020 door het Departement Cultuur, Jeugd en Media als

Experimenteel Project geselecteerd en gedurende de 2 daaropvolgende jaren

ondersteund.

De MatheMagic box en bijbehorend handboek is het resultaat van 3 jaar intensief

werken met jongeren van 6 tot 12 jaar op diverse locaties in Vlaanderen en Brussel.

De MatheMagic box en handboek is de neerslag van een kleine 100 ateliers in

bibliotheken, jeugdhuizen en naschoolseopvang. Van de kust via de hoofdstad tot in

Limburg.

We beschrijven 11 verschillende ateliers. Het zijn stuk voor stuk denk en doe-

activiteiten met een wiskundige basis die wij samen met de meisjes en jongens -

naargelang de voorkennis en beschikbare tijd- stap voor stap ontdekken.

Deze MM box en handboek kan iedereen met een basiskennis wiskunde gebruiken

tijdens zowel de lessen wiskunde als handleiding voor het ontwerp van digitale

maakateliers.

Voorwoord

WAAROM DEZE BUNDEL? 

Wiskunde is meer dan rekenen!  

Deze publicatie is bedoeld voor educatieve trainers of organisaties die willen starten

met STE(A)M en maak-activiteiten. MatheMagic wil de perceptie van wiskunde bij

jongeren veranderen en lostrekken van “rekenen”, “bewijsvoering”,

“hoofdrekenen”... Wiskunde is meer dan enkel rekenen en getallen. In dit boekje

vind je verschillende activiteiten om met wiskunde op een creatieve manier aan de

slag te gaan.  Deze verzameling van creatieve activiteiten biedt opportuniteiten om

weinig gekende wiskundige werelden te doen ontdekken en om kinderen aan te

moedigen om wiskundige mogelijkheden in allerlei gebieden van het leven te zien.

Begeleiders zijn durvers die ook leren door te falen en telkens opnieuw te

proberen.

VRIJWILLIGERS - FLANKEREND COACHINGSPROGRAMMA

Binnen MatheMagic zijn 19 talentvolle vrijwillers opgeleid. Zowel medewerkers van

de partnerorganisaties als vrijwilligers. Stuk voor stuk jongeren die ons tijdens de

workshops bijstonden met de begeleiding van de deelnemers en bediening van de

low en hich tech maakmachines.

WISKUNDE VANUIT DE INTUÏTIE VAN KINDEREN



HOE DEZE BUNDELGEBRUIKEN

De activiteiten van deze bundel kunnen in willekeurige volgorde worden

uitgevoerd. Binnen een hoofdstuk raden we aan om eerst de gegeven theoretische

informatie te lezen en indien mogelijk meer achtergrondinformatie te verzamelen.

Het voornaamste is dat de kinderen SPELEN. Wiskundigen houden van spelen en

door te spelen ontdekken ze interessante vragen en onderzoeken ze mogelijke

oplossingen.

Elke hoofdstuk heeft een inleiding met inhoud gerelateerd met de activiteiten. Het is

de bedoeling om deze door te nemen voordat men aan de hands-on activiteiten

begint. De activiteiten geven ook de opportuniteit om te experimenteren met

digitale fabricatie technieken zoals laser snijden en 3d printen. Het wiskundig

denken bij gebruik van deze technieken is vooral verborgen bij het ontwerpen.

Wanneer men gaat bijvoorbeeld via inkscape ontwerpen om een tegel voor

tesselatie te tekenen is het belangrijk dat de begeleider het begrip en het gebruik

van de booleaanse bewerkingen verenigen, doorsnijden ,... vernoemt en eventueel

uitlegt. De meeste activiteiten, inbegrepen de voorbereiding ervoor, kunnen

uitgevoerd worden ook zonder toegang tot deze high tech tools, maar we raden

aan om contact te zoeken met een FabLab en/of Maker Space om de kans te grijpen

om digitale fabricatie creatief in te zetten.

De icebreakers in hoofdstuk 1 zijn kortere activiteiten bedoeld als tussendoortje. Ze

kunnen allemaal zomaar of in het kader van een verhaal of spel gebruikt worden.

Voor deze activiteiten zijn enkel pen, papier en eventueel een schaar nodig.

Afhankelijk van de context en de leeftijd van de kinderen kunnen deze omgevormd

worden tot volwaardige lessen.  

Het is aangeraden om bij elke activiteiten te starten met een kringgesprek om op

een speelse manier de opdracht voor te stellen, en af te sluiten met een

kringgesprek om enkele concepten te herhalen en feedback te verzamelen en

geven. 

Voor tips over het begeleiden kan men spieken bij het boek Het ABC van het

begeeliden  (Ediciones Baleares ; 1st edition, ISBN-10   :   8494141244

ISBN-13   :   978-8494141249) 

 

https://www.amazon.de/-/en/Marieke-Deckers/dp/8494141244/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1671782605&sr=8-1


Dr. Maria-Cristina Ciocci is wiskundige, maker, upcycler, ideeënmachine, .... Haar vurige  passie

voor wetenschap en techniek leidde vanuit haar academische carrière naar het oprichten van

Ingegno BV (ingegno.be). Ze is medeoprichter en manager van vzw De Creatieve STEM

(decreatievestem.be), bestuurslid van EASE (European Association of STEAM educators, 

ease-educators.com), lid van de STEM platform Vlaanderen, een advies orgaan van de regering,

en mede-oprichter van Bulb vzw (bulb.gent), een creatieve gemeenschap met het motto

Shaping Creative Minds. Ze is het hart en de ziel van de Ingegno Maker Space in Gent, erkend

als officieel internationaal knooppunt voor FabAcademy (fabacademy.org). 

Ze leidt het STEM-partnerschap MaakBib (maakbib.be) en onder de vlag van FabZero

(fabzero.eu) coördineert ze een intensief trainingsprogramma en netwerk voor makers.

Fien Nelis is een educatief trainster, productontwikkelaar en grafisch vormgeefster.

Ze heeft een bachelor in kleuteronderwijs behaald, later voegde zij hier een bachelor

Industrieel productontwerpen aan toe. Tijdens de zoektocht wat deze combinatie zou kunnen

betekenen voor haar , kwam ze terecht bij De Creatieve STEM. In 2019 startte ze hier als

educatief trainster. Het geven van workshops rond wetenschap en techniek zijn haar niet

vreemd. Ze stelt zichzelf als uitdaging om zoveel mogelijk mensen te overtuigen van de

meerwaarde van het ontwikkelen van deze vaardigheden. Elkaar versterken door elkaar

talenten te waarderen en in te zetten.

HET MATHEMAGIC TEAM

MatheMagic is een idee van Maria Cristina Ciocci (dr. Wiskunde) en werd

ontwikkeld ism Fien Nelis, Lorien De Bondt en Gillian Joos (vzw De

Creatieve Stem). Wim Van Broeck (STEAMWorks, Dig-IT) is verantwoordelijk voor

de partnerwerking, communicatie en rapportering naar de overheid.



Lorien De Bondt is een educatief trainster en grafisch vormgeefster.

Ze heeft een bachelor 'Grafische en Digitale media' op zak en volgde nadien nog een

lerarenopleiding. De combinatie van grafisch werk en creatief bezig zijn met kinderen was iets

waar ze naar zocht tijdens de zoektocht naar een job. Na 2 jaar ervaring in een ander Fablab,

kwam ze terecht bij De Creatieve STEM. Een plek waar ze zich meteen thuis voelde, tussen alle

creatievelingen. Samen willen we de meerwaarde van STEM vaardigheden meegeven aan jong

en oud.

Gilian Joos behaalde in januari 2020 zijn diploma professionele Bachelor Industrieel

Productontwerpen aan de Howest te Kortrijk. Daarna ging hij meteen aan de slag als

workshopbegeleider en STEAM trainer bij de Creatieve STEM vzw. Als hoofdleider bij zijn

plaatselijke jeugdbeweging, en ex-bestuurslid van zijn plaatselijk jeugdhuis heeft hij uitgebreide

ervaring met werken met jongeren van allerlei achtergronden. In samenwerking met De

Creatieve STEM vzw onderzocht hij hoe kinderen en volwassenen getriggerd kunnen worden

om te experimenteren met "simple machines" en als ontwerper wijdde hij zich tot het aanleren

van bepaalde ontwerpmethodieken en technische vaardigheden aan de volgende generatie.

Door zijn voorliefde voor wiskunde draagde hij bij tot het ontwikkelen en testen van de

Mathemagic workshops.

Wim Vanbroeck heeft een masterdiploma Media Studies en European Leisure Studies. Begon

zijn carrière als wetenschapsmedewerker aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij

jeugdprojecten ontwikkelde gericht op het basis- en secundair onderwijs. Van fondsenwerving,

over netwerken en communicatie tot het vertalen van wetenschappelijke principes naar speelse

en succesvolle leertrajecten. In 2018 richtte hij STEAMWorks op, om zijn talenten op een

onafhankelijke manier te ontwikkelen, verder te bouwen op zijn uitgebreide netwerk en zijn

creatieve en organisatorische expertise aan te bieden aan een bredere markt. Hij is mede

oprichter van Dig-IT, een vzw opgericht in 2019. Deze initieert en ondersteund STEM en STEAM

projecten in Vlaanderen, Brussel en België, door voor elke project complementaire partners, 

 die over de nodige expertise beschikken, te selecteren en samen te brengen. 
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A) Kies een geheel getal van 2 cijfers (bv. 85) 

B) Tel de twee cijfers van het getal op (85: 8+5 = 13) 

C) Trek dit resultaat af van het getal die je in het begin gekozen hebt 
     (85–13 = 72); 

D) Als het bekomen resultaat een nummer is bestaande uit 1 cijfer, stop          
     hier; anders tel de cijfers waaruit het getal bestaat bij elkaar op, blijf dit 
     doen tot je een getal hebt met 1 cijfers (72 7+2 =9). 

Helderziende - Magie van 9

Benodigdheden:

Papier
Enveloppe
Stiften
Eventueel rekenmachine

Duur: +- 10 min

Wat te doen?

Schrijf 9 op een blad, zonder dit te tonen aan het publiek. Vouw het blad en bewaar
het in een enveloppe. 

Geef de volgende instructies aan het publiek, waarbij je onderstreept dat elk op zijn
eentje ze moet uitvoeren. Het is de bedoeling dat elk zijn berekeningen geheim
houdt. (Voorzie eventueel enkele rekenmachientjes om de correctheid van de
berekeningen te laten nagaan) 

Als iedereen klaar is, vraag dat alle aanwezigen samen het bekomen nummer luidop
zeggen op jouw teken.
Tel tot 3, en alle aanwezigen zullen in koor: «9» zeggen! 

Doe de enveloppe open. Toon aan iedereen dat je had voorspeld dat 9 het resultaat
ging zijn. Jouw voorspelling is juist desondanks dat je iedereen vrij gelaten hebt om in
het begin een willekeurig getal te kiezen. 

UItleg

Een nummer N met 2 cijfers bestaande uit X tientallen en Y eenheden, en kunnen we schrijven
als: N = 10 X + Y. Als we de instructies uitvoeren, verkrijgen we: 

N - (X+Y) = 10 X + Y - X - Y = 9 X 

Het resultaat is dus altijd een veelvoud van 9, onafhankelijk van het gekozen nummer N. 
Het is een eigenschap van van alle veelvouden van 9 dat de som van hun cijfers altijd 9 is (of
een andere veelvoud van 9 kleiner dan zichzelf). 
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Het antwoord is … 9!

Benodigdheden:

Papier
Stiften
Eventueel rekenmachine

Duur: +- 5 min

Wat te doen?

Kies je favoriete getal tussen 1 en 9 (kies)

Vermenigvuldig dit getal met 3 (x3)

Tel 3 bij het resultaat van de vermenigvuldiging in stap 2 (+3)

Vermenigvuldig het resultaat van de som in stap 3 met 3 (x3)

Het resultaat is een tweecijferig getal. Tel deze cijfers bij elkaar op.

Het resultaat is een tweecijferig getal. Tel deze cijfers bij elkaar op

UItleg

Het is een eigenschap van van alle veelvouden van 9 dat de som van hun cijfers altijd 9 is (of
een andere veelvoud van 9 kleiner dan zichzelf). 

Bij de instructies laten we in feite het gekozen getal omtoveren in een veelvoud van 9: 

3 x (N x 3 + 3) = 3 x (3 x (N+1)) = 9 (N+1). 

Hier zien we hoe het bewijs kan gaan van de deelbaarheid door 9: neem een willekeurige getal
bv van 4 cijfers: abcd

1000*a + 100*b + 10*c + d = 999*a + a + 99*b + b + 9*c + c + d

De groene termen zijn weer deelbaar door 9, 'abcd' zelf is dus ook deelbaar door 9 als
a+b+c+d deelbaar is door 9. Je ziet dat je dit bewijs ook gemakkelijk kan veralgemenen naar
een getal met een willekeurig aantal cijfers, meer dan 4. Je splitst een macht van 10 gewoon
telkens op in 99...9 + 1.

5

6
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Ik weet wat je schrapt! 

Benodigdheden:

Papier
Stiften
Eventueel rekenmachine

Duur: +- 10 min

Wat te doen?

Kies een willekeurig positief geheel getal - hoe groter hoe beter. 

Probeer als spelbegeleider het ontbrekende cijfer te raden.

Vraag de toeschouwer om de cijfers bij elkaar op te tellen en deze som af te trekken
van het oorspronkelijke aantal. 

Vraag dan om een   van de niet-nul cijfers van het resultaat te schrappen.

Laat dan de resterende cijfers hardop voorlezen, in willekeurige volgorde.

Voorzorgsmaatregel: Men moet verplichten om een   niet-nul cijfer te schrappen,
omdat zowel voor d = 9 als voor d = 0 men s deelbaar door 9 zou krijgen, dus de
uitvoerder kan er niet zeker van zijn of d 0 of 9 is.

Je kan altijd het gekruiste cijfer kunnen raden!

Hoe? Terwijl de toeschouwer de cijfers leest, telt de performer ze mentaal bij elkaar
op. Als de toeschouwer klaar is, hoeft de performer alleen het verschil tussen zijn
som en het volgende veelvoud van 9 te vinden - dat is het ontbrekende cijfer!

Geloof je het niet? Eerst een voorbeeld, dan de uitleg! Stel dat de toeschouwer 467896 heeft
gekozen. De som van de cijfers is 40, en 467896 - 40 = 467856. De toeschouwer schrapt nu
een cijfer uit dit laatste getal. Stel dat de toeschouwer de zes schrapt. Als hij de andere cijfers
leest (daarbij cijfers die meerdere keren voorkomen ook meerdere keren gezegd worden) in
willekeurige volgorde, wordt de som 30 verkregen. Het verschil met het volgende veelvoud
van 9 (dat is 36), is 6, dus 6 is het geschrapte cijfer!

