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Een!tandje!bijsteken!/!Kermisattractie!

LESFICHE(/(Een(tandje(bijsteken!/!Kermisattractie!

!

Toelichting 

!
Voor!deze!lesfiche!wordt!gebruik!gemaakt!van!een!document!van!het!OVSG;document!‘praktische!
proef!techniek;!kermisattractie’.!Dit!document!kunt!u!hieronder!terugvinden.!!
!

!

Techniek!

1! Concept 
Binnen! het! domein! techniek! zijn! er! vijf! toepassingsgebieden:! energie,! informatie! en! communicatie,!
constructie,!transport!en!biochemie.!Dit!jaar!staan!transport!en!constructie!centraal.!!

De!leerlingen!maken!een!draaiende!miniatuur!kermisattractie!waarop!minstens!een!popje!kan!blijven!zitten.!

Leerlijn!2! ‘Techniek!hanteren’!en!het! technisch!proces!staan! in!de!kijker,!met!speciale!aandacht!voor!de!
stappen!van!het!onderzoeken,!het!ontwerpen!en!het!evalueren.!!

We!dagen!de!leerlingen!uit!na!te!denken!de!snelheid!waarmee!hun!attractie!beweegt,!de!koppeling!met!de!
grootte!van!de!tandwielen!of!snaarwielen,!stabiliteit,!het!gebruik!van!meerdere!technieken!(bv.! installeren!
van!verlichting,!gebruik!van!hefbomen,!inzetten!van!complexere!technieken!…)!en!keuzes!te!maken.!

De!proef!bestaat!uit!zeven!delen:!
1.! Oriënteren!op!de!proef!
2.! Ontwerpen!van!een!kermisattractie!
3.! Maken!van!een!kermisattractie!
4.! Eerste!test!van!de!kermisattractie!
5.! Verbeteren!van!de!kermisattractie!
6.! Tweede!test!van!de!kermisattractie!
7.! Evaluatie!en!reflectie!

Bekijk!vooraf!nauwgezet!het!evaluatieformulier.!Zo!weet!je!welke!criteria!centraal!staan!en!geëvalueerd!
worden.
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!

Instructie voor de leraar 

1.1! Het!toetsverloop!

!

KERMISATTRACTIE!
Oriënteren(op(de(proef!

In!deze!fase!is!het!de!bedoeling!dat!leerlingen!inzichten!verwerven!i.v.m.!overbrengingen!door!het!gebruik!
van!tandwielen,!snaarwielen!…!!

Dit! kan!door! een!bedrijfsbezoek! te! brengen!bv.! aan!een!bouwwerf!waar! een! kraanwagen! staat! of! een!
betonmolen!komt,!een!fabriek!waar!tandwielen!worden!gebruikt!…!

Ook!het!bezoek!aan!een!kermis!of!een!speeltuin!inspireert!de!leerlingen.!
De!leerlingen!krijgen!de!kans!om!foto’s!te!maken,!ideeën!te!schetsen,!nota’s!te!nemen!…!

Sta,!samen!met!de!leerlingen,!in!verwondering!en!stel!denkstimulerende!vragen!als:!
•! Welke!onderdelen!zie!je?!Zag!je!deze!al!ergens!anders?!(bv.!tandwielen!aan!een!fiets)!
•! Welke!systemen!zie!je?!
•! Hoe!wordt!de!kracht!overgebracht!door!…?!
•! Wat!zouden!de!gevolgen!kunnen!zijn!als!…?!
•! Hoe!komt!het!dat!…?!Kun!je!dat!uitleggen?!
•! Hoe!zouden!we!kunnen!nagaan!of!…?!
•! Welke!koppelingen!worden!gemaakt?!
•! Wat!zal!er!gebeuren!als!…?!
•! Waarom!denk!je!dat!…!?!
•! Wat!voel!je!als!…?!!
•! Speelt!de!grootte!van!de!tandwielen!/!snaarwielen!een!rol?!
•! …!

Heb!tijdens!dit!gesprek!aandacht!voor!volgende!items:!
•! Stabiliteit!
•! Draaiende!bewegingen!
•! Overbrenging!door!tandwielen,!snaarwielen!…!
•! Snelheid!gekoppeld!aan!de!grootte!van!de!tand;!of!snaarwielen!
•! Middelpuntvliedende!kracht!
•! …!

