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dossier

Uitvindingen die de wereld veranderden

Nolan is op weg naar…

Fenne stapt naar… Lieke begeeft zich naar…

Lina haast zich naar…

Als ik maar 
niet te laat kom.

Ik ben benieuwd.

Tsss… straks 
weten we het.

Ha, ze zijn 
er al.

… de hobbyclub 
Juist. Elke week kijken Nolan, Lina, Fenne en Lieke uit naar de woensdag. Ze maken deel uit van 
de hobbyclub. Knutselen, tekenen, schilderen, beeldhouwen, boetseren, koken, naaien, breien, 
haken, proefjes ondernemen, experimenteren, stoeptekenen, graffiti, bakken … Het kan allemaal 
bij Griet en Kobe, de twee kunstenaars die elke week weten te verrassen.

Ergens in Vlaanderen
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dossier

Uitvindingen die de wereld veranderden

Vorige week maakten we 
jullie nieuwsgierig, niet? Hier komt het…

Uitvinder?

Wauw!
Dat wil ik wel!

Doen we mee?
En… er zijn leuke 
prijzen te winnen!

We gaan er voor! 
Ik schrijf ons 
meteen in.

We doen mee

Goed om te weten
We maken de hele dag gebruik van tal van 
uitvindingen. Ga maar eens na …

- De wekker. Het is donker, je knipt het licht 
aan. Naar de badkamer. Water uit de kraan. 
Of je neemt een douche. Koud en/of warm 
water.

- Ontbijt. Warme of koude melk. De 
broodrooster aan het werk. Gesneden brood. 
Gekookt ei.

- Ochtendradio. Gsm rinkelt. E-mails.
- Jas dichtritsen. Op weg naar school. Druk 

verkeer.
- …

D
O

EN

 
 
 
 
 
 

Maak een top 5 van de naar 
jouw mening meest fantastische 
uitvindingen ooit. Vergelijk jouw top 
5 met die van je klasgenoten. Welke 
zijn de gelijkenissen en verschillen? 
Stel dan een top 10 van de meest 
fantastische uitvindingen ooit.

Geef jouw lijstje en dat van de klas 
een plaatsje in jouw (zelf te maken) 
uitvindersmap.

WEDSTRIJD
Word uitvinder

Ik stel voor dat we 
allereerst proberen 

aan de weet te 
komen hoe je ‘iets’ 

uitvindt

Vinden jullie het 
goed dat we enkele 
uitvindingen onder 

de loep nemen? Gewoonweg doen!
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dossier

D
O

EN

Stel een docufiche samen over Galilei. Toon aan dat Galilei zowel 
een ontdekker als een uitvinder was. Vergelijk jouw info met die van 
een klasgenoot. 
Reserveer voor je docufiche een plaats in de uitvindersmap.

Uitvindingen die de wereld veranderden

Zeg, Nolan, droom 
jij er ook al eens 
van om uitvinder 

te worden?

Bah, ik denk 
dat ik dit 

niet kan. Ik 
hoop om ooit 
eens iets te 
ontdekken.

En jij, Fenne? Word 
jij uitvinder of 

ontdekker?

Kijk het 
zit zo…

Ontdekken? 
Uitvinden? Wat is 

het verschil?

Hé, dat is een 
interessante vraag. 

Griet?

Dag, ik ben Galilei, Italiaan, natuur- en sterrenkundige. Op een dag bevond 
ik me op de toren van Pisa en kieperde ballen naar beneden. Met deze proef 
toonde ik aan dat alle voorwerpen, hoeveel die ook wegen, door de grond 

worden aangetrokken. Jullie noemen dat zwaartekracht.

Galilei verdedigde ook de Poolse sterrenkundige Nicolaas Copernicus. Hij 
beweerde dat de planeet aarde draait rond de zon. Weet je, voor wat 

Galilei beweerde, werd hij door de Kerk veroordeeld. In die tijd dachten 
de mensen dat de planeet aarde het centrum van het heelal was.

Galilei was niet alleen een 
ontdekker. In 1592 vond hij 

de thermometer uit.

Griet en Kobe laten beroemde figuren aan het woord

Galileo Galilei ontdekt én vindt uit

Uitvinder of ontdekker?

Dit is alvast een 
weetje: Galileo Galilei 

werd geboren in 1564 
en stierf in 1642.
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Uitvindingen die de wereld veranderden
D

O
EN

Stel docufiches samen over Edison en Newton. 
Vergelijk jouw fiches met die van twee klasgenoten en vul je info 
eventueel aan. Schuif de docufiches in de uitvindersmap.

Het is diezelfde Newton die 
toen hij onder een appelboom 

een dutje wou doen en er 
een appel op zijn hoofd viel, 
vaststelde dat elk voorwerp 

door de aarde wordt 
aangetrokken. Meteen een 
bevestiging van wat Galilei 

ontdekte.

Ontdekker Isaac Newton

Uitvinder Thomas Alva Edison

Als Edison op 84-jarige 
leeftijd sterft, staan 

honderden uitvindingen op 
zijn naam.

Hallo, als kind was ik enorm 
nieuwsgierig. Er staan 
nogal wat uitvindingen 

op mijn naam. Zo vond ik 
een apparaat uit om via 

morsesignalen berichten door 
te sturen en te ontvangen. 

Ook vond ik de fonograaf en 
de gloeilamp uit.

Hoi, als sterren-, wis- en 
natuurkundige achterhaalde 
ik dat als je wit licht door 
een prisma jaagt, dit licht 
uiteenvalt in liefst zeven 

kleuren. Meteen legde ik de 
link naar de regenboog.

Ontdekken en 
uitvinden … Ik snap 
het verschil. Jij ook?
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Uitvindingen die de wereld veranderden
D

O
EN 1. Sprokkel weetjes over Leonardo da Vinci. Stel met die weetjes 

een docufiche samen. Vergelijk jouw weetjes met die van een 
klasgenoot. Vul jouw weetjes aan. Schuif de docufiche in de 
uitvindersmap.

2. Vorm groepjes van 3 tot 4 en brainstorm. Maak een lijst met 
ideeën op die aanleiding kunnen geven om ‘iets’ uit te vinden 
dat nuttig zou kunnen zijn voor de maatschappij.

Verdeel de taken. Wie leidt het gesprek? Wie houdt de tijd in de 
gaten? Wie maakt notities? Wie speelt verslaggever?

Maak daarna een overzicht van de ideeën van ieder groepje.

Krijg je ook zin om 
iets uit te vinden?

Zo word je een uitvinder
Wedstrijd

Fantaseren en dromen

Zo, we gaan ervoor. We 
willen iets uitvinden. 

Ik stel voor dat 
we allereerst 
brainstormen.

Go! Go! Go!

Mmm… ik wou dat ik
de brains had van
Leonardo da Vinci.

Mmm… hoe 
beginnen we 

hieraan?

Super!

Yes!

Dit is een model van de fiets 
die da Vinci in 1490 op papier 
ontwierp. Eind 18de eeuw – zo’n 
driehonderd jaar later – werd de 
eerste fiets uitgevonden.

Ik ben de Italiaanse kunstenaar 
en geleerde Leonardo da Vinci. 

