
www.praktischtechniek.nl
Techniek ervaren en beleven in het basisonderwijs.

www.praktischtechniek.nl
Techniek ervaren en beleven in het basisonderwijs.

In OTIB zijn vertegenwoordigd:

Geheimen van het pretpark
OTIB

Postbus 416
3440 AK  Woerden
Korenmolenlaan 4
3447 GG  Woerden

T 0348 43 73 75
F 0348 43 73 85

E info@otib.nl
I www.otib.nl Ontwikkeld in het kader van Verbreding Techniek Basisonderwijs (VTB)

colofon

© 2007, Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf (OTIB), Woerden

Tekst: Isabelle de Ridder, De Ridder Taalwerk, Zoetermeer
Technische redactie: Adrie Willemsen, OTIB, Woerden
Idee, ontwerp en eindredactie: Regina Petit, Lieske Ragay en Josien Visser,

C. van de Graaf & Partners BV, Amstelveen
Vormgeving: Accentdesign, Mijdrecht
Illustraties: Daniël van Kreuningen
Druk: Verweij Printing, Mijdrecht

Meer exemplaren?
Dit boekje is te bestellen en te downloaden. Ga naar www.praktischtechniek.nl.

Dit boekje maakt deel uit van een reeks themaboekjes over techniek ervaren en beleven 
in het basisonderwijs. Eerder verscheen in deze reeks ‘Geheimen van...’:
• ‘Achter de schermen’ Techniek in het schooltheater
• Vissen en techniek
• Bzzz… de schoolbel 
• Buiten koud? Binnen warm!
• De techniek van het na-apen

‘Geheimen van het pretpark’ is een uitgave van OTIB.

www.praktischtechniek.nl
Techniek ervaren en beleven in het basisonderwijs

Geheim
en van het pretpark

Onderzoeksrapport
Een beetje misselijk

5662_Coverboekje_pretpark  19-06-2007  10:52  Pagina 1



www.praktischtechniek.nl
Techniek ervaren en beleven in het basisonderwijs.

www.praktischtechniek.nl
Techniek ervaren en beleven in het basisonderwijs.

In OTIB zijn vertegenwoordigd:

Geheimen van het pretpark
OTIB

Postbus 416
3440 AK  Woerden
Korenmolenlaan 4
3447 GG  Woerden

T 0348 43 73 75
F 0348 43 73 85

E info@otib.nl
I www.otib.nl Ontwikkeld in het kader van Verbreding Techniek Basisonderwijs (VTB)

colofon

© 2007, Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf (OTIB), Woerden

Tekst: Isabelle de Ridder, De Ridder Taalwerk, Zoetermeer
Technische redactie: Adrie Willemsen, OTIB, Woerden
Idee, ontwerp en eindredactie: Regina Petit, Lieske Ragay en Josien Visser,

C. van de Graaf & Partners BV, Amstelveen
Vormgeving: Accentdesign, Mijdrecht
Illustraties: Daniël van Kreuningen
Druk: Verweij Printing, Mijdrecht

Meer exemplaren?
Dit boekje is te bestellen en te downloaden. Ga naar www.praktischtechniek.nl.

Dit boekje maakt deel uit van een reeks themaboekjes over techniek ervaren en beleven 
in het basisonderwijs. Eerder verscheen in deze reeks ‘Geheimen van...’:
• ‘Achter de schermen’ Techniek in het schooltheater
• Vissen en techniek
• Bzzz… de schoolbel 
• Buiten koud? Binnen warm!
• De techniek van het na-apen

‘Geheimen van het pretpark’ is een uitgave van OTIB.

www.praktischtechniek.nl
Techniek ervaren en beleven in het basisonderwijs

Geheim
en van het pretpark

Onderzoeksrapport
Een beetje misselijk

5662_Coverboekje_pretpark  19-06-2007  10:52  Pagina 1



www.praktischtechniek.nl
Techniek ervaren en beleven in het basisonderwijs.
www.praktischtechniek.nl
Techniek ervaren en beleven in het basisonderwijs.

Geheimen van het pretpark
Een beetje misselijk

O _ oe je_ etpa 9 06 007 : 8 ag a



1

2
3
4

DAT IS SHARELLA.

