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Wheels at work 

Katrol 

Stel je eens voor dat je een zware piano een verdieping omhoog moet tillen. Hoe zou het zijn om deze 

piano de trap op de tillen? Als je de piano met een paar katrollen omhoog hijst, gaat dit een stuk 

makkelijker.  

Om uit te vinden wat katrollen doen kan je ze op verschillende manieren testen. Hier gebruiken we 

verschillende katrollen voor. Omdat het leuker is om met zwaardere gewichten te testen, kan je het 

beste katrollen kopen bij de bouwmarkt en niet bij de speelgoedwinkel. 

Materiaal: 

- Katrollen 

- lege melkpakken (vla of sap) of andere bakjes/zakjes die als gewichten gebruikt kunnen 

worden. 

- Zand of ander materiaal om deze te vullen 

- stukken stevig metaal draad van ongeveer 20cm 

- Tape 

- Nietmachine  

- Tang om het metaal draad te buigen 

- Handschoenen 

Stap 1: 

Vul de lege pakken met zand of iets anders wat het pak zwaarder maakt. 

Stap 2: 

Maak de pakken aan de bovenkant dicht met plakband of 

nietjes, zodat er geen zand uit lekt. 

Stap 3: 

Haal het metaal draad door de bovenkant van elk pak. Dit 

wordt het handvat/ haakje om het pak aan op te tillen. Buig 

het metaal draad aan beide zijden naar boven om en draai dit 

aan elkaar. 

Als je met de gewichten aan de slag gaat is het handig om handschoenen bij de hand te hebben, een 

touw dat snel tussen je handen door gaat kan flink pijn doen. 

Experimenteren met katrollen 

Voordat je met de experimenten kan beginnen moet je eerst een goede plek vinden waar je de katrollen 

op kunt hangen. Dit kan bijvoorbeeld aan een stok, die je tussen twee stoelen of tafels legt. 

Er zijn verschillende manieren om met een enkele katrol een gewicht op te tillen. Probeer de manieren 

die op het plaatje staan eens. Met welke manier krijg je het gewicht makkelijker omhoog?? 



Als je met twee katrollen werkt, kan je dit ook op verschillende manieren doen. 

Welke van deze manieren gaat makkelijker? En is het nog makkelijker om iets op te tillen als je twee 

katrollen gebruikt? 

Hang twee sets van twee katrollen boven elkaar en haal het touw er doorheen zoals op de afbeelding 

hieronder. 

Maakt deze constructie het nog makkelijker om gewichten te tillen? En hoeveel gewicht zou je hiermee 

kunnen tillen? 



Windas 

Materiaal: 

- Bezemsteel of stok van ongeveer een meter lang met een diameter van 2,5cm 

- Stok van 60 cm met een diameter van 0,6 cm 

- 2 koffie blikken met een plastic deksel van 250 gram  

- 2 spijkers 5 cm 

- 2,5 meter aan stevig touw 

Stap 1: 

Doe de plastic deksel van het koffie blik op de onderkant van het blik. Zoek het midden van de deksel 

en maak met een spijker een gat door de deksel en onderkant van het koffie blik. Pak een grotere stok 

met een punt en duw deze door het gat heen om het gat groter te maken. Zorg dat het gat groot genoeg 

is om de lange stok door te schuiven. Doe dit ook met het tweede blik. 

Stap 2: 

Schuif de stok door beide blikken, de blikken met de opening naar elkaar toe. Plak de blikken met tape 

stevig aan elkaar vast. 

Stap 3: 

Sla twee lange spijkers door de blikken. De spijker moet lang genoeg zijn om het blik met de stok te 

verbinden. 

Stap 4: 

Bindt met een elastiek het smallere stokje aan een uiteinde 

van de stok met de blikken. Plak of bindt dan het uiteinde 

van het touw aan de blikken. 

Stap 5: 

Leg je prototype op de rugleuning van twee stoelen of tussen twee tafels en ga aan de 

slag. Gebruik hier de gewichten van het katrol experiment. 

Experimenteren met een windas 

Maak een van de gewichten(melkpakken) aan het vrije uiteinde van het touw. Draai met 

het kleine stokje de hele constructie en til zo het pak op.  



Waterrad 

Experimenteren met een miniatuur waterrad kan super leuk zijn. Je kan het wiel laten draaien met 

water zodat je ingewikkelde en zware constructies kan optillen. Dit model hoef je niet van hout of 

metaal te maken, plastic borden en bekers doen het net zo goed! 