Ik droomde van allerlei machines 
die eeuwen later werden 

uitgevonden: de helikopter, de 
auto, het vliegtuig, de fiets …
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Uitvindingen die de wereld veranderden

dossier

D
O

EN Vorm groepjes van 3 tot 4. Lijst problemen op uit jouw leven die 
eventueel de aanzet kunnen zijn om er een uitvinding aan vast te 
koppelen.

Lijst met de klas de problemen van alle groepen op. Verdeel de 
taken. Wie neemt de leiding? Wie noteert? Wie houdt de tijd in 
de gaten?

Vervolgens maakt iedereen een top 3 van de opgesomde 
problemen. Stel met de klas aan de hand van alle top 3 lijstjes 
een top 5 samen.

Stop de lijstjes in jouw uitvindersmap.

Er zijn eveneens 
ontzettend veel 

problemen in jouw leven 
waarvoor een oplossing 
kan worden gezocht.

Een oplossing zoeken voor een probleem

Dit is mijn top-3

1.  �����������������������������������������������������������������������������

2.  �����������������������������������������������������������������������������

3.  �����������������������������������������������������������������������������

Vind je het goed, Fenne, dat 
we allereerst enkele problemen 

oplijsten, waarvoor er niet 
onmiddellijk een oplossing is?

Juist, eventjes 
nadenken …

Kobe, is 
alles al niet 

uitgevonden?

Absoluut niet. Trouwens, een 
uitvinding is nooit af. Het kan 

altijd beter. Toch?

Problemen
■ ergens te laat komen
■ zich verbranden
■ ‘iets’ niet meer vinden
■ geen zin hebben om te gaan slapen

■ sombere buien
■ geen zin hebben om te studeren
■ ...

7



Uitvindingen die de wereld veranderden

dossier

Kobe, een vraagje. 
Wat was de allereerste 

uitvinding van de mens?

Dit is geen 
gemakkelijke vraag. 

Griet, jij?

We duimen alvast 
dat we met onze 

uitvinding de 
wedstrijd winnen!

Ons besluit staat 
vast. We willen ‘iets’ 

uitvinden om sombere 
buien aan te pakken.

Je moet hiervoor ongetwijfeld 
duizenden jaren terug in de tijd. 

Ik denk bijvoorbeeld aan de eerste 
boten, het wiel, het schrift …

De meeste mensen zijn het eens: het wiel 
is een van de belangrijkste uitvindingen. 

Wellicht bestaat het wiel al ongeveer 
6000 jaar. Waarschijnlijk dook het op in 
Mesopotamië bij pottenbakkers die een 

soort rad gebruikten om klei te bewerken. 
Een weinig later werd onder de wagens 

het wiel gemonteerd.

Een oplossing zoeken voor een probleem

Van draaibeweging tot wiel

D
O

EN

1. Ga samen met je buur na waar je bijvoorbeeld in het huishouden 
toepassingen vindt van het wiel en noteer. Vergelijk jouw lijstje 
met dat van de andere duo’s. 
Stop dit overzicht in jouw uitvindersmap.

2. Raak je het eens om een oplossing te zoeken voor een of ander 
probleem? Werk je individueel? Of met twee of drie? Of focust de 
hele klas op één uitvinding?

Zeg eens, hoe 
staat het met jullie 
plannen om iets uit 

te vinden?

Het begon wellicht 
met de eerste 
draaibewegingen die 
de mens maakte. 
Deze draaiende 
beweging zette de 

mens aan het denken. Zo werd in 7000 voor 
Christus in Jericho een muur opgetrokken 
waarbij de stenen verplaatst werden door die 
over boomstammen te laten rollen.

Dit wordt het:

�������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������
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Uitvindingen die de wereld veranderden

dossier

Van oe-oe tot smartphone

Lees en markeer wat jij belangrijk vindt.

1)  Dieren kunnen het niet, mensen wel: 
spreken met elkaar. Het begint zo’n 
anderhalf miljoen jaar geleden. De mensen 
wisselen ideeën uit en geven het nieuws 
door. Eerst met klanken en gebaren, later 
wordt het een taal.

2) Afstand overbruggen? Eventjes nadenken, 
uitzoeken en … daar zijn de oplossingen: de 
tamtam, rooksignalen.

3) Veel later volgen 
■ de morsetekens 
■ de telegraaf 
■ de telefoon 
■ de openbare telefooncel 
■ de draadloze telefoon 
■ de telefoonkaart 
■ de gsm 
■ de smartphone

Oeps. De tijd zit 
er al op.

Vinden jullie het goed 
dat we onze ideeën 
via e-mail, gsm of 
skype voorleggen?

Jullie denken na over 
onze uitvinding tegen 

sombere buien?

O ja, nog iets. Kobe en ik willen 
van jullie graag vernemen naar 
welke uitvinders jullie opkijken. 
We stellen voor dat jullie in de 
loop van de volgende weken 

een klein verslag geven.

Lina, Nolan, Ferre en Lieke zullen elkaar 
op de hoogte houden via digitale kanalen. 

Waar is de tijd …

Nieuwe afspraken

D
O

EN

Ga op zoek naar meer info over de uitvindingen die verwijzen naar 
‘communicatie’. 

Stel een docufiche samen over Samuel Morse. Wissel de weetjes 
uit met een klasgenoot. Stop je fiche in de uitvindersmap.

Pak je de opdracht 
alleen aan of met 
een klasgenoot?

Op weg naar huis denkt Kobe aan het 
prille begin van de communicatie.
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Uitvindingen die de wereld veranderden

dossier

Ideeën uitwisselen

Verrassingsdoos

Lieke, Nolan, Lina en Ferre 
sprokkelen ideeën om ‘iets’ uit 
te vinden tegen sombere buien.

Opa, wat doe jij als 
je een dipje hebt?

Papa, ik ben op 
zoek naar ideeën om 
sombere buien opzij 

te duwen…

Juf, heb jij ideeën 
om iemand uit de 

put te helpen?

Met Lina, Nolan en Lieke spraken we af om elkaar op de hoogte te 
houden. Na het oplijsten, hakten we de knoop door: het wordt een 
verrassingsdoos, waarin tips en hints om een sombere bui aan te 

pakken. Met het doel om zich weer beter te voelen.

Ons besluit staat 
vast: we maken een 

verrassingsdoos

In de doos 
stapelen we twaalf 

mini-doosjes.

D
O

EN Heb je ook zin om ‘iets’ uit te vinden? Beslis wat je gaat uitvinden. 
Schrijf het idee uit. Wie of wat wordt er beter van?

Heb je nog geen idee? Wie weet heb je zin om eveneens een 
verrassingsdoos te creëren?

In elk mini-doosje stoppen 
we een idee dat de aanzet 

kan zijn om een minder leuk 
gevoel de pas af te snijden.
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Uitvindingen die de wereld veranderden

dossier

Een week later

In het atelier van de hobbyclub 
heerst er een drukte van jewelste.

O ja, wie van jullie begint met het 
overzicht van uitvinders naar wie 
jullie opkijken? Na de presentatie 
kunnen jullie verder werken aan 

de ‘verrassingsdoos’.

