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Even voorstellen
Hi, ik ben Lynn, 17 jaar en kom uit 
Harderwijk. Voetballen, sporten en 
elektrische gitaarspelen zijn mijn hobby’s. 
Ook een serie kijken of met vriendinnen 
iets leuks doen, vind ik heerlijk.

Ik wil graag motor leren rijden, maar dan 
moet je 18 zijn. Het werd dus brommer 
rijles en inmiddels heb ik al bijna een jaar 
mijn rijbewijs. 

Waarom heb je gekozen voor een 
schakelbrommer?
Eerst was ik op zoek naar een crossmodel. 
Die vond ik erg gaaf. Mijn vader, die mee 
hielp zoeken, liet mij een racer model zien 
en toen wist ik wat ik wilde.

Op Marktplaats vonden we een hele mooie 

Aprilia RS4 50. Dat is een kopie van een 
echte Aprilia racemotor, maar met een 
motorblok van 50 cc cilinder. Daardoor 
mag hij als brommer op de weg.

Wat is er speciaal aan?
Je krijgt het gevoel dat je op een echte 
motor zit, helemaal door het geluid! Het 
leukste vind ik de enthousiaste reacties 
van mensen. Zeker als ze zien dat er een 
meisje afstapt. 

Hoe hard mag je rijden op de weg en op 
het fietspad?
Binnen en buiten de bebouwde kom mag 
je op de weg maximaal 45 km/uur. Soms 
denken mensen dat ik een motorrijder ben. 😉 
Op het (brom)fietspad mag je 30 km/uur 
binnen de bebouwde kom. Daar buiten  
40 km/uur. 

Welke kleding draag je op je brommer?
Een motorjas en motorhandschoenen. 
Gelukkig maar, want twee maanden 
nadat ik mijn rijbewijs had gehaald, ben 
ik aangereden. Door mijn beschermende 
kleding bleven mijn verwondingen 
beperkt. Toch kon ik even niet rijden, 
want ik moest herstellen en ik was mijn 
zelfvertrouwen kwijt.

Kun je zelf sleutelen aan je brommer?
Het repareren van mijn brommer is een 
eigen project geworden. Inmiddels rijden 
we allebei weer en komt mijn zelfver-
trouwen ook terug. Ik kan weer genieten 
van mijn Aprilia!

INTERVIEW:  
EEN SCHAKEL BROMMER RIJDEN EN ONDERHOUDEN

Als klein meisje ging ik altijd met mijn vader kijken naar de motoren die terugkwamen van een groot event op het circuit van Assen en zo is bij mij de liefde voor motoren ontstaan. 

LYNN
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HOE WERKEN VERKEERSLICHTEN?
Geregeld door computersystemen
Jij fietst vast weleens over een drukke kruising. Die kruising moet veilig zijn voor alle auto’s, 
fietsen, brommers en voetgangers. Verkeerslichten helpen daarbij. Voetgangers hebben hun 
eigen verkeerslicht, automobilisten hun verkeerslicht, bussen én … fietsers. Maar hoe werken 
die verkeerslichten nou? Wist je dat er bij elke kruising met verkeerslichten een kastje staat 
met een computer die al die verkeersbewegingen regelt? Dat is de regelkast waarin de 
computer staat welke bepaalt wie er mag rijden en wie er moet wachten .

Hoe werkt het verkeerslicht dan? 
Er lopen vanuit dit kastje allemaal draden naar de verschillende verkeerslichten. De computer 
geeft een seintje naar een verkeerslicht… bijvoorbeeld spring nu op rood… en dan springt dat 
verkeerslicht op rood. Er is zelfs een tweede computer die het overneemt als de eerste een 
storing heeft. Als fietser kun je de computer laten weten dat je staat te wachten, door op een 
knop voor een fietsersverkeerslicht te drukken. Of als voetganger voor een zebrapad, maar 
als automobilist kun je nergens op een knop drukken? Hoe weet dit kastje nu dat er een auto 
voor een verkeerslicht wacht? Daarvoor zijn er in het wegdek elektrische lussen gemaakt. 
Als er een auto overheen rijdt dan reageert de lus daarop. Doordat de auto van metaal is 
gemaakt, reageert de lus in de weg als een soort magneet op de auto en geeft zo een seintje 
door aan de computer (kast) en zo weet de kast dat er een auto voor het verkeerslicht staat. 
Er zijn ook kruisingen waar wordt gewerkt met een radar die boven een verkeerslicht hangt. 
De radar ziet de auto die stopt en stuurt een seintje door naar de regelkast dat het licht 

op groen moet. Vaak is er ook een tweede lus in de weg gemaakt. Dan 
weet de computer dat er veel auto’s voor het verkeerslicht wachten. De 
computer regelt dan even dat het verkeerslicht voor de rij auto’s langer op 
groen blijft staan. Het verkeer kan dan sneller doorstromen. Fijn toch dat 
de techniek ons helpt om ons veilig door het verkeer te bewegen. Wil je 
zien hoe het werkt? Scan dan de QR en bekijk de video

PROEFJE
Als je een heuvel of een brug 
opfietst, gaat dat makkelijker als je 
fiets in een lage versnelling staat. 
In dit proefje kun je zien  
waarom dat zo is. 