Het!is!niet!de!bedoeling!dat!je!zelf!alle!antwoorden!formuleert.!Stimuleer!de!onderzoekende!houding!van!
de!leerlingen!en!laat!hen!zelf!conclusies!verwoorden.!

Laat!de!leerlingen!verder!onderzoekjes!doen!door!bv.!te!experimenteren!met!de!tandwielen!van!een!fiets,!
een! fietsbel,! een! handmixer! of! –boor,! een! slazwierder,! een! blikopener,! een! kurkentrekker,! een!
optrekgordijn!…!

Vestig!bij!de!leerlingen!de!aandacht!op!het!belang!van!de!grootte!van!de!tandwielen,!de!verhouding!tussen!
de!verschillende!tandwielen,!het!aantal!tanden!…!

Bespreek!met!de!leerlingen!de!opdracht!voor!de!proef:!
•! De!bedoeling!is!dat!de!leerlingen,!in!groepjes,!een!miniatuur!kermisattractie!bouwen.!!
•! De!technische!realisatie!staat!stabiel!en!kan!bewegen.!Dat!gebeurt!door!middel!van!tandwielen!of!door!

een!overbrenging!met! een! riem! (snaarwiel).!Deze!draaibeweging!mogen!de! leerlingen!met! de! hand!
aandrijven!of!er!een!motortje!voor!gebruiken.!!

•! Er!moeten!een!of!meerdere!popjes!veilig!op!de!attractie!kunnen!blijven!zitten.!
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•! De!attractie!kan!worden!uitgebreid!door!er!extra’s!aan!toe!te!voegen:!originaliteit!en!creativiteit!worden!
gestimuleerd.! Ook! het! ingenieuze! of! uitdagende! van! de! constructie! wordt! beloond.! Hierbij! kunnen!
andere!technieken!worden!gebruikt.!

•! De!kermisattractie!kan!verder!worden!afgewerkt!en!voorzien!worden!van!bv.!verlichting,!een!dak!op!de!
constructie!…!

Bij!de!bespreking!van!de!miniatuur!kermisattractie!komen!volgende!vragen!aan!bod:!!!
•! Welke!draaiende!kermisattracties!zag!je?!Welke!ken!je!nog?!
•! Hoe!kan!de!kermisattractie!bewegen?!Hoe!werkt!de!kermisattractie?!
•! Hoe!maakt!de!standhouder!zijn!attractie!aantrekkelijk!–!uitnodigend!voor!de!bezoekers!van!de!kermis?!!
•! …!

In! dit! gesprek! besteed! je! ook! aandacht! aan! de! technische! voorkennis! die! aanwezig! is,! bv.! rond!
eigenschappen! en! bruikbaarheid! van! materialen! en! gereedschappen,! natuurkundige! verschijnselen! als!
middelpuntvliedende!kracht,!werking!van!tandwielen!of!geleiding!van!materialen.!!

!

KERMISATTRACTIE(
Ontwerpen(van(een(kermisattractie(

Criteria!voor!het!realiseren!van!de!kermisattractie.!!

We!formuleren!een!aantal!criteria,!die!minstens!aanwezig!moeten!zijn:!
•! De!werktekening!is!bruikbaar!en!wordt!toegelicht.!(evaluatiefiche!nr.!1)!
•! De!constructie!is!herkenbaar!als!een!kermisattractie.!(evaluatiefiche!nr.!4)!
•! De!attractie!draait!vlot.!(evaluatiefiche!nr.!5)!
•! De!draaibeweging!wordt!manueel!of!met!een!motortje!aangedreven.!(evaluatiefiche!nr.!7)!
•! De!constructie!is!stabiel.!(evaluatiefiche!nr.!6)!
•! Een!of!meerdere!popjes!kunnen!plaatsnemen!op!de!attractie!en!blijven!zitten.!(evaluatiefiche!nr.!8)!
•! Indien!nodig!worden!aan!de!kermisattractie!verbeteringen!aangebracht.!(evaluatiefiche!nr.!3)!
•! De! kermisattractie! wordt! afgewerkt,! met! als! speciaal! aandachtspunt! dat! deze! de! vlotte! draaiende!

beweging!of!de!stabiliteit!van!de!attractie!niet!beïnvloedt.!(evaluatiefiche!nr.!9)!
Bovendien!kunnen!meer!ingenieuze,!complexere!en!creatieve!ideeën!worden!toegevoegd.!We!denken!
bijvoorbeeld!aan!…!
•! Een!extra!beweging!
•! Het!gebruik!van!een!hefboom,!een!krukas,!een!pneumatisch!systeem!…!
•! Gepaste!verlichting!
•! Een!extra!afwerking!zoals!een!dak!op!de!constructie!
•! Muziek!die!begint!te!spelen!wanneer!de!attractie!start!
•! …!

