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Kennismaken met Milan en Lotte

Kijk eens, wat vinden jullie 
van mijn Hatchimal?

Hoi, ik ben Milan. Fijn dat ook jij 
interesse hebt in rages. Ook benieuwd 

naar wat dit dossier jou te bieden 
heeft? Het wordt razend interessant.

Hallo, ik heet Lotte. Met mijn Hatchimal 
heb ik meer dan de handen vol. Het kan 
zijn dat er volgende week een nieuwe 

rage is, maar ik vind deze zo lief.

Goed om te weten 

In dit dossier krijg je aardig wat info over ‘rages’. 
Wat zijn dat? Hoe ontstaan ze? Welke waren het meest succesvol? …, 
maar ook het verhaal van hoe speelgoed is ontstaan en nog zo veel meer.

Opdracht 1
Er zal jou regelmatig gevraagd worden om je licht op te 
steken bij je mama en papa, oma en opa en kennissen. 
Een notitieboekje zal hierbij zeker van pas komen. 
Schaf je je er eentje aan? Je zal het door dit hele 
dossier kunnen gebruiken.

En uiteraard wachten er jou 
niet te tellen weetjes, doe-
opdrachten en superleuke 

spelletjes.
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Vragenronde

nooit van gehoord dit ken ik hier heb ik al eens 
mee gespeeld dit heb ik zelf

klikklakbal
Pokémon-kaarten
jojo
playstation
Rubiks kubus
Game Boy
Furby
Hatchimal
skippybal
Nintendo
hoelahoep
slinky
pins
Beyblade
Monchichi
vriendschapsbandjes
scoubidou
flippo's
bikkels
knikkers
skateboard

Opdracht 2
Ga thuis op zoek naar speeltjes die ooit een echte rage waren en maak er een lijstje van. Leg 
deze eens samen met die van je klasgenoten. Kan je een top vijf opstellen?

Goed om te weten

• De Hathimal is één van de meest verkochte speeltjes in 
de Verenigde Staten.

• Niet alleen kinderen spelen ermee. Ook jongeren halen deze 
mechanische knuffel in huis. 

Al van gehoord? 

Lotte, vertel je ons eens iets 
meer over jouw Hatchimal?

Graag. De Hatchimal is een knuffel 
die in een ei zit. Hoe meer je het ei 
streelt, hoe vlugger het uitkomt en 
je ermee kan spelen. Een Hatchimal 

lijkt een beetje op een kruising 
tussen een koala en een pinguïn.    

Hoe meer aandacht je aan je 
Hatchimal geeft, hoe beter die 

spreekt, hoe vlugger hij kan lopen 
en hoe beter hij kan spelen. Het is 

alsof je je eigen kindje hebt. Hij is zo 
schattig dat iedereen er eentje wil.
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Opdracht 3 
- Lees de tekst ‘Goed om te weten’.

- Bedenk twee vragen bij de tekst. 
Noteer ze in je notitieboekje.

- Noteer ook je antwoorden op de vragen.

- Stel je vragen aan je buur.

Jij bent de meester/juf
Vat kort samen wat een rage precies is.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Wat is dat nu, een rage? 

Een Hatchimal … Alweer een 
rage. Het is zeker ‘in’ om zo 
eentje te hebben. Maar wat 
is het volgende maand? Om 
de zoveel maanden duikt er 
wel een nieuwe rage op en 
belanden al die Hatchimals 

ergens in een vergeten hoekje. 
Weggegooid geld als je het mij 

vraagt! 

Papa, krijg ik ook een 
Hatchimal? Lotte heeft er al 

eentje, maar ik wil een zwarte.

Tsss. Dat kost toch te veel 
voor een gewone knuffel.

Goed om te weten: een rage

• Veelal gaat het om een speeltje, 
iets dat velen willen hebben omdat 
anderen het al kochten. 

• Een rage focust niet alleen 
op speeltjes. Het kan ook een 
‘verschijnsel’ zijn. Iets wat een grote 
groep hip en leuk vindt. Denk maar 
aan Pokémon Go.

• Meestal duurt een rage een tijdje. 
Rages duiken plots op, verspreiden 
zich en … verdwijnen.

• Soms keert 
een rage na 
enkele jaren 
terug.

 

Vertel ik jou eens wat 
een rage precies is?
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Goed om te weten: het ontstaan

• Wanneer het lijkt alsof er ‘iets’ belangrijk 
of interessant is, is er een stemmetje in 
het brein dat erop wijst dat het normaal 
is dat je dit koopt. Veel mensen staan 
hier niet bij stil.

• Eens de media de schijnwerpers op dat 
‘nieuwtje’ richten, is het hek van de dam. 
Veelal wordt het een stormloop naar 
de winkel of de website die het gadget 
aanprijst om het uiteindelijk te kopen. 
Hiervoor zijn de marketeers, de mensen 
achter de promotie en de reclame, 
verantwoordelijk.

• En zie … wanneer veel mensen om je 
heen het nieuwtje hebben, wordt de druk 
alsmaar groter. Velen willen bij de groep 
horen en … het is zover.

• De ontwerpers van het hebbeding zorgen 
ervoor dat je het gevoel krijgt van geluk 
en blijdschap. Ze spiegelen je voor dat 
als je op de kar springt, als je meedoet 
aan de rage, je gelukkig wordt.

• Vandaag de dag spelen ook de sociale 
media een belangrijke rol. De rage breidt 
zich vliegensvlug uit, er wordt getwitterd, 
gedeeld via Youtube en geliked via 
Facebook.  
https://www.youtube.com/watch?v=2sj2iQyBTQs

Zo ontstaat een rage

De media spelen 
een belangrijke rol.

Sjonge, ik herinner me nog hoe 
wij op school flippo’s ruilden. Ik 

vraag me af waar de verzameling 
belandde. Op zolder bij mijn ouders? 
Soms vraag ik mij af waar die rages 

toch vandaan blijven komen.

Mama, waren er toen jij klein was 
ook speeltjes die iedereen wou?

Oja, zeker! 
Wij verzamelden 

flippo’s.

Opdracht 4
- Lees de tekst ‘Goed om te weten’.

- Markeer wat jij belangrijk vindt.

- Zoek twee uitdrukkingen in de tekst.

: ___________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

: ___________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

 

- Vat de inhoud samen met kernwoorden.

 Het ontstaan

: ___________________________________  

: ___________________________________

: ___________________________________

: ___________________________________

: ___________________________________
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Goed om te weten

Hype
• Als een nieuwigheid extra 

aandacht opeist, en krijgt, kan het 
een hype worden. Het nieuwtje 
stelt evenwel weinig voor. Zoals 
bijvoorbeeld de mannequin challenge                          
https://www.youtube.com/watch?v=U-p4kJeLSd4  

• Na meestal een korte tijd zien velen in 
dat die ‘mannequin challenge’ toch niet 
echt belangrijk is en de hype verdwijnt.

Trend
• Kennen een rage en een hype een eerder 

korte levensduur, dan houdt een trend 
het langer uit.

• Vooral in de modewereld heersen er 
trends. Korte rokjes of net niet, nauwe 
of brede broekspijpen, hoge of lage 
zolen onder je sneakers, te grote of net 
aansluitende kleren, …

• Ook in de meubelindustrie tekenen zich 
met regelmaat nieuwe trends af.

Soorten?
Meer dan je denkt.