Wat er gebeurde is het volgende: De reden waarom het bovengenoemde criterium voor
deelbaarheid door 9 waar is, is dat het verschil tussen een positief geheel getal en de som van
de cijfers altijd een veelvoud is van 9. Het bewijs van dit feit is niet moeilijk en laten we hier uit.
Dit betekent dat wanneer de toeschouwer de som van cijfers aftrekt van het oorspronkelijke
getal, zij een nieuw getal krijgt waarvan de som van de cijfers een veelvoud is van 9. Wanneer
zij een niet-nul cijfer d doorstreept, tellen de resterende cijfers op tot een gedeeltelijke som s
met de eigenschap dat s + d een veelvoud van 9 is. Omdat de volgorde naast optellen niet
relevant is (optellen is commutatief), is het niet belangrijk in welke volgorde de cijfers worden
gelezen - de uitvoerder kan s bepalen en dus gemakkelijk het ontbrekend cijfer d. 

UItleg
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 Wat is dat met die 9?!

Benodigdheden:

Papier
Stiften
Eventueel rekenmachine

Duur: +- 5 min

Wat te doen?

Kies 4 getallen tussen 1 en 9, maak met deze een 4 cijferig getal, bv. 2357

Combineer de cijfers om een nieuw nummer te creëren, bv. 7325 zijn. 

Trek het kleinere getal af van het grotere

Tel de cijfers van het resulterende getal bij elkaar op. 

Als uw som één cijfer is, hoeft u niet verder te gaan. Als uw som een tweecijferig
getal is, telt u de twee cijfers bij elkaar op.

Ten eerste, wanneer u het kleinere getal aftrekt van het grotere, is het resultaat altijd een
veelvoud van 9. Dit gebeurt omdat, wanneer u een getal en een eventuele scrambled variatie
ervan door 9 deelt, de rest - wat overblijft na het delen - altijd hetzelfde is. (Je zult ons moeten
vertrouwen waarom. Het is gebaseerd op 'negens uitwerpen'.) 

Bijvoorbeeld: 28 gedeeld door 9 is 3 met een rest van 1. Als je de cijfers verwisselt voor 82, en
delen door 9, krijg je 9, en opnieuw is de rest 1.

Dus als het kleinere getal van het grotere wordt afgetrokken, zullen de identieke resten elkaar
opheffen, en het resultaat is - poef! - een veelvoud van 9.

Algebraïsch heb je (9 x + r) - (9 y + r) = 9 (x - y).

Ten tweede heeft elk veelvoud van 9 (9, 18, 27, 36, etc.) de eigenschap dat de cijfers altijd
samen een veelvoud van 9 vormen. Het getal 4968 is bijvoorbeeld een veelvoud van 9 (552 ×
9) , en de cijfers zijn opgeteld 4 + 9 + 6 + 8 = 27 = 3 × 9. Voor 27 hebben we ook 2 + 7 = 9.

Vanwege de manier waarop de opgave wordt gegeven, met getallen van vier cijfers, zal de
som van de cijfers altijd 9 of 18 of 27 zijn. Optellen van 1 + 8 of optellen van 2 + 7 (zoals
gespecificeerd in de opgave) levert weer 9 op.

UItleg

Het resultaat is 9!6
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Ik kan het raden!

Benodigdheden:

Papier
Stiften
Eventueel rekenmachine

Duur: +- 5 min

Wat te doen?

Kies 3 verschillende getallen tussen 1 en 9 

Schrijf deze getallen naast elkaar, van groot naar klein, zodat je een getal met 3
cijfers krijgt. Hou dit getal geheim.

Schrijf nu dezelfde cijfers naast elkaar maar van klein naar groot om zo een tweede
getal van 3 cijfers te verkrijgen. 

Trek de twee getallen van elkaar af

Laat de toeschouwer je het resultaat niet vertellen. 

UItleg

Nu heb je de keuze uit 2 wrap-ups:

Uit stap 4 krijg je altijd een 3 cijferig veelvoud van 99 (tafel van 99, startend bij 99 x 2): 

198, 297, 396, 495, 594, 693, 792, 891, 990  

Inderdaad, middelste is ALTIJD een 9, en som van de getallen moet ook een veelvoud van 9
zijn! 

Vraag om de drie cijfers van het getal op te tellen dat het resultaat is van stap 4.
Verbaas iedereen dan door te vertellen wat de som van die drie getallen is. De
som van het driecijferige antwoord is altijd 18!

Vraag wat het eerste OF laatste cijfer van het antwoord is, vertel jij dan wat
de andere twee cijfers zijn. Dit is mogelijk omdat het middelste cijfer altijd 9
is en de som van de andere twee cijfers altijd 9 is! Dus om het resterende cijfer
te krijgen (het middelste is 9) trekt u gewoon het cijfer dat uw vriend u vertelt af
van 9, en dat is het onbekende cijfer.
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Eentjes maken met 9 

Benodigdheden:

Papier
Stiften

Duur: +- 5 min

Wat te doen?

Vul de pyramide aan met de juiste cijfers!

1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111

123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111

12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111

1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111

123456789 x 9 + 10 = 1111111111
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Tot hoeveel kan je tellen met 1 hand? 

Benodigdheden:

/

Duur: zelf te bepalen

Wat te doen?

Wist je dat je met 5 vingers kan je tellen van 0 tot 31?

Dit telsysteem noemen we binair en wordt gebruikt in elk stukje digitale elektronica. Van een
polshorloge, rekenmachine, telefoon tot cd-speler en computers.

Eerst moet je jou voorstellen dat elke vinger een nummer voorstelt. Je start vanaf je
duim cijfer 1, je wijsvinger is cijfer 2, je middelvinger is cijfer 4, ringvinger is 8 en je pink
is het cijfer 16. 

Zie je een patroon in deze cijfers? 
Elke vinger is het dubbele waard dan de vinger ervoor. 

Nu je de cijfers weet kan je verschillende
getallen weergeven met je hand. Het
getal dat je toont is de som van de
waarde van elke getoonde vinger
Probeer het eens uit. 

Lukt het? Breidt dit nu uit door op je
linkerhand de cijfers 32, 64, 128, 256 en
512 te schrijven. Nu kun je cijfers tot 1023
met je handen tonen!

UItleg

2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 en 512 zijn machten van 2, dus getallen bekomen door 2 een aantal
keer met zichzelf te vermenigvuldigen. 
Welke vinger je toont (1) of niet toont (0) vormt de binaire code van het getal; bv. voor 5
vingers 00110. 

Dit zijn de getallen waarmee een computer werkt.

1

2

3
1

248
16
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Klaar voor wat meer uitdaging? Elke vinger kan je strekken of plooien.
Als je de waarde van de uitgestrekte vingers optelt, krijg je het
nummer dat je wilt laten zien. 

Hoe kan je bv het getal 19 weergeven? 
Doe eerst de vinger omhoog met het grootste getal (maar kleiner dan 19), dus 16. Dan doe je
19-16 = 3, en toon je vinger met grootste getal er net kleiner dan 3, dus 2. Dan doe je 3-2 = 1, en
ga je verder met vingers tonen tot je het getal bereikt hebt! 

Lukt het? Breidt dit nu uit door op je linkerhand de cijfers 32, 64, 128, 256 en 512 te schrijven.
Nu kun je cijfers tot 1023 met je handen tonen! 
2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 en 512 zijn machten van 2, dus getallen bekomen door 2 een aantal
keer met 2 te vermenigvuldigen. Welke vinger je toont (1) of niet toont (0) vormt de binaire
code, bv. voor 6 heb je vingers 00110. Dit zijn de getallen waarmee een computer werkt.

uitbreiding
16 1+

=17

Het getal 19 wordt dus : 10011 
De uiterste rechtse cijfer is je duim.

Wil je graag de volledige
poster downloaden?
Scan de QR-code en
oefenen maar!

Als je dit spelletje snapt, dan kan je heel snel de binaire uitdrukking van getallen noteren. 
 Bijvoorbeeld stel dat je de binaire uitdrukking van het getal 19 zoekt, op je vingers kan
je dit tonen als: 16+2+1 , om het getal binaire te schrijven doen we het volgende: vertrekkend
vanuit de duim noteren we van rechts naar links nullen (0) en eentjes (1) zoals volgt: 0 voor een
vinger die we niet tonen en 1 voor een vinger die we wel tonen. 

1 0

1

1

0
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Een vierkantige driehoek?

Benodigdheden:

Papier
Lat
Potlood
Schaar
Eventueel uitgesneden puzzel
met lasercutter

Duur: +- 15 min

Wat te doen?

Kan een gelijkzijdige driehoek verdelen in 4 stukken om hiermee een vierkant te maken?
Enkel verschuivingen en rotaties van de stukken zijn toegelaten. 

Je kan een template downloaden via deze QR-code. 
Je kan de template afdrukken en meteen aan de slag gaan!

Of je kan de driehoek zelf tekenen zoals in video. Scan de QR-code
om de video te bekijken. 

Je kan ook zelf de puzzel maken met een lasersnijder. Bekijk het stappenplan via deze
QR-code. 

UItleg

Dit probleem staat bekend als de Dudeney’s puzzel. Deze puzzel kan worden beschouwd als
een speciaal geval van een algemene stelling die de vraag beantwoordt wanneer een polygoon
uit een andere kan worden gevormd door deze in een eindig aantal stukken te knippen en deze
opnieuw samen te stellen door middel van translaties en rotaties.
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Race to pi

Benodigdheden:

Kaartspel

Duur: +- 15 min

Wat te doen?

Neem een kaartspel en haal er alle tienen, koningen en koninginnen uit. De boeren
doen dienst als 0. 
Geef elke speler 7 kaarten en leg de rest op een stapel.

Iedere speler moet om beurt een kaart afleggen die overeenkomt met het volgende
getal van pi. De eerste speler legt de 3, de volgende 1, dan 4 enz.

Kan je niet leggen? Neem dan een kaart van de stapel en eindigt daarmee je beurt.

De speler die als eerste geen kaarten meer in de hand heeft, is gewonnen.
Je kan ook meerdere kaartspellen gebruiken om het spel langer te kunnen spelen.

UItleg

Pi is een getal dat in de wiskunde niet kan veranderen:
kortom een wiskundige constante. De decimale notatie van
het getal π vormt de getalwaarde 3,14159 26535 89793
23846 26433 83279 50288… Het getal vormt de
verhouding tussen de omtrek en de middellijn of diameter
van een cirkel.

Iedereen kent de eerste decimalen van Pi: 3,14. Sommige
gaan al wat verder en kennen er meer dan deze eerste 2,
maar intussen zijn er al meer dan 1.241.100.000.000
decimalen bekend.
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Al gehoord van 'Topologie'?

Topologie is een van de vele manieren om vormen te bestuderen. Bij topologie kun je een
vorm op bepaalde manieren vervormen of veranderen - door uitrekken, uitpuilen of

samenpersen - zonder dat hij een andere vorm krijgt. 
De regels van topologie zeggen dat je een vorm niet aan zichzelf kunt lijmen of er een gat in

kunt maken, want dan heb je een nieuwe vorm gemaakt. 

Rubber/ ballon
Stift

Benodigdheden: Duur: +- 15 min

het transformeren van een cirkel

Snijd de ballon in de lengte doormidden zodat je een vel rubber hebt. 

Teken een cirkel met een stift op het stukje rubber. 

 ©Math Lab for kids

Probeer de cirkel in een vierkant te veranderen door aan de randen van het rubber te
trekken. Daar heb je misschien meer dan twee handen voor nodig.

Kan je de cirkel in een driehoek veranderen door het vel naar binnen te trekken? In
welke andere vormen kan je de cirkel veranderen? Omdat je geen gat hebt geprikt, het
blad niet hebt doorgeknipt, geen delen aan elkaar hebt geplakt of geen andere lijn
hebt getrokken, beschouwen topologen al deze vormen als dezelfde vorm.

11
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Klei/ plasticine 

Benodigdheden: Duur: +- 15 min

transformeren met klei

In deze activiteit gaan we aan de slag met klei of plasticine. Neem 1 blok klei/
plasticine. Zonder een gat te duwen of delen aan elkaar te plakken, welke van
onderstaande objecten kan je maken?

 ©Math Lab for kids

Welke objecten kan je maken?
Volgens een topoloog zijn
deze allemaal dezelfde
vormen. 

Hoeveel gaten heeft de tas en
de donut?

Een manier waarop Topologen vormen classificeren is door hoeveel
gaten ze hebben. Een bal heeft geen gaten, een donut heeft één
gat, een pot met een handvat heeft twee gaten,...

Kijk rond en verzamel enkele objecten. Probeer uit te
vinden hoeveel gaten die object hebben en noteer het.

Classificeer als een topologist

Meer weten over gaten
en hoe wiskundigen
ernaar kijken? Scan de
QR-code of klik op deze
link.

Hoeveel gaten heeft een t-shirt of
broek?

https://www.quantamagazine.org/topology-101-how-mathematicians-study-holes-20210126/
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Topologie: Allemaal in de knoop

Benodigdheden:

Touw (+- 1 m)

Duur: 2 min

Wat te doen?

Vraag 3 vrijwilligers en laat hen een eenvoudige bovenhandse
knoop (de eerste stap bij het strikken van je schoen) leggen in
het midden van hun touw.

Laat ze nu hetzelfde opnieuw doen, maar deze keer mogen ze hun touw op geen
enkele manier loslaten als ze het oppakken.

Vraag een paar andere kinderen om met een oplossing te komen of het zelf te
proberen voordat je het geheim verklapt.

Demonstreer het geheim. Het is gemakkelijk! Vouw gewoon je
armen voordat je het touw oppakt. Het enige wat je moet doen is
je armen strekken terwijl je het touw vasthoudt en de knoop gaat
vanzelf! 
Tip: De armen moeten gevouwen worden met één hand onder de
andere arm

UItleg

In deze activiteit leren kinderen een topologische truc met een touw.
Topologie is de wiskundige studie van vormen en ruimten. Het gaat om het bekijken van de
vormen die ontstaan door uitrekken, transformeren, vervormen, vouwen en verdraaien.
Scheuren daarentegen is niet toegestaan!

Wetenschappers moeten vaak creatief denken om problemen op te lossen of uit te zoeken hoe
iets werkt. Deze activiteit zet je kinderen aan het denken met hun handen!

4
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Topologie: stappen door papier

Benodigdheden:

Papier
Schaar
Stift

Duur: +- 10 min

Wat te doen?

Vouw het papier zodat de twee korte uiteinden bij elkaar komen

Een vorm kan soms bedriegen! Daag je vrienden uit met deze leuke challenge.
Kan je een gat in een stuk papier maken dat groot genoeg is om met je hele lichaam door te
gaan zonder het papier te scheuren? Kan je er met twee of drie door? Klinkt het onmogelijk?
Laten we het proberen!