Zet de clownsneus 
op. Neem plaats 

voor de spiegel en 
lach hardop.

Dit is één van de twaalf 
doosjes met plaats voor 

de tip en de hint om een 
dipje aan te pakken.

Dit wordt het prototype van 
de verrassingsdoos.

Dit komt in het 
eerste mini-doosje: 
een clownsneus om 

op te zetten.

Maar dat is 
prachtig! Wat een 
toffe uitvinding!

D
O

EN 1. Heb je al een idee? 

  �����������������������������������������������������

  �����������������������������������������������������

2. Of… werk je eveneens aan een ‘verrassingsdoos’ om een 
sombere bui de baas te kunnen? Heb je al tips en/of hints?

  �����������������������������������������������������

  �����������������������������������������������������

  �����������������������������������������������������

3. Naar welke uitvindingen en/of uitvinders kijk jij op? Stel je top 3 
samen.

  �����������������������������������������������������

  �����������������������������������������������������

  �����������������������������������������������������

Hoe staat het 
met jouw of jullie 

uitvinding?
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Uitvindingen die de wereld veranderden

dossier

De top-3 van Lieke
Telefoon

- Boston 1872: De Amerikaan Alexander 
Graham Bell geeft les aan mensen met 
een hoorprobleem.

- Hij bestudeert het trommelvlies van het oor en maakt het 
na met dunne plaatjes metaal. Hij sluit het kunstmatig 
trommelvlies aan op elektrische draden.

- Bell experimenteert. Samen met zijn assistent bouwt hij 
een zender en een ontvanger met het doel woorden over te 
brengen.

- 10 maart 1876: Bell roept door de zender ‘Watson, 
kom hier. Ik heb je nodig.’ In een andere kamer bij de 
ontvanger zit Watson. Hij hoort Bell en stapt naar hem 
toe.

- Enkele jaren later duiken hier en daar de eerste 
telefoontoestellen op. 

Televisie

- Het is Kerstmis 1883. Op de werktafel van de Duitse student Nipkov brandt een kaars. Hij 
prutst met een kartonnen schijf waarin hij gaatjes prikt in de vorm van een spiraal. Nipkov 
laat de schijf ronddraaien. Hé, wat is dat? Het beeld van de kaars is aan de andere kant van de 
schijf te zien. Vlug knipt hij een nieuwe schijf uit. De gaatjes erin. Nipkov houdt de tweede schijf 
achter de eerste: het beeld wordt verder doorgegeven.

- De televisie is niet de uitvinding van een enkeling. De Duitse natuurkundige Braun werkt aan de 
beeldbuis.

- En de Schot Baird koppelt de schijf van Nipkov aan de beeldbuis. Het prille begin…

Dit vind ik super 
toffe uitvindingen. 
Ik stel ze graag 

voor.
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Uitvindingen die de wereld veranderden

dossier

Schrijfgerief

Potlood

- Het allereerste potlood duikt op in de 16de eeuw: een zwart staafje dat in een mijn in Engeland 
werd gevonden. Deze stof krijgt de naam grafiet.

- 1792 : De Franse ingenieur N.J. Conté voegt klei toe bij het staafje én schuift het in een houten 
omhulsel. Meteen blijft de schrijfhand proper.

Vulpen

- De Romeinen schrijven met een rietstengel waaraan ze een 
punt snijden.

- In de middeleeuwen schrijft de monnik met de pen van een 
gans of met een veer.

- Later maakt een slimmerd de veer na in metaal. Nadeel: je 
moet de pen voortdurend in de inktpot duwen.

- 1884: De Amerikaan Waterman presenteert zijn uitvinding: 
een pen met een inktkokertje.

Balpen

- 1938: De Hongaar Laszlo Biro is journalist. Op een dag laat hij inkt 
vloeien in een buisje met onderaan een metalen balletje. Daar is de 
balpen, waarmee je veel minder vlekken maakt en waarmee je heel 
vlot schrijft.

- 1953: Fransman en baron Marcel Bich presenteert de ‘bic’, de 
wegwerpbalpen.

D
O

EN Lees en markeer wat jij belangrijk vindt.

Sprokkel weetjes over
- Graham Bell
- Paul Nipkov
- Karl Ferdinand Braun
- John Baird
- Nicolas-Jacques Conté
- Lewis Waterman
- Laszlo Biro
- Marcel Bich

Vergelijk jouw info met die van een klasgenoot. Vul jouw weetjes aan.
Reserveer een plaats voor de info in de uitvindersmap.

Werk je alleen of 
werk je met iemand 

samen?
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Uitvindingen die de wereld veranderden

dossier

Bij de hobbyclub…

Zo, blij dat jullie er weer zijn. 
En? Schiet het een beetje op?

Jullie maken me 
nieuwsgierig. En… wie stelt 
van de week de top 3 van 

de favoriete uitvinders 
voor?

D
O

EN Een eigen uitvinding?

 �������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������

Een verrassingsdoos?

 �������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������

En?
Hoe ver sta jij?

W
EE

TJ
E

Stel: je vindt ‘iets’ uit. Je staat 
erop dat niemand jouw creatie 
nabootst? Je wil niet dat iemand 
jouw uitvinding zonder jouw 
toestemming gebruikt? Dan 
neem je er een patent op. Je 
neemt hiervoor contact met het 
patentbureau. Er wordt akte 
genomen van jouw uitvinding. 
Meteen ben je beschermd tegen 
misbruik. Een ander woord voor 
patent is octrooi.

We hebben alvast nieuwe hints en 
tips om de doosjes te vullen.

■ Stap naar buiten.
■ Is er een boom in de buurt? Ja?
■ Sta dicht bij de boom.
■ Omarm de boom.
■ Sluit de ogen.
■ Adem tien keer diep in en uit.
■ Het kan niet anders: je voelt je véél

 beter.

Weer een week later
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Uitvindingen die de wereld veranderden

dossier

De top-3 van Fenne
Conservenblik

- 1795: De Franse regering schrijft een prijs uit voor 
wie erin slaagt om een middel uit te vinden om het 
voedsel langer te bewaren.

- 1809: De Franse kok Nicolas Appert is de 
prijswinnaar met deze oplossing:

o het voedsel verhitten met de bedoeling de 
schadelijke bacteriën te doden

o het voedsel gaat in een glazen pot
o een deksel sluit de pot luchtdicht af.

Later krijgt deze methode de naam steriliseren.

 

- 1812: Twee Engelsen openen een conservenfabriek. Ze 
vervangen de glazen potten door blikken bussen die ze 
luchtdicht afsluiten: het conservenblik.

W
EE

TJ
E

- Chicago 1913: De eerste elektrische koelkast van hout is er.

- 1929: Wie het wil, kan diepgevroren voedsel kopen.

Stoommachine

- De allereerste stoommachine? Dat was de aeolipile van 
Hero van Alexandrië in 100 na Christus. In een aeolipile 
zorgt een ketel voor stoom die naar een bol wordt 
gevoerd. Aan die bol zitten gebogen pijpen, waaruit de 
stoom ontsnapt. Hierdoor begint de bol te draaien.