Soorten rages

De leerlingen zijn echt in de ban van 
die rages. Misschien doe ik er goed 
aan om een en ander mee te geven 

over de verschillende soorten. Kennen 
ze eigenlijk wel het verschil tussen 
een trend, een hype en een rage?

Dat lijkt mij
een uitstekend idee, Lotte.

Juf, mag ik een 
spreekbeurt 

geven over rages? 
Alsjeblief?

Soorten
Niet alleen speeltjes kunnen tot een 
rage leiden. De lijst lijkt ellenlang. Kun je 
aanvullen?

- Computergames zoals Minecraft
- Dansjes zoals de ‘macarena’ of de

 ___________________________________
- Huisdieren kopen na het zien van een 

film. Bv. een clownvisje (Nemo) of 
____________________________

- Hobby’s zoals yoga, jazz 

 of _________________________________

- Sportteams zoals de Rode Duivels of

  __________________________________ 
- …

Opdracht 5

- Probeer samen met de klas één hype en 
één trend uit te vinden. Bedenk dat het 
niet per se speeltjes hoeven te zijn. Houd 
rekening met de voorwaarden uit de tekst 
‘Goed om te weten’.
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Goed om te weten

Waar? Daar!

De grote vraag: ‘Waar zitten die 
dekselse diertjes?’. Alleen de ontwikkelaar 
van Pokémon Go weet het. 
Je ontmoet ze overal: op je bed, bij de 
bushalte, in het park, in het zwembad of 
gewoon op de stoep. 
O ja, het kan best dat je je haast naar een 
plaats waar er eentje verschijnt, maar dat 
eens je er bent de vogel al is gaan vliegen.

Niet zomaar een spel

De grote baas van het bedrijf dat het spel 
ontwikkelde, wijst erop dat Pokémon Go 
je fitter maakt, dat je de omgeving beter 
leert kennen en dat je vrienden maakt door 
samen het spel te spelen.

Pokémon Go verovert de wereld

Nog altijd fan van Pokémon Go?
Samen met mijn broer en zus heb 
ik weken aan een stuk op Pokémon 
gejaagd. We reden zelfs helemaal 
naar Lillo en aan zee ving ik een 

Blastoise. 

De zomerrage van 2016
Vorig jaar dweilden miljoenen 
kinderen en jongeren over de 
hele wereld straten en pleinen, 
bossen en vijvers af op zoek 
naar digitale monstertjes.

Oorsprong

Pokémon Go speel je op de smartphone. 
Het spel is geïnspireerd op de succesvolle 
tekenfilmreeks van 20 jaar geleden, waarbij 
jongeren jacht maakten op Pokémon. Deze 
vreemde wezens kunnen evolueren en het 
tegen elkaar opnemen.

Doel

Het is de bedoeling dat je er zoveel mogelijk 
vangt. Uiteraard zitten er ook een aantal 
tussen die je maar heel moeilijk tegenkomt 
of die maar één keer voorkomen. 

Spelen

- Wie het spel speelt, ziet met de camera 
van de smartphone de wezentjes op 
bepaalde plaatsen opduiken. Die kan je 
vangen.

- Op een plattegrond zie je waar er zich 
nog bevinden in de buurt. Hoe meer je op 
verkenning gaat, hoe meer Pokémon je 
tegen het lijf loopt.

- En er is nog meer. Je kan ook eitjes 
vinden om uit te broeden. Je kan lokaas 
leggen en er de strijd mee aangaan in 
een trainingscentrum.

Opdracht 6
- Wie geeft een demonstratie?
- Geef je mening over de pluspunten die de grote 

baas van Pokémon Go aanhaalt.
- Sprokkel nog drie weetjes over Pokémon Go 

en noteer deze in je notitieboekje. Kijk achteraf 
ook eens naar de weetjes van je klasgenoten.

- Wat is er zo speciaal aan het Antwerpse dorp 
Lillo? 
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Beyblade, stickers en loombandjes

Papa, weet jij waar de 
WK-stickers liggen?

Ik denk in 
een doos in de 

ladenkast.

Zeg, herinner je je nog het WK-
voetbal in 2014 in Brazilië? De Rode 
Duivels verloren pas in de kwartfinale.       
Had de rage om stickers te verzamelen 

jou ook zo te pakken? Of zat jij 
liever buiten loombandjes te maken 
in de zon? Of misschien waren jij en 
je vrienden te druk bezig met jullie 

Beyblades?

Goed om te weten

• In 2012 werd er een Belgisch 
kampioenschap Beybladen 
georganiseerd. De winnaar, de 
8-jarige Robbe, mocht naar het 
wereldkampioenschap in Canada.

• De Paninistickers zijn ongeveer 50 jaar 
geleden op de markt gekomen.

• Rainbowloom is in 2014 in de Verenigde 
Staten tot ‘Speelgoed van het jaar’ 
verkozen.

Opdracht 7
- Wie heeft thuis één of meerdere van deze rages 

liggen en wil daar voor de klas wat meer uitleg 
bij geven? De anderen nemen notities in hun 
boekje.

- Stel een lijst samen van volwassenen die 
vragen over rages willen beantwoorden. Noteer 
hun contactgegevens in je notitieboekje.

Daar zijn de Beyblades 
weer
Nog niet zo lang geleden doken de 
Beyblades nog maar eens op. Op heel wat 
speelplaatsen kregen de tollen weer heel 
wat aandacht. 
De oorsprong vind je terug in Japan. In 2003 
veroverden deze tollen de markt. In 2011 
werd er opnieuw massaal mee gespeeld en 
vorig jaar was het speeltje daar opnieuw. 
In een speciale arena moet je proberen je 
tegenstander uit te schakelen.

Stickers verzamelen
Veelal tijdens een 
groot voetbaltornooi 
proberen jong en oud 
zo vlug mogelijk hun 
stickeralbum vol te 
krijgen. De stickers 
kan je kopen in zakjes 
en je weet nooit 
welke je zal hebben. 
Daarom neemt het 
ruilen voor velen heel wat tijd in beslag. 

Loombandjes 
Met deze gekleurde ringetjes ontwerp 
je armbandjes, ringen, figuurtjes …                 
In ons land bereikte het loomen in 2014 een 
hoogtepunt.
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Pokémon- en Disneykaarten

Papa, voor mijn spreekbeurt 
over rages zoek ik info over het 
verzamelen van Pokémon- en 

Disneykaarten. Kan jij mij helpen?

Goed om te weten

• In 1995 bedacht een Japanner de 
Pokémon-figuren. In zijn jeugdjaren 
ging hij vaak op zoek naar insecten. 
Deze hobby kwam goed van pas bij het 
ontwerpen van Pokémon.

• In 2000 werd in Nederland de ‘Club van 
suikerzakjesverzamelaars’ opgericht. 
Er verscheen ook een catalogus.

• Op rommelmarkten kan je soms 
verzamelingen sigarenbandjes en 
postzegels voor een prijsje op de kop 
tikken.

Pokémonkaarten
In 2005 bereikte de rage van de 
Pokémonkaarten zijn hoogtpunt. Omdat er 
vaak nieuwe manieren werden gevonden 
om het spelletje te spelen en er een groot 
aantal verschillende kaarten zijn, ziet geen 
enkele verzameling er hetzelfde uit. Er 
bestaan verschillende ‘types’ kaarten en net 
zoals bij de Paninistickers was ruilen ook 
bij het verzamelen van Pokémonkaarten erg 
belangrijk.

Disneykaarten
In 2009 leidde het verzamelen van 
Disneykaarten tot een ware rage. Op de 
speelplaatsen werden de kaarten geruild.