Nodig:
 ☐ fiets met versnellingen
 ☐ stukje felgekleurd plakband of sticker
 ☐ vriend
 ☐ 10 minuten

Stappen:
1. zet de fiets in zijn zwaarste versnelling

2. zet de fiets op zijn kop op het zadel en het stuur

3. kijk naar het voorste en het achterste tandwiel 
waar de ketting omheen gaat

vraag 1: Is het voorste of het achterste tandwiel 
groter?

4. plak op de band van je achterwiel het plakkertje

5. draai de trappers één keer rond

6. tel hoeveel keer het achterwiel rondgaat

vraag 2: Hoeveel keer gaat het achterwiel in zijn 
zwaarste versnelling rond?

7. zet de fiets nu in zijn lichtste versnelling

8. kijk naar het achterste tandwiel waar de ketting 
omheen gaat

vraag 3: Is het achterste tandwiel waar de ketting 
omheengaat groter of kleiner dan in de lichtste 
versnelling?

9. draai de trappers één keer rond

10. tel hoeveel keer het achterwiel rondgaat

vraag 4: Hoeveel keer gaat het achterwiel in zijn 
lichtste versnelling rond?

vraag 5: Gaat het achterwiel minder of meer keer 
rond dan bij de zwaarste versnelling?

vraag 6: Waarom denk je dat je met een lichte 
versnelling makkelijker een heuvel opfietst?

WIST JE DAT?
Er machines zijn ontwikkeld om autobanden te 

testen in een laboratorium. Door een autoband 

op zo’n machine urenlang te laten draaien, kun je 

zien hoe lang een autoband meegaat en ook de 

manier waarop de band slijt. Het is zelfs mogelijk het 

loopvlak (dat is het gedeelte van de band, dat contact 

heeft met de weg) te testen onder diverse weersom-

standigheden; bij kou, warmte etc. 

Deze informatie is heel belangrijk voor de bedrijven 

die de banden produceren. Zij kunnen zo kiezen voor 

het allerbeste rubber voor de allerbeste autoband. 

En dat is dan weer van belang voor een betere 

veiligheid in het verkeer. Zo helpt de techniek ons om 

met veilige banden de weg op te gaan. 

De machine is al 

meer dan 25 jaar 

geleden ontwikkeld. 

Machinebouwfabriek 

VMI Group in Epe 

produceert zulke 

machines.

Welkom in de wereld van Wonen, Werken & Verkeer! We willen nu en in de toekomst allemaal energiezuinig én comfortabel wonen en leven, onderweg, thuis en op het werk. Je digitale assistent 
helpt je op afstand het licht in huis aandoen; handig 
tegen inbrekers. En gaan we straks per hogesnel-heidstrein naar Barcelona in plaats van met een zelfrijdende auto of het vliegtuig? Allemaal dingen 

waar je met techniek een bijdrage aan kunt leveren.

?
??

vmi-group.com
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WAAROM ZIJN DE ENERGIEPRIJZEN ZO HOOG?
Iedereen heeft het erover, de prijzen van energie (gas en elektriciteit) zijn 
hoog. We moeten besparen: de verwarming in de woonkamer omlaag naar 19 
graden, geen licht aan in ruimtes waar je niet bent, op sommige plekken gaat de 
verwarming zelfs helemaal uit. Heb je het koud, dan trek je een dikke trui aan. 

In de hele wereld zijn de energieprijzen nu hoger dan ooit. Dat komt doordat 
Rusland minder gas levert dan normaal. Niet leveren van gas gebruikt Rusland 
als een middel om de oorlog tegen Oekraïne misschien te kunnen winnen. 

Elektriciteit wordt daardoor ook duur. In Nederland is namelijk veel gas nodig 
om elektriciteit op te wekken. Dat kan ook met kernenergie, kolen, windmolens 
en zonnepanelen. Maar daarmee kan niet genoeg elektriciteit worden gepro-
duceerd. Bovendien is het gebruiken van kolen slecht voor het milieu. En bij 
kernenergie zit je met radioactief afval. 

Daarom is het belangrijk om over te stappen naar duurzame energie: elektriciteit 
uit zon en wind. Dan kan Nederland besparen op duur gas en meehelpen om 
klimaatverandering tegen te gaan. Overal zonnepanelen op het dak dus!

ELEKTRICITEIT EN 
DE TOEKOMST
Elektrische auto’s, fietsen en scooters 
komen meer en meer de weg op. 

Wist je dat er in Nederland ook al