(evaluatiefiche!nr.!2!en!10)!

!

KERMISATTRACTIE(
Plannen(en(bespreken(van(de(constructie(

Op!basis!van!het!bedrijfsbezoek,!het!bezoek!aan!de!kermis,!de!onderzoekjes! in!de!klas!en!het!gesprek!
over!de!voorwaarden,!bespreken!de!leerlingen!in!een!groepje!de!constructie!die!ze!zullen!maken.!

De!leerlingen!voorspellen!hoe!hun!attractie!er!zal!uit!zien,!hoe!deze!zal!werken!en!welke!gereedschappen,!
hulpmiddelen!en!materialen!ze!nodig!zullen!hebben,!rekening!houdend!met!de!criteria.!

De!leerlingen!tekenen!een!of!meerdere!ontwerpen!voor!hun!kermisattractie!en!lichten!deze!kort!toe!aan!de!
leraar.!Je!kunt!hier!nog!enkele!vragen!stellen,!bv.!naar!de!werking!toe!…!Vul!op!de!evaluatiefiche!nr.!1!en!
2!aan.!



!! TOETS!2016!;!einde!zesde!leerjaar!
!

4!

Indien! nodig! zoeken! de! leerlingen! informatie! op! over! de! wijze! waarop! ze! bv.! de! aandrijving! kunnen!
voorzien.!Ze!kunnen!eventueel!nog!enkele!experimenten!opzetten.!

De! leerlingen! kunnen! kosteloos! materiaal! combineren! met! het! gebruik! van! constructiematerialen.! Ze!
mogen!onderdelen!gebruiken!uit! bouwpakketten! zoals! bv.! een!motortje,! tand;! of! snaarwielen,! popjes!…!
Het!is!niet!de!bedoeling!dat!ze!een!kermisattractie!bouwen!met!het!plannetje!van!een!bouwpakket.!

!

KERMISATTRACTIE(
Maken(van(een(kermisattractie(

Naast!materialen! die! de! leerlingen! zelf! verzamelen,! staat,! centraal! in! de! klas,! een! tafel!met!materialen,!
hulpmiddelen!en!gereedschappen:!!
•! Kosteloze!materialen!
•! Verbindings;! en! hechtingsmaterialen:! lijmsoorten,! plakband,! splitpennen,! touw,! ijzerdraad,! lijmpistool!

…!
•! Constructiematerialen,!zoals!bv.!tand;!en!snaarwielen!…!
•! Gereedschappen!als!scharen,!breekmessen,!nietjesapparaat,!schroevendraaiers,!tangen!…!!

Denk!ook!na!over!materialen!in!verband!met!verlichting,!voor!de!afwerking!van!de!attractie!…!!

De!leerlingen!construeren!hun!kermisattractie!en!houden!rekening!met!de!criteria.!

!

KERMISATTRACTIE(
Eerste(test(van(een(kermisattractie(

De!leerlingen!bekijken!kritisch!of!hun!attractie!aan!de!gestelde!eisen!voldoet.!(zie!criteria!hierboven)!

!

KERMISATTRACTIE(
Optimaliseren(van(de(kermisattractie(

De!leraar!vraagt!de!leerlingen!hoe!ze!hun!constructie!kunnen!optimaliseren.!Deze!gesprekken!kunnen!met!
de! ganse! klasgroep! of! in! de! kleine! groep! plaatsvinden.!Suggesties! voor! verbetering!worden! gedaan! en!
ideeën!worden!verzameld.!

Ze!stellen!zich!volgende!vragen:!
•! Waarom!werkt!de!attractie!niet!goed?!
•! Hoe!kunnen!we!dit!verklaren?!
•! Wat! zou! er! gebeuren! wanneer! je! de! grootte! van! één! of! van! beide! (tand)wielen! verandert?! Zal! de!

attractie!dan!sneller!draaien?!Welk! (tand)wiel!moet! ik!vervangen!door!een!groter!of!door!een!kleiner!
(tand)wiel?!