Materiaal: 

- 4 plastic borden (steviger dan standaard wegwerp bordjes, liefst wel met een opstaand randje) 

- Maximaal 24 plastic bekertjes (stevige wegwerp bekers) 

- Plastic buisje van een balpen 

- (Naaimachine spoeltjes (moet een balpen doorheen kunnen), of iets wat zorgt dat het wiel niet 

van de as af draait.) 

- Tape 

- Touw 

- Spijker 

- Schaar  

Stap 1: 

Maak een gat, van ongeveer een halve centimeter in diameter, in het midden van elk bord. 

Tip, Je kan het midden van een bord of koffie blik vinden door te zoeken naar de plek waar het bord op 

een potlood blijft balanceren. 

Stap 2:  

Plaats twee borden met de onderkant tegen elkaar en 

duw de stift van de balpen door de gaten. Herhaal dit 

voor de andere twee borden. 

Stap 3: 

Plak elke set borden aan elkaar. 

Stap 4:  

Snij 6 van de plastic bekertjes doormidden, bewaar de bovenkant 

Stap 5: 

Scheur een stuk tape van 65cm af. Plak een bekertje in de lengte 

richting aan het tape vast. Doe daarna het tape door een van de halve 

bekertjes. Schuif door tot deze om de hele beker heen zit, hierdoor 

zitten de bekertjes steviger vast. 



Stap 6:  

Doe hetzelfde met de andere 11 bekertjes, zorg dat ze ongeveer 1,5 centimeter van elkaar af zitten. 

Stap 7: 

Vouw het stuk tape met de bekertjes om de rand van een van de bordensets. Zorg dat je elk bekertje 

apart vast maakt aan de buitenkant van de borden. 

Stap 8: 

Duw beide bordensets tegen elkaar aan over het buisje. Zet ze met tape aan elkaar vast zodat ze als 

1 wiel draaien. 

Stap 9: 

Plak het begin van ongeveer 6 meter touw aan het lege wiel en wikkel een deel eromheen. 



Voor de opstelling 

- 2 koffie blikken, of gewone blikken 

- Zand/ stenen op de blikken te vullen 

- 2 stokken van 60 cm (2,5 cm diameter) 

- 10 dikke elastieken 

- Stuk stevig metaal draad van 45cm (oude kleding hanger) 

- Plastic buisje van een balpen 

- Zaag  

- Twee katrollen die op afstand gehouden worden, of 1 enkele 

- Spijkers 

Stap 1: 

Bevestig een stok van 60cm verticaal aan een koffieblik. Wikkel 3 of 4 dikke elastieken strak rond het 

blik en zet de stok zo vast. Let erop dat de blikken gevuld zijn met zand of stenen, anders vallen ze 

gelijk om. 

Stap 2: 

Zaag een van de plastic balpen buisjes doormidden. Maak 1 van deze 2 helften op  ongeveer 30cm 

hoogte, horizontaal aan de stok vast met een dik elastiek. Herhaal deze stappen voor de andere stok. 

Stap 3: 

Plaats de blikken aan de buitenzijdes. Schuif het wiel met de bekertjes en het touw over de metalen 

draad heen. Steek het metaal draad door het buisje van de balpen. Zorg ervoor de het wiel een stukje 

boven de grond hangt. 



Stap 4: 

Voordat we het experiment kunnen uitvoeren moeten we nog een paar dingen klaarzetten. 

Hang 1 van de katrollen over een stoel of aan een haakje in de buurt. Haal de draad door de katrol en 

laat het uiteinde op de vloer hangen. Als laatste kan je een gewichtje maken door een aantal spijker bij 

elkaar te binden met een elastiekje.  

 

Om het wiel te laten draaien giet je water (of een aantal knikkers) in de bekertjes. 

 

 

(op de afbeelding kan je zien hoe de laatste stap werkt.)   



Windmolen 

Materiaal: 

- 4 plastic borden (steviger dan standaard wegwerp bordjes, met een opstaand randje) 

- Stuk stevig metaal draad van 40cm (oude kleding hanger) 

- Leeg melkpak (vla of sap), of een stuk stevig karton waar je dit uithaalt, dit kan van muesli, of 

cornflakes pakken zijn. 