2

Kies met wie je eerst mee wilt doen. 
Werk je in de klas? Doe dan mee met 
Chen en Kim. Lees alleen de blauwe 
bladzijden. Ga je eerst op pad? 
Doe dan mee met Bas en Sharella. 
Lees alleen de groene bladzijden.

Neem een schrift voor je antwoorden 
en tekeningen. Schrijf ook de 
codewoorden in je schrift.

Maak alle 
opdrachten. 

Klaar? Maak een kopie 
van het onderzoeksrapport en 
vul in wat je ontdekt hebt.

DIT IS KIM.

DAT DOEN WIJ 
IN DE KLAS. DOE JE

MET ONS MEE?

WIJ VINDEN HET 
LEUK OM VAN ALLES 
OP TE ZOEKEN EN UIT 

TE PROBEREN.

Wil je ook alles 
weten van 
een pretpark?

DAT IS CHEN.

DIT IS BAS.

DOE JE 
MET ONS MEE?

WIJ GAAN GRAAG 
OP PAD. WE GAAN 

ERGENS NAAR TOE OM 
TE KIJKEN HOE HET 
ALLEMAAL WERKT.

O _ oe je_ etpa 9 06 007 : 8 ag a
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Bas, Sharella, Kim en Chen zijn een dagje naar het pretpark. Super vinden ze
dat. Er is van alles te doen. Maar ook van alles te zien en te horen. Hoe werkt
dat eigenlijk allemaal in een pretpark? Wie zorgt er voor dat het reuzenrad
mooi verlicht is? Hoe gaan de karretjes van de achtbaan naar boven? 
En waar komt dat geluid toch vandaan? Bas, Sharella, Kim en Chen gaan
onderzoeken hoe dat precies zit.

Wat voor techniek is er in 
een pretpark?

WAT?!

HELP, 
IK WIL ER UIT!

WAT ZOU ER 
AAN DE HAND ZIJN? 

OH KIJK, DE MONTEURS 
KOMEN ER AL AAN. 

IK ZIT HIER PRIMA. 
WAT EEN PRACHTIG

UITZICHT!

WEGENS EEN 
TECHNISCHE STORING 

DRAAIT HET REUZENRAD 
NIET. ONZE EXCUSES 

HIERVOOR.

O _ oe je_ etpa 9 06 007 : 8 ag a 3
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Wat maakt een attractie stevig?
In

 d
e k

las

Welke attractie vind jij het leukst in een pretpark? De achtbaan, het reuzenrad
of de spin? Het zijn allemaal grote attracties, die heel stevig moeten zijn.

Alles wat uit twee of meer delen is samengevoegd noem 
je een constructie. Samenvoegen betekent dat losse
delen aan elkaar vastgemaakt worden met een
verbinding. Dat kan bijvoorbeeld door lassen,
lijmen of schroeven. Hoe je iets verbindt, hangt 
af van het materiaal. Lassen kan bij metaal of
kunststof. Bij lassen worden de uiteinden van 
de twee losse delen verwarmd, waardoor
het smelt en aan elkaar ‘plakt’.

Wat heeft een constructie en wat niet? Maak twee rijtjes. 
• Schrijf achter iedere constructie van welk materiaal het gemaakt is en welke

manier van verbinden er gebruikt is. 

liniaal stoel tafel muur kapstok schoolbord
schrift raam beker kast gordijn fiets

Maak nu zelf een constructie. Er zijn twee eisen voor deze constructie:
– De constructie moet minimaal dertig centimeter hoog zijn.
– De constructie moet iets kunnen dragen. Dat betekent dat je 

iets op de constructie kunt leggen zonder dat het instort.

• Bedenk wat je gaat maken en maak een ontwerp.
• Verzamel verschillende materialen. 

Denk aan papier, karton, hout, 
blik, enzovoort.

• Hoe ga je de losse delen 
aan elkaar verbinden? 
Zorg voor het juiste
verbindingsmateriaal.

• Maak nu je constructie. 
• Meet of het de goede 

hoogte heeft. 
• Test daarna of het 

stevig is en je er iets 
op kunt leggen. 