Maak een aantal sneden in het papier, zoals weergegeven op de foto
hiernaast.

Knip de sneden zorgvuldig met een schaar.

Ontvouw je papier terug open en knip door de verschillende sneden,
behalve de bovenste en onderste.

Tadaa! Je kan nu zelf door je A4 papier stappen. Hoe cool is dat?!

TIP: Als het gaatje krap is, probeer het dan opnieuw op een ander vel
papier. Maak deze keer meer sneden.

UItleg

In deze challenge werken we rond topologie. Dit is de wiskundige studie van 
vormen en ruimtes. Topologie omvat het kijken naar de vormen die ontstaan 
door uitrekken, transformeren, vervormen, vouwen en draaien.

In deze challenge zorgen we ervoor dat het blad gaat uitrekken. Als je het papier voorzichtig
openvouwt nadat je het hebt gesneden en het hebt onderzocht, zul je zien dat er punten zijn 
waar het papier stevig bij elkaar wordt gehouden en andere gebieden waar het weg kan trek-
ken van het aangrenzende gedeelte. In zekere zin is dit hoe de moleculen van rubber hun vorm
veranderen als je ze uitrekt.
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Topologie: de möbiusband

Benodigdheden:

Papier
Stiften in verschillende kleuren
Scharen

Duur: 15 min

Wat te doen?

Voordat je begint, onderzoek een strook papier. Het heeft twee kanten (voor- en
achterkant) en vier randen (boven, onder, links en rechts). 

Verander een stuk papier met twee zijden en vier randen in een vorm met
slechts één zijde en één rand. 

Maak een kroon door een strook papier te nemen en de
uiteinden aan elkaar te plakken, zorg ervoor dat er geen
kronkels zijn. Tape over de hele breedte van de strook.
Kijk of het soepel op je hoofd past, als een kroon. 

Om een möbiusstrook te maken, breng je de uiteinden
van een andere strook papier samen (alsof je nog een
kroon gaat maken). Gebruik dan één hand om te draaien
om één uiteinde van de strook ondersteboven te houden.
Plak de uiteinden over de hele breedte van de strook aan
elkaar. Je hebt nu een twist in je kroon.

Je hebt nu twee banden: eentje met twist en eentje zonder
twist. Neem je stift en teken een lijn in het center op je
kroon, doe dit over de hele breedte. Neem nu een andere
kleur en doe hetzelfde, maar langs de binnenzijde van de
kroon. Je hebt nu de twee zijdes van de kroon aangeduid.

Doe nu hetzelfde voor de möbiusstrook (de band met een
twist). 

Vergelijk de twee stroken met elkaar: hoeveel zijdes hebben beiden?

 ©Math Lab for kids
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zonder draai   

1 halve draai   

2 halve draai   

3 halve draai   

4 halve draai   

Als je een möbiusband doormidden snijdt, krijg je één lange band met twee volledige
draaiingen. Deze band heeft twee kanten en twee randen. De lijn die je doorsneed werd de
tweede rand. Het is geen mobiusband meer! 

Het tellen van de wendingen in de band kan verwarrend zijn. De originele möbiusband had een
halve draai. Na het knippen draagt elke helft van de oorspronkelijke strook een halve draai bij
aan de uiteindelijke band, wat één van de draaiingen is. Bovendien is de strook eenmaal om
zichzelf heen gedraaid. Als je hem afwikkelt om de volledige band te zien, komt daar de
tweede draai vandaan. 

Wat te doen?

Gebruik de kroon die je zonet hebt
gemaakt en knip voorzichtig langs de
lijn die je in het center hebt getekend.
Hoeveel stukken papier heb je nu?

We gaan een stapje verder...

Hoeveel kanten?

Doe hetzelfde bij de möbius-
strook. Wat is er veranderd?
Was het zoals je verwacht had? 

UItleg

We maakten een möbiusstrook door een
halve draai aan ons papier toe te voegen
voordat we het aan elkaar plakten. Probeer
ringen te maken met halve draaiingen, drie
halve draaiingen en vier halve draaiingen
(voor deze vormen heb je misschien een
langere strook papier nodig). Kijk met een
stift of deze vormen meer lijken op onze
oorspronkelijke kroon of een möbiusstrook.

Zie je een patroon? Probeer deze stroken
door midden te knippen. Wat gebeurt er
dan? 

 ©Math Lab for kids

Experimenteer verder! 
Scan de QR-code en bekijk enkele video's.

https://www.youtube.com/watch?v=wKV0GYvR2X8


2 TESSELATIE
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Maak je eigen tesselatie

Een Tesselatie of betegeling is de benaming voor het vullen van een vlak met een of
meer tegels die zich steeds en in hetzelfde patroon herhalen. 

Het gebruik van tesselatie zagen we al eeuwen

geleden bij de oude Grieken en hun mozaïeken.

Ook bij de moslims vinden we al sinds de negende

eeuw allerlei verschillende tesselaties. Je vindt ze

in ramen, tapijten, moskeeën en nog zoveel andere

plaatsen. 

Tessel....watte?

Wist je dat?

Maurits Cornelis Escher was

een Nederlandse kunstenaar.

In zijn werken maakte hij veel

gebruik van tesselatie en

andere wiskundige principes.

Tesselaties hebben vaak heel complexe structuren, maar om ze goed te kunnen

begrijpen kunnen we ze steeds herleiden naar eenvoudige figuren. 

Welke wiskunde is hier van toepassing?

   Ⓒ http://www.biografischportaal.nl/

   Ⓒ https://www.dagvandewetenschap.be/

Het middelpunt van de cirkel is het knooppunt. Probeer de cirkel volledig te bedekken met

een soort tegel. Let op: Je mag maar 1 soort tegel gebruiken en alle tegels staan hoekpunt

tegen hoekpunt en zijde tegen zijde. 

Kies uit: driehoeken, vierkanten, zeshoeken, achthoeken, rechthoeken

Welke geometrische figuren kan je voor deze opdracht gebruiken? 

Is het gelukt?

Oplossing:

De som van de hoeken in een

knooppunt moet 360° zijn.

Even testen...



 360º

Regelmatige tesselatie ontstaat als we een

regelmatige veelhoek tesseleren. De voorwaarden

hiervoor zijn dat hoekpunten enkel andere

hoekpunten mogen raken en dat de som van

de hoekpunten in een knooppunt 360 graden is. 

Er bestaan 3 verschillende regelmatige tesselaties, van 3 verschillende regelmatige veelhoeken: 

Driehoeken Vierkanten Zeshoeken

Even testen...

Welke van onderstaande tegels zijn een regelmatige tesselatie? Duid aan. 

19
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Vertrekkende van de regelmatige tesselatie kan je ook zelf een Tesselaties maken, dit doe je

door transformaties toe te passen. 

We hebben 3 verschillende transformaties: 

Verschuiving (Translatie): Het uitgesneden stuk verschuift naar de

tegenoverstaande zijde van de tegel.

Spiegelen: Het uitgesneden stuk verschuift naar de tegenoverstaande

zijde én spiegelt zichzelf.

Rotatie: Het uitgesneden stuk draait naar één van de 2 aangrenzende

zijdes.

Zelf een Tesselatie maken

Probeer de verschillende transformaties uit! Maak onderstaande kip in een stukje papier.

Welke Transformaties worden er gebruikt? 
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Tesselatie maken met papercut methode:

Neem een papier in de vorm van een vierkant

Vouw het blad in twee: eerst verticaal en dan horizontaal, zodat je 4 kleinere

vierkanten ziet door de vouwlijnen. 

Label de 4 stukken met P.A.R.T (dit is Engels voor DEEL)

Teken twee lijnen door het midden en snij dan langs die lijnen om zo 

4 stukken te bekomen. 

Schik de stukken zodat ze het woord TRAP spellen. 

Tesselatie maken met rotatie methode:

Kom meer te weten over tesselatie en hun rol in de kunsten

Scan de QR-code of klik

op deze link voor een

filmpje vol uitleg over de

rotatie mogelijkheden.

Scan de QR-code en

ontdek meer over

tesselatie en in de

kunsten. 

Muurdecoratie Uruk (VI-IV) en Jemdet Nasr-periodes in het zuiden van Mesopotamië

https://www.youtube.com/watch?v=vlQ_b0-Ia14&t=366s
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Scan de QR code om of klik op deze link. 

Schud kunst uit je mouw met mathemagic

Nog enkele voorbeelden...

Een duidelijke video over Tesselatie, gericht naar kinderen toont de verschillende principes

duidelijk aan. Bekijk zeker de video en probeer zelf dingen uit met papier en schaar!

https://www.dagvandewetenschap.be/activiteiten/de-creatieve-stem-tesselatie-on-demand-1
https://www.dagvandewetenschap.be/activiteiten/de-creatieve-stem-tesselatie-on-demand-1
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Even testen...Online!

Wil je graag wat extra informatie of online oefenen, bekijk dan deze websites en QR codes

hieronder. 

Informatie + spelletje : Via deze link kan je extra informatie lezen over

de techniek Tesselatie. Onderaan de webpagina kan je ook een online

opdracht uitvoeren en zie je een visuele voorstelling van de techniek.

Scan de QR code om of klik op deze link. 

Informatie: Op deze webpagina kan je meer informatie lezen over de

Tesselatie technieken. 

Scan de QR code om of klik op deze link. 

informatie - MC Escher: Wil je graag meer info over de kunstenaar

Escher? Via deze link vind je de informatie die je zoekt. 

Scan de QR code om of klik op deze link. 

Kleurplaten - MC Escher: Wil je graag creatief aan de slag met de

tekeningen van Escher? Via deze link vind je enkele prachtige kleurplaten. 

Scan de QR code om of klik op deze link. 

https://wiskunde-interactief.be/3meet_6vlakv_vlak.htm
http://en.tessellations-nicolas.com/method.php
https://www.dagvandewetenschap.be/activiteiten/de-creatieve-stem-tesselatie-on-demand-1
http://www.supercoloring.com/nl/kleurplaten/kunst-cultuur/beroemde-schilderijen/mc-escher


24

Maak-opdracht
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Na het doornemen van alle wiskundige

theorie kunnen we zelf onze eigen Tesselatie

maken!

Benodigdheden:

Laptop/Ipad + tekensoftware
(Inkscape/ Vectornator)
Snijplotter
Flexfolie
Heatpress
Textiel (T-shirt, zak, ...)

Aan de slag!

In deze opdracht gaan we onze tesselatie bedrukken in verschillende kleuren op ons stukje

textiel. In dit voorbeeld hebben we tote bags gebruikt, je kan dit ook uitvoeren op een t-shirt. 

stift/ potlood
vierkant papier
schaar + plakband 

Leg je vierkant papier voor je neer en

teken een vrije lijn, vertrekkende

vanuit een willekeurig hoekpunt en

teken tot het andere hoekpunt van

dezelfde zijde van ons vierkant. 

Neem een schaar en knip langs de lijn. 

Pas op het uitgesneden deel een van

de drie transformaties toe en plak je

stukje vast met plakband.

Je kan op de twee andere zijden nog

een transformatie toepassen als je dit

wil. 

Ziezo, je tegel is klaar! Neem een foto

van je tegel in papier en teken hem

over met een digitaal

tekenprogramma. 

Snijd vervolgens je sjabloon uit in

flexfolie door middel van een

snijplotter. Dit kan je een paar keer

doen in verschillende kleuren, zo kun

je een mooie betegeling maken op je

textiel.

Neem jouw t-shirt of zak bij de hand

en leg je tegels mooi op je textiel. 

Verhit de flexfolie met een heatpress

en bevestig zo de flexfolie op de

drager. 

TIP!
Leg een stukje bakpapier tussen de
heatpress en je flexfolie om je
materiaal te beschermen. 
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Maak-opdracht
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Na het doornemen van alle wiskundige

theorie kunnen we zelf onze eigen Tesselatie

maken!

Benodigdheden:

Laptop/Ipad + tekensoftware
(Inkscape/ Vectornator)
Snijplotter
Vinylfolie

Aan de slag!

In deze opdracht gaan we onze Tesselatie stickers maken!

Stift/ potlood
Vierkant papier
Schaar + plakband 

Leg je vierkant papier voor je neer en

teken een vorm, vertrekkende vanuit

een willekeurig hoekpunt en teken tot

het andere hoekpunt van dezelfde

zijde van ons vierkant. 

Neem een schaar en knip langs de lijn. 

Pas op het uitgesneden deel een van

de drie transformaties toe en plak je

stukje vast met plakband.

Je kan op de twee andere zijden nog

een transformatie toepassen als je dit

wil. 

Ziezo, je tegel is klaar! Neem een foto

van je tegel in papier en teken hem

over in een digitaal tekenprogramma. 

Snijd vervolgens je ontwerp uit in

vinylfolie door middel van een

snijplotter. Dit kan je een paar keer

doen in verschillende kleuren, zo kun

je een mooie betegeling maken. 

Plak je stickers op een leuke

ondergrond. Wees creatief, wat

dacht je van een boek of een laptop? 
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Maak-opdracht
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Na het doornemen van alle wiskundige

theorie kunnen we zelf onze eigen Tesselatie

maken!

Benodigdheden:

Laptop/Ipad + tekensoftware
(Inkscape/ Vectornator)
Snijplotter
Glazen pot
Etspasta

IJstokje

Aan de slag!

In deze opdracht gaan we onze Tesselatie etsen op glas. 

stift/ potlood
vierkant papier
schaar + plakband 

Leg je vierkant papier voor je neer en

teken een vorm, vertrekkende vanuit

een willekeurig hoekpunt en teken tot

het andere hoekpunt van dezelfde

zijde van ons vierkant. 

Neem een schaar en knip langs de lijn. 

Pas op het uitgesneden deel een van

de drie transformaties toe en plak je

stukje vast met plakband.

Je kan op de twee andere zijden nog

een transformatie toepassen als je dit

wil. 

Keukenpapier

Wist je dat er bij het etsen van glas er een chemische reactie ontstaat. Een klein deel van je

oppervlakte van je glas lost op. Dit komt door de stoffen zwavelzuur en

Ammniumhydrogeenfluoride.

Wist je dat?

Aanbrengen etspasta

(bevat fluorwaterzuur)

Fluorwaterzuur doet

de bovenste laag glas

oplossen.

Hoe langer je wacht,

hoe meer glas er

oplost.

Het verwijderen van de

etspasta stopt de

reactie.

Ziezo, je tegel is klaar! Neem een foto

van je tegel in papier en teken het

over in een digitaal tekenprogramma. 



8
Breng de etspasta aan met een stokje,

en smeer deze open. Let op voor je

handen, draag handschoenen om je

handen te beschermen.

9
Laat de etspasta 5-10 minuten

inwerken. Hoe langer de pasta op

het voorwerp blijft, hoe duidelijker

het resultaat.