- Zoek de gegevens op van je drie favoriete 
Disneyfiguren en vergelijk. Noteer in je 
notitieboekje.

     - Vriendschap:          - Lef:                            

     - Leiderschap:          - Stergehalte:    

Verzamelen
- Sommige verzamelaars beschikken over 

indrukwekkende collecties.
- Via gespecialiseerde websites proberen ze hun 

collectie uit te breiden met unieke exemplaren.
- Alles wordt verzameld, van postzegels tot 

racewagens.

Opdracht 8
- Probeer zelf eens een originele Pokémon- of 

Disneykaart te ontwerpen. Voorbeelden vind je 
zeker en vast online terug.

- Contacteer de volwassenen van wie je de 
contactgegevens opzocht en vraag of zij ooit 
verzamelden of nog verzamelen. Noteer dit in 
je notitieboekje.

Verzamelen … menslief. Je oma en opa kwamen 
ooit eens op tv met hun verzameling luciferdoosjes, 

postzegels en sigarenbanden. In de vorige eeuw 
ontketenden de verzamelingen succesrijke rages.
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Wuppie, Diddl en Furby in de kijker

Oom Dieter, wat zijn dat eigenlijk? 
Waarom staan die achter glas? 

Speel je daar niet mee?

Nu niet meer, maar 
ooit zorgden Wuppie, 
Diddl en Furby voor 

een stormloop naar de 
speelgoedwinkels en 

warenhuizen.

Goed om te weten

• Tijdens het WK-voetbal gingen in 
Nederland miljoenen Wuppies over 
de toonbank. De Wuppies staken in 
een oranje jasje.

• Tussen 2003 en 2005 bereikte de 
springmuis Diddl het hoogtepunt.

• Furby kan praten en reageren op 
aanrakingen. In 1998 verschenen 
de eerste Furby’s. In een korte tijd 
gingen er meer dan 25 miljoen 
de deur uit. In 2013 en in 2015 
kwamen er nieuwe versies op de 
markt.

Opdracht 9
- Contacteer je opgelijste volwassenen en 

vraag hen of ze al van één van deze drie 
gehoord hebben of misschien zelf eentje 
in huis hebben.

- Vat de gegevens 
samen en 
noteer ze in je 
notitieboekje.

- Verzin zelf een 
verhaaltje met 
Diddl in de 
hoofdrol.

Dag Wuppie
Een Wuppie was 
ongeveer 10 jaar 
geleden de rage 
van het moment. 
Niet alleen 
kinderen gingen 
overstag, maar 
zelfs volwassenen 
gaven de Wuppies vaak een plaats op het 
dashboard van hun auto. 
Een Wuppie is een pluizig diertje met ogen, een 
staart en grote platte voeten die aan het koplijfje 
vastzitten. Ook de voelsprieten waren een 
kenmerk van de echte Wuppies. 

Dag Diddl
Laten we Diddl zelf aan het woord … 
“ Ik zag het levenslicht als een stripfiguur: een 
witte springmuis. Mijn ontwerper creëerde 
me eerst als een kangoeroe, maar uiteindelijk 
werd ik een muis die met zijn vrienden in 
Kaaskoekjesland woont. Tussen 2003 en 2005 
was ik erg populair, maar eerlijk gezegd zit 
ik liever op mijn gemakje met een goed glas 
kaaslimonade.” 

Dag Furby
Furby werd net voor de kerstperiode in 1998 
geboren. Deze kruising van een hamster, een 
kat en een uil werd in geen tijd razend populair. 
Het beestje kon praten, zich bewegen en slapen. 
Sinds 1998 zijn er ook in 1999, 2005, 2013 en 2015 
nieuwe versies bijgekomen.
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Flippo’s hier, flippo’s daar, flippo’s overal

Goed om te weten

• In ons land kon je in 1995 voor 
het eerst flippo’s tussen je chips 
vinden.

• Met flippo’s werden verschillende 
spelletjes gespeeld met het doel 
om flippo’s van iemand anders te 
winnen.

• In Spanje kregen de schijfjes de 
naam ‘tazos’, in Oostenrijk ‘kelly 
caps’. 

• In 1997 kwam er een einde aan 
de rage, maar in 2001 was ze er 
eventjes opnieuw.

Opdracht 10
- Ga opnieuw langs bij de volwassenen 

uit je notitieboekje en vraag hen naar 
hun ervaringen met flippo’s. Noteer hun 
antwoorden in je notitieboekje.

- Maak zelf flippo’s door schijfjes uit karton 
te knippen en deze te versieren. Zoek 
de spelregels op en probeer ze uit op de 
speelplaats.

Flipporage
- Oorspronkelijk komt het idee van het sparen 

van schijfjes met een tekening uit Hawaï. 
Kinderen legden de doppen van melkflessen 
op elkaar en gooiden er vanop een afstand 
steentjes naar. Alle met de afbeelding naar 
boven gevallen doppen leverden punten op.

- Toen een bekende fabrikant van chips in elk 
zakje een schijfje stopte waarop een stripfiguur 
stond afgebeeld, wist hij niet dat dit idee het 
begin was van één van de meest succesvolle 
rages ooit.

- De eerste zakjes chips met flippo’s kwamen in 
Mexico op de markt.

- Op de eerste flippo’s in België stonden figuren 
uit tekenfilms met een knipoog naar muziek of 
sport.

- Wil je meer weten, kijk eens op www.flippos.info.

Kijk eens Lotte, 
dit was mijn   

favoriete speeltje 
toen ik jouw 
leeftijd had.

Dat zijn nu flippo’s! In de jaren 
’90 van de vorige eeuw werden 
er miljoenen en miljoenen extra 

zakjes chips verkocht. Niet voor de 
chips, maar wel voor de flippo die 

in elk zakje zat. De schijfjes met een 
tekening op kenden een bijzonder 

groot succes.
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De Tamagotchi eist 
aandacht
- Een rare naam? Niet echt. Het woord 

bevat twee delen: ‘tamago’ en ‘tchi’. 
‘Tamago’ is het Japanse woord voor ‘ei’ 
en ‘chi’ verwijst naar het Engelse ‘watch’, 
wat ‘klok’ betekent.

- Hoe ziet dat er nu eigenlijk uit? 
Een Tamagotchi lijkt op een plastieken 
ei waar een mini-computer met een 
schermpje in zit. Onder het scherm zitten 
knopjes.

- Wat kan je er nu mee doen? 
Het wezentje verwacht nogal wat 
aandacht. Je moet het voeden, ermee 
spelen, medicijnen geven, straffen en 
laten slapen… en het groeit! Het wezentje 
komt uit het ei als een baby. Door het 
aandacht te geven, groeit het uit tot een 
kind, een tiener en een volwassene. 
Uiteindelijk zal het sterven.

- Zoals met alle rages verdween de 
belangstelling en eindigde de Tamagotchi 
ergens in de rommellade.

Opdracht 11
- Contacteer je volwassenen, vraag hen naar hun 

ervaringen met de Tamagotchi en noteer hun 
antwoorden in je notitieboekje.

- Verklaar deze Japanse woorden:

 tatami:___________________________________

 kimono:_________________________________

 bonsai:__________________________________

 karaoke:_________________________________

 origami:_________________________________

 sushi:___________________________________

De tamagotchi van de juf

Dit is mijn Tamagotchi … 
Als kind speelde ik er uren en 
uren mee. Deze denkbeeldige 

huisdieren zorgden zo’n 
twintig jaar geleden voor 

een wereldwijde rage.