CONSTRUCTIE? 
IK ZIE HELEMAAL GEEN

CONSTRUCTIE. PAS ALS JE 
DE LOSSE DELEN AAN ELKAAR

VASTMAAKT HEB JE EEN
CONSTRUCTIE. IK HELP 

JE WEL EVEN.’

De onderdelen van het reuzenrad zijn met 
enorme schroeven aan elkaar vastgemaakt.

ZO, WAT 
VIND JE VAN MIJN
CONSTRUCTIE?

Een attractie is stevig door zijn 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

O _ oe je_ etpa 9 06 007 : 8 ag a
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In het pretpark

Wat maakt een attractie stevig?

Een attractie is stevig door zijn 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wat is een constructie? Schrijf het goede antwoord in je schrift.
• Losse onderdelen op elkaar.
• Een bouwwerk waarbij losse delen aan elkaar gemaakt zijn.
• Losse onderdelen naast elkaar.

• Zoek zo veel mogelijk verschillende constructies. Welke heb je
gevonden? Schrijf het zo op:

Beantwoord de volgende vragen.
• Hoe staan de attracties eigenlijk 

op de grond? Noem twee 
mogelijkheden.

• Zie je bij dezelfde soort 
attracties dezelfde soort
constructies?
Geef een voorbeeld.

• Welke verbinding hoort 
bij welk materiaal? 

Het materiaal bepaalt de 
manier van verbinden. 
Een houten constructie kun 
je bijvoorbeeld niet lassen. 
Bij hout worden lijm of 
schroeven gebruikt.

Waar ben je al in geweest? Ga je nog in de achtbaan? Welke attracties 
kies je nog meer? Let bij de volgende attracties eens goed op de constructie.
Kijk naar het materiaal en de verbindingen.

Naam attractie Materiaal Manier van verbinden

JA, DAT 
DOE IK OOK…
OP Z’N KOP!

WAT DOE JIJ 
NOU? WIJ ZOUDEN 

TOCH DE CONSTRUCTIE 
VAN DE ACHTBAAN 

BEKIJKEN?

O _ oe je_ etpa 9 06 007 : 8 ag a 5
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Wat maakt een achtbaan spannend?
Wow! Wat kan een ritje in de achtbaan spannend zijn. Hoe komt dat toch? 
Het gaat snel en soms hang je op je kop. Dat spannende gevoel komt door 
de zwaartekracht.

In
 d

e k
las

De hoeveelheid zwaartekracht wordt aangegeven met de letter G, van g-kracht.
Als je niets bijzonders doet (je zit, ligt, staat of loopt) ervaar je een kracht van 1g.
Dat betekent dat je je gewone gewicht hebt. De g-kracht wordt lager of hoger
als je bijvoorbeeld in de auto een bocht maakt, in een lift staat of in een achtbaan
zit. Je hebt het gevoel dat je lichter of juist zwaarder wordt en dat je één kant
op geduwd wordt. 

Waar voel je g-krachten die hoger of lager dan 1g zijn? 
• Schrijf de juiste antwoorden op.

in een vliegtuig op een stoel in een achtbaan
in bed op een schommel op straat

Een ritje in de achtbaan is spannend door de snel veranderende g-krachten. 
Er zijn verschillende soorten g-krachten. Met de ‘prettige’ g-krachten van 
0 tot 5g voel je je zwaarder en word je in de stoel gedrukt. Minder prettig zijn 
de g-krachten onder de 0. Je krijgt het gevoel dat je zweeft en je wordt al 
gauw misselijk. De g-krachten van 
opzij schudden je door elkaar. 

• Maak een achtbaansimulator met
prettige g-krachten. In plaats van
karretjes kun je knikkers gebruiken 
die over je achtbaan gaan. 

• Bedenk wat de prettige g-krachten 
zijn en hoe je deze kunt krijgen.

• Teken een ontwerp op papier. 
• Verzamel materiaal om een 

simulator te maken.
• Maak de simulator. 
• Hebben de knikkers het ‘overleefd’?

Vlogen ze ergens uit de bocht? Wat
moest je aanpassen aan je simulator om
de achtbaan beter te maken?

Een achtbaan is spannend door de snelheid en de wisseling in

_ _ _ _ _ _ _ _ . 

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _

JOEPIE! JA! 
WAT IS DIT GAAF! 
VIND JE NIET?