10
Je kan de etspasta hergebruiken.

Plaats dus de overige pasta terug in

het potje. Maak het glas terug

schoon. Nadien zal je pas het

resultaat zien in het glas. 

6
Maak de oppervlakte schoon waar je

de sticker gaat kleven. Dit kan op een

glazen ondergrond, bijvoorbeeld een

pot, een glas, een vaas,...

7
Kleef je sticker op het glas, en dek de

zijkanten af met tape.

Let heel goed op bij het
positioneren van je sjabloon, dat je
onmiddelijk je sjabloon op de juiste
plaats kleeft. Eens je sjabloon op je
glazen pot kleeft, is het moeilijk om af
te halen.

5
Snijd vervolgens je sjabloon uit in

stickervinyl door middel van de

snijplotter. 

27



Maak-opdracht
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Na het doornemen van alle wiskundige

theorie kunnen we zelf onze eigen Tesselatie

maken!

Benodigdheden:

Laptop/Ipad + tekensoftware
(Inkscape/ Vectornator)
Snijplotter

Aan de slag!

In deze opdracht gaan we creatief kleuren met onze zelfgemaakte Tesselatie! 

Stift/ potlood
Vierkant papier
Schaar + plakband 

Verf/ graffiti

Leg je vierkant papier voor je neer en

teken een vorm, vertrekkende vanuit

een willekeurig hoekpunt en teken tot

het andere hoekpunt van dezelfde

zijde van ons vierkant. 

Neem een schaar en knip langs de lijn. 

Pas op het uitgesneden deel een van

de drie transformaties toe en plak je

stukje vast met plakband.

Je kan op de twee andere zijden nog

een transformatie toepassen als je dit

wil. 

Ziezo, je tegel is klaar! Neem een foto

van je tegel in papier en teken hem

over in een digitaal tekenprogramma. 

Snijd vervolgens je sjabloon uit in

stickervinyl door middel van een

snijplotter. 

Canvasdoeken

6
Plak je sticker op je canvasdoek. We

gebruiken onze sticker als een

sjabloon. 

7
Verf over je sjabloon of gebruik een

graffiti spuitbus. Laat nadien goed

drogen.

8
Als alles goed droog is, kan je heel

voorzichtig je sticker eraf trekken. Je

werkje is klaar!  

Je kan dit proces herhalen om

meerdere figuren te verven.



Maak-opdracht

1 5
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Na het doornemen van alle wiskundige

theorie kunnen we zelf onze eigen Tesselatie

maken!

Benodigdheden:

Laptop/Ipad + tekensoftware
(Inkscape/ Vectornator)
Lasersnijder

Aan de slag!

In deze opdracht gaan we een puzzel maken van onze Tesselatie creatie!

Stift/ potlood
Vierkant papier
Schaar + plakband 

Hout

Leg je vierkant papier voor je neer en

teken een vorm, vertrekkende vanuit

een willekeurig hoekpunt en teken tot

het andere hoekpunt van dezelfde

zijde van ons vierkant. 

Snijd vervolgens je tegel uit in hout

door middel van een lasersnijder. 

2

3

4

Neem een schaar en knip langs de lijn. 

Pas op het uitgesneden deel een van

de drie transformaties toe en plak je

stukje vast met plakband.

Je kan op de twee andere zijden nog

een transformatie toepassen als je dit

wil. 

Ziezo, je tegel is klaar! Neem een

duidelijke foto van je tegel in papier

en teken hem over in een digitaal

tekenprogramma.

6

7

Maak je puzzel zo groot als je zelf

wil! Kies hoeveel puzzelstukken je wil

uitsnijden en herhaal stap 5.

Je puzzel is klaar! 

Je kan de puzzelstukken versieren

met stift of verf, wees creatief!

Verf/ stiften



3 TINKERTOLLEN
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Tinkertollen

Wij kennen de draaitol als een stuk speelgoed, dat door snel ronddraaien op een
puntje kan blijven staan en zo de zwaartekrachtswetten lijkt te tarten. Maar hoe werkt
een tol eigenlijk?

Tollen

Wist je dat?

De uitvinder van de gyroscoop, Léon Foucault, stelde in 1852 de naam

samen uit de Griekse woorden "gyros" en "skopein" die respectievelijk

"cirkel" en "zien" betekenen.

Voorbeelden van gyroscopen zijn de aarde, de wielen van een fiets, een draaitol, bepaalde

instrumenten in een vliegtuig, zoals de kunstmatige horizon en de bochtaanwijzer.

Ⓒ https://nl.aliexpress.com/item/32794978637.html 

Ⓒ https://www.decathlon.be/nl/browse/c0-alle-sporten/c1-fietsen/c3-wielen/_/N-1aru7ot

https://www.suprabazar.be/houten-tol-met-touw-op-blister-klassiek-model-met-metalen-punt-36766.html

De definitie van een tol is algemeen: een voorwerp dat schijnbaar

uit zichzelf kan blijven ronddraaien. Een draaitol valt daar ook

onder. Een draaitol blijft door de gyroscopische werking

overeind staan en valt pas na lange tijd om.

Een gyroscoop is een rotatiesymmetrische massa die om zijn as

kan draaien. Met een gyroscoop kan de wet van behoud van

impulsmoment gedemonstreerd worden: het vliegwiel blijft

draaien als het eenmaal in beweging is. Een snel draaiende

gyroscoop zal zich daarbij verzetten tegen verandering van de

stand van de draaias. 

Ⓒ https://nl.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Foucault
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1

2

3

Geschiedenis van de tol

Verschillende soorten tollen:

Er is niet één moment in de tijd waarop kan worden

gezegd dat de tol is uitgevonden of gecreëerd. De

natuurlijke vorm van een tol is gevonden op alle

continenten, behalve Antarctica. 

De meeste primitieve tollen waren waarschijnlijk een

zaad, vrucht of noot met een doorn of stok erdoor

gestoken en gebruikt voor amusement. Dit speelgoed

veranderde in sommige culturen in een magisch

instrument. 

Sommige volkeren hechtten spirituele betekenissen

aan hun schelpen en andere voorwerpen.

Er bestaan verschillende soorten tollen, hieronder enkele voorbeelden:

Een klassieke tol is opmerkelijk omdat hij de neiging heeft de zwaartekracht te

trotseren terwijl hij draait. Als hij snel genoeg ronddraait, zal een tol in een verticale

positie komen en daar blijven, ondanks het feit dat hij zal omvallen als hij stopt met

ronddraaien.

Een spinnend ei is net zo verbazingwekkend. Als een hardgekookt ei snel genoeg

wordt rondgedraaid, komt het omhoog en draait het aan één kant rond. Een tol doet

iets soortgelijks, maar is nog spectaculairder. Hij draait zichzelf helemaal

ondersteboven en eindigt met zijn pin onder de bol die oorspronkelijk draaide onder

de pin waarmee hij werd rondgedraaid. 

Een Tippy Top is een kleine tol die, wanneer snel genoeg rondgedraaid,

uiteindelijk springt en ondersteboven verder gaat draaien. Het “tipt”!  

De Tippy Top slaat om omdat het zo stabieler is op zijn stengel dan op zijn ronde

uiteinde. Het is een fascinerende speelgoed dat lijkt alle logica tegen te spreken, en

het heeft de interesse van vele wetenschappers aangetrokken. Wil je meer te weten

komen? Klik op de link.

http://www.scifun.ed.ac.uk/pages/exhibits/exhibit-images/TT-board.jpg
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Wist je dat?

Er zijn er ook veel natuurlijke voorkomende Tippy Tops als bv hardgekookte eieren,

eivormige stenen en, in zuid Amerika, mensen spelen met een kleine ronde vrucht met

een steel. Als de vrucht snel wordt rondgedraaid, zal het omdraaien en op zijn

stengel draaien.

Het speelgoed Tippy Top werd in 1891 in Duitsland uitgevonden, maar het werd pas

populair toen het opnieuw in 1950 uitgevonden werd door een Deense

wetenschapper. 
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4

5

Poging
nummer

Draaitijd (in seconden)
Aantal toeren in de

draaitijd
Hoeksnelheid

1    

2    

3    

4    

5    

hoeksnelheid= aantal rotaties/sec

Mijn gemiddelde snelheid is 

Maak-opdracht 1/4
Nu we een basis achtergrond hebben

van tollen, kunnen we zelf gaan

experimenteren met verschillende

tollen.

Aan de slag!

Deze opdracht bestaat uit 4 verschillende proeven. We gaan op zoek naar de ideale tol.

Klaar om mee uit te zoeken wat de SUPER tol is?

Knip 3 schijven uit karton. Steek een potlood door het midden

van een van de kartonnen schijven.

Hoe bepaal je het midden van de

cirkel?

Benodigdheden:

Potloden

Karton
Elastieken rekkers

Scharen

Houd het stevig op zijn plaats door

elastiekjes om het potlood boven en

onder het karton te wikkelen.

Markeer met een stift een erg donker

dikke punt op de bovenkant van de

kartonnen spinner. 

Laat de tollen maar draaien!

Hoeveel rotaties maakt je tol binnen 10 seconden? Vul onderstaande tabel in.

6 centen
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Lengte steel
Poging
nummer

Draaitijd in seconden

 1  

 2  

 3  

Lengte steel   

 1  

 2  

 3  

Maak-opdracht 2/4
Aan de slag!
Laten we onze tol nog wat aanpassen...

Tol met lange steel: geef je tol een lange steel en een korte punt

door een klein beetje van het potlood door het gat te duwen. 

Tol met korte steel: duw nu het grootste deel van het potlood door de kartonnen

cirkel om een spinner met lange punt en een kort handvat te maken. 

Hoe goed draait de tol?

Wat is er veranderd?

Hoe draaide de tol anders als je een korte punt en een lange steel had versus een lange

punt en een korte steel?

Wat zou zo'n verschil veroorzaken?
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Aan de slag!
Wat als we het potlood verplaatsen?

Steek het potlood door een andere schijf door een punt niet in het midden. 

Beschrijf de beweging. 

Markeer met een stift een erg donker dikke punt op de bovenkant van de kartonnen

spinner. Laat de tollen draaien! Hoeveel rotaties maakt je tol binnen 10 seconden? 

Maak-opdracht 3/4

1

Aan de slag!
Laten we een SUPER tol maken!

Neem nu twee tollen (met potlood

door het midden van het schijfje)

Maak-opdracht 4/4

2 Plak zes centen op de buitenste rand

van één van de twee tollen.

Plak zes centen op de buitenste rand

van één van de twee tollen.

Experimenteer met verschillende afstanden van het midden en vul de tabel in op de volgende

pagina.

3
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Poging
nummer

Draaitijd (in sec)
Aantal toeren in

de draaitijd
Hoeksnelheid

1    

2    

3    

4    

5    

Poging
nummer

Draaitijd (in sec)
Aantal toeren in

de draaitijd
Hoeksnelheid

1    

2    

3    

4    

5    

Centen bij de rand

Centen bij het midden

Knip een vorm uit karton: experimenteer met andere

vormen (driehoeken, vierkanten, hartje,...)

Neem je potlood en steek je tol in elkaar

Extra: Moet het een schijfje zijn? 



Maak-opdracht

1 2

3
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4

5

Weet je nog wat een 'tippy top' is? 

Laten we er zelf eentje maken en uittesten. 

Benodigdheden:

Rubberlijm/ stevige lijm

Aan de slag!

4 knikkers 

Leg 3 knikkers naast elkaar, in de

vorm van een driehoek. 
Lijm de 3 knikkers aan elkaar.

Lijm de vierde knikker om een

tetraëder vorm te maken.

Grijp de bovenste knikker en draai

als een tol.

Na een tijdje zal je topje omhoog

gaan! Probeer het maar eens uit...

Bovenaanzicht Zijaanzicht

© https://www.archimedes-lab.org/



Maak-opdracht
Maak zelf magische tollen. Met deze tollen

is iets bijzonders aan de hand. Ze hebben een

patroon dat door te draaien een bijzonder

effect geeft. Hierdoor lijkt het net tovenarij!

Benodigdheden:

Scharen

Aan de slag!

Karton

Lijm
Papier
Potloden/ stiften
Illusies (inspiratie/ voorbeelden)

© https://www.education.com/science-fair/article/color-wheels-optical-illusion

© https://edu.rsc.org/resources/benham-top

Wist je dat?

Geometrische en zwart-wit patronen op draaiende schijven

kunnen zorgen voor fascinerende driedimensionale beelden,

beeldcontrasten, kleureffecten en voor de verschijnselen

gezichtsbedrog en illusies. De beeldillusies begoochelen de

ogen van de waarnemer door iets te laten zien of te suggereren

dat er in werkelijkheid niet is. De Benham-schijf is daar een

goed voorbeeld van. Wanneer een kleurencirkel of optische

illusie zoals de Benham-schijf draait, moeten de hersenen de

kleuren die het oog waarneemt zeer snel verwerken. In een

draaiende kleurenschijf lopen de beelden in elkaar over en zien

we kleuren die we misschien niet hadden verwacht. 

Bekijk zeker eens de video via deze QR-code en ontdek het met je eigen

ogen. Welke kleuren zie je?

Klaar om zelf een illusie te ontwerpen en uit te proberen?

1 Knip je schijf uit karton. 

Teken zelf je illusie op je schijf.

Steek een potlood door het midden

van een van de kartonnen schijven. 

Draaien maar!2

3

4

39



Maak-opdracht 

Maak-opdracht
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Een draaitol lasersnijden en

personaliseren, hoe cool is dat?! Ga aan

de slag met een lasersnijder en maak je

eigen tol. 

Benodigdheden:

Lasersnijder
Papier

Bestanden + computer
Hout
Potloden/ stiften

Download de svg file, open die bv in inkscape en personaliseer het schijfje

met eigen graveringen. Scan de QR-code of klik op deze link voor de

bestanden.

Of gebruik het schijfje als sjabloon om schijfjes uit papier te knippen die je

dan inkleurt of decoreert naar eigen fantasie. Deze gebruik je dan al

decoratie voor je tol door die pop het schijfje te leggen.

Aan de slag!

Is het een kerstboom of een tol? 

Benodigdheden:
Lasersnijder
Bestanden + computer
Hout

Gebruik de volgende files om tollen te maken met een steel in de

vorm van een kerstboom. Scan de QR-code of klik op deze link.

Welke van de twee werk het best: lange steel of korte steel? 

Hoe zou je de tol kunnen verbeteren? 

Aan de slag!

https://drive.google.com/file/d/1hfJtIWEYRp37O70jqd4qGfs0Q9GKaNtq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aR5935rWgwMt1bU7BlowZ2nQjGMApPkB/view?usp=sharing


Maak-opdracht

1

2

3

4
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De basiskleuren kennen we allemaal, maar

hoe worden alle andere kleuren gemaakt? 