•! Hebben!bepaalde!onderdelen,!zoals!bv.!het!aandrijvingstouw,!de!ketting!of!het!elastiek,!effect!op!de!
snelheid!van!het!draaien!of!bewegen!van!de!attractie?!!

•! Beweegt! de! attractie! sneller! –! trager! –! beter! wanneer! een! dikker! of! dunner! touw! of! elastiek! wordt!
gebruikt?!

•! Hoe!kunnen!we!het!ontwerp!beter!maken?!
•! Wat!gaan!we!veranderen?!
•! …!

Vul!op!de!evaluatiefiche!nr.!3!aan.!
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!

KERMISATTRACTIE(
Tweede(test(van(de(kermisattractie(

De!leerlingen!verbeteren,!indien!nodig,!hun!kermisattractie!en!laten!deze!opnieuw!bewegen.!

Ze!beoordelen!zelf!of!de!aanpassingen!het!gewenste!effect!hebben!en!stellen!opnieuw!bij!waar!nodig.!Ze!
letten!op!de!snelheid!van!de!omwenteling,!de!stabiliteit!van!de!attractie,!de!vlotheid!van!de!beweging!…!

Ze!werken!de!attractie!verder!af.!

Mogelijk!denken!de! leerlingen!na!over!het!decoratieve!aspect!van!een!kermisattractie!(zie!bespreking!bij!
a),!zonder!dat!dit!bv.!de!vlotheid!van!de!beweging!of!de!stabiliteit!van!de!technische!realisatie!in!gedrang!
brengt.!

Tot!slot!tonen!de!leerlingen!hun!miniatuur!kermisattractie.!

Vul!de!evaluatiefiche!nu!volledig!aan.!
!

!

KERMISATTRACTIE(
Evaluatie(en(reflectie(

De!leraar!reflecteert!samen!met!de!leerlingen!over!…!!
•! welke!keuzes!tot!de!beste!resultaten!hebben!geleid?!!
•! hun!voorspellingen!en!of!deze!klopten?!
•! hun!aanpak:!wat!ze!deden?!Wat!onmiddellijk!werkte?!Waar!ze!op!zwoegden?!
•! het!resultaat:!de!stabiliteit,!de!werking,!de!extra’s!die!ze!aanbrachten,!de!afwerking!…!
•! wat! ze! leerden! uit! dit! project.! Wat! ze! zeker! opnieuw! zouden! doen?! Wat! ze! zeker! anders! zouden!

aanpakken?!
•! de!samenwerking!in!de!groepjes.!

Leerplandoelen OVSG 

De!leerlingen!onderzoeken!specifieke! functies!van!onderdelen!bij!eenvoudige!
technische!realisaties!door!middel!van!hanteren,!monteren!of!demonteren.! WO;TEC;01;10!

De! leerlingen! zien! in! dat! elk! onderdeel! van! een! eenvoudige! technische!
realisatie!een!specifieke!functie!heeft.! WO;TEC;01;12!

De!leerlingen!zoeken!de!oorzaak!voor!het!niet!of!slecht! functioneren!van!een!
door!hen!gebruikte!technische!realisatie.! WO;TEC;02;06!

De! leerlingen!kunnen!een!probleem,!ontstaan!vanuit!een!behoefte,! technisch!
oplossen! door! verschillende! stappen! van! het! technisch! proces! te! doorlopen:!
probleemstelling,!ontwerpen,!maken,!in!gebruik!nemen!en!evalueren.!

WO;TEC;02;10!

De! leerlingen! genereren! ideeën! voor! een! ontwerp! van! een! technische!
realisatie.! WO;TEC;02;18!

De! leerlingen! tekenen! een! ruwe! schets! van! de! technische! realisatie! die! ze! WO;TEC;02;19!
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willen!maken.!

De!leerlingen!geven!bij!het!ontwerpen!van!de!technische!realisatie!de!stappen!
die!ze!willen!doorlopen,!aan!(aanwijzen,!tekenen,!noteren,!verwoorden!…).! WO;TEC;02;20!

De! leerlingen! maken! keuzes! bij! het! maken! van! een! technische! realisatie,!
rekening! houdend!met! de! behoefte,! vereisten! en! beschikbare!materialen! en!
hulpmiddelen.!

WO;TEC;02;22!