Juf, wat is dat?

Goed om te weten

• De Tamagotchi werd in 1996 op de markt 
gebracht in Japan.

• De digitale diertjes konden tussen enkele 
dagen tot twee weken oud worden. Hoe 
meer aandacht je er aan besteedde, hoe 
ouder het werd.

• Tijdens de rage werden er meer dan 40 
miljoen verkocht. Het werd zo erg dat de 
meeste schooldirecties beslisten om de 
diertjes te verbieden tijdens de lesuren.
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Opdracht 12
- Ga op internet op zoek naar een 

oplossingsmethode.
- Probeer zelf een Rubiks kubus in handen 

te krijgen en op te lossen.
- Probeer de kubus rapper op te lossen 

dan je buur, een klasgenoot of de 
meester of juf.

Ernö Rubiks kubus

Als leerkracht 
introduceerde 
Ernö Rubik zijn 
beroemde kubus 
voor het eerst in 
de klas.

 
 

Wat?

Rubik ontwierp een puzzel in de vorm van een 
kubus met elk zijvlak in een ander kleur. Elk vlak 
bevat drie rijen met elk weer drie blokjes.

Doel?

De kubus is af als je er in slaagt om die, vanuit 
een willekeurige positie, zodanig te draaien en te 
keren dat je zijvlakken in dezelfde kleur krijgt.

Oplossen?

Er zijn heel wat boeken geschreven over het 
oplossen van de kubus. Stel je voor: een robot 
slaagt erin om in 0.637 seconden de kubus in de 
juiste vorm te draaien. Een Nederlander deed er 
in 2016 4.74 seconden over.

Rubiks kubus: al meer dan 40 jaar oud!

Dit speeltje doe ik nooit weg. 
Met de Rubiks kubus won ik 
ooit een wedstrijd! Ik kan 

uiteraard niet tippen aan het 
wereldrecord.

Goed om te weten

• Rubiks kubus wordt soms in de 
wiskundelessen in het middelbaar 
gebruikt om de leerlingen 
ruimtelijk inzicht bij te brengen.

• Wie een tijdje oefent met de 
juiste techniek, kan de puzzel in 
anderhalve minuut oplossen.

• Er bestaan ook al 
computerprogramma’s die 
oplossingen presenteren.

Euh … papa. Wat doe je nu?
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Lieve knuffelaap
- In 1974 staken de Monchichi’s hun neus aan 

het  venster.

- De knuffelaapjes kregen gestalte in Japan 
De ontwerper wou dat de Monchichi een 
boodschap van schoonheid en liefde uitdroeg.

- Het schattige knuffeldier had sproeten en een 
fopspeen in de mond.

- De naam ‘Monchichi’ is een samenstelling van 
het Franse woord ‘mon’, wat ‘mijn’ wil zeggen, 
en een afleiding van ‘petit’, of ‘kleintje’. 

 

Zich ‘blauw’ klikklakken
- Op speelpleintjes, thuis, op de speelplaats… in 

de jaren ’70 hoorde je overal het geluid van de 
klikklakballen.

- Klikklakken doe je door met een snelle op- en 
neergaande beweging van de pols de ballen 
boven en onder de hand tegen elkaar te doen 
tikken. Hierbij ontstaat een ‘klik-klak-geluid’.

     https://www.youtube.com/watch?v=5trw6hdc6tc

De monchichi en de klikklak veroveren de wereld

Oom Carlos, 
herinner je je nog rages 

uit jouw kindertijd?

Hmmm, 
eens denken …

Ik weet niet of het een rage was, 
maar als kind liet mijn zus haar 

Monchichi aan iedereen zien en ik 
‘klikklakte’ uren aan een stuk.

Goed om te weten

• De Monchichi-rage duurde veel 
langer dan normaal bij rages. Pas 
na 10 jaar verdween het product 
uit de winkelrekken. In 2005 
introduceerde het bedrijf zelfs 
opnieuw een baby Monchichi.

• De rage met de klikklakballen 
stierf een stille dood. De reden? 
Een pijnlijke arm, blauwe polsen 
en … hier en daar een blauw oog.

Opdracht 13
- Vraag aan je contactpersonen of zij zich 

deze rages nog herinneren. 

- Probeer zelf een set klikklakballen te 
bemachtigen en geef een demonstratie. 

14



dossier

Skateboard blijft in
- Doet het skateboard je ook denken aan een 

minisurfboard? Dat is niet voor niets. Het 
skateboard dook voor het eerst op aan de 
westkust van de Verenigde Staten. De met 
rolschaatsen uitgeruste mini-surfplank leek 
een schot in de roos. Ook vandaag blijft het 
skateboard erg populair.

- Eens het rijden onder de knie, probeerden 
de eerste skateboarders algauw een handvol 
eenvoudige trucjes.

Als een kangoeroe
- Een Italiaan monteert op een bal met een 

diameter van ongeveer 50 cm een handvat, zit 
op de bal, zet zich met de voeten af en stuitert 
met de bal in het rond … De kangoeroebal 
ontketent meteen een rage.

De vliegende schijf
- De frisbee is 

zodanig ontworpen 
dat je deze 
vliegende schijf van 
plastiek na enkele 
oefenbeurten 
gemakkelijk met 
de hand kunt 
opvangen.

- Ook honden zijn 
dol op een partijtje 
frisbee.

Aan de slag met de kangoeroebal, het skateboard en de frisbee

We sluiten de gymles af met keuzeactiviteiten. 
Skateboard? Kangoeroebal? Frisbee? Dit speeltje is een 

frisbee. Zo’n halve eeuw 
geleden zorgde de frisbee 

voor een rage. Ook 
het skateboard en de 

kangoeroebal stonden op 
de meeste verlanglijstjes.

Goed om te weten

• Voor trucjes bij het skateboarden begint 
alles bij de ‘ollie’. 
https://www.youtube.com/watch?v=ebMiNQVwagk 

• De kangoeroebal wordt ook wel eens de 
skippybal genoemd.

• Frisbee kent vooral succes als teamsport 
in de Verenigde Staten, Japan, 
Nieuw-Zeeland en Australië. 
https://www.youtube.com/watch?v=LHC4rQNrmuM

Opdracht 14
- Is er een skater in de klas die wel eens 

een demonstratie wil geven?
- Ga op internet op zoek naar de regels 

van Ultimate frisbee en vraag aan de 
gymleerkracht om een partijtje te spelen 
tijdens de gymles.

- Zoek eens op waar de naam ‘skippybal’ 
vandaan komt.

 __________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________
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In de ban van de scoubidou, de hoelahoep en de jojo

Herinneren jullie je nog rages van 
toen jullie klein waren? Lieverd, wij 

waren in de 
ban van de 
hoelahoep.

Je moest eens 
weten hoeveel 
uren wij zoet 

waren met het 
maken van 

scoubidoubandjes.
En wij dan, 
met de jojo!

En maar knopen en knopen
- In de jaren ’60 van de vorige eeuw vermaakten 

kinderen zich uren en uren met de scoubidou. 
Vriendschaps- en andere bandjes werden 
gemaakt van soepele, ronde en holle 
plastieken draadjes in allerlei felle kleuren.                  
https://www.youtube.com/watch?v=5rxnVXPUe8U

En maar zwiepen met de heup
- Ongeveer 65 jaar geleden kende de hoelahoep 

in zowat de hele wereld een groot succes.

