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MEANDER | LESSUGGESTIE | GROEP 8 

Spectaculaire achtbanen
Durf jij erin?

Lesduur: 45 minuten  |  Lesvorm: zoek- en schrijfopdracht  |  Werkwijze: zelfstandig of in tweetallen

Wat heb je nodig?

• computer met internet

• geprinte wereldkaart (zie bijlage)

In de Efteling vind je verschillende achtbanen, waaronder de Baron 1898. Deze achtbaan is 

geopend in 2015 en er hoort een spannend verhaal bij. Jacques Vriens schreef er een boek over. 

Beantwoord de vragen en zoek uit waar de meest spectaculaire achtbanen ter wereld staan. 

Opdracht 1

Ga naar de website: www.jufsanne.com. Lees het interview met Jacques Vriens. Beantwoord 

daarna de vragen.

1 Is Jacques Vriens zelf in de Baron 1898 geweest?
  ja      nee

2 Wat vindt Jacques Vriens van deze achtbaan?

3 Is het verhaal van de Baron 1898 echt gebeurd?
  ja      nee

4 Ben jij in de Baron 1898 geweest? Zo nee, zou jij het durven?
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Opdracht 2

Er zijn mensen die verzot zijn op achtbanen. Ze proberen zoveel mogelijk achtbanen in de wereld 

te bezoeken. Je kunt zelfs lid worden van een achtbaanfanclub, die speciale reizen organiseert. 

Maar waar moet je naartoe voor de gaafste achtbanen?

•  Maak een top tien met gaafste, engste, spectaculairste achtbanen ter wereld.  

Zoek op internet naar: top tien achtbanen ter wereld.

•  Let op! Kijk goed bij je bron welke datum erbij staat. Als je een filmpje of tekst bekijkt uit 

2005, is de kans groot dat er de laatst jaren mooiere of spectaculaire achtbanen te  

vinden zijn. Probeer actuele bronnen te vinden.

Opdracht 3

Bedenk een tekentje voor een achtbaan en teken de achtbanen die je hebt gevonden op de 

wereldkaart. Wat valt je op als je de kaart bekijkt? 

   

Opdracht 4

Zoek op wat (op dit moment) de snelste achtbaan ter wereld is.

Waar staat deze achtbaan? En hoe snel ga je daarin?

   

Opdracht 5

De Efteling heeft verschillende achtbanen. De Baron 1898 is nieuw en heel spannend. Waarom is 

het voor pretparken belangrijk om (nieuwe) spectaculaire achtbanen te hebben?

   

Opdracht 6

Kijk op YouTube naar een filmpje over de vijf engste achtbanen ter wereld. Zoek op: top 5 engste 

achtbanen ter wereld. In welke achtbaan zou jij echt nooit durven? Waarom niet? 

   

Efteling, Baron 1898. (Bron: Wikimedia/TimvdH96)
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Antwoorden

Opdracht 1

1 ja

2 Jacques Vriens vond het doodeng.

3 nee

4 eigen antwoord

Opdracht 3

De meeste achtbanen staan in de Verenigde Staten. Een klein land zoals Japan heeft twee van de 

meest spectaculaire achtbanen. 

Opdracht 4

In 2016: de Formula Rossa in Ferrari World in Abu Dhabi,  de Verenigde Arabische Emiraten,  

206 km/u.

Opdracht 5

Omdat het veel mensen trekt. Een achtbaan moet spannend blijven, omdat mensen er graag 

meerdere keren in gaan. Als er nooit een andere achtbaan komt, blijven de mensen weg.

 