Wat gebeurt er als een veelkleurige schijf met

hoge snelheid ronddraait?

Benodigdheden:

Scharen
Karton

Lijm
Papier
Verf/ potloden/ stiften
Tandenstokers

© https://creativefamilyfun.net/

Aan de slag!
Laten we eens een paar creaties uitproberen!

Knip je schijf uit karton. 

Neem je lat en verdeel de schijf in

verschillende vakken. Teken met

potlood een lijntje.

Kleur de verschillende vakken in

met een kleur naar keuze. Plaats in

het midden een tandenstoker.

Draaien maar! Welke kleur krijg je te

zien? Probeer ook eens andere

kleurencombinaties te maken.

Lat
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Maak-opdracht

1

2

3

Wat als je tolletjes tekenen terwijl ze draaien?

Maak zelf een tekentol om zo je eigen

draaiende creaties te maken.

Benodigdheden:

Papier
Laptop

Stiften/ potlood
Karton
Scharen/ breekmes
Extra: 3D printer

Aan de slag!
Geef een draai aan je tekeningen via een zelfgemaakte tekentol!

Knip je schijf uit karton. Probeer

verschillende ontwerpen uit, zodat

de tollen ronddwalen op een stuk

papier en sporen achterlaten. Als het

perfect in balans is, tekent het

misschien niets.

Gebruik een potlood of stift als as om

patronen te tekenen terwijl je tol

draait en wervelt!

Extra: Als je toegang hebt tot een 3D printer, dan kan je ook tollen printen.

Via deze QR-code kan je de onderdelen printen ontworpen door Lee

Taekyeom.

Draaien maar! Als je eenmaal je eigen

tekenblad maakt, zal je versteld staan

van de ingewikkelde geometrische

patronen en spiralen die ze creëren.

Probeer ze te draaien onder

verschillende hoeken en snelheden om

te zien of er een verandering is in de

tekeningpatronen.

© https://www.thingiverse.com/thing:3849013/files

Of ontwerp er zelf een in Tinkercad. Scan de QR code of klik op deze link

voor een stappenplan.



4 DOBBLE SPEL
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Bouw je Dobble spel!
Dobble (soms ook bekend onder de naam ‘Spot It’) is een gezelschapsspel dat kan
gespeeld worden van jong tot oud. Elke kaart in het spel heeft exact één
gemeenschappelijk symbool met elke andere kaart. Hoe kan dat?

Er wordt één kaart in het midden van de tafel

gelegd. De overige kaarten worden verdeeld

onder de spelers. Zo krijgt elke speler een

stapeltje kaarten die voor hem/haar open

wordt neergelegd. Wanneer het spel start,

proberen de spelers hun kaarten kwijt te

spelen door telkens te zoeken naar het

gemeenschappelijke symbool van de kaart in

het midden. Wanneer men deze heeft

gevonden, zegt men de naam van dit

symbool luidop en legt speler zijn/haar kaart

op de aflegstapel in het midden. Het spel

gaat verder met een nieuwe kaart in het

midden. Een speler wint wanneer deze al zijn

kaarten heeft kwijtgespeeld.

Doel van het spel

Variaties op het spel

Bepaal hoeveel rondes je wilt spelen en

ontvang hetzelfde aantal in kaarten.

Vervolgens pak je een speelkaart en die draai

je gelijktijdig om op je handpalm. Wanneer je

bij je buur een identiek symbool ziet, dan

benoem je deze en leg je jouw kaart bij deze

persoon zijn/haar kaart. Je geeft altijd al je

speelkaarten in één keer door totdat één

speler alle kaarten heeft. Die legt hij/zij voor

zich neer en de volgende ronde begint. Aan

het einde wint degene met de minste kaarten.

Hete aardappel

Pak de bovenste 9 kaarten en leg deze

neer in rijen van 3 op 3. Je pakt drie

kaarten met een gelijk symbool van de

tafel af en draait er nieuwe Dobble kaarten

bij. Je doet dit totdat er geen drie gelijke

symbolen meer te zien zijn. De persoon

die de meeste kaarten heeft verzameld,

wint.

Drieling

Wil jij graag zelf je Dobble spel spelen?
Lees op p.5 hoe je zelf aan de slag gaat!
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3

Om te begrijpen hoe het komt dat elke twee kaarten één gemeenschappelijk symbool hebben,

moeten we eerst de structuur van het spel goed begrijpen. Hiervoor is het belangrijk om te

weten wat een axiomatisch projectief vlak is.

Welke wiskunde is hier van toepassing?

Het vlak dat we allemaal kennen vanop school is het

Euclidisch vlak. Dit vlak bestaat uit oneindig veel

punten, waarbij we door elke twee punten een rechte

kunnen tekenen. Deze rechten kunnen evenwijdig lopen

ten opzichte van elkaar of kunnen elkaar snijden. In dit

laatste geval kunnen we dan de grootte van de hoeken

bepalen, verhoudingen tussen lengtes van lijnstukken en

nog veel meer...

We stappen nu over naar een nieuw vlak waarbij je alle regels die je kent over het Euclidisch

vlak mag vergeten, namelijk het axiomatisch projectief vlak.

We definiëren dit nieuwe vlak aan de hand van axioma’s. Dit zijn uitspraken waarvan je mag

aannemen dat ze sowieso waar zijn. Je kan het opbouwen van een projectief vlak zien als een

spelletje waarbij de pionnen bestaan uit een vast aantal punten en lijnen. Wat je met deze

pionnen mag doen hangt af van drie spelregels (= de drie axioma’s):

Door elke twee punten gaat er precies één lijn.

Elke twee lijnen snijden in precies één punt. Twee lijnen

zijn dus nooit evenwijdig in een projectief vlak.

Er zijn vier punten, zodanig dat er geen enkele lijn is die

door meer dan twee van deze punten gaat.

Wist je dat?
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Om dit aan te tonen, bekijken we twee lijnen waarop een bepaald aantal punten liggen. Op de

onderstaande tekening zijn dit er nu drie, maar het zouden er evengoed meer of minder kunnen

zijn.

We maken nu gebruik van de drie opgelegde regels (axioma's) om de eigenschap aan te tonen:

We kunnen eerst

gebruik maken van

regel twee. Deze

zegt dat elke twee

lijnen moeten snijden

in één punt.

We verlengen daarom

één van de lijnen en

duiden het snijpunt aan

met de andere lijn.

Regel één zegt dat er door de punten A en B één lijn gaat.

Dankzij regel twee weten we dat lijn AB ook moet snijden met de

lijn die we hadden verlengd. Dit betekent dat we een punt C op

die lijn kunnen definiëren. Op deze manier kunnen we voor elk

punt op de ene lijn een nieuw punt op de andere lijn gaan

vinden, ondanks we oorspronkelijk niet wisten hoeveel punten er

exact op deze lijn lagen. Hiermee tonen we de eigenschap aan. 

We kunnen nu gebruik

maken van regel drie.

Door deze regel weten

we namelijk dat er een

punt bestaat dat op

geen van deze twee

rechten ligt.

 

Om straks de link te kunnen leggen tussen een axiomatisch projectief vlak en het Dobble spel,

moeten we eerst een belangrijke eigenschap aantonen, namelijk: Elke lijn in een

axiomatisch projectief vlak bevat evenveel punten.



Wil je 3 symbolen per kaart? Dan heb je 7 kaarten nodig voor je spel. 

1

2
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6

7

We kunnen dit spel voorstellen met een

projectief vlak door elk symbool te

beschouwen als een kleur (lijn) en

elke kaart als een punt. Zoals je op de

afbeelding kan zien kan je bijvoorbeeld

de rode lijn beschouwen als het ‘hartje’ en

door de lijn te volgen zie je op welke

kaartjes de symbolen komen. 
   Ⓒ http://puzzlewocky.com/games/the-math-of-spot-it/

Projectief vlak (orde n) Dobble spel (orde n) 

Elke rechte bezit evenveel punten Elke kaart bezit evenveel symbolen

Elke 2 rechten snijden in 1 punt
Elke 2 kaarten hebben 1

gemeenschappelijk symbool

Er zijn n² + n + 1 rechten Er zijn n² + n + 1 kaarten

Er zijn n + 1 punten op een rechte Er zijn n + 1 symbolen op een kaart

Er zijn n² + n + 1  (verschillende) punten Er zijn n² + n + 1 (verschillende) symbolen

Er zijn n + 1 rechten door 1 punt
Een dezelfde symbool is terug te vinden

op n+1 kaarten

Dobble en het projectief vlak

Nu we een beetje theorie hebben geleerd, kunnen we de theorie eens koppelen aan het

Dobble spel. Een Dobble spel bestaat altijd uit een eindig aantal kaarten. Het aantal kaarten dat

in een Dobble spel vervat zit, hangt af van het aantal symbolen dat op de kaarten staan. 

Wiskundigen hebben hier de volgende formule voor gevonden: 

aantal kaarten = (aantal symbolen – 1)² + (aantal symbolen – 1) + 1 = (s-1)² + (s-1)+1,

hier is s het aantal symbolen op een kaart. 

Een vergelijking:

47
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Het projectief vlak zoals hiernaast afgebeeld, hebben wiskundigen

de naam het Fano-vlak gegeven. Het Fano-vlak is een projectief

vlak van orde 2. De orde 'n' van een projectief vlak is altijd één

minder dan het aantal punten op een lijn.

Er is ook een formule om het totaal aantal punten in een projectief

vlak te bepalen met orde 'n', namelijk:

n² + n + 1

Wist je dat?

Even testen...
Hebben we alle theorie wel goed begrepen? 

Probeer op basis van het projectief vlak de ontbrekende symbolen aan te vullen in het spel.

1=................................................

2=...............................................

3=...............................................
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Even testen... online!
Wil je graag nog wat extra informatie of online oefenen, bekijk dan deze websites en QR codes

hieronder. 

Oefening: Vul de ontbrekende symbolen aan. Klik en sleep de

afbeeldingen naar de juiste plaats.

Scan de QR code om of klik op deze link. 

Spel: Wil je graag Dobble online spelen? Via deze tool kan je jouw tactiek

oefenen en word je de beste Dobble speler ooit!

Scan de QR code om of klik op deze link. 

Video + Spel: Via deze link kan je wat extra informatie opzoeken. Op de

website kan je ook een spelletje spelen in thema Dobble. 

Scan de QR code om of klik op deze link. 

Informatie: Via deze link kan je meer informatie lezen over de wiskundige

info achter het spel. 

Scan de QR code om of klik op deze link. 

http://thewessens.net/ClassroomApps/Main/finitegeometry.html
http://thewessens.net/ClassroomApps/Main/intersection.html?topic=geometry&id=18
https://www.dobblegame.com/nl/accueil/
https://puzzlewocky.com/games/the-math-of-spot-it/
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3

4

Maak zelf ronde kaarten, gebruik

de lasersnijder om 13 cirkels uit te

snijden met een diameter van 8

cm. Dit kan in plastiek, hout,

karton,...  

We hebben nu alle theorie achter de rug, we

zijn helemaal klaar om zelf aan de slag te

gaan! Klaar om een Dobble spel te creëren? 

Maak-opdracht

Benodigdheden:

Laptop/Ipad + tekensoftware
(Inkscape/ Vectornator)
Snijplotter
Vinylpapier in verschillende
kleuren (minimum 4)
PETG of Houten platen
Lasersnijder

Aan de slag!
In deze opdracht volgen we het projectief vlak van orde 3. (Zie afbeelding hierboven).

In de afbeelding van het projectief vlak zien we 13 bollen (deze stellen de lijnen voor in het

vlak), dus hebben we 13 kaarten nodig om het spel te kunnen spelen. Zoals we weten zijn de

aantal symbolen altijd eentje meer dan de orde. Dus 4 symbolen per kaart (elke lijn bevat 4

punten).

Hoeveel symbolen staan er dan op 1 kaartje?

Als we weten hoeveel symbolen er op 1 kaartje staan, hoeveel moeten we dan in totaal

uitsnijden met de snijplotter? 

4

4 x 13 = 52

Creëer aan de hand van een

tekensoftware 13 verschillende

symbolen. 

Kies 4 verschillende kleuren

vinyl en snijd elk symbool in

elke kleur uit, met de

snijplotter.

TIP!
Werk in een bepaald thema,
bijvoorbeeld 13 verschillende
dieren.

Het is de bedoeling om nu

zorgvuldig het schema

(projectief vlak) te volgen en

alle stickers juist te plakken.

Beschouw de punten als kaarten

en de lijnen als symbolen. 

SVG bestanden (cirkels)
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Maak-opdracht

3

4

Wil jij graag een uitdaging? Probeer dan dit

projectief vlak te gebruiken met 21 kaarten!

Benodigdheden:

Laptop/Ipad + tekensoftware
(Inkscape/ Vectornator)
Snijplotter
Vinylpapier in verschillende
kleuren (minimum 5)
PETG of Houten platen
Lasersnijder

Aan de slag!

In deze opdracht volgen we het projectief vlak van orde 4. (Zie afbeelding hierboven) 

In ons projectief vlak zien we 21 punten, dus hebben we 21 kaarten nodig om het spel te

kunnen spelen. Zoals we weten zijn de aantal symbolen altijd eentje meer dan de orde.

Hoeveel symbolen staan er dan op 1 kaartje?

Als we weten hoeveel symbolen er op 1 kaartje staan, hoeveel moeten we dan in totaal

uitsnijden met de snijplotter? 
5

5 x 21 = 105

Klaar om stickers te ontwerpen? 

Creëer aan de hand van een

tekensoftware 21 verschillende

symbolen. 

Kies 5 verschillende kleuren

vinyl en snijd elk symbool in

elke kleur uit, met de

snijplotter.

TIP!
Werk in een bepaald thema,
bijvoorbeeld 21 verschillende
dieren.

Maak zelf ronde kaarten,

gebruik de lasersnijder om 21

cirkels uit te snijden met een

diameter van 8 cm. Dit kan in

plastiek, hout, karton,...

Het is de bedoeling om nu

zorgvuldig het schema

(projectief vlak) te volgen en

alle stickers juist te plakken.

Beschouw de punten als

kaarten en de lijnen als

symbolen. 

SVG bestanden (cirkels)
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Sjablonen Dobble spel
Wil je graag onze invulbladen gebruiken voor het Dobble spel. Scan onderstaande QR

codes of klik op de link om de documenten te raadplegen. 

Dobble spel 7 kaartjes 

Scan de QR code om of klik op deze link. 

Dobble spel 13 kaartjes

Scan de QR code om of klik op deze link. 

Dobble spel 21 kaartjes 

Scan de QR code om of klik op deze link. 