- Gevorderden slagen er in om verschillende 
hoepels draaiende te houden. Niet alleen rond 
de heup maar ook rond de arm, de voet … 

En op en neer
- Jojo’s werden in de klassieke oudheid al 

gebruikt als speelgoed. Gemaakt van hout, 
metaal of gebakken klei.

- Door korte, trekkende bewegingen te maken 
met de hand, kan je de jojo bewegen en er 
trucjes mee uithalen. Er zijn zelfs heuse 
tornooien waar deelnemers zich met elkaar 
meten.

Goed om te weten

• Enkele jaren geleden stak de 
scoubidourage weer de kop op 
nadat het in de jaren ’60 al een 
echte rage was.

• De fabrikanten van de hoelahoep 
produceerden honderden 
miljoenen stuks.

• Met de jojo kunnen verschillende 
trucjes gedaan worden. In de jaren 
’20, bijna een eeuw geleden, was er 
al sprake van een jojo-rage.

Opdracht 15
- Vraag aan de gymleraar om eens te 

hoelahoepen tijdens de les. Probeer het 
dan ook eens rond je arm of been.

- Zoek op internet een filmpje van een 
trucje met de jojo. Probeer dit op de 
speelplaats zelf uit.

- Maak een vriendschapsbandje voor je 
buurman of buurvrouw.

- Leg om het vlugst een 
hindernissenparcours af met de 
kangoeroebal.
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De oudheid
- Er bestaan aanwijzingen dat in de 

oudste _______________________ 

gespeeld werd met poppen en 

namaak-dieren. Ook de _______________________ bestond al. Om te ‘rammelen’ maakten 
onze voorouders gebruik van gedroogde vruchten waarin nog zaadjes zaten.

- Met de botjes van geslachte ______________________ werd er gebikkeld. 

De ________________________________________ danken wellicht hun ontstaan aan de 
oeroude rituele dansen.

- ___________________________ deden ze ook al bij de Grieken en de Romeinen.

- In de tijd van de ____________________ stopten de Egyptenaren poppen, ballen, diertjes en 
tollen in een kindergraf.

- Van het oude Griekenland en uit de tijd dat de Romeinen het voor 

het zeggen hadden, bleef speelgoed bewaard. Afbeeldingen tonen 

aan dat de Grieken en de _______________________ speelden 

met lappenpoppen, een soort jojo en ____________________.

- De rammelaar kreeg de vorm van een ______________________, 
waarvan de snuit als handvat diende.                                                                                              

Binnenin zaten balletjes 

van ________________.

- Ook het knikkeren kende veel bijval.

Dan zijn er ook nog speelgoedrages

In alle tijden van de geschiedenis 
speelden zowel jong als 

oud. Bikkelen, knikkeren,  
touwtjespringen … Het gebeurde 
al eeuwen en eeuwen geleden. 

En … veel van die speeltjes zorgen 
nog altijd af en toe voor een rage.

Wanneer en waarom 
begon de mens in de 

oudheid te spelen? Heeft 
iemand een idee?

Kies uit:
varken - trekkarretjes- spring-en loopspelletjes – 
Romeinen – rammelaar – offerdieren – 
klei - farao’s – Bikkelen - beschavingen

De juf vertelt honderduit over het spel 
door de eeuwen heen. Hier en daar 

ontbreekt een woord. Vul jij het aan?

Opdracht 16 
- Bedenk zelf een manier om een rammelaar te 

maken. Welke materialen wil je gebruiken? 
Hoe zul je het uitwerken? Noteer je verschillende 
stappen in je notitieboekje.
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De middeleeuwen 
- Omdat _____________________ kostbaar was, maakten ze 

speelgoed veelal van hout of van been.

- Ballen, speelgoedsoldaatjes, _________________, trek-en 
duwdieren, vliegers, stokpaarden, hoepels, … maken deel uit van de 
favoriete speeltjes.

- Oja, het speelgoed van rijke kinderen werd gemaakt van 

____________________, brons of glas.

16e, 17e, 18e eeuw
- Schilderijen uit deze tijd vertellen ons dat het speelgoed 

alsmaar meer aandacht kreeg.

- Het klinkt gek, maar ook volwassenen speelden met 

bijvoorbeeld _______________________.

- Houtsnijders kregen de handen vol. 

De ____________________________ waagde zich aan 
speelgoedzwaarden. 

De schrijnwerker vervaardigde _____________________________.

- Kinderen van arme burgers moesten het stellen met eenvoudig 

_______________________ dat de papa of een oudere broer in 
elkaar knutselde.

- Toen de machines alsmaar meer de _______________________ 
op de achtergrond duwden, ging het aantal speeltjes heel snel de 
hoogte in. Speelgoed werd goedkoper.

- De hoofdjes van de _________________ kregen een expressief 
gezicht. In sommige kwam een voor die tijd knap bedacht 

systeem dat de oogleden liet _____________________________. 
Weer een ander kon ‘mama’ zeggen.

- Met de jaren grepen de speelgoedmakers naar steviger materiaal om aan de slag te gaan. 

Het ______________ en het gekneed papier verdwenen op de achtergrond. 

Vooral ____________________ kende succes. 
Het speeltje kon meteen uitpakken met een kleurrijk jasje.

- Wie arm is, maakt het speelgoed zelf. Blaaspijpjes en fluitjes van vlierhout kenden een groot 
succes. 

Opdracht 17
- Noteer in je notitieboekje drie weetjes uit de tekst die je nog niet wist.

Dan zijn er ook nog speelgoedrages

In de middeleeuwen duiken 
de soldaatjes op, alsook 

allerlei mini-voorwerpen die 
het huishouden nabootsen.

Kies uit:
blik – handenarbeid – 
hobbelpaarden – hout 
– knipperen – metaal 
– miniatuurmeubeltjes 
– speelgoed – poppen 
– poppenhuizen – 
wapensmid - zilver
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Zijn er nog vragen?

Mmmmm … hinkelen en 
touwtjespringen, maar ook knikkeren 
en bikkelen blijven elk schooljaar op 
de meeste speelplaatsen erg in trek. 

En wat de pop betreft, ik vind het fijn 
dat ook de jongens alsmaar meer met 
de pop spelen. Van 
hen wordt immers 
verwacht dat ze 
later als papa, 

net als de mama, 
meehelpen aan de 
verzorging van de 
baby. Ooit was het 

anders …

Zijn hinkelen, 
touwtjespringen en 
spelen met de pop 

ook rages?

Zijn er 
nog vragen?

Touwtjespringen
- Het spel is eeuwen oud. Elk jaar 

duikt het wel een paar weken op 
op de speelplaatsen om daarna 
weer even snel te verdwijnen.

- Ken je deze termen?

 ‘long rope’: een heel lang 
touw waar je erg traag moet in 
springen.

 ‘single rope’: een klein springtouw, waar één 
persoon in kan.

 ‘dubble Dutch’: twee touwen die je samen 
draait.

Hinkelen
- Het hinkelen vindt zijn 

oorsprong in oeroude 
rituelen waarbij het 
‘doolhof’ een rol opeiste 
in het voorspellen van 
de toekomst.

- Ook nu nog wordt in 
vele gevallen gehinkeld 
van de ‘aarde’ naar de 
‘hemel’.

- Een hinkelbaan in India 
verschilt nauwelijks van 
eentje in Zuid-Afrika, 
Noorwegen of België.