De! leerlingen! hernemen,! indien! nodig,! één! of! meerdere! stappen! bij! het!
doorlopen!van!het!technisch!proces.! WO;TEC;02;29!

De! leerlingen! zijn! bereid! om! inventieve/innovatieve! oplossingen! te! bedenken!
voor!technische!behoeften.! WO;TEC;04;06!

ET:!2.2,!2.9,!2.11,!2.12,!2.14!

Leerlingenmaterialen 
Voor!de!leerlingen!is!een!instructiebundel!(pagina!25)!voorzien!waarop!de!criteria!staan!uitgeschreven.!
Verder!hebben!de!leerlingen!papier!nodig!om!hun!ontwerp!op!uit!te!werken.!

Benodigde materialen 
Omdat! techniekonderwijs! in!het!basisonderwijs!aansluit!bij!de!echte!belevingswereld!van!kinderen! is!het!
onmogelijk!zonder!materialen!aan!de!slag!te!gaan.!Bij!deze!proef!zullen!volgende!materialen!zeker!vereist!
zijn:!

Materialen!

Constructiematerialen:!
•! allerlei!soorten!papier!en!karton,!houten!plaatjes!…!
•! verschillende!soorten!touw,!elastiek,!ijzerdraad!…!
•! snaarwielen!en!tandwielen!
•! eventueel!elektriciteitsdraadjes,!lampjes!en!houdertjes!
•! materiaal!om!de!attractie!af!te!werken!
•! …!

Popjes!

Mogelijk!constructiemateriaal!zoals!LEGO,!meccano!of!K’nex!

Oude!materialen!uit!bv.!een!klok,!autootjes!…!

Courante!hulpmiddelen:!!
•! scharen!
•! breekmessen!
•! nietjesapparaat!
•! schroevendraaiers!
•! tangen!
•! …!
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Courante!bevestigingsmaterialen:!!
•! lijmsoorten!
•! plakband!
•! dubbelzijdige!plakband!
•! splitpennen!
•! touw!
•! satéstokjes!
•! lijmpistool!
•! …!

Informatiebronnen!die!kinderen!kunnen!raadplegen:!
•! afbeeldingen!van!kermisattracties!
•! boeken!en!stappenplannen!over!tandwielen!en!overbrengingen!
•! geselecteerde!websites!met!ideeën!

!
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Evaluatiefiche voor de leraar 
!

Helem
aal&niet&

0"punten"

O
ntoereikend&
1"punt&

Afdoende&
2"punten&

Zeer&zeker&
3"punten&

Tijdens&de&ontwerpfase&

1! De!leerlingen!tonen,!in!gesprek!met!de!leraar,!aan!dat!ze!een!bruikbare!werktekening!maakten.!
WO-TEC-02-19"
WO-TEC-02-20"

! ! ! !

2! De!leerlingen!formuleren!op!de!leerlingenfiche!inventieve/innovatieve!ideeën!voor!de!constructie.!
WO-TEC-02-18"
WO-TEC-04-06!

! ! ! !

Tijdens&de&constructiefase&

3! De!leerlingen!tonen,!in!gesprek!met!de!leraar,!aan!dat!ze!een!bruikbare!werktekening!maakten.!
WO-TEC-02-29!

! ! ! !

4! De!leerlingen!formuleren!op!de!leerlingenfiche!inventieve/innovatieve!ideeën!voor!de!constructie.!
WO-TEC-02-10!

! ! ! !

5! De!leerlingen!maken!een!kermisattractie!die!vlot!werkt!en!meerdere!omwentelingen!uitvoert.!
WO-TEC-02-22&
WO-TEC-02-06&

! ! ! !

6! De!leerlingen!zorgen!er!voor!dat!de!kermisattractie!stabiel!staat.!
WO-TEC-02-06&

! ! ! !

7! De! leerlingen! hebben! een! systeem! voorzien! waardoor! ze! de! kermisattractie! op! een! handige/vlotte! manier!
kunnen!bedienen.!

WO-TEC-02-22!

! ! ! !

8! De!leerlingen!nemen!maatregelen!zodat!een!of!meerdere!popjes!veilig!op!de!attractie!blijven!zitten.!
WO-TEC-02-22!

! ! ! !

9! De!leerlingen!maken!hun!constructie!attractief.!
WO-TEC-02-10!

! ! ! !

10! De!leerlingen!voegen!aan!hun!kermisattractie!ingenieuze,!complexere!en!creatieve!ideeën!toe.!
WO-TEC-02-22"
WO-TEC-04-06!