EH… 
IK GELOOF 

DAT IK NIET ZO 
GOED TEGEN 
G-KRACHTEN 

KAN.’ 

O _ oe je_ etpa 9 06 007 : 8 ag a 6
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Wat maakt een achtbaan spannend? In het pretpark

• Maak nog eens een ritje in de achtbaan. 
Beantwoord daarna de volgende vragen.

• Hoe worden de karretjes aan het begin van de achtbaan omhoog getrokken?
• Hoe blijven de karretjes in beweging?
• Hoe stopt het karretje?
• Zit er een motor in het karretje?

Bij sommige achtbanen
maken ze gebruik van tand-
wielen en een ketting om 
de karretjes te laten bewegen.
Dat gaat heel langzaam omdat
het zwaar is. De tanden van de
ketting grijpen in het karretje.
Eenmaal boven roetsjt het
karretje naar beneden. Door
de zwaartekracht krijgt het
karretje vaart als het naar
beneden gaat. Zoveel dat hij
vanzelf weer omhoog gaat. 
Een motor in het karretje is niet
nodig.

Om het karretje te laten stoppen bewegen twee remplaten van de rails naar
elkaar toe. Onder het karretje zit een derde remplaat. De twee remplaten
klemmen de remplaat van het karretje vast. Door de wrijving vermindert de
snelheid.

• Bekijk eens vier andere attracties. Hoe bewegen en remmen de karretjes
daar? Schrijf het in je schrift, zoals hieronder staat.

Ben je net in een achtbaan geweest? Wat voelde je? Dat je in het karretje werd
geduwd of had je het gevoel dat je zweefde? Vond je het prettig of juist niet?

HÉ, GAAN 
WIJ AL WEER? WIJ 
ZIJN TOCH AL DRIE 
KEER GEWEEST. WE 
WETEN NU ALLE
ANTWOORDEN.

Naam attractie Start Tijdens de rit Stop

Een achtbaan is spannend door de snelheid en de wisseling in

_ _ _ _ _ _ _ _ . 

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _

IK WEET NIET HOE 
HET KOMT, MAAR VANDAAG 

VERGEET IK ALLE ANTWOORDEN 
ZO SNEL. IK GA MAAR WEER OPNIEUW
ONDERZOEKEN HOE HET KARRETJE

PRECIES STOPT!

O _ oe je_ etpa 9 06 007 : 8 ag a 7



Wat zorgt voor extra sfeer bij de attracties?
Veel attracties in een pretpark of op de kermis hebben bijzonder geluid en licht.
Waarom is dat? Doe de volgende proefjes om daar achter te komen.In

 d
e k

las
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• Zoek een spannende film op.
• Zoek een stukje in de film met muziek.
• Bekijk dit stukje film met en zonder geluid.
• Wanneer vond je de film het engst? Met of zonder muziek?

• Pak een voorleesboek.
• Lees een stukje voor zo saai als je maar kunt. Dus zonder hard, zacht,

fluisteren, snel of langzaam.
• Lees nu hetzelfde stukje zo goed mogelijk voor. Gebruik je stem. 

Laat met je stem merken wat er gebeurt in het verhaal.
• Wanneer klonk het verhaal het beste?

Geluid maakt alles nog echter. Het bepaalt hoe je iets hoort. 
En vooral ook hoe je iets beleeft. 

• Zorg voor een zaklamp.
• Maak de ruimte donker.
• Houd de zaklamp

onder je gezicht. 
• Help! Dat is even

schrikken. Wat zie 
je er eng uit.

Licht is nodig om iets 
te zien. Maar vaak wordt
het ook gebruikt om iets
spannend, grappig of lief
te maken. In een pretpark
wordt veel gebruikt gemaakt
van licht en geluid. Vooral bij de attracties met een thema. 
Denk maar aan het spookhuis.

• Vraag eens aan je juf of meester of jullie van het klaslokaal een spookhuis
mogen maken. Wat zou je doen met licht en geluid?

WAT IS ER MET 
JOU AAN DE HAND? JE
HEBT DIE FILM AL DRIE

KEER GEZIEN. JA, MAAR NU 
HEB IK HET GELUID WAT 

HARDER GEZET.

