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NAUT | THEMA 4 | TENNISBALLENSCHIETER | GROEP 7-8

Een tennisballenschieter vraagt om een wedstrijd

In thema 4 Krachtenspel van Naut (groep 7-8) leren de kinderen hoe je kracht overbrengt en 

hoe je draairichting en draaisnelheid verandert. Ook oefenen de kinderen met 21e eeuwse 

vaardigheden zoals het ordenen van informatie en het maken van keuzes op basis van gevonden 

informatie. In de Uitdaging passen de kinderen deze aangeleerde kennis en vaardigheden toe 

als ze een tennisballenschieter maken. Een hele leuke uitdaging met veel ruimte voor creatief 

en oplossingsgericht denken. Een uitdaging die vraagt om een wedstrijd!

Aan de slag met het ontwerp 

Zoek, voordat je met deze Uitdaging begint, op YouTube met de zoekterm tennisball launcher.  

De mooiste dingen komen voorbij en je krijgt een idee van wat kan en werkt. Hierna vind je wat 

voorbeelden. Bekijk de filmpjes eerst zelf voor je ze aan de kinderen laat zien. Het is ook een 

optie om een compilatie te maken van kleine stukjes van filmpjes in Moviemaker:

• middeleeuwse slinger

• kruisboog

• katapult

• met wielen

• met luchtdruk

• muizenval katapult (pas op voor de vingers!)

Afhankelijk van hoeveel techniek de kinderen al aangeboden hebben gekregen, kiezen ze zelf 

voor een bepaalde moeilijkheidsgraad. Laat de kinderen zelf voor materiaal zorgen en probeer 

dat zo eenvoudig mogelijk te houden. Denk aan restmateriaal, oud bouwmateriaal, een oud stuk 

regenpijp of een pvc-dakgoot, postelastieken, oude fietsbanden, ducttape en een oude lepel. In 

de Kringloopwinkel is waarschijnlijk ook oud bouwmateriaal te vinden.

Laat de kinderen buiten bouwen en zorg dat al het materiaal bij de hand is. En vergeet niet: het 

mag best misgaan! Aanpassen, testen, weer aanpassen en opnieuw testen: door trial and error 

leren kinderen heel veel.

De wedstrijd

Gebruik de tennisballenschieters in een wedstrijd. Dat zorgt voor wat extra druk om de schieters 

zo goed mogelijk te maken. Als je er een wedstrijd van maakt, laat dan een wedstrijdreglement 

opstellen door de kinderen, en regel een jury, bestaande uit bijvoorbeeld de conciërge en/of de 

directeur.

https://www.youtube.com/watch?v=9-Hwxw4fgqk&list=PLeqsWDPj6qATtrjyUGJgpoINi9ZaRNjUI
https://www.youtube.com/watch?v=xcSC0DXBTwA
https://www.youtube.com/watch?v=8wKw4V20EJs
https://www.youtube.com/watch?v=klZmhMJQYtU
https://www.youtube.com/watch?v=AZfrDzXtFPg
https://www.youtube.com/watch?v=quDjZzBqYu8
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Zorg voor een cameraman/vrouw, tegenwoordig kun je met veel mobieltjes slowmotionfilmpjes 

maken, en een verslaggever.

Beoordeel ook op uitvoering en creativiteit. En natuurlijk zijn er prijzen (oorkondes) voor de 

mooiste, de stevigste, de origineelste en de verst schietende tennisballenschieter.

Pingpongbalvariant

Een andere optie is om in plaats van een tennisbal een pingpongbal te gebruiken. De technieken 

zijn hetzelfde, maar de afstanden zijn een stuk kleiner. Ook zijn de krachten die op het materiaal 

komen wat kleiner, dus zwakke constructies houden beter. Met pingpongbalschieters kan in het 

lokaal gewerkt worden. De wedstrijd kan bijvoorbeeld in een speelzaal of de aula plaatsvinden.

Veel plezier met deze Uitdaging!

Liesbeth Mol is leerkracht in groep 8 op Nutsschool de Meent in Waalre. Liesbeth geeft tips 

om nog meer te halen uit de Uitdagingen van Naut, Meander en Brandaan.
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