- Het systeem van de stoommachine kan je als volgt 
samenvatten: lucht verwarmen geeft stoom en die 
stoom geeft op zijn beurt kracht. Veel slimmerds 
werken aan de uitvinding van de stoommachine.

- James Watt zet de stoommachine op punt. Zijn stoommachine 
luidt een nieuw tijdperk in.

- 1770: De Fransman Joseph Cugnot bouwt een voertuig met een 
stoommotor – zeg maar het prototype van de auto – waarop vier 
passagiers kunnen plaatsnemen. Snelheid: 3 km per uur.

Dit zijn mijn favorieten.
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Uitvindingen die de wereld veranderden

dossier

Boekdrukkunst

- De Duitser Johannes 
Gutenberg staat 
bekend als een 
pionier van de 
boekdrukkunst.

 

- Het eerste gedrukte boek is de Bijbel. Het boek wordt ‘gedrukt’ tussen 1450 en 1455.

- In China bestond als een systeem om te drukken. Gutenberg verbetert dit.

D
O

EN Lees en markeer wat jij belangrijk vindt.

Sprokkel info over
- Nicolas Appert
- Hero van Alexandrië
- James Watt
- Joseph Cugnot
- Johannes Gutenberg

Vergelijk jouw info met die van de klasgenoten. 
Vul jouw weetjes aan.

Stop de info in je uitvindersmap.

Pak je de opdracht 
alleen aan? Of neem 
je iemand onder de 

arm?
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Uitvindingen die de wereld veranderden

dossier

Een week verder

De samenstelling van de verrassingsdoos 
loopt vlot.

Een mini-zeepje …
-Maak je klaar voor een douche of voor een 
warm bad.
-Laat het tot je doordringen dat het water 
je tot rust brengt.
-Sluit de ogen en geniet van het water.

W
EE

TJ
E

Hoorde je ook al eens iemand ‘eureka’ roepen? Ja? Ga het maar na: er werd iets 
ontdekt, iets gevonden waarnaar werd gezocht. Vanwaar deze uitroep komt? Ongeveer 
twee eeuwen voor Christus neemt Archimedes een bad. Op een bepaald ogenblik 
ervaart deze wijze man dat het lijkt of zijn benen in het water minder 
wegen. ’Eureka!’ roept hij. Dit Grieks woord wil zeggen: ‘Ik heb het 
gevonden!’ Archimedes ontdekt dat elk voorwerp in het water een 
duwtje naar boven krijgt. Hoe groter het voorwerp, hoe groter de 
druk. Deze ontdekking wordt de ‘wet van Archimedes’ genoemd. 
Meteen begrijp je waarom een boot op het water drijft.

D
O

EN Een eigen uitvinding?

 �������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������

Een verrassingsdoos?

 �������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������

En?
Hoe ver sta jij?
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De top 3 van Nolan
Verkeerslicht

- 1868: In Londen bedient een agent het eerste verkeerslicht. In een 
lantaarn die kan draaien zitten een groene en een rode gaslamp.

- 1914: In de Verenigde Staten werkt het eerst elektrische 
verkeerslicht. Telkens als het licht verandert van groen naar rood 
(en omgekeerd) rinkelt er eveneens een bel.

- 1922: Ook in Parijs duiken de eerste verkeerslichten op.
- 1927: In ons land is het eerste verkeerslicht te zien in Antwerpen.

Elektriciteit

- Omstreeks 600 voor Christus: De Griekse geleerde Thales 
van Milete wrijft met wol op een stuk amber, een soort hars. 
Dit amber trekt lichte voorwerpen aan. Een fantastische 
ontdekking.

- 17 de eeuw: De Engelse arts William Gilbert ervaart dat 
bepaalde stoffen bij wrijving voorwerpen aantrekken. Hij 
noemt deze kracht elektriciteit. Vanwaar deze naam? Die is afgeleid van het Griekse woord 
‘elektron’, wat ‘amber’ betekent.

- 1752: De Amerikaan Benjamin Franklin laat op een onweerachtige dag een vlieger op. Aan het 
touw maakt hij een sleutel vast. Plots slaat de bliksem in op de vlieger. Via het touw gaat de 
lading elektriciteit (de bliksem) richting sleutel. Franklin ziet vonken … Een tijd later vindt hij de 
bliksemafleider uit.

Papier

- Ongeveer 3000 jaar voor Christus: In Egypte snijdt iemand de steel 
van de papyrus, een waterplant, open. Hij mengt de fijne vezels met 
het sap van de plant. Vervolgens strijkt hij de kleverige brij uit op 
een plat vlak. Op dat vlak kan er geschreven worden. Het papier is 
uitgevonden.

- Ongeveer in dezelfde periode vervaardigen Chinezen papier uit zijde.
- En bij ons? In 1840 stampt iemand hout tot pulp. Door het toevoegen 

van enkele chemische middelen ontstaat een blad papier.

Dit vind ik 
fantastische 
uitvindingen!

D
O

EN Lees en markeer wat jij belangrijk vindt.

Sprokkel info over
- Archimedes
- Thales van Milete
- William Gilbert
- Benjamin Franklin

Leg jouw weetjes naast die van een of meer klasgenoten. 
Vul jouw info aan.

Stop de info in je uitvindersmap.

Doe je het al of niet 
in je eentje?

18
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Alweer een hint om een dipje 
aan te pakken.

Lina, jij presenteert straks 
jouw top 3 van favoriete 

uitvinders?

Het schiet op

Stap naar buiten. 
Kijk uit naar een 
‘groen’ plekje. Sluit de 
ogen. Adem diep in langs 
de neus. Houd de adem 
vijf tellen vast. Adem langzaam 

uit langs de neus. Doe dit vijf 
keer. Juist. Je voelt je al veel 
beter. Heel veel beter.

D
O

EN Hoe staat het met jouw uitvinding?

 �������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������

Of werk je aan een verrassingsdoos? Hoe ver staat het ermee?

 �������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������

Schiet het bij 
jullie ook op?

W
EE

TJ
E

Van niet te tellen uitvindingen is de naam van de 
uitvinder niet bekend. Logisch. Tot voor kort was 
er geen sprake van sociale media. En de eerste 
uitvinders konden lezen noch schrijven.

Een voorbeeld. Glas wordt gemaakt van een 
mengsel van kwartszand, soda en kalk. Niemand 
weet wie dit ontdekte. Wel staat vast dat in de 
4e eeuw voor Christus al glas werd gesmolten, 
waarmee kleine flesjes en sierparels werden 
gemaakt. Het zijn de Romeinen die voor het eerst in 
de geschiedenis glas als vensterruiten gebruiken.
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De top 3 van Lina
Gewapend beton

- Beton is een mengsel van cement, zand of kiezel, dat met water wordt 
omgeroerd en in een vorm gegoten.

- In de tijd van de Romeinen was er al een soort cement dat bestaat uit kalk 
en leem.

- Midden de 18e eeuw presenteert de Engelse ingenieur John Smeaton een 
soort staalbeton: hij voegt ijzer toe aan het cement. Zo bouwt hij van 1756 
tot 1759 de vuurtoren van Eddystone, de allereerste van die aard.