_ _ _ _ _    en  _ _ _ _ _ _   bepalen de sfeer bij een attractie.

Codewoord: _ _ _ _ _  en  _ _ _ _ _ _

O _ oe je_ etpa 9 06 007 : 8 ag a 8



Wat zorgt voor extra sfeer bij 
de attracties?

In het pretpark

9

• Ga op zoek naar drie attracties met geluid. Welke attracties zijn het en 
wat hoor je? Kun je ook ontdekken waar het geluid vandaan komt? 
Schrijf het zo op in je schrift:

Veel attracties hebben een muziekje 
dat je de hele tijd hoort. Het geluid
komt uit grote boxen. Waarschijnlijk
kun je de boxen maar moeilijk vinden.
Waarom is er eigenlijk geluid bij een
attractie? Geluid maakt alles nog
echter. Het zorgt voor de sfeer.

Dat geldt ook voor licht. Licht is 
nodig om iets te zien. Maar vaak 
wordt het ook gebruikt om iets op een
andere manier te laten zien. Het wordt
eng, koud of juist heel mooi. Dit hangt af
van de kleur van het licht, maar ook van
de manier waarop iets belicht wordt. 

• Ga op zoek naar drie attracties met
licht. Welke kleur heeft het licht? Is 
het licht aan of gaat het steeds aan 
en uit? Schrijf het zo op in je schrift:

• Er zijn ook attracties die zo weinig mogelijk licht gebruiken. 
Het is er zelfs donker. Welke attracties zijn dat?

Naam attractie Soort geluid Waar zie je de boxen?

TELLEN? 
DIT ZIJN MEER 
DAN HONDERD
LAMPJES! DAT
WORDT EEN
HELE KLUS. 
(ZUCHT)

WE MOETEN 
TELLEN HOEVEEL
LAMPEN ER BIJ
DEZE ATTRACTIE

ZIJN.

Naam attractie Kleur van het licht Wat gebeurt er met het licht?

_ _ _ _ _    en  _ _ _ _ _ _   bepalen de sfeer bij een attractie.

Codewoord: _ _ _ _ _  en  _ _ _ _ _ _

O _ oe je_ etpa 9 06 007 6: ag a 9
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Wat is het belangrijkste bij een attractie?
Wanneer de makers een nieuwe attractie ontwerpen letten ze op een aantal
dingen. Natuurlijk moet de attractie mooi en spannend zijn. Maar het
belangrijkste is dat de attractie veilig is.

10

De ontwerpers willen een leuke attractie maken. Maar nog belangrijker is de 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  van een attractie.

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

De regels in Nederland zijn best streng als het om veiligheid gaat. 
• Wat zijn voorbeelden van veiligheidsregels in Nederland? 

Schrijf de juiste regels op in je schrift.
• Gordels om in de auto.
• Jas aan als je naar buiten gaat.
• Noodknopje in de lift.
• Een brandblusapparaat in 

openbare gebouwen.
• Hand voor je mond als je hoest.
• Niet langer dan tien minuten telefoneren.
• Een duidelijke nooduitgang in grote gebouwen.
• Helm dragen op de motor.

• Hoe is dat bij jou op school? Welke veiligheidsmaatregelen zie je? Loop
een rondje door de school en schrijf het op. Vergeet de gymzaal niet!

Ook in een pretpark zie je veel veiligheidsmaatregelen. Als je in een attractie
zit, mag er natuurlijk niets misgaan. De makers bouwen een veilige attractie.
Bovendien wordt een nieuwe attractie uitgebreid getest. Dat gebeurt met lege
karretjes of met dummies. Dummies zijn poppen die in de karretjes worden
gezet. Ook als een attractie eenmaal in het 
pretpark staat, wordt hij nog regelmatig 
gecontroleerd op veiligheid.

• Welke veiligheidsregels of 
maatregelen kun je bij jou 
op school testen? 
Bedenk ook hoe en met 
wie je deze kunt testen.

Testrit

IK DENK TOCH DAT 
JE EEN BEETJE OVERDRIJFT. DE 

ATTRACTIES ZIJN VEILIG. BEN JE NIET 
GEWOON EEN BEETJE BANG?