! ! ! !

!
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Naam:!!.............................................................................................................!! Klas:!!..................!!

!

!

KERMISATTRACTIE!
Reflecteren!en!evalueren!door!de!leerling!

Maak!een!kermisattractie!die!stabiel!staat!en!waarop!minstens!één!popje!kan!blijven!zitten.!

Deze!bruikbare!informatie!zagen!we!tijdens!onze!uitstap!

!
!
!
!
!
!
!

Ga!nu!op!zoek!naar!overbrengingen!door!tandwielen!of!snaarwielen.!Waar!vind!je!
tandwielen!of!snaarwielen?!

!
!
!
!
!
!
!

Duid!aan!wat!je!zag!

! ! !

! ! !
! !
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Je!werkt!samen!in!een!groepje.!Hieraan!moet!jullie!kermisattractie!voldoen:!
•! De!constructie!moet!herkenbaar!zijn!als!een!kermisattractie.!
•! Jullie!kermisattractie!staat!stevig!en!stabiel.!
•! De!attractie!kan!draaien.!Jullie!mogen!zelf!met!een!hendel!draaien!of!een!motortje!gebruiken!waardoor!

tandwielen!of!snaarwielen!de!attractie!in!beweging!zetten.!
•! Op!de!attractie!kunnen!één!of!meerdere!popjes!blijven!zitten.!
•! Jullie! mogen! zelf! nadenken! hoe! jullie! de! attractie! verder! uitwerken:! jullie! kunnen! een! dak! bouwen,!

verlichting! voorzien,! een! uithangbord! bevestigen,! creatieve! elementen! aanbrengen,! extra! bewegingen!
voorzien!…!

Belangrijk:! Jullie! mogen! slechts! enkele! onderdelen! gebruiken! uit! bouwpakketten,! zoals! bijvoorbeeld! een!
motortje,!tand*!en!snaarwielen,!popjes!…,!maar!jullie!gebruiken!ook!andere!materialen.!

Denk!na!over!jullie!kermisattractie.!

Welke!bewegende!kermisattracties!ken!je?!

!
!
!
!
!
!

Wat!willen!jullie!maken?!Maak!op!een!apart!blad!een!ontwerp!en!houd!rekening!met!de!verwachtingen!(zie!
hierboven)!Welke!geweldige!ideeën!willen!jullie!aan!jullie!kermisattractie!toevoegen?!

Welke!materialen!en!hulpmiddelen!hebben!jullie!nodig?!

Materialen! Hulpmiddelen!

! !

Wanneer!jullie!nog!enkele!experimenten!willen!uitvoeren,!dan!mag!dat!!

Aan!de!slag!!

Bouw!jullie!kermisattractie.!

Test!jullie!attractie!

•! Let!op!de!verwachtingen!voor!jullie!constructie.!
•! Voldoet!jullie!attractie!aan!wat!werd!gevraagd?!Wat!kunnen!jullie!nog!verbeteren?!
•! Pas!de!kermisattractie!aan!en!test!ze!opnieuw!uit.!
•! Werk!de!attractie!volledig!af!zodat!jullie!ze!kunnen!presenteren.!
! !
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Presenteer!jullie!attractie!

•! Toon!jouw!draaiende!miniatuur!kermisattractie.!
•! Dit!vind!je!er!zelf!van!(zeg!het!met!je!eigen!woorden)!

!
!
!
!
!
!

Vul!nu!dit!kader!aan!

Dit!vind!ik!er!zelf!van!!
! ! !

De!werktekening!was!duidelijk!en!bruikbaar.! ! ! !

Als!het!nodig!was,!hebben!we!aanpassingen!gedaan!aan!onze!
attractie.! ! ! !

Onze!constructie!is!herkenbaar!als!een!kermisattractie.! ! ! !

Onze!kermisattractie!draait!vlot.!! ! ! !

De!constructie!staat!stevig!en!stabiel.! ! ! !

Ik!draai!zelf!aan!een!hendeltje!of!gebruik!een!motor.! ! ! !

Een!of!meerdere!poppetjes!kunnen!veilig!plaatsnemen!op!de!
attractie.! ! ! !

Onze!kermisattractie!ziet!er!goed!uit.! ! ! !

Dit!deden!we!extra!aan!onze!kermisattractie!…!
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