Voorbeeld ingevuld 

Scan de QR code om of klik op deze link. 

https://drive.google.com/file/d/1bnUAYCM1lEFJIDyN-3VG3FOOQMqXeXco/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZGOgIuBaW7Mr8NgqRbDULNapffPpYc-G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G-luTz-gqzJfsAsKc2hGfaxKyAZuXz-z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jJ66R8yvlUC01sFMwbrLhPN92_FJejWY/view?usp=sharing


5 PLATONISCHE LICHAMEN
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Tetraëder Kubus Octaëder Dodecaëder Ikosaëder

Platonische lichamen
In de wereld van de wiskunde staan de Platonische lichamen, bekend onder de naam
“Convexe Regelmatige Veelvlakken”. Er zijn er precies 5 Platonische lichamen, 
waarom slecht vijf, dat ontdek je hier.  

Regelmatige veelvlakken

Wist je dat?

Elk Platonische Lichaam (en Archimedische Lichaam) is

opgebouwd uit regelmatige veelhoeken. Dit betekent dat elke

rand gelijk is en elke hoek van de 2D-vorm gelijk is. 

De meest eenvoudige regelmatige veelhoek is een regelmatige

driehoek. Voeg een hoek extra er aan toe en je krijgt een

vierkant, voeg nog een hoek extra aan toe en je krijgt een

vijfhoek. Dit kan tot in het oneindige gaan.

In de ruimtemeetkunde worden twee typen veelvlakken elkaars duale veelvlakken genoemd, als

er een tweeplaatsige relatie tussen beide veelvlakken is, waarin de zijvlakken van het eerste

veelvlak overeenkomen met de hoekpunten van het andere veelvlak en omgekeerd.

Wat is dualiteit juist?

Als we dit doen, zal er uiteindelijk een cirkel ontstaan. Een

cirkel kan dus ook gezien worden als een oneindige veelhoek.

Om dit eenvoudiger uit te leggen, als we een
punt (of hoekpunt) in het midden van elk vlak
van één van de Platonische Lichamen zouden
plaatsen en we deze punten met lijnen
zouden verbinden, ontstaat er een nieuw
Platonisch Lichaam!

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruimtemeetkunde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veelvlak
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweeplaatsige_relatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zijde_(meetkunde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoekpunt_(meetkunde)
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De zijvlakken en hoeken zijn congruent.

Weet je niet wat congruent is? Lees hiernaast er meer

over! 

Het veelvlak is convex 

(anders gezegd: er zitten geen holtes in).

De zijvlakken zijn regelmatig (gelijkzijdige driehoek, 

vierkant of gelijkzijdige vijfhoek)

Met regelmatige zeshoeken, zeven- of meerhoeken kan je

geen lichaam vormen.

Tetraëder 
De Tetraëder is echter zelf duaal. 

Dit betekent dat een andere Tetraëder binnenin de

Tetraëder gemaakt kan worden.

Kubus - Octaëder
De Kubus, zijn duaal is de Octaëder. De kubus heeft 6

vlakken en 8 hoekpunten, terwijl de Octaëder 8

vlakken en 6 hoekpunten heeft. Het duaal van de

Octaëder is weer de Kubus.

Dodecaëder - Ikosaëder
De Dodecaëder, zijn duaal is de Ikosaëder. De

dodecaëder heeft 12 vlakken en 20 hoekpunten,

terwijl de Ikosaëder 20 vlakken en 12 hoekpunten

heeft.

Welke wiskunde is hier van toepassing?

Wat is er nu zo speciaal aan een Platonisch lichaam? 

Om een platonisch lichaam te vormen gebruiken we de volgende voorwaarden:
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De Tetraëder met 4 driehoeken. 

De Kubus met 6 vierkanten. De Octaëder met 8 driehoeken.

De Dodecaëder met 12 driehoeken. De icosaëder met 20 vijfhoeken. 

Elk Platonisch Lichaam is vernoemd naar het aantal vlakken dat ze hebben. Omdat we rekening

moeten houden met de voorwaarden, kan je slechts 5 Platonische Lichamen maken.

We starten met de driehoek. 

We voegen hier drie driehoeken aan toe,

dit telkens aan iedere rand van die ene

driehoek. Stel je voor dat we deze naar

binnen vouwen, dan krijg je een

driedimensionaal object, namelijk een

Tetraëder.



Even testen...

Wil je graag aan de slag gaan met de Platonische lichamen? Bekijk dan de links en QR codes

hieronder.  

Vouwen van Platonische lichamen: Via deze link kan je de vijf

Platonische lichamen downloaden en printen. Gebruik deze templates om

hun de dualen van elkaar te laten ontdekken. 

Scan de QR code om of klik op deze link. 

Dualiteit Invulblad: Gebruik dit als template om het onderzoek op te

starten rond dualiteit van Platonische lichamen. Laat ze de gevouwen

Platonische lichamen gebruiken om de grensvlakken, hoekpunten en ribben

te tellen. Scan de QR code om of klik op deze link. 

Informatie - GeoGebra: Hier kan je de vijf Platonische lichamen in 3D

online bekijken.  

Scan de QR code om of klik op deze link. 

informatie - Platonische lichamen: Wil je graag meer info over de

geschiedenis van de Platonische lichamen? 

Scan de QR code om of klik op deze link. 
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Presentatie - Platonische lichamen en hun dualiteit: Gebruik dit als

leidraad om het onderzoek op te starten rond dualiteit van Platonische

lichamen.  Scan de QR code om of klik op deze link. 

https://wiskunde-interactief.be/3meet_6vlakv_vlak.htm
http://en.tessellations-nicolas.com/method.php
https://www.dagvandewetenschap.be/activiteiten/de-creatieve-stem-tesselatie-on-demand-1
https://www.dagvandewetenschap.be/activiteiten/de-creatieve-stem-tesselatie-on-demand-1
http://en.tessellations-nicolas.com/method.php
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Maak-opdracht

1

2

5

Dobbelen en uitbeelden! 

Maak een unieke dobbelsteen met eigen

stickers en speel het uitbeelden spel. 

Benodigdheden:

Laptop/Ipad + tekensoftware
(Inkscape/ Vectornator)
Snijplotter
Stickerfolie
Transferfolie

Aan de slag!
In deze opdracht gaan we onze eigen dobbelsteen ontwerpen. Je kan hiervoor de

vouwtemplate gebruiken van de Platonische Lichamen.  

Dikker papier
Schaar
Plakband 

Download de template van de

platonische lichamen hierboven. Je

kan ook gebruik maken van de

template in Cricut Design Space om

deze te snijden, tekenen en vouwen.

Scan hieronder de QR-code.

Laat je inspireren en kies welke

techniek jij graag mee aan de slag

wilt. 

QR-code - Cricut Design Space 

Scan de QR-code en open het
project. Indien nodig, download en
installeer Cricut Design Space. 

3X dobbelsteen - 1 techniek

1 - Een eenvoudig patroon, dit aan de
hand van de pen en later ingevuld
met een fijne stift. 

2 - Het tekenen van je eigen dieren
ineen digitaal tekenprogramma. Deze
als basis gebruiken om een sticker
van te maken.



3

4

Voer je gekozen bewerking uit en

werk af. Je kan bijvoorbeeld je

lijntekening gaan inkleuren naar

keuze. 

Dobbelen maar! Je kan aan de slag gaan met verschillende platonische lichamen.

 3 - Je tekeningen niet als sticker
uitsnijden, maar deze rechtstreeks
tekenen. Kan ook!  

Beetje hulp nodig met het digitaal

tekenprogramma? Zoek inspiratie bij

deze activiteit.  
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https://app.maakbib.be/a/my-hero-says
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Maak een sfeerlamp door een frame in de

vorm van een Platonische lichaam af te

werken met fused plastic zakken! 

Maak-opdracht

Benodigdheden:

Schaar
Perforator
Soldeerbout

LED-lamp
Batterijhouder + coincell batterij
Rode en zwarte elektriciteitsdraad
Materiaal om het frame te maken:
saté stokken, houtenlatjes,
ijzerdraad, ...

Aan de slag!
In deze opdracht gaan we onze Fused plastic lamp maken! We verlossen zo ook de wereld

van een beetje afval plastic zakken. 

Plastic zakken
Bakpapier
Strijkijzer en strijkplank

1
Maak een frame in de vorm van een

platonische lichaam met bv lange

satéstokken. Neem de plastic zakken

en knip de handvaten los. Deze

hebben we niet meer nodig.  

2
Leg twee lagen plastic tussen twee

vellen bakpapier.  

3
Strijk met het strijkijzer over het

bakpapier (middel-hoge temperatuur).

Experimenteer met de temperatuur  en

tijd tot je tevreden bent.

4
Voeg één of meer extra lagen plastic

toe en strijk opnieuw. Herhaal tot je

een doek/plaat hebt van gewenste

stevigheid. 

5
Knip nu je stuk op maat en groote van

een vlak van de Platonische lichamen.  

6
Soldeer nu je circuit met één of

meerdere LED's.  Nog nooit

gesoldeerd? Scan dan hieronder. 

LET OP! Steek je plastieken zakken
altijd tussen 2 vellen bakpapier en
strijk nooit rechtstreek op het plastiek
Strijk niet te lang anders krijg je gaten,
ook niet te kort anders smelten de
zakken niet aan elkaar. Probeer nooit
meer dan 3 lagen tegelijk te smelten. 

QR-code - leren solderen 



6 CURVE STITCHING



62

Kunst met rechte lijnen
Kunst met rechte lijnen of ook wel curve stitching  genoemd, is een ambacht waarbij
een reeks geometrische vormen wordt gebruikt om het uiterlijk van een curve te
creëren.

Hiernaast zie je allerlei werken dat gebogen en

complexe vormen lijken te hebben. Deze sierlijke

rondingen en hun driedimensionaal uiterlijk , zijn

eigenlijk volledig vlak en bestaan   enkel uit rechte

lijnen. Gek he?

Curve stitching? 

Wist je dat?

Mary Everest Boole heeft het curve stitching uitgevonden. Zij is

gestart als bibliothecaris en werd dan een leerkracht die

wiskunde en wetenschap gaf. Zij moedigde kinderen aan om

wiskunde te verkennen door middel van speelse activiteiten

zoals het naaien van bogen.

Curve stitching is een vorm van touwkunst waarbij vloeiende rondingen worden gecreëerd

door het gebruik van rechte lijnen. Een van de gemakkelijkste curven om te maken met

curve stitching is een parabool. De rechte lijnen creëren de curve niet echt, ze benaderen

deze slechts. De parabool is de omhulling van de rechte lijnen.

Welke wiskunde is hier van toepassing?

   Ⓒhttps://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Everest_Boole 

Als ik een bal door de kamer gooi, welke vorm heeft de
baan die hij beschrijft in de lucht? 

1 2 3
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1

2

3

Parabool, of toch niet?

Je kan ook zelf een parabool maken of tekenen, dit doe je aan de hand van rechte lijnen en het sjabloon

dat je op pagina 3 kan downloaden via de QR-code.

Verbind telken het bovenste eerste punt met het onderste eerste punt.

Het makkelijkste is om dit te doen aan de hand van een lat. 

Als alles goed gaat, zie je nu de werkelijke parabool verschijnen.  

Verbind nu telkens samenhorende cijfers met elkaar (2-2, 3-3,...). 

Parabool tekenen

Neem nu bijvoorbeeld een basketbal. De bal stuitert op een harde ondergrond.  Bij elke

botsing wordt de bal kortstondig afgeplat. Afplatting, luchtweerstand en draaiing zorgen

ervoor dat de baan niet exact een parabool is. Draaiing maakt ook de hoek met de bodem

na de eerste keer stuiteren scherper dan verwacht. Door inelastische vervorming van de bal bij

contact met de grond en door luchtweerstand verliest de bal energie, zodat hij telkens minder

hoog komt en op den duur blijft liggen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Botsing_(natuurkunde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Luchtweerstand


Wist je dat?

Wiskundigen bedenken methoden om oplossingen van vergelijkingen te berekenen en te

benaderen. Soms zijn vergelijkingen zo moeilijk op te lossen dat het alleen mogelijk is om een

oplossing te benaderen met numerieke algoritmen. Curve stitching is een manier om een curve

te benaderen door rechte lijnen te tekenen. Hoe meer lijnen hoe beter de benadering, precies

hetzelfde als in een algoritme, hoe meer berekeningen om de geschatte oplossing zo goed te

maken als nodig is.
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Op zoek naar iets?  

Wil je graag nog wat extra beeldmateriaal of extra informatie of uitdagingen, bekijk dan de links

en QR codes hieronder. 

Presentatie Cruve stichting : Ga met deze presentatie aan de slag voor

een groep of gewoon voor jezelf. Verdiep je in de wondere wereld van

touwenkunst. 

Scan de QR code om of klik op deze link. 

Sjablonen met lijnen: Graag aan de slag om je eigen parabool te

tekenen zoals in bovenstaande oefening. Download deze hier.

Scan de QR code om of klik op deze link. 

Sjablonen met touwen: klaar om zoals  Mary Everest Boole aan de slag

te gaan met touw? Hier kan je een aantal eenvoudige sjablonen terugvinden

om mee aan de slag te gaan. 

Scan de QR code om of klik op deze link. 

Exploreer verder: nieuwsgierig naar complexere patronen en figuren?

Neem dan zeker hier een kijkje. Hier lees je hoe aan de slag met een cirkel

en met een cardioïde.

Scan de QR code om of klik op deze link. 
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Meer informatie - connecting dots

Scan de QR code om of klik op deze link. 

https://wiskunde-interactief.be/3meet_6vlakv_vlak.htm
https://static1.squarespace.com/static/5754f47fcf80a16bffa02c45/t/5a8018c371c10b61a5cd3252/1518344397121/Handout-String_Art-Template_Axes-Triangle.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1DnZSY7ZsCYs6P-yWqJFaVyzR9MsecW9y?usp=sharing
https://static1.squarespace.com/static/5754f47fcf80a16bffa02c45/t/5d99173ebac38d744650b16f/1570314052663/Handout-String_Art-Card-Circles.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5754f47fcf80a16bffa02c45/t/5d9917a2ca69a937521b0021/1570314171239/Handout-String_Art-Cardioid.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5754f47fcf80a16bffa02c45/t/5a8019484192024c498eed7d/1518344524095/Handout-String_Art-Template-2_Circles_16_Card.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1DnZSY7ZsCYs6P-yWqJFaVyzR9MsecW9y?usp=sharing
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Maak-opdracht

1

2

53

Na het doornemen van alle wiskundige

theorie kunnen we ons eigen lamp maken met

touw. 

Benodigdheden:

led (kleur naar keuze)
coincell batterij
batterijhouder

soldeerbout
elektriciteitstape

Aan de slag!

In deze opdracht zetten we onze parabool tekening om in een levensechte lamp met

touwenkunst. Hoe we dit gaan doen, ontdek je hieronder.  

wol of dikker touw
sjablonen uit hout of karton
snelbinders 

Neem je sjabloon dat bestaat uit vier

onderdelen, drie identieke en één dat

dient als onderkant/bovenkant.  