Goed om te weten

• Men zegt dat de Romeinse keizer 
Nero een beeldje de naam ‘pop’ 
gaf, genoemd naar zijn vrouw 
Poppaea, omdat zij zich al eens 
verveelde. Nero schonk haar het 
beeldje zodat zij er zich mee kon 
bezighouden.

• De Barbie-pop zag het levenslicht 
in New York in 1959.

Opdracht 18
- Daag je klasgenoten uit voor een partijtje 

touwtjespringen.

- Vraag aan je volwassenen of zij nog 
verhaaltjes kunnen vertellen over hun 
ervaringen met touwtjespringen of 
hinkelen. Neem notities in je boekje.

- Teken een hinkelspel op een A3-blad en 
versier het in een zelfgekozen thema 
(jungle, ridders, Pokémon … ).
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De ‘kinderspelen’ van Pieter Bruegel de Oude

Het schilderij kan je bewonderen in het kunsthistorisch museum in Wenen (Oostenrijk). 

Opdracht 19 
- Worden nog altijd gespeeld: bikkelen, blindemannetje, haasje-over, handenstand, 

steltenlopen, tollen, met de pop spelen, schommelen, bellen blazen …

   Duid deze spelletjes aan op het schilderij.

- Zoek samen met je buur naar vijf spelletjes op het schilderij die niet meer gespeeld worden. 
Zoek meer informatie over die spelletjes en noteer dit in je notitieboekje. Probeer ze eens uit 
op de speelplaats.

1560. De Vlaamse schilder Pieter 
Bruegel de Oude presenteert 

zijn kunstwerk ‘kinderspelen’. De 
kunstenaar laat 242 figuren zo’n 80 
kinderspelletjes voorstellen. Je krijgt 
meteen een idee hoe kinderen in de 
16e eeuw de vrije tijd doorbrachten. 
Indrukwekkend, sommige spelletjes 

hebben vandaag nog altijd succes. Met 
regelmaat duiken ze 
op en zorgen ze voor 

een rage.

Over dit kunstwerk 
wil ik toch ook nog 

iets vertellen.
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Tijdsband

 
 

a. 2016 Hatchimal, 
 Pokémon Go, Beyblade

b. 2006 Wuppies

c. 2005 Diddl

d. 1998 Furby

e. 1996 Tamagotchi

f. 1995 Flippo’s

g. 1975 Rubiks kubus

h. 1974 Monchichi

i. begin jaren ‘70 klikklakballen, skateboard, 
 kangoeroebal, frisbee

j. jaren ‘60 scoubidou

k. jaren’50 hoelahoep, jojo

 
 
Maak hieronder een tijdlijn van 1945 tot vandaag en 
noteer de rages op de juiste plaats.
 
 

1945 1955 1965 1975 19851950 1960 1970 1980

1985 1995 2005 2015 2025 1990 2000 2010 2020

Tijd over? Zoek het uit!

Help je me een handje?
Duid jij de rages aan 

op de tijdsband?
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Aan jou de keuze

Dit is mijn keuze (zie ook de volgende pagina):

a.________________________        b._______________________        c.______________________

Tijd over? Zoek het uit! 

Dit zijn de tien opdrachten. 
Maak je keuze. Ik ben 

razend benieuwd

De juf schotelt ons tien 
opdrachten voor. We mogen er 

drie kiezen. Welke kies jij?

1 Top-5

- Rages bij de vleet. Stel een top-5 samen van 
jouw favoriete hebbedingetjes.

- Vergelijk je top-5 met die van de klas. Zijn er 
overeenkomsten? Wat is de grote favoriet?

2 Herinnering

- Herinner je je nog het eerste spelletje 
waarmee je uren en uren speelde? En die van 
je broer of zus? Je mama en papa? Je oma en 
opa?

3 Bedenken

- Bedenk een nieuwe rage met bikkels, knikkers 
of het springtouw. Bedenk ook een manier om 
reclame te maken voor je rage. 

4 Landeninfo

- In dit dossier komen heel wat landen voor. Lijst 
deze op en kies er eentje uit waar je dan vijf 
weetjes over sprokkelt.

5 Vreemde woorden

- Ga in dit dossier op zoek naar vijf vreemde 
woorden uit een andere taal. Gebruik die in een 
zin.
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Nog dit …
Lijst alle aangestipte opdrachten van de hele klas aan. Welke opdracht werd het meest gekozen 
en welke het minst? Vind je hiervoor een verklaring?

• Favoriete opdracht van de klas:_________________________________________________

  Verklaring: _________________________________________________________________

• Minst favoriete opdracht van de klas:____________________________________________

 Verklaring:_________________________________________________________________

Tijd over? Zoek het uit! 

6 Vragenronde

- Je wil nog meer weten over rages? Je mag nog 
twee vragen stellen aan de juf of meester.

7 Juffen en meesters

- Contacteer vijf juffen en/of meesters en vraag 
hen naar de rages van toen zij jong waren.

8 Favoriete rage

- Welke rage vind jij zelf het leukst? Zoek op het 
internet nog drie weetjes over je favoriete rage 
die je nog niet wist.

9 Wist je niet

- Lijst vijf weetjes op uit dit dossier die compleet 
nieuw zijn voor jou.

10 Dat niet

- Van welke rage kan je echt niet begrijpen dat 
deze succes kende?

- Verklaar waarom. 

23



dossier

Kruisende woorden

Van links naar rechts

1 Door veel mensen gedeelde 
belangstelling die na korte tijd 
voorbij is - zo uit je medelijden

2 Touwtje waarmee je een schoen 
kan aanspannen

3 Bekende rage: ….. Go - zij

4 Medeklinkers uit ‘leur’ - 
speelgoed

5 Ontkenning – Niet 
geïdentificeerd voorwerp – 
muzieknoot

6 Vorm van ‘innen’ – 
meisjesnaam

7 Naarstigheid – Academie voor 
Lichamelijke Opvoeding (afk.)

8 Vorm van ‘zijn’ – muzieknoot

9 Eerstkomend (afk.) – voertuig 
dat zich met regelmaat leent tot 
het ontstaan van een rage

10 Soort plastiek touwtjes knopen, 
leidde tot een rage

Tijd over? Zoek het uit! 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3
4

4

5
8

6
2 5

7
7

8
6

9
3

10
1

1 2 3 4 5 6 7 8

Van boven naar onder

1  Bedrijf dat stickers verspreidt waarvan sommige 
tot een rage leiden

2  Algemene Transport Onderneming (afk.) – 
voegwoord – secundair (afk.)

3  Kledingstukken – knock-out

4  Wild zwijn – meisjesnaam

5  Eminentie (afk.) – laagtij

6  Kuisgerief (mv.)

7  Hansje … Grietje – Oosterlengte (afk.) – Officier 
Strategische Dienst (afk.)

8  Winterpaardenslee – sprong

9  Vorm van ‘zullen’ – Europese Unie (afk.)

10  Speeltje dat een rage veroorzaakte

Met de letters uit 
de hokjes bovenaan 
stel je een alsmaar 
weerkerende rage 

samen.
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Zoekrooster

___________________ : ___________________________

_______________________________________________ !

Tijd over? Zoek het uit! 