O _ oe je_ etpa 9 06 007 : 8 ag a 0
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Wat is het belangrijkste bij een attractie? In het pretpark

De ontwerpers willen een leuke attractie maken. Maar nog belangrijker is de 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  van een attractie.

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

• Maak een veiligheidsronde door het pretpark. 
Bekijk de volgende punten bij vijf attracties en schrijf het op.

Bij grote attracties is een nooduitgang nodig. Als er wat gebeurt, 
is het belangrijk dat de mensen weten hoe ze weg kunnen komen.  

• Ga naar een grote attractie met een nooduitgang. Is de nooduitgang 
goed zichtbaar? Is de nooduitgang vrij? Is er noodverlichting? 
Kun je ook ontdekken waar je uitkomt? 

• Schrijf op wat je erover ontdekt hebt.

• Zoek nu nog eens een snelle attractie op, de achtbaan bijvoorbeeld. 
Maak een rit en let op de volgende punten:
1. De beugels hebben meestal een U-vorm en zijn 

met zacht schuimrubber bekleed. 
2. Een beugel hoort

strak te zitten. Als je
te los in het karretje
zit, kan de rit pijnlijk
en gevaarlijk zijn. 

3. De beugels mogen
pas omhoog of naar
voren als de karretjes 
helemaal stil staan. 

• En? Klopt het allemaal?
Schrijf je antwoorden op.

Controlelijst veiligheid attracties
attractie 1 attractie 2 attractie 3 attractie 4 attractie 5

Veiligheidsbeugels goed goed goed
Nooduitgang goed niet goed goed
Een duidelijke rij goed goed goed
Brandblusser niet goed goed goed

NEE JOH, DAT IS DE
NOODUITGANG. DIE GEBRUIK JE
ALLEEN ALS ER IETS GEBEURT.

KOM, WIJ GAAN NOG EVEN
VERDER GRIEZELEN.

NU MOETEN WIJ 
HIER NAAR TOE.

O _ oe je_ etpa 9 06 007 : 8 ag a
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Waarom beleeft iedereen een 
pretpark anders?
Iedereen beleeft een attractie anders door een verschil in ervaring. Ervaringen
doe je op met je zintuigen. Je hebt vijf zintuigen waarmee je kunt zien, horen,
proeven, voelen en ruiken. Hoe meer zintuigen je in een attractie gebruikt, hoe
sterker je de attractie meemaakt.

In
 d

e k
las

• Interview de kinderen uit je klas. Vraag waar ze graag naar toe willen op
schoolreisje. Schrijf vijf pretparken op. Laat alle kinderen deze in de
volgorde zetten van waar zij het liefst heen willen. Zijn er veel verschillen?

• Test je eigen zintuigen en die van je klasgenoten.
• Proeven: Neem drie bakjes met iets eetbaars erin (bijvoorbeeld stroop, ket-

chup). Laat je klasgenoten proeven met hun ogen dicht en raden wat het is. 
• Horen: Maak geluiden met verschillende voorwerpen. 

Kunnen ze raden wat het is?
• Ruiken: Laat je klasgenoten drie bakjes ruiken met iets erin. 

Ruiken ze wat er in het bakje zit?
• Zien: Schrijf op een papier letters in verschillende grootte. 

Ga op een afstand staan. Wanneer kunnen ze de letters nog lezen?
• Voelen: Doe wat voorwerpen

in een plastic zak. Laat je 
klasgenoten voelen zonder 
te kijken. Raden ze wat
er in de zak zit?

Door verschillende eigen 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  beleeft iedereen een attractie op een andere manier.

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TECHNIEK? 
NEE HOOR. MAAR IK HOUD WEL 
VAN EEN RITJE IN DE ACHTBAAN.
EEN ATTRACTIEBEHEERDER MOET
NATUURLIJK IEDERE DAG EVEN ZELF

TESTEN OF ALLES NOG WERKT.

WAAROM WIL JIJ
ATTRACTIEBEHEERDER 
WORDEN, CHEN? HOU JE 

VAN TECHNIEK? 

O _ oe je_ etpa 9 06 007 : 8 ag a
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• Hoe vond je het vandaag in het pretpark? Geef een antwoord op de
volgende vragen.