- Een Franse tuinman ergert zich aan de zware cementen bloembakken. De dikke wanden zijn 
nodig omdat cement gemakkelijk breekt. Zo komt hij op het idee om tijdens het gieten van 
de bakken ook ijzeren vlechtwerk te gebruiken. Dit ‘gewapend’ beton laat toe om immense 
bouwwerken op te trekken.

De tijd meten

- Het allereerste uurwerk? Dat is de zon: dag en nacht, de vier seizoenen, de stand van de zon …

- De zichtbare schaduw van een boom leidt tot de 
zonnewijzer die in de 6de eeuw voor Christus opduikt.

- Later volgt de waterklok: water druppelt in een vat waaraan een 
urenschaal is gekoppeld. 
De hoogte van het water duidt het uur aan.

- 46 voor Christus: De Romeinen ontwerpen een kalender. Julius 
Caesar past die aan.

- 1582: De kalender van Caesar vertoont enkele fouten. Paus 
Gregorius haalt die eruit.

- Nederland 1657: Huygens maakt een veeruurwerk. Hij verbetert ook 
het slingeruurwerk.

Dit vind ik 
fantastische 
uitvindingen!
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Alfabet

- De oude Egyptenaren maken gebruik van tekeningen, hiëroglyfen, om zich uit te drukken.

- Het oudste teruggevonden alfabet is het Fenicisch alfabet uit 1450 voor Christus. 
Het telt 22 medeklinkers.

- De Grieken passen dit alfabet aan door er klinkers aan toe te voegen. De eerste twee letters: 
alfa en bèta. Juist, vandaar het woord ‘alfabet’.

- De Romeinen nemen het Griekse alfabet over en presenteren het in landen die ze veroveren.
- Het oudste woordenboek is een lijst uit de 7e eeuw voor Christus met woorden in het 

Akkadisch, de taal die gesproken wordt in het oude Mesopotamië.

D
O

EN Lees en markeer wat jij belangrijk vindt.

Kijk uit naar weetjes over
- John Smeaton
- Julius Caesar
- Gregorius XIII
- Christiaan Huygens

Klaar? Vergelijk jouw info met die van een klasgenoot. Vul jouw 
weetjes aan.

Stop de info in jouw uitvindersmap.

Nog altijd weetgierig? 
Ja? Super!
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Afronden

Griet en ik nemen 
contact met de 

organisatoren van 
de uitvinders-

wedstrijd. Griet, 
jij wil dit thema 

afronden?

Yes! Het is ons gelukt. 
De verrassingsdoos is af.

Ja hoor. Met dank aan Fenne, Lina, Nolan 
en Lieke kregen we een kijk op een waslijst 
uitvinders en uitvindingen. Kobe en ik willen 
er graag nog een en ander aan toevoegen.

En?

En jij?

Staat jouw uitvinding ook op punt? Heb je er al eens over nagedacht aan 
wie je jouw uitvinding kunt presenteren?

Of… werkte je aan een verrassingsdoos met tips en hints tegen een 
sombere bui? Wat wil je ermee aanvangen? 

 �����������������������������������������������������������

 �����������������������������������������������������������

 �����������������������������������������������������������

D
O

EN Vink de uitvindingen aan die jou bijzonder aanspreken. Vergelijk jouw lijstje met dat van 
de klasgenoten. Stel een top 15 samen met de meest aangevinkte uitvindingen van de 
klas. Reserveer voor deze top 15 een plaats in je uitvindersmap.
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Voor Christus
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De mens maakt gebruik van 
het vuur.

In Egypte duiken de eerste 
boten op. 
De eerste huizen worden 
gebouwd.

In Mesopotamië malen ze 
graan op steen.

Egyptenaren maken 
muurschilderingen.

De Soemeriërs schrijven met 
een stift van riet in natte klei: 
het spijkerschrift. 
 
 
 
 
 
 

Wellicht duikt het eerste 
wiel op in Mesopotamië: de 
pottenbakkersschijf.

Een mengsel van koper en tin 
wordt gesmolten: brons. 
De Egyptenaren maken 
gebruik van het papyrusriet 
om papier te maken.

In China spelen ze het 
diabolospel. 
 
 

De Mesopotamiërs bewerken 
ijzer.

De koning van Lydië (westelijk 
deel van het huidige Turkije) 
laat de eerste munten slaan.

De Grieken werken met de 
passer.

De Indiërs beginnen te 
schaken.

In Europa bewerken de boeren 
de akkers met de ploeg.

In Europa duikt het halsjuk 
op. Lasten dragen wordt 
gemakkelijk.

Zowel in China als in Arabië 
maken ze gebruik van het 
kompas.

 
 
In Arabië maakt het roer het 
sturen gemakkelijk.

Er wordt 
aangenomen 
dat de Italiaan 
Salvino degli 
Armati uitpakt 
met de eerste 
bril ooit. 

In Venetië (Italië) duikt de 
verrekijker op.

De Duitse goudsmid Johannes 
Gutenberg giet losse letters 
in lood en maakt van een 
druivenpers een drukpers.

De Nederlanders Hans 
en Zacharias Jansens 
pakken uit met de 
microscoop. 

In Italië presenteert Galilei de 
thermometer.

De eerste krant ‘Nieuwe 
Tydinghen’ rolt in Antwerpen 
van de drukpers.

De Engelsman Cornelius 
Drebbel stapt in zijn 
onderzeeër.

De Duitser Otto von Guericke 
bouwt een ‘elektrische’ 
machine: door met zwavel 
over een draaiende bol te 
wrijven, ontstaan er vonken.

In Italië tokkelt musicus 
Cristofori op zijn piano.

Na Christus
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1752 
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1821 
 

1827

In Amerika presenteert 
Benjamin Franklin de 
bliksemafleider.

Joseph Merlin is een Belg en 
stelt zijn rolschaatsen voor.

De Schot James Watt 
verbaast de wereld met de 
stoommachine.

De Fransman Nicolas Cugnot 
toert rond met de eerste 
automobiel. Snelheid: 3 
kilometer per uur.

De broers Montgolfier laten in 
Frankrijk een heteluchtballon 
op.

De Fransman Nicolas-Jacques 
Conté schrijft met een stift 
van grafiet: het potlood.

In Italië presenteert 
Alessandro Volta de batterij.

Met dank aan de Fransman 
Descroisilles kan er koffie 
worden gezet met het 
koffiezetapparaat.

In Engeland tuft de 
stoomlocomotief van Richard 
Trevithick rond.

Voortaan kan voedsel worden 
bewaard in een conservenblik. 
Met dank aan de Fransman 
Nicolas Appert.

Dankzij de Schot John Mc 
Adam bollen voertuigen 
over macadam, een prima 
wegverharding. 
En in Duitsland verrast Von 
Drais met de draisine, zeg 
maar de loopfiets.

In Engeland laat Michael 
Farraday de elektrische motor 
draaien.

Foto’s nemen kan. Met dank 
aan de Fransman Nicephore 
Niepce.

De Fransman Bernard 
Lassimone toont hoe je 
potloden punt met een 
potloodslijper.