K P E O H A L E O H

L N I N T E N D O F

I R B M A G E S L :

K I E O A A N I G J

K H Y N O U P S A D

L C B C E P K C M L

A T L H O E U O E A

K O A I Z E O U B M

B G D C M L A B O I

A A E H L E O I Y H

L M F I N K I D E C

T A O O P K D O E T

K T J A R I T U E A

S O P R I B N G E H

J P I N N ! L O R T

Dit zijn ze:

• Beyblade

• Bikkel

• Flippo

• Gameboy

• Hoelahoep

• Hatchimal

• Jojo

• Klikklakbal

• Monchichi

• Nintendo

• Pin

• Scoubidou

• Tamagotchi

• Trol

Markeer in het rooster 14 
woorden die een of ander met 
de wereld van rages te maken 
hebben. Klaar? Plaats de letters 
die overblijven op een rij. En?
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kleine 
snuisterijen Vrouwtjesdier Vlek

1

Schijfje van 
plastic

Hebbeding

Paninistickers 
kun je... Bewegen Vorm van 

‘eten’ Daar

5

Geldstraf

3

Internationale 
Rugby Unie

Kaïn en ... Zeg je als je 
fout bent

8

Hoogtepunt Bestelling

Vanbinnen Heldendicht

Lofdicht (mv) Muzieknoot

9

Trede van 
ladder

2
Een gat maken

Binnen Woud Lidwoord

Voegwoord Mij Blijvende ruzie

Insecteneter

7

Niet dichtbij

4
Inwoner uit 

Ierland
Medeklinkers 

uit ‘gas’

Roofvogel

12

Het rijden

Sprookjes-
figuur Gedachte

Vorm van 
‘eisen’

Bovenop Tijdelijk 
verschijnsel

... was eens

Algemeen 
verloop

10

Lofbetuiging

13
Bouwjaar (afk.)

Voorbij Voormiddag Eerwaarde 
Heer

Hout waaraan 
zeil hangt

En andere
Nuttige 

huisdieren
Onroerend 
goed (afk.)

6
Godsdienst

11

Rage

Op zijn Zweeds
Juist, met de letters uit de 
hokjes met een getal kan 

je een begrip samenstellen.

Tijd over? Zoek het uit! 26
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Schrappen
Dit wordt eventjes nadenken. In elke rij moet het aantal opgegeven 
letters worden geschrapt. Schrap je goed, dan vormen de letters die 
overblijven een recente rage.

         :____________________________________

Waarmee en waar? 
Van welk hebbeding houden Robbe, Thomas, Julie en Marie? 
En waar spelen ze er het liefst mee?

Kl
ik

kl
ak

ba
l

Fu
rb

y

Be
yb

la
de

Jo
jo

Bi
j o

m
a

Th
ui

s

Bi
j o

pa

Op
 s

ch
oo

l

Robbe         

Thomas         

Julie         

Marie         

 

• Bij opa ligt een klikklakbal.

• Thomas speelde nog nooit met een klikklakbal, ook niet 
met een jojo.

• Robbe en Julie houden niet van het spelen met een jojo.

• Thomas heeft met zijn speeltje veel succes op school.

• Marie speelt heel veel samen met oma, die nogal wat 
speelgoed heeft van vroeger.

• Julie heeft weinig interesse voor de klikklakbal en een 
Beyblade zag ze nog nooit.

Tijd over? Zoek het uit! 

 1 3 1 2

2 H T A S

1 T N C H

2 E I B M

2 A K L I

En? Lukt het?

Lees de tips 
en vul de tabel 
in met een + 

of een -.

Robbe:

 ____________________

 ____________________

 
Thomas:

 ____________________

 ____________________

 
Julie:

 ____________________

 ____________________

 
Marie:

 ____________________

 ____________________
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Blijft leuk
De te zoeken snuisterij duikt af en toe nog eens op. Benieuwd? 
Naast elk woord staan in de tabel twee getallen die verwijzen naar het 
aantal letters uit het woord die al of niet in de juiste volgorde van het te 
zoeken begrip staan.

Letterrooster
Alleen de twee letters in het midden van het rooster staan goed. 
Aan jou om de overige op de juiste plaats te zetten zodat je een 
woord van twaalf letters vormt met als betekenis: 
Zij geven aan wat bijval zal hebben. 

      .     .     .     .     .     S     E     .     .     .     .     .

S N D T

T S E E

R E R T

 
 
Rekenslang
Doet het eindgetal een belletje rinkelen?

 

 
 
Het getal     .     verwijst naar _______________________________________________________

Tijd over? Zoek het uit! 

Al eens geprobeerd?

Tssss …
Niet gemakkelijk!

In de 
juiste 

volgorde

Niet in 
de juiste 
volgorde 

hoeveel 3 2

mal 0 2

hond 2 0

streep 2 1

8 x 3 . – 5
.

x 6 .

+ 18

.

: 2 . – 18
.

. – 46
.

x 6
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Waar of niet waar?
- Markeer het juiste vak.
- Klaar?
 Met de letters uit de gemarkeerde vakjes kan je een woord vormen.
 _________________________________________ 

Waar Niet waar

1 Het schilderij ‘Kinderspelen’ van Pieter 
Bruegel de Oude dateert uit 1650. s b

2 De Barbie-pop zag het levenslicht in New 
York. g e

3 ‘Double rope’ is een term die verwijst naar 
het touwtjespringen. d o

4 Het hinkelen vindt zijn oorsprong in oeroude 
rituelen. a f

5 Ooit maakten kinderen zelf het speelgoed, 
zoals fluitjes van eikenhout. e y

6 Tamagotchi komt van ‘tamago’, wat ‘lief 
snoetje’ wil zeggen in het Japans. t m

7 De eerste zakjes chips met flippo’s kwamen 
in Mexico op de markt. e s

Geheimschrift
De code Hier gaan we

zon = 18.11.10 1.8.8.3.3.10 – 2.3 –

radiator = 13.1.2.5.1.15.11.13 11.10.15.17.5.7.7.3.8.1.1.13 –

klem = 7.8.3.9 16.1.10 – 12.11.7.3.9.11.10 – 4.11 – 17.3.3.15 -

gespje = 4.3.14.12.6.3 17.1.1.13 – 2.5.3 – 2.3.7.14.3.8.14.3 – 2.5.3.13.15.6.3.14 -

wever = 17.3.16.3.13 18.5.15.15.3.10 !

 
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Tijd over? Zoek het uit! 

Wist jij dat?
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Rebus-vraag

p = v  b = w  at = e t = ge t = d

 

b = j u = e z = m – al

 
 

 _____________________________________________________________________________

Van: ____________________________________________________________________________

Tijd over? Zoek het uit! 30
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Quiz! Quiz! Quiz!

1. Eind 2016 zorgde dit speeltje voor een rage:
a. Tamagotchi (Ook)
b. Hatchimal (Op)
c. Monchichi (Van)

2. Typisch voor de meeste rages:
a. de tijdsduur is beperkt. (het)
b. veelal gaat het om een dure aankoop. (de)
c. zowel kinderen, tieners als bejaarden willen ‘het’ in huis halen. (een)

3. Het succes van een rage heeft te maken met:
a. de aandacht die de media eraan besteden. (schilderij)
b. de grootte van het hebbeding. (doek)
c. het materiaal waarvan het object is gemaakt. (kunstwerk)

4. De ontwerpers proberen te laten geloven dat je door mee op de kar te springen je:
a. je minder eenzaam voelt. (‘Spreekwoorden’)
b. gelukkig wordt. (‘Kinderspelen’)
c. meehelpt aan een betere wereld. (‘Boerenbruiloft’)

5. Een trend onderscheidt zich van een rage door: 
a. het prijskaartje. (uit)
b. de boodschap achter wat je aankoopt. (aan)
c. de tijdsduur. (van)

6. Pokémon Go is gebaseerd op:
a. een stripverhaal. (Paul)
b. een jeugdboek. (Anton)
c. een tekenfilmserie (Pieter)

Quiz

Voor jou een fluitje 
van een cent?