- Plastic buisje van een balpen, 2,5cm 

- Tape 

- Spijker 

- Schaar  

Stap 1: 

Pak 4 borden. Zoek het midden van het bord. Maak hier een gat in dat net groot genoeg is om een 

metaaldraad doorheen te schuiven. Herhaal dit bij de andere drie borden. 

Stap 2: 

Plak 3 borden aan elkaar zoals op het plaatje. Zorg ervoor dat de gaten goed boven elkaar zitten. 

Stap 3: 

Knip een (melk)pak in vieren, zo dat je 4 stukken hebt, met een driehoek aan beide uiteindes. 

(Je kan dit ook uit karton snijden, maar dan moeten de 3-hoekige uiteindes wel omgevouwen worden.) 

Stap 4: 

Neem het plasticbuisje van een balpen, houdt dit onder de 3 aan elkaar geplakte borden. Schuif het 

gebogen stuk metaal draad van 40 cm door het buisje en de borden. Dit is de as. 

Stap 5: 

Plak de 3-hoekige flappen van een zijde van de 4 kartonnen stukken aan het bovenste bord op de as. 

Doe daarna het 4
e
 bord boven op de stukken karton op de as en plak deze vast.



Voor de opstelling, deze is hetzelfde als bij het waterrad 

- 2 koffie blikken, of gewone blikken 

- Zand/ stenen op de blikken te vullen 

- 2 stokken van 60 cm (2,5 cm diameter) 

- 10 dikke elastieken 

- 2 stukken stevig metaal draad van 45cm (oude kleding hanger) 

- Plastic buisje van een balpen 

- Zaag  

- Spijkers 

- Föhn  

Stap 1: 

Je kan de opstelling met de blikken van het waterrad gebruiken of deze nogmaals bouwen. 

Plaats de blikken aan de buitenzijdes.  

Steek het metaal draad door het buisjes van de balpen. Zorg ervoor dat deze boven aan de stokken 

zitten. Bindt de bovenkant van de as met een elastiek aan deze horizontale draad vast. 

Plak het tweede stuk metaal draad aan beide blikken vast. Als laatste bind het gebogen stuk van de as 

aan deze horizontale draad vast. Nu kan je gaan testen! 

Oorspronkelijke tekst uit; Wheels at Work, building and experimenting with models of machines. 

Geschreven door Bernie Zubrowski en geïllustreerd door Roy Doty. 

Wheels at work 1, 2.23 min 

https://www.youtube.com/watch?v=V_52QrmFTfI 

Wheels at work 2, 1.24 min 

https://www.youtube.com/watch?v=Myt4n4AqUgA 

Wheels at work 3, 6.40 min 

https://www.youtube.com/watch?v=GNnX8uatrC4&feature=youtube_gdat 

https://www.youtube.com/watch?v=V_52QrmFTfI
https://www.youtube.com/watch?v=Myt4n4AqUgA
https://www.youtube.com/watch?v=GNnX8uatrC4&feature=youtube_gdat


Boodschappenlijst om bovenstaande te bouwen 

Gamma: 

- 1 Bezemsteel 0,9m* 2,5cm  

- 4 stokken van 60 cm (2,5 cm diameter) 

- 1 stok van 60 cm * 0,6 cm  

- 2 spijkers 5 cm  

- 10+ meter aan stevig touw  

- Touw 

- 4+ spijkers 

- Tape, schilders tape en ductape 

- Twee katrollen  

- (2x Twee katrollen die op afstand gehouden worden) 

Hema: 

- 8 plastic borden (steviger dan standaard wegwerp bordjes, met een opstaand randje) 

- 12-24 plastic bekertjes (stevige wegwerp bekers) 

- 4 Buisje/stift van een balpen 

- 2 Naaimachine spoeltjes (moet een balpen doorheen kunnen) 

Algemeen/zelf verzamelen 

- 10 dikke elastieken 

- 4 stukken stevig metaal draad van 45cm (oude kleding hanger) 

- 3 stukken stevig metaal draad (oude kleding hanger) 

- Zand/ stenen op de blikken te vullen 

- 2 koffie blikken met een plastic deksel van 250 gram  

- 4 koffie blikken, of gewone blikken 

- Lege melkpakken (vla of yoghurt), of een stuk stevig karton waar je dit uithaalt, dit kan van 

muesli, of cornflakes pakken zijn. 