Neem de drie identieke onderdelen

erbij en wikkel de touwen zoals

onderstaand patroon rond het

sjabloon. Dit kan je combineren met

verschillende kleuren.  

Doe dit nu identiek voor de overige

twee identieke onderdelen. Ga gerust

creatief aan de slag door verschillende

kleuren te combineren.  

schuifschakelaar

Download de sjabloon en snij met de

lasercutter of knip uit karton.  
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634

7

Kleef het gesoldeerde circuit in het

onderste deel van het lampje. Zorg

ervoor dat de schakelaar nog

makkelijk aan- en uit te schakelen is.  

Voeg nu alles samen, dit doe je aan

de hand van de snelbinders. 

Nu gaan we aan de slag met het

circuit om ons lampje te laten

branden. We solderen de led vast

aan de batterijhouder en plaatsen een

schakelaar tussen beide.  

Beetje hulp nodig met het solderen?

Scan hieronder. 

QR-code - leren solderen 

TIP!
Span de snelbinders nog niet
onmiddellijk aan, bevestig eerst alle
onderdelen aan elkaar, 

Knip nu netjes de snelbinders af met

een kniptang. Let op, knip de

snelbinders niet te kort af.  

TIP!
Wil je deze kort en netjes afknippen
zonder dat deze loskomen, probeer
deze dan te knippen met een
nagelknipper.  



7 Torens van Hanoi
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2

3

1

2

De torens van Hanoi

De Torens van Hanoi is een spel of puzzel met een aantal schijven. Het spel bestaat
uit een plankje met daarop drie stokjes. Bij aanvang van het spel is op een van de
stokjes een kegelvormige toren geplaatst van schijven met een gat in het midden.

Je moet alle schijven van ‘toren 1’ naar ‘toren
3’ verplaatsen. Je moet enkel rekening
houden met de onderstaande spelregels:

© Bollebus

Doel van het spel

Je kan alleen een bovenste schijf verplaatsen.

Er kan slechts één schijf tegelijkertijd worden verplaatst.

Je kan geen grotere schijf op een kleinere schijf plaatsen.

De torens van Hanoi zelf maken
Met wat papier en scharen kan je het spel helemaal zelf maken. Via deze links kan je
meteen aan de slag:

Stappenplan Torens van Hanoi met knutselmateriaal

Scan de QR code om of klik op deze link. 

Heb je een lasercutter ter beschikking: maak de onderdelen zelf!

Scan de QR code om of klik op deze link. 

UITDAGING

Kun jij een toren van drie schijven verplaatsen naar een andere staaf, één schijf per

keer en zonder een schijf bovenop een kleinere te leggen? Lukt het ook met vier

schijven, en vijf?

Neem er een vierde staaf bij. In hoeveel zetten kun jij alle negen schijven

reglementair overbrengen?

https://drive.google.com/drive/folders/1DnZSY7ZsCYs6P-yWqJFaVyzR9MsecW9y?usp=sharing
https://www.thingiverse.com/thing:425461
https://drive.google.com/drive/folders/1DnZSY7ZsCYs6P-yWqJFaVyzR9MsecW9y?usp=sharing
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De torens van Hanoi oplossen met fractalen
Voor computers mag het nog zo simpel zijn om bij te houden op welke diepte het algoritme

bezig is, voor gewone stervelingen is dat toch heel wat lastiger. Gelukkig bestaan er ook

andere manieren om de torens van Hanoi te kraken. Zo is er een oplossingsmethode die steunt

op de binaire schrijfwijze van getallen … maar ook die is nog een beetje rekenintensief. Er

is echter ook een methode waarmee je de puzzel zowat “op automatische piloot” kunt

oplossen, via … fractalen!

Een fractal, soms ook fractaal genoemd, is een

meetkundig figuur dat zelfgelijkend is, dat wil zeggen

opgebouwd is uit delen die min of meer gelijkvormig zijn

met de figuur zelf. Fractals hebben een oneindige

hoeveelheid details, en bij sommige fractals komen

motieven voor die zich op steeds kleinere schaal herhalen.

https://mathworld.wolfram.com/Fractal.html

Dat geeft aanleiding tot een recursieve methode: in iedere stap kun je het probleem

herleiden naar het oplossen van een kleinere toren of het verplaatsen van een enkele schijf.

Voor mensen is die manier nogal ondoorzichtig, maar voor computers is dat een fluitje van een

cent.

De torens van Hanoi oplossen met recursie 

Er bestaan tal van trucjes die

oplossingen van de puzzel geven.

Conceptueel kun je gebruik maken

van het inzicht dat je voor zegge 10

schijven, eerst 9 schijven aan de kant

moet krijgen, dan die laatste

verplaatsen en tot slot de eerste 9

op hun plek leggen. Maar om die 9

schijven aan de kant te krijgen, kun je

precies datzelfde patroon volgen.
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De pijler waar je uiteindelijk terechtkomt, hangt af van die richting waarin je het kleine schijfje

verplaatst. Wat als je de hele toren van de linker- naar de rechterpijler wil brengen, en niet

naar de middenste? Als het totale aantal schijven even is, dan moet je constant van links naar

rechts gaan; bij een oneven aantal schijven, van rechts naar links.

Probeer maar eens! 

Door te redeneren op die fractale figuur kun je een

verrassend simpele procedure opstellen om de

puzzel op te lossen. Dat kortste pad bestaat

afwisselend uit zetten mét de kleinste schijf en

zetten zonder. Als je een zet moet doen zonder

kleinste schijf, dan is er maar één mogelijkheid. Met

de kleinste schijf zijn er twee mogelijkheden (de

twee andere pijlers). Het kortste pad vind je door

met die kleinste telkens in een vaste richting naar de

volgende pijler te springen!

Een heel eenvoudige stragie dus:

» verplaats de kleinste schijf van pijler 1 naar pijler 2;

» doe de unieke zet zonder de kleine;

» verplaats de kleinste schijf van pijler 2 naar pijler 3;

» doe de unieke zet zonder de kleine;

» verplaats de kleinste schijf van pijler 3 naar pijler 1;

» doe de unieke zet zonder de kleine;

» verplaats de kleinste schijf van pijler 1 naar pijler 2;

» …

Op deze figuur vind je door alle 27

mogelijke configuraties van drie schijven op

drie pijlers uit te tekenen, en die te

verbinden als je die met één zet kan

overbruggen. Je hebt altijd drie mogelijke

zetten: het kleinste schijfje verplaatsen naar

een van de twee andere pijlers, of de

unieke mogelijke zet tussen die twee

pijlers. De figuur wordt dus een netwerk

met op elk punt drie “vertakkingen”. En op

die figuur kun je makkelijk aflezen hoe je de

puzzel oplost: volg het kortste pad vanuit

de startconfiguratie (linksonder) naar de

eindconfiguratie (rechtsonder). Dat kortste

pad gaat gewoon rechtdoor, over zeven

zetten.
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Meer weten?

De torens van Hanoi zijn een zodanig beroemde puzzel dat er heel wat video’s en artikels over

te vinden zijn. Zo zijn er op YouTube een aantal aanraders. 

Meer uitleg en voorbeelden kan je in deze video terugvinden. 

Scan de QR code om of klik op deze link. 

Meer uitleg naar de oplossing kan je in deze video bekijken. 

Scan de QR code of klik op deze link. 

Wil je graag het spel online spelen? Dat kan! 

Scan de QR code of klik op deze link. 

De puzzel werd uitgevonden door de Franse wiskundige Édouard Lucas in

1883, die er ook een uitgebreid achtergrondverhaal bij verzon. Volgens zijn

legende staat er ergens in een Indische tempel de heilige toren van Brahma, met

64 massief gouden schijven op drie diamanten pijlers. Sinds mensenheugenis

verplaatsen monniken die schijven naar een andere pijler (volgens dezelfde

spelregels). De laatste zet in dat monnikenwerk zou het einde van de wereld

betekenen … Moeten we ons zorgen maken?

Wist je dat?

https://www.youtube.com/watch?v=PGuRmqpr6Oo
https://www.youtube.com/watch?v=MbonokcLbNo
https://www.computermeester.be/ontspanning/torens-van-hanoi.htm
https://www.youtube.com/watch?v=MbonokcLbNo


8 Een brug te ver
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Een brug te ver?
© Bollebus

UITDAGING
Kun jij met niet meer dan latjes — zonder lijm, touw of ander materiaal — een zo lang

mogelijke brug bouwen? Hoe ver geraak je?

Brug van da Vinci 

De naam Leonardo da Vinci doet ongetwijfeld een belletje rinkelen. De

beroemde kunstenaar, uitvinder en wetenschapper uit de renaissance kennen

we van de Mona Lisa, de muurschildering het Laatste Avondmaal, de Man van

Vitruvius, anatomische studies, mechanische ontwerpen, en ga zo maar door.

Zijn oeuvre was de inspiratie voor de roman The Da Vinci Code van Dan Brown.

Naast heel wat andere iconische schetsen dacht da Vinci een brugsysteem uit,

bedoeld om met een leger in tijden van oorlog snel obstakels zoals

waterlopen te kunnen oversteken. 

De brug van Da Vinci is lichtgewicht, makkelijk te

transporteren en monteren en vergt geen

bevestigingsmaterialen: het geheel wordt

volledig ondersteund door wrijving en

zwaartekracht!

Houten balken grijpen in elkaar en houden alles

stevig bijeen door erop inwerkende krachten over

de hele brug te verdelen.

Da Vinci gaf de balken in zijn ontwerp nog groeven

voor een verbeterde stabiliteit, maar eigenlijk zijn

die niet echt nodig.



Wist je dat?

Het opleidingscentrum houtbouw in Biberach, Duitsland, demonstreerde hoe stabiel da Vinci’s

constructie is. In nog geen 10 minuten bouwden enkele timmerlieden in 2016 uit het niets een

brug van 10 meter lang, 3,5 meter breed en 1,70 meter hoog … om er daarna een auto met vier

inzittenden over te laten rijden!

Om een brug na te bouwen, heb je enkel latjes of stokjes nodig, en wat geduld en

behendigheid. Er bestaan een aantal variaties — je kan je baseren op de bouwplannen boven-

en onderaan.

Regenboogbruggen

Hoe ingenieus da Vinci ook was, hij was niet de originele uitvinder van de zelfdragende

bruggen: sommige traditionele Chinese bruggen steunen op hetzelfde principe. Een van de

bekendste Chinese schilderwerken op een meterslange handrol, langs de rivier tijdens het

Qingmingfestival, dateert van de 12de eeuw en beeldt bijvoorbeeld al zo’n brug af. Door de

vorm staat die bekend als de Regenboogbrug. Helaas bleef er geen spoor van over en bleef

de afbeelding eeuwenlang tot de verbeelding spreken, omdat het gevaarte zonder enige

ondersteuning over de rivier lijkt te hangen.
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Meer weten?

Met enkele grote planken kun je algauw een levensgrote, bewandelbare

brug maken. In deze video proberen vader en zoon het uit! 

Scan de QR code om of klik op deze link om de video te bekijken.

Zie je graag een auto over een zelfdragende brug rijden? Scan de QR

code om of klik op deze link om een demonstratie van het

draagvermogen met de auto te zien. 

Met de lasercutter

Scan de QR-code of klik op deze link en download de lasercut file.

https://www.youtube.com/watch?v=fkoeCq1vso0&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=ybsIi9h-ROI
https://www.thingiverse.com/thing:1644739


9 Optische illusies



Optische illusie

Een optische illusie of gezichtsbedrog is iets wat het oog waarneemt, dat door de
hersenen anders geïnterpreteerd wordt. 

Fysiologische illusies, gebaseerd op

eigenschappen van het menselijk oog. 

Voorbeeld: een nabeeld op het netvlies 

 

Welke 'fouten' zie je?

Psychologische illusies, waarbij de hersenen de

signalen verkeerd interpreteren.  Voorbeeld: een

gezicht in de wolken onderscheiden, wat zie jij

hieronder? 

Je hebt verschillende soorten fouten:

https://www.pieterbroertjes.nl/optische-illusie/ https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/opmerkelijk/artikel/4833451/grappi

g-plaatje-wolk-lijkt-op-liggende-hond

Wist je dat?

Ook in de kunst gebruiken ze

optische illusies. De nederlandse

kunstenaar MC Esher tekende

heel vaak optische illusies. 

https://www.psyblog.nl/2011/06/03/geintje-van-je-hersenen/

Je hebt tal van verschillende illusies, we leggen er enkele voorbeelden uit op de volgende pagina. 
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1

2

Ik zie een vorm die er niet is?

Je hersenen kunnen heel makkelijk vormen

maken van losse lijnen. Kijk je bijvoorbeeld

naar het plaatje, dan zal je al snel een

vierkant zien. Kan jij het vierkant zien?

Onze hersenen vullen de informatie voor

ons aan; de vormen komen zo erg in de

buurt van een vierkant, dat het vast een

vierkant zal zijn. Dat terwijl eigenlijk het

enige wat we daadwerkelijk zien vier

driekwart-cirkels zijn.
https://www.gezondheidsplein.nl/gezond-leven/optische-

illusies-dit-is-hoe-ze-werken/item123846

Signaal geblokkeerd

Onderstaande optische illusie heet de Hermann-grid. Wat is hier aan de hand? Op de

kruispunten van de grijze paden op het zwarte vlak staan witte stipjes. Op het moment dat je

je op een van die stipjes probeert te concentreren, worden op een andere plaats in het

Hermann-grid de witte stipjes zwart. Zie jij het ook?

https://www.illusionsindex.org/i/hermann-grid



Wist je dat?

Wist je dat de bovenstaande illusie is genoemd naar de wetenschapper die de

illusie voor het eerst uitvond? De Duitse fysioloog Ludimar Hermann (1838-

1914) ontdekte deze illusie terwijl hij een natuurkundige tekst las waarin de

figuren in een matrixachtige opstelling waren afgedrukt. Hering (1872) merkte

op dat hetzelfde illusoire effect optreedt in het geval van een zwart raster met

witte vierkanten, daarom wordt het soms de Hermann-Hering-illusie genoemd.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ludimar_Hermann

Hoe komt dit? 

In je netvlies vind je verschillende soorten receptoren. Deze receptoren vangen lichtstralen op,

deze worden omgezet naar een signaal en doorgestuurd naar de hersenen. Deze receptoren

zijn aanwezig in groepjes. Sommige van deze receptoren reageren op wit licht en anderen op

zwart licht. Wanneer een 'zwarte' receptor wordt geactiveerd, dan blokkeert hij de werking

van 'witte' receptoren die verderop staan. Tegelijk versterkt de receptor andere receptoren die

vlak naast hem staan. Hierdoor wordt het contrast vergroot. 