Met de woorden 
achter de correcte 
antwoorden kan 

je een zin vormen.
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7. Met regelmaat duikt de rage van het verzamelen van Paninistickers op.                                                         
Wat is hiervan de reden?
a. Het wereldkampioenschap wielrennen. (Rubens)
b. De Olympische Spelen. (Van Dijck)
c. Het wereldkampioenschap voetbal. (Bruegel)

8. Beyblade, het tolachtige speeltje, dook voor het eerst op in:
a. Japan. (de Oude)
b. China. (de Jonge)
c. Taiwan. (de Oudere)

9. Soms leidt het verzamelen van een op het eerste gezicht ‘waardeloos’ gadget tot een rage. 
In Nederland werd in het jaar 2000 zo’n club voor enthousiastelingen opgericht. Welke?
a. Club van chocoladewikkels-verzamelaars. (kunnen)
b. Club van theezakjes-verzamelaars. (verdwijnen)
c. Club van suikerzakjes-verzamelaars. (presenteren)

10. Een eerder klein, pluizig dier met ogen, een staart, grote platte voeten die aan een koplijfje 
vastzitten én opvallende voelsprieten noemen we?
a. Furby. (224)
b. Wuppie. (242)
c. Diddl. (340)

11. Kan praten en reageren op aanrakingen:
a. Diddl. (sprookjes)
b. Furby. (figuren)
c. Wuppie. (onderdelen)

12. Een springmuis gebaseerd op een stripfiguur:
a. Wuppie. (waarvan)
b. Diddl. (zo’n)
c. Furby. (ongeveer)

13. Ernö Rubik, de uitvinder van de Rubiks kubus, is een:
a. Hongaar. (80)
b. Pool. (60)
c. Duitser. (90)

Quiz 32
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14. In hoeveel seconden slaagde een robot er in om Rubiks kubus in de juiste vorm te draaien?
a. In 16.37 seconden. (hebbedingetjes)
b. In 6.37 seconden. (hypes)
c. In 0.637 seconden. (kinderspelletjes)

15. Welke boodschap draagt de knuffel ‘Monchichi’ uit?
a. Van soberheid. (indien)
b. Van eerlijkheid. (overal)
c. Van schoonheid en liefde. (waarvan)

16. De rage met de klikklakballen stierf een stille dood. De reden?
a. Blauwe plekken op o.a. de onderarm. (sommige)
b. Jonge kinderen wisten er geen weg mee. (vele)
c. Het ‘vervelende’ lawaai. (enkele)

17. Een andere benaming voor de kangoeroebal is?
a. Skippybal. (nog)
b. Wipbal. (ook)
c. Pleasurebal. (aan)

18. Zijn eveneens dol op een partijtje met de frisbee:
a. katten. (soms)
b. honden. (altijd)
c. vogels. (moeilijk)

19. De hoelahoep kende een groot succes:
a. in de jaren ’50. (kunnen)
b. in de jaren ’60. (worden)
c. in de jaren ’70. (bestaan)

20. Het lusje van de jojo schuif je over?
a. de wijs- of middelvinger. (geknikkerd.)
b. de duim of de pink. (gebikkeld.)
c. de ringvinger of de duim. (gespeeld.)

Vorm nu de zin met de woorden die je gevonden hebt.
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Quiz 33
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Blz. 17 en 18 Dan zijn er ook nog speelgoedrages
- beschavingen – rammelaar – offerdieren – spring- en loopspelletjes – Bikkelen - farao’s – 

trekkarretjes 
- Romeinen – varken – klei
- metaal – hobbelpaarden – zilver
- poppenhuizen – wapensmid – miniatuurmeubeltjes – speelgoed – handenarbeid – poppen – 

knipperen – hout – blik

Blz. 24 Kruisende woorden
  

  

R A G E S A C H

T V E T E R O

P O K E M O N Z E

A L R F B A L

N E E U F O L A

I N D E E L S H

N IJ V E R A L O

I S A S O L E

E K E S T E P

S C O U B I D O U

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1

2

3
4

4

5
8

6
2 5

7
7

8
6

9
3

10
1

- bikkelen

Blz. 25 Zoekrooster
- Rages: aan jou de keuze om al of niet op de kar te springen!

Oplossingen 34
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Blz. 26 Op z’n Zweeds
- speelgoedrage

 

Kleine 
snuisterijen Vrouwtjesdier Vlek

1

Schijfje van 
plastic

Hebbeding

Paninistickers 
kun je... Bewegen Van ‘eten’ Daar

5

Geldstraf

3

Internationale 
Rugby Unie

Kaïn en ... Zeg je als je 
fout bent

8

Hoogtepunt Bestelling

Vanbinnen Heldendicht

Lofdicht (mv) Muzieknoot

9

Trede van 
ladder

2
Een gat maken

Binnen Woud Lidwoord

Voegwoord Mij Blijvende ruzie

Insecteneter

7

Niet dichtbij

4
Inwoner uit 

Ierland
Medeklinkers 

uit ‘gas’

Roofvogel

12

Het rijden

Sprookjes-
figuur Gedachte

Van ‘eisen’
Bovenop Tijdelijk 

verschijnsel
... was eens

Algemeen 
verloop

10

Lofbetuiging

13
Bouwjaar (afk.)

Voorbij Voormiddag Eerwaarde 
Heer

Hout waaraan 
zeil hangt

En andere
Nuttige 

huisdieren
Onroerend 
goed (afk.)

6
Godsdienst

11

Rage

H E S F S

V E R Z A M E L E N

B O E T E I R U

A B E L T O P I

E R I N E P O S

O D E N S P O R T

I N B O S D E

E N M O L V E R

G I E R G E R IJ

F E E E I S T

T R E N D E E R

B J R E R A

E A V E E O G

I S L A M H Y P E

Blz. 27 Schrappen
- Hatchimal

Oplossingen 35
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Blz. 27 Waarmee en waar?
- Robbe – klikklakbal – bij opa
- Thomas – Beyblade – op school
- Julie – Furby – thuis 
- Marie – Jojo – bij oma

Blz. 28 Blijft leuk
- hoelahoep

Blz. 28 Letterrooster
- trendsetters

Blz. 28 Rekenslang
- 242
- Het getal 242 verwijst naar het aantal figuren op het schilderij ‘Kinderspelen’ van Pieter 

Bruegel de Oude.

Blz. 29 Waar of niet waar?
1. Niet waar (uit 1560)

2. Waar

3. Niet waar (‘double Dutch’)

4. Waar

5. Niet waar (van vlierhout)

6. Niet waar (staat voor ‘ei’)

7. Waar

-> gameboy

Blz. 29 Geheimschrift
- Alleen de ontwikkelaar van Pokémon Go weet waar die dekselse diertjes zitten.

Blz. 29 Rebus
- Van welke rage houd jij het meest?

Blz. 31 Quiz
- Op het schilderij ‘Kinderspelen’ van Pieter Bruegel de 

Oude presenteren 242 figuren zo’n 80 kinderspelletjes 
waarvan sommige nog altijd worden gespeeld.

 

Oplossingen

1 b  11 b
2 a  12 b
3 a  13 a
4 b  14 c
5 c  15 c
6 c  16 a
7 c  17 a
8 a  18 b
9 c  19 b

10 b  20 c
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