• Wat vond je de leukste attractie. Waarom?
• Wat vond je de minst leuke attractie? Waarom?
• Is er ook een attractie waar je niet in wilt? Welke? Waarom? 

Kies een antwoord.
• Het is voor kleine kinderen.
• Ik vind het eng.
• Ik word er misselijk van.
• Ik vind het gevaarlijk.
• Ik vind het niet 

spannend genoeg.
• Iets anders, namelijk……

Hoe je een attractie vindt, heeft 
te maken met hoe je iets 
beleeft. Dat noem je een
ervaring. Iedereen ervaart
attracties anders. De één houdt
van snelheid, de ander houdt van 
mooie attracties. Door de verschillende
ervaringen beleeft iedereen de attracties 
van een pretpark op zijn eigen manier.

• Ga bij een snelle attractie staan. Veel mensen gaan er in.
Maar er zijn ook mensen die er niet in durven. 
Die staan daar vaak te wachten.

• Vraag eens aan drie mensen 
waarom ze er niet in gaan. 
Schrijf de antwoorden op.

Waarom beleeft iedereen een 
pretpark anders?

In het pretpark

DAT?! DAT IS VOOR
KLEINE KINDEREN. VOND
JE DE REST MISSCHIEN

TE ENG?

DIT VOND 
IK DE LEUKSTE

ATTRACTIE!

Door verschillende eigen 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  beleeft iedereen een attractie op een andere manier.

Codewoord: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Wat weet je nu over een pretpark
en de attracties?
Nu je zo veel weet over attracties, is het de hoogste tijd dat je er zelf één 
gaat ontwerpen. Denk hierbij goed aan wat je hebt onderzocht en ontdekt 
in dit boekje.

14

Beantwoord eerst de volgende vragen.
• Wat voor soort attractie maak je? Moet hij vooral snel zijn of juist

spannend? Of maak je een mooie attractie?
• Van welke materiaal is de attractie gemaakt? 
• Welke constructie gebruik je? Hoe maak je het materiaal aan elkaar?
• Maak je ook gebruik van licht en geluid? Hoe?
• Welke maatregelen neem je om te zorgen dat je attractie veilig is?
• Wat is de naam van je attractie?
• Welke zintuigen wil je aanspreken?

O _ oe je_ etpa 9 06 007 : 9 ag a
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• Pak een vel tekenpapier. Teken je attractie. Zet met pijltjes en woorden
erbij wat alles voorstelt en wat er precies gebeurt.

En nu zelf

Een lichtplan maken.

De achtbaan 
in het klein: 
de maquette.

Een schets maken.

Ideeën opdoen in
het pretpark.

De g-krachten berekenen 
op de computer.

• Je hebt opgeschreven wat jouw attractie doet en hoe het eruit ziet. 
Je hebt een schets van de attractie gemaakt. Nu kun je de attractie
echt gaan maken. Succes met het bouwen!

O _ oe je_ etpa 9 06 007 : 9 ag a 5



Onderzoek het pretpark 
en de attracties

IN HET GEDEELTE 
VOOR KLEINE KINDEREN 
ZAG IK VOLGENS MIJ EEN
ACHTBAAN VAN HOUT. 
ZULLEN WIJ DAAR EVEN 

GAAN KIJKEN?

Sharella, Bas, Kim en Chen zijn op schoolreisje. Ze hebben het pretparkboekje
meegenomen. Ze onderzoeken de verschillende attracties. De uitkomsten van
hun onderzoek vullen ze in op het onderzoeksrapport. Kijk wat Sharella, Bas,
Kim en Chen doen. Dan weet je wat je kunt doen in het pretpark.

• Kijk van welke materialen de attracties gemaakt zijn.
• Kijk hoe de verschillende onderdelen aan elkaar gemaakt zijn.
• Hoe staan de attracties, op of in de grond?
• Schrijf het op in het onderzoeksrapport. 

JE HEBT 
GELIJK. DEZE 
IS VAN HOUT. 
SCHRIJF JE 
HET OP?

JA. EN HOE ZIJN 
DE HOUTEN ONDER-
DELEN AAN ELKAAR
VASTGEMAAKT? MET

SCHROEVEN?