In Frankrijk verrast 
Thimonnier met de 
naaimachine.

 
 
 
 
 
 
 
De Fransman Louis Braille 
presenteert het brailleschrift. 

De Engelsman Michael 
Farraday vraagt en krijgt 
aandacht voor de dynamo.

In de Verenigde Staten 
demonstreert Samuel Morse 
hoe je berichten doorgeeft 
met morsetekens.

Bravo Adolphe Sax: 
deze Belg speelt op 
de saxofoon. 

Dankzij de blikopener 
van de Engelsman Robert 
Yeates wordt er veel tijd 
gewonnen.

Broemmm. De 
verbrandingsmotor van de 
Fransman Etienne Lenoir 
werkt zoals het hoort.

De Fransen 
Pierre en 
Ernest Michaud 
rijden rond op 
de trapfiets, 
de velocipède. 

Boem! De 
Zweed Alfred Nobel vindt het 
dynamiet uit.

Ring! In de Verenigde Staten 
laat Graham Bell de telefoon 
rinkelen.
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1877 
 
 
 

1879 
 

1882 
 
 

1884 
 

1885 
 
 
 
 

1893 
 
 
 
 

1895

De Amerikaan 
Thomas Edison 
demonstreert 
de fonograaf.  

In de Verenigde Staten 
laat Thomas Edison de 
gloeilamp branden. 

Met dank aan de Amerikaan 
Henry W. Seeley is het 
gemakkelijk strijken met het 
elektrische strijkijzer.

Lewis Edson Waterman 
presenteert in Amerika de 
vulpen.

Kijk, daar duikt de auto met 
benzinemotor van Carl Benz 
op in Duitsland. 
Ook de motorfiets van de 
Duitser Gottlieb Daimler doet 
de mensen opkijken.

Met de ritssluiting van de 
Amerikaan 
Withcomb 
Judson gaat de 
modewereld een 
nieuw tijdperk in.

André en Edouard Michelin 
monteren in Frankrijk de 
luchtband op de autowielen.

In Italië presenteert Guglielmo 
Marconi de radio.

De Duitser Wilhelm Röntgen 
verbaast de medische wereld 
met de röntgenfoto.

En in Frankrijk nodigen 
de broers Lumière enkele 
bekenden uit om de film en de 
camera voor te stellen. 

De Fransman Leon Gaumont 
laat in de film de acteurs en de 
actrices spreken. De stomme 
film is verleden tijd. 
In Duitsland toont Johann 
Vaaler de allereerste 
papierklem.

Het lukt: de Amerikanen 
Orville en Wilbur Wright 
stijgen op in hun vliegtuig.

De helikopter van de 
Fransman Paul Cornu verkent 
het luchtruim.

De Schot John Logie Baird 
vraagt aandacht voor de 
eerste televisiebeelden, 
weliswaar in zwart-wit.

Hallo? Tussen Londen en New 
York is er radioverbinding.

De Belg Victor Simon vindt de 
zeef uit.

Dick Drew toont in 
Amerika de eerste 
plakband.

In de Verenigde Staten komt 
Charles Darrow op de proppen 
met het monopolyspel.

Kijk, Lazlo Biro schrijft met 
een balpen.

In de Verenigde Staten 
demonstreert Enrico Fermi 
hoe een kernreactor werkt.

De ‘Colossus’ 
is de eerste 
elektronische 
computer. 
Deze gigantische computer 
werd tijdens de Tweede 
Wereldoorlog door de Britten 
gebruikt om berichten van de 
Duitsers te ontcijferen. 

De Deen Ole Kirk 
Christansen toont 
zijn legoblokjes. 

In de Verenigde Staten pakt 
Waterman uit met het plastic 
inktpatroon.
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1954

1957 
 
 
 
 
 

1969 

1970

1971

1972 

1973 

1974

1978

1981 

1987 

1989

1990

1992

2001

De transistorradio

De eerste satelliet: de 
kunstmaan Spoetnik 
 
 
 
 

Eerste netwerk tussen 
computers

De diskette

De e-mail

Videospelletjes 

De gps 

De chip

De pc (personal computer)

De spaceshuttle 

De gsm 

De gameboy

De cd-rom

De mp3

De USB-stick

Mosterd

Koffie

Spuitwater

De sandwich

De chocoladereep 

Sardines in blik

Melkpoeder

Kauwgom en margarine

Petit beurre-koekjes en cola

Cornflakes

Beschuit

Diepvriesvoedsel

Oploskoffie

4e eeuw

+/- 1400

1741

1762

1819

1820

1855

1869

1886

1898

1903

1929

1937

En dan volgden 
ook nog 

het digitaal 
fototoestel, de 
iPad, de iPod, 
de tablet, de 

Smartphone …

Ook dat nog

En in de keuken

D
O

EN 1 Akkoord? Heel veel nieuwe dingen zullen wellicht niet meer 
uitgevonden worden. Verklaar je antwoord.

 �������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������

2 Niet alle uitvindingen maken het leven beter en aangenamer. 
Ben je het hiermee eens? Waarom?

 �������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������

Graag jouw mening…
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Tijd over? Zoek het uit!
Dat kan niet

Vink de zinnen aan die niet kunnen.

1. ❏ Johannes Gutenberg leest de krant.

2. ❏ Galilei legt de thermometer op een kastje naast de piano.

3. ❏ Otto von Guericke hoopt dat er in de krant een artikel 
komt over zijn elektrische machine.

4. ❏ Benjamin Franklin gebruikt een verrekijker.

5. ❏ James Watt twijfelt of hij voor zijn stoommachine al of 
niet gebruik zal maken van batterijen.

6. ❏ Nicolas Appert zet eerst koffie met het koffiezetapparaat 
en opent daarna de conservenblikken.

7. ❏ Louis Braille meldt het grote nieuws met de telefoon.

8. ❏ Lewis Edson Waterman presenteert de eerste vulpen in 
een etui met ritssluiting.

9. ❏ Victor Simon is fier op zijn zeef. Misschien wordt er wel 
een film over gemaakt.

10. ❏ Ole Kirk Christiansen neemt zijn balpen en schrijft een 
brief waarin hij het heeft over zijn 
legoblokken.

 
Ge-woorden

1. kleur ge   .    . 

2. houding ge   .    .    .    .

3. van ‘innen’ ge   .    .    .

4. van ‘slapen’ ge   .    .    .    .    .    .

5. van ‘ordenen’ ge   .    .    .    .    .    .

6. vergiffenis ge   .    .    .    .    

 
 
Schuiven

Schuif deze vijf stroken in de juiste volgorde naast elkaar. Doe je het goed, dan krijg je meteen de 
naam van een toffe uitvinding.

e e z f w

e i v g l

g i t u

� � � � �

Weet je wat een 
anachronisme is? Af en toe 
duikt er een anachronisme 

op in een film. Een 
voorbeeld? In een film over 
de Tweede Wereldoorlog zie 
je op de tafel een gsm liggen.