Op sommige plekken worden zowel de witte

als de zwarte receptoren actief. Bij het

Herman-raster is dat op de kruispunten. Op de

witte lijnen worden de witte receptoren

actief. Omdat er op zo'n kruispunt van vier

kanten ook zwarte receptoren actief zijn,

blokkeren deze zwarte receptoren de werking

van de witte receptoren. Hierdoor worden de

kruispunten niet goed wit weergegeven. De

zwarte receptoren nemen het over en dan

zien we vervolgens een grijs puntje waar het

er niet is. Kan je dit zien op de afbeelding

hiernaast afgebeeld?
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Maak-opdracht
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Laten we zelf creatief zijn met illusies! 

Aan de slag!

In deze opdracht gaan we zelf stickers maken. Wees creatief met illusies en versier je boek,

laptop,... met je eigen stickers!

Zoek op het internet of in boeken wat

inspiratie over verschillende illusies. 

Wees creatief en ontwerp zelf een

tekening in Inkscape.

Snijd vervolgens je sjabloon uit in

vinylfolie aan de hand van een

snijplotter. 

Benodigdheden:

Laptop/Ipad + tekensoftware
(Inkscape/ Vectornator)
Snijplotter
Vinylfolie

Plak je stickers op een leuke

ondergrond. Wees creatief, wat

dacht je van een boek of een laptop? 

Zelf  ontwerpen met booleanse operatoren

Je kan door het spelen met vormen en

bewerkingen zoals verenigen, doorsnijden, ...

snel zelf een illusie tekenen. Experimenteer met

inkscape en het gebruik van booleanse

operatoren. 



Maak-opdracht

1 2
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Benodigdheden:
Laptop/Ipad + tekensoftware
(Inkscape/ Vectornator)
Snijplotter
Glazen pot
Etspasta

Stokje

Aan de slag!

Keukenpapier

Wist je dat er bij het etsen van glas er een chemische reactie gebeurd. Een klein deel van je

oppervlakte van je glas lost op. Hier zijn de stoffen zwavelzuur en

Ammniumhydrogeenfluoride voor nodig.

Wist je dat?

Aanbrengen etspasta

(bevat fluorwaterzuur)

Fluorwaterzuur doet

de bovenste laag glas

oplossen.

Hoe langer je wacht,

hoe meer glas er

oplost.

Verwijderen van de

etspasta stopt de

reactie.

Laten we zelf creatief zijn met illusies! Versier

een koekjesdoos!

Snijd vervolgens je sjabloon uit in

vinylfolie aan de hand van een

snijplotter. 

Zoek op het internet of in boeken wat

inspiratie over verschillende illusies. 

Wees creatief en ontwerp zelf een

tekening in Inkscape.



Maak de oppervlakte schoon waar je

de sticker gaat kleven. Dit kan op een

glazen ondergrond, denk maar aan

een pot, een glas, een vaas,...

3

Kleef je sticker op het glas, en dek de

zijkanten af met tape.

Let heel goed op bij het
positioneren van je sjabloon, dat je
onmiddellijk je sjabloon op de juiste
plaats kleeft. Eens je sjabloon op je
glazen pot kleeft, is dit moeilijk om
deze er opnieuw af te halen.

Breng de etspasta aan met een

ijsstokje, en smeer deze open. Let op

voor je handen, draag handschoenen

om je handen te beveiligen.

Laat de etspasta 5-10 minuten inwerken.

Verwijder de overige etspasta, en

maak het glas terug schoon. Nadien

zal je het resultaat zien in het glas. 

4 6

7

5
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10 Harmonograaf
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De harmonograaf wordt beschouw als de eerste "Art Machine". 

De naam harmonograaf werd gekozen omdat deze uitvinding de harmonie van de

slingers opvat.

De apparaten, die halverwege de 19e eeuw begonnen te verschijnen en in de jaren 1890

een hoogtepunt bereikten, kunnen niet definitief aan één persoon worden

toegeschreven, hoewel algemeen wordt aangenomen dat Hugh Blackburn, een

professor in de wiskunde aan de Universiteit van Glasgow, de officiële uitvinder. 
       (source https://en.wikipedia.org/wiki/Harmonograph)

Een harmonograaf is een mechanisch
apparaat dat aantrekkelijke patronen
tekent, deze komen voort uit het
tekenen van het relatieve pad dat
wordt afgelegd door twee zwaaiende
massa's terwijl hun beweging langzaam
wordt gedempt. Deze figuren worden
harmonogrammen of Lissajous-curves
genoemd. 

Meer weten?
 Scan de QR-code en verdiep je in de
wereld van de harmonograaf.

Het principe is vrij eenvoudig: een slinger leidt een pen over papier, dat zelf is
gemonteerd op een bewegende steun die door een tweede slinger wordt gestuurd.
Het gecombineerde effect kan zeer complexe en prachtige patronen opleveren.

Harmonograaf - swingende kunst

Een harmonograaf is een mechanisch apparaat dat aantrekkelijke patronen tekent.

Hoe werkt het?

Wist je dat?



low-tech harmonograaf bouwen
We bouwen een zo simpel mogelijke harmonograaf,

door gebruik te maken van eenvoudige materialen

en/of verbindingstechnieken. Bouw je samen met

ons mee?

Scan de QR-code of klik op deze link en download het

stappenplan met extra uitleg. 
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Tangram puzzel

In het Chinees wordt tangram Qi qiao ban genoemd, wat zeven ingenieuze stukjes
betekent. En dat is meteen een goede omschrijving van het woord tangram. Een
tangram is eigenlijk een puzzel die uit zeven stukken bestaat.

Chinese legpuzzel

Voor elke figuur moet u alle zeven stukken gebruiken. 
Alle vormen moeten plat liggen.
De stukken mogen elkaar niet overlappen en ze moeten elkaar raken

Voordat we zomaar wat figuren gaan maken, moeten we even de regels bekijken van
de legpuzzel:

1.
2.
3.

Geef nu je creativiteit de vrije hand en gebruik de 7 stukken om geometrische vormen te
maken: diersilhouetten, planten, mensen, dingen …

Even oefenen

Meer weten?

Om te trainen start met het maken van de volgende dieren:

Ontdek de geschiedenis van de tangram hier. Scan de QR-code of
klik op deze link.

Wat hebben alle deze figuren gemeenschappelijk? 
Ze hebben allemaal dezelfde oppervlakte. 

https://drive.google.com/file/d/1Pt8DHV16YJzF33_KlutZpWafQEPaI6R5/view?usp=sharing
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Tangram, een onuitputtelijke bron van geometrisce relaties
Kan je met de stukken uit de Tangram de geldigheid van de stelling
van Pythagoras controleren? 

Controleer eerst dit: in het grote vierkant passen precies de middelgrote driehoek
en de twee kleine tangramdriehoekjes. Maak dan je stelling! 



Maak-opdracht
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Scan de QR-code voor

het stappenplan van

deze maak-opdracht.

Elke uitvinder heeft een labojas! Tover een 

t-shirt om in een labojas en ontwerp dan een

logo met basis geometrische vormen.



Tangramagic: een spookgat?

Meer informatie en sjablonen? 

Scan de QR-code voor het stappenplan van deze maak-opdracht.

VOOR

Een paradox? Waar is nu de ontbrekende vierkant?

Leg dezelfde stukjes van de puzzel om een rechthoek te vormen met en zonder een 1x1 gat erin

( het Spookgat). Het ziet er als volgt uit:

Uitbreiding:

NA

91



12 Kettinglijn



KEttinglijn
Ooit gehoord van de catenaria of kettinglijn? Ga de uitdaging aan en bouw er zelf een!

Maak Wiskunde zichtbaar

de catenaria of kettinglijn

Durf jij onder onze boog wandelen?

Kan je een stabiele en zelfdragende boog bouwen? 
Een boog zonder lijm noch cement waar de blokken zichzelf
dragen! 

Wanneer je een ketting aan twee haken
ophangt en deze op natuurlijke wijze onder zijn
eigen gewicht laat hangen, wordt de curve die
hij beschrijft een kettinglijn (catenaria)
genoemd. 

Wat gebeurt er als je de kettinglijn op
zijn kop zet?
De kettinglijn beschrijft nu een boog - en het
blijkt de meest stabiele vorm te zijn die een
boog kan hebben. 

In een hangende ketting werken de
trekkrachten allemaal langs de lijn van de
bocht. In de omgekeerde kettinglijn worden de
trekkrachten compressiekrachten. En aangezien
deze krachten langs de lijn van de boog
worden geleid, buigt of knikt de boog niet. Als
u een boog wilt bouwen, moet u ervoor zorgen
dat deze de vorm heeft van een omgekeerde
kettinglijn. Zo staat hij vrij onder zijn eigen
gewicht en heb je ook zo min mogelijk
materiaal nodig.
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Als je in het zwaartekrachtveld een touw of ketting laat hangen waarbij even lange
stukjes, gemeten langs de ketting zelf, even zwaar zijn, dan neemt die de vorm aan
van een kettinglijn. 
Als je in het zwaartekrachtveld een touw of ketting laat hangen waarbij stukjes met
even lange horizontale projecties, even zwaar zijn, dan neemt die de vorm aan van
een parabool. Dit is het geval bij een hangbrug bijvoorbeeld. Het gewicht van de
kabel zelf is te verwaarlozen ten opzichte van het gewicht van het wegdek dat
eraan hangt. Het wegdek is op gelijke horizontale afstanden opgehangen aan de
kabel en elk even lang horizontaal stuk van het wegdek is even zwaar. 

Goed om te onthouden: de kettinglijn is GEEN parabool. 
De kettinglijn is een andere kromme dan de parabool. 

Ze lijken op elkaar, maar zijn dus weldegelijk verschillend!

De Engelse architect Robert Hooke was de eerste die de catenaria
wiskundig bestudeerde en publiceerde in 1675 een anagram (in het Latijn)
van: "Zo hangt de flexibele lijn, zo maar omgekeerd zal de stijve boog
staan." De boog boven het Wembley Stadium heeft de vorm van een
bovenleiding en Christopher Wren was ook van plan om hem te gebruiken
in de koepel van St. Paul.

De boog boven Wembley Stadium is een
omgekeerde catenaria.

Scan de QR-code en bekijk het voorbeeld
met extra uitleg.

Een beetje geschiedenis

© Wikimedia

© https://www.uu.nl/

© Rob, CC BY 2.0

Voorbeeld in real life

Kettinglijn vs parabool

Meer info?

Wil je graag meer
informatie lezen over
de kettinglijnen en
parabolen? 

Scan de QR-codes en
verdiep je meer in het
onderwerp. 

https://www.flickr.com/photos/86368962@N00
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en


Maak-opdracht 2 

Maak-opdracht 1

Benodigdheden:
3D printer
PLA
Computer

Print je eigen kettinglijn puzzel en daag je

vrienden uit. Download de STL en 3d print via

deze link of scan de QR-code hieronder.

Benodigdheden:
Papier
Scharen
Lijm

Maak een papieren kettinglijn boog!

Wie kan het het snelst een kettinglijn boog

bouwen? Kan je het zonder 3de of 4de

helpende hand? Kan je een trukje bedenken

om het zelf te doen? 

Bij de volgende twee activiteiten is nauwkeurigheid het codewoord. Eens de onderdelen

gemaakt zijn ga je voor de grote boog 2 tot 4 personen nodig hebben om de boog te bouwen!

Maak een boog in papier. 

Scan de QR-code of klik op deze link voor het stappenplan.

Bouw een gotische boog! De templates kunnen lasergesneden

worden.  Scan de QR-code of klik op deze link voor het stappenplan.

Wil je het uitsnijden met een lasersnijder, hier kan je de file downloaden.
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https://drive.google.com/file/d/1rkE6xKVYjzw-rrTpHw_aoiXfdQZM5Jmy/view?usp=share_link
http://makingmathvisible.com/catenary/catenary-1.html
http://makingmathvisible.com/catenary/catenary-2.html
https://drive.google.com/file/d/1S2nVlAs7uPbwwVH7tpPHy9t8ezL3krU7/view?usp=sharing
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Airport Traffic control: Uniek denkspel, zorg dat de vliegtuigen zich op de juiste plaats

bevinden en in de juiste richting vliegen.

2x Dobble: Zoek als eerste het gelijke symbool op twee verschillende kaarten en win!

Mental Blocks: een spel van puzzelende perspectieven!

Newton's Cradle: Om met Newtons Cradle te kunnen spelen, moet je een of twee ballen

tegen de rest laten tikken. 

Arokah: Een uitdagende hersenkraker voor jong en oud!

Blokus: Het perfecte strategie spel voor echte denkers.

Turing Tumble + Puzzelboek: Een revolutionair spel waarin spelers mechanische

computers bouwen die worden aangedreven door knikkers om logische puzzels op te

lossen.

2 x Driehoek/ vierkant puzzel

3 x 3d puzzel boog Catenaria

Escher puzzel hagedissen 

2 tollen + tippy top

Houten Jacob's Ladder

Houten kubus bouwspel 

Geomag: constructiespel

Houten kubus slang 

9 x metalen puzzels 

Spirograaf: maak je eigen geometrische tekeningen!

Spookgat tangram puzzel 

Solid puzzel: trek een kaartje bouw je eigen platonische lichamen

Mathemagic Box
Wil je één middag of enkele weken met de

Mathemagic box aan de slag? Je kan onze

box vol opdrachten en spelletjes uitlenen

voor je groep of klas. 

Neem contact met: info@decreatievestem.be

Afgedrukt boek Mathemagic

Curve Stitching voorbeelden

4 x  Tangram puzzels 

4 voorbeelden, driehoek naar vierkant

21 sjabloon cirkels 

3 Möbiusbanden 

Enkele opdrachten kaarten

Hand-outs om eventueel te kopiëren

Voorbeelden platonische lichamen tetraëder

Voorbeeld platonische lichamen uit papier

3 puzzels van driehoek naar vierkant 

Tesselatie voorbeeld op doek

Tesselatie puzzel losse stukken

Tesselatie puzzels (5)

Inhoud van de boxen:

BOX 1: Wiskundige spelletjes 

BOX 2: Mathemagic boek + voorbeelden



Deze publicatie is bedoeld voor educatieve trainers of organisaties die willen

starten met STE(A)M en maak-activiteiten. MatheMagic wil de perceptie van

wiskunde bij jongeren veranderen en lostrekken van “rekenen”, “bewijsvoering”,

“hoofdrekenen”... Wiskunde is meer dan enkel rekenen en getallen. In dit boekje

vind je verschillende activiteiten om met wiskunde aan de slag te gaan. 

 

 Begeleiders zijn durvers die ook leren door te falen en telkens opnieuw te

proberen.

Mathemagic
Is het kunst? Is het wiskunde? Is het magie?