Licht en geluid
HIER WORDT 

JUIST HEEL WEINIG 
LICHT GEBRUIKT. ZOU DAT

OOK MEETELLEN?

Constructie

NEE HOOR! 
IK HEB DE
EERSTE AL
GEVONDEN.

WIJ MOETEN 
OP ZOEK NAAR 

ZO VEEL MOGELIJK
VERSCHILLENDE CON-
STRUCTIES. MAAR
ALLES IS TOCH 
VAN METAAL 
GEMAAKT?

OKÉ, WIJ 
MOETEN DRIE

ATTRACTIES MET
LICHT VINDEN. DAT
WORDT NOG EEN

HELE KLUS.

JA, WANT HET 
GAAT ER OM DAT 

HET LICHT BEPAALT HOE 
JE IETS BELEEFT. HOE

DONKERDER, HOE ENGER.
EH…IK HOEF HIER NIET 

IN, GELOOF IK.

16
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• Controleer welke veiligheidsmaatregelen genomen zijn bij de verschillende
attracties. 

• Vul in het onderzoeksrapport in of er veiligheidsbeugels zijn, hoe het zit
met de nooduitgangen, met de noodverlichting, waar de brandblussers
staan en of er een duidelijke rij is. 

IK? WAAROM 
DOE JIJ DAT NIET?
MOET JE ZIEN HOE
HARD HET GAAT.

Veiligheid

WIL JIJ EVEN 
CONTROLEREN OF 
HIER VEILIGHEIDS-
BEUGELS WORDEN
GEBRUIKT? STAP

MAAR IN.

JA, DE 
NOODUITGANG IS 

IN ORDE. WIJ STAAN
BUITEN.

JA, MAAR EH… 
ALS WIJ HET PRET-
PARK OP VEILIGHEID

WILLEN CONTROLEREN,
MOETEN WIJ VOLGENS
MIJ BINNEN STAAN.

• Kijk in welke attracties geluid te horen is.
• Zoek uit waar de boxen staan.
• Kijk in welke attracties gebruik gemaakt wordt van lichteffecten. 
• Welke effecten zijn dit?
• Schrijf het op in het onderzoeksrapport. 

O _ oe je_ etpa 9 06 007 : 9 ag a 7



Wist je dit al?
De hoogste achtbaan vind je in Amerika. Het hoogste punt is 126,5 meter
hoog. Het hoogste stuk van de achtbaan staat helemaal rechtop. Vanaf dat
punt zoef je met een snelheid van 160 km per uur weer naar beneden. 
Zo snel mag een auto op de snelweg niet eens rijden.

DIT JAAR MOGEN 
JULLIE MEE BESLISSEN OVER 

DE SCHOOLREIS. JULLIE KUNNEN
KIEZEN UIT EEN MUSEUM, DE
DIERENTUIN OF EEN PRETPARK. 

WAT…

Er zijn nu niet veel geheimen meer over het pretpark. Wil je meer weten?
Kijk op de volgende internetsites:

Records van achtbanen: http://proto.thinkquest.nl/~llb326/index.php?
pagina=artikel&art_id=36

Zelf attracties bouwen: http://www.xs4all.nl/~hsmeeman/images/
bouwplaten/3D%20Canon/pretpark.pdf

http://www.ontdekplek.nl/wb/bamboe.html
http://www.digischool.nl/tk/constructie/index.html

Alle pretparken in Nederland: http://www.b9.nl/pretpark/index.htm

Informatie over achtbanen en attractieparken: www.coasterpark.nl 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Constructie

18
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Onderzoeksrapport:
Techniek in het pretpark
Maak een kopie van het onderzoeksrapport en vul hierop in wat je ontdekt
hebt in het pretpark. Er is één voorbeeld ingevuld, zodat je kunt zien hoe
je het rapport in zou kunnen vullen.

Naam
attractie Constructie Beweging Licht&geluid Veiligheid Ervaring Cijfer

Eindcijfer pretpark:

Opmerkingen bij eindcijfer:

Python Staal, met
schroeven

Over de kop en
met veel bochten

Geen licht en
geluidseffecten

Nooduitgang
bij instapplaats;
veiligheidsbeugel
aanwezig

Spannend,
kriebels in buik
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