Vul je de juiste letter in, 
dan stel je meteen de 

familienaam samen van een 
bekend uitvinder.
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Kruiswoordraadsel

Horizontaal
1. Met dank aan deze uitvinding 

kan de mens zich vlot 
verplaatsen – Familienaam van 
de uitvinder van de saxofoon

2. Middellijn – Winterpaardenslee
3. Landbouwwerktuig dat het 

bewerken van de grond 
gemakkelijker maakt

4. Spoorvoertuig – Van ‘redden’
5. Grootmoeder
6. Daar – Van ‘hossen’ (op en neer 

springen)
7. Frans lidwoord – Waalse stad
8. Uitvinder van de vulpen

Verticaal
1. Familienaam uitvinder van de stoommachine – Oneffen
2. Van ‘zijn’ – Muzieknoot – Achteraf
3. Tekende voertuigen die eeuwen later werden gerealiseerd: Leonardo … Vinci
4. Muzieknoot – Afkorting ‘persoonlijk record’
5. Voornaam van de uitvinder van de telefoon
6. Wier
7. Familienaam van de uitvinder van de fonograaf 

Rebus

 
 

  n = gr l = t -d 
-k 

gl = w u = e
 

 
 -b -r b = l k = t v = p ak = z 

 
 
 

 
 -r st = g

�������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

Met de letters uit 
de hokjes met een 
getal vorm je een 

familienaam.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 5 3

2 2

3

4 7

5

6

7 6 1

8 4

1 2 3 4 5 6 7
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In de tijd
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Voorbeeld

Een gok
Dit is 

correct

• De Mesopotamiërs bewerken ijzer. 13 14

• In Italië presenteert Galilei de thermometer. 31 31

1 / 2

Een gok
Dit is 

correct

1. In Amerika presenteert Benjamin Franklin de bliksemafleider.

2. De Deen Ole Kirk Christiansen toont zijn legoblokjes.

3. In Italië presenteert Guglielmo Marconi de radio.

4. De USB-stick is er.

5. Bravo Adolphe Sax: deze Belg speelt op de saxofoon.

6. Zowel in China als in Arabië maken ze gebruik van het kompas.

7. De Schot James Watt verbaast de wereld met de stoommachine.

8. In Italië presenteert Galilei de thermometer.

9. In Venetië (Italië) duikt de verrekijker op.

10. De Schot John Logie Baird vraagt aandacht voor de eerste 
televisiebeelden, weliswaar in zwart-wit.

Mijn score:    .    / 10  

Situeer de tien items in 
de tijd.. Probeer het eerst 
eens zonder gebruik te 

maken van het overzicht. 
Lukt het je?
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Tijd over? Zoek het uit
Codewoorden

D4.E5

D1.A5.B1.A4.A5.C1.D4.E5.A2

A4.C2.D3.B4.C3.A2.D4.B1

C3.D3.E2

C1.A5.E5.B1

E5.E5.C1 ...

�������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

Naamkaartjes

Welke twee namen van uitvinders kun je vormen met de letters van de namen op de 
naamkaartjes?

 
 

�������������������������������������������������������������������������������

 

Zoekrooster

Markeer in het rooster vijf uitvindingen van weleer.

Gevonden? Plaats de overgebleven letters op een rij.

���������������������������������������������������

Zeg dat wel...A B C D E

1 c t n u f

2 r b o g s

3 j k a l m

4 v h p d z

5 i w q x e

L U I T B O

S E V I A N

T N G D T A

I E R O T C

F S S A E C

T L O N R E

C O L A IJ M

Raf Klinn
Raf Daya

30



Uitvindingen die de wereld veranderden

dossier

Rekenslang

De Amerikaan Sholes werkte 
jarenlang aan de schrijfmachine.

Eindelijk was het zover. 

Wanneer dan wel?

in …

Kanjer

Je maakt de 4 bewerkingen. Markeer daarna in het rooster de letters die naast de gevonden 
resultaten staat. Met die letters kun je de naam van een ‘kanjer’ van een uitvinding samenstellen.

  (9 x 8) – ( 6 x 4) =  .

  (17 + 24) x (12 : 6) =  .

  (31 – 19) : (24 : 8) =  .

  (72 : 9) + (64 : 8) =  .

�������������������������������������������������������������������������������

Wit en zwart

Zoek van elk woord het tegengestelde. Correct gewerkt? 
Dan lees je onder de pijl de naam van de mensen die de eerste brieven schreven.

� dom . . . .

� in . . .

� minder . . . .

� meervoud . . . . . . . . .

� fluisteren . . . . . .

� uit . .

� oneven . . . .

� krom . . . . .

� zwak . . . . .

De rekenslang 
vertelt het je.

25
 x 

8 =  .  + 6 5 =
  .

  –

 (9
x5) =

  .
  x

 10 =  .  – 400 =  .  + (20 x 3) =  .  + 7 =  ?

F 18
I 16
E 96
T 32
W 4
L 48
S 24
E 82
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Zoveel mogelijk

Hoeveel woorden kun jij samenstellen met letters uit

u i t v i n d i n g    ?

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

 
Totaal:  …….. woorden 
 
Zeg het met getallen

Elke steen ligt op twee andere stenen. Het getal op de bovenliggende steen is gelijk aan de som 
van de getallen op de twee stenen die eronder liggen.

Vul de ontbrekende getallen in. Klaar? Raadpleeg het rooster en vorm een zin. Lees van boven 
naar onder van links naar rechts.

18 OOK 3 EEN 55* EN 5 STUUR

11 MIJ 2 TE 9 EN 60* JOU

1 MONTEREN 58 VAN 13 DEN 3* LOOP

17 VRIEND 4 FIETS 60 BESTE 40* ZIJN

7 DE 10 ERIN 12 DAN 30 DUITSER

20 EN 15 DRAIS 9* EEN 25 VON

8 OP 6* BEST 16 HET 15* SLAAGDE

14 WEET 55 DE 7* OM 6 JE

Nog eentje

Voeg telkens een letter bij om een nieuw woord te vormen. Schuif het woord in het rooster. De 
letters die je toevoegt, vormen een begrip: heel belangrijk voor de uitvinder.

1. SAR          .    .    .    .

2. MAT          .    .    .    .

3. MA     .    .    .

4. BEN          .    .    .    .

5. ZO     .    .    .

6. ZE     .    .    .

Meet je met wie 
naast je zit.

55

15 *

* 7 *

3 5
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Knutselen en spelen
Kwartetspel

Voorbeelden

Wat heb je nodig?
- licht karton
- liniaal
- potlood
- schaar
- kleuren
- balpen 

Zo werk je
- Teken op licht karton 48 rechthoeken 
 van 8cm x 6 cm.
- Stel 12 kwartetten samen.

Elk kwartet presenteert
1) een uitvinding
2) het jaartal dat de uitvinding er kwam
3) de naam van de uitvinder
4) de nationaliteit van de uitvinder

- De voorbeelden tonen hoe het kan. 
 Raadpleeg het overzicht in het dossier.
- Op elke kaart teken je het voorwerp dat werd 
 uitgevonden. Geef er een kleurtje aan.

Spelen
Uiteraard weet je hoe je het kwartetspel speelt. 
Alvast veel speelplezier.

Maak je eigen 
kwartetspel

1. Saxofoon

2. 1846

3. Adolphe Sax

4. Belg

1. Saxofoon

2. 1846

3. Adolphe Sax

4. Belg

1. Saxofoon

2. 1846

3. Adolphe Sax

4. Belg

1. Saxofoon

2. 1846

3. Adolphe Sax

4. Belg

1. Piano

2. 1700

3. Christofori

4. Italiaan

1. Piano

2. 1700

3. Christofori

4. Italiaan

1. Piano

2. 1700

3. Christofori

4. Italiaan

1. Piano

2. 1700

3. Christofori

4. Italiaan
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Quiz

1. Galilei Galilei is
 a) een natuur- en sterrenkundige. (Tijdens)
 b) een wiskundige. (Iets)
 c) een kunstschilder. (Niets)

2. Nicolaus Copernicus beweerde dat
 a) de maan een vaste plaats inneemt ten opzichte van de planeet aarde. (uitvinden)
 b) de planeet aarde rond de zon draait. (het)
 c) de zon rond de planeet aarde draait. (of)

3. Thomas Alva Edison is bekend omwille van
 a) een toestel waarmee het heelal kan bestudeerd worden. (heeft)
 b) een apparaat dat berichten kan doorsturen en ontvangen. (zoeken)
 c) het ontdekken van geluidsgolven. (niemand)

4. Isaac Newton achterhaalt dat als je wit licht door een prisma jaagt
 a) het licht uiteenvalt in zeven kleuren. (naar)
 b) het licht uiteenvalt in een brede waaier wit licht. (veelal)
 c) het licht uiteenvalt in grijze en zwarte tinten. (kan)

5. Leonardo da Vinci is
 a) een Portugees. (vooral)
 b) een Spanjaard. (zich)
 c) een Italiaan. (een)

6. Een van de belangrijkste uitvindingen is
 a) het vuur. (een)
 b) de boot. (de)
 c) het wiel. (oplossing)

7. Graham Bell, de uitvinder van de telefoon, gaf les aan
 a) blinden. (en)
 b) volwassenen met een spraakstoornis. (ook)
 c) mensen met een hoorprobleem. (voor)

Ga je voor een 
perfect parcours?

Plaats de woorden 
achter elk correct 
antwoord achter 

elkaar.
De woorden 

vormen een zin. Succes!
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8. De student Nipkov experimenteert met kartonnen schijven en een kaars. 
 Dit experiment zal uiteindelijk leiden tot de realisatie van
 a) de televisie. (een)
 b) de bioscoop. (ander)
 c) de microscoop. (van)

9. Het allereerste potlood duikt op in
 a) de 14e eeuw. (te)
 b) de 15e eeuw. (in)
 c) de 16e eeuw. (of)

10. De uitvinder van de balpen:
 a) Marcel Bich. (maken)
 b) Laszlo Biro. (ander)
 c) L. Waterman. (tellen)

11.  De uitvinding van het conservenblik is het gevolg
 a) van een wedstrijd. (probleem,)
 b) van een toeval. (voorval,)
 c) van een ruzie tussen twee koks. (gebeuren,)

12. Het op punt zetten van de stoommachine komt op naam van
 a) James Watt. (gebeurt)
 b) Joseph Cugnot. (transpiratie)
 c) Nicolas Appert. (zoeken)

13. Het eerste gedrukte boek is
 a) de Koran. (niet)
 b) de Duitse wetgeving. (zijn)
 c) de Bijbel. (het)

14. In het eerste verkeerslicht
 a) zit een groene gaslamp. (zozeer)
 b) zitten een groene en een rode gaslamp. (al)
 c) zit een rode gaslamp. (vandaar)

15. Thales van Milete wreef met wol op een stuk amber en stelde vast dat
 a) de wrijving voor vonken zorgt. (met)
 b) amber lichte voorwerpen aantrekt. (eens)
 c) amber voorwerpen afstoot. (op)

16. Het begrip ‘elektriciteit’ is afgeleid van ‘elektron’ met als betekenis:
 a) wol. (inspiratie)
 b) vuur. (besluit)
 c) amber. (dat)
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17. Het allereerste uurwerk:
 a) de zonnewijzer. (wat)
 b) de zon. (er)
 c) de waterklok. (in).

18. Het begrip ‘alfabet’ verwijst naar
 a) de Griekse letters alfa en bèta. (iets)
 b) de uitvinder. (of)
 c) de Akkadische taal, ooit gesproken in het oude Mesopotamië. (aan)

19. Een ander woord voor patent:
 a) patroon.  (er)
 b) matrijs. (om)
 c) octrooi. (wordt)

20. Van wie komt de uitroep ‘eureka’?
 a) Van Faraday. (gezocht.)
 b) Van Archimedes. (uitgevonden.)
 c) Van Newton. (verborgen.)

�������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

Score: … op 20.

En? Tevreden met jouw score?
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Oplossingen
Pagina 27

Dat kan niet
Anachronisme: 1 – 2 – 5 – 7 – 8.

Ge-woorden
1.geel – 2.gedrag – 3.geïnd – 4.geslapen – 5.geordend – 6.genade
Edison

Schuiven
3 – 5 – 2 – 1 – 4
zweefvliegtuig

Pagina 28

Kruiswoordraadsel

1 2 3 4 5 6 7 8

1 5 3

2 2

3

4 7

5

6

7 6 1

8 4

1 2 3 4 5 6 7

Rebus
Groot-Brittannië was het eerste land dat postzegels uitgaf.

Pagina 29

In de tijd
1 – 35, 2 – 38, 3 – 37, 4 – 40, 5 – 36, 6 – 20, 7 – 35, 8 – 31, 9 – 25, 10 – 38

Pagina 30

Codewoorden
De uitvinder volhardt als niet een …

Naamkaartjes
Franklin – Faraday

W I E L S A X

A S A R L

T D E G G E

T R A M R E D

E O M A I

R E R H O S

U N S P A O

W A T E R M A N

P A S T E U R
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Zoekrooster
lego – stift – cola – meccano – batterij
uitvinderssalon

Pagina 31

Rekenslang
1867

Kanjer
48 (L) – 82 (E) – 4 (W) – 16 (I)
wiel

Wit en zwart
slim – uit – meer – enkelvoud – roepen – in – even – recht – sterk
Sumeriërs

Pagina 32

Zoveel als mogelijk
in – uit - vin – vit – dun – nut – tuin – ding – duin – guit – tuig – vind- …

Zeg het met getallen

55

30 25

15 15* 10

7* 8 7 3*

4 3 5 2 1  

De Duitser Von Drais slaagde erin om op de loopfiets een stuur te monteren.

Nog eentje
spar – maat – mat – been – zon – zet
patent

Pagina 34

Quiz
1 en a, 2 en b, 3 en b,  4 en a,  5 en c,  6 en c,  7 en c,  8 en a,  9 en c,  10 en b,  11 en a, 12 en a, 
13 en c , 14 en b, 15 en b, 16 en c, 17 en b, 18 en a, 19 en c, 20 en b
Tijdens het zoeken naar een oplossing voor een of ander probleem, gebeurt het al eens dat er 
iets wordt uitgevonden.
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Sjabloon voor een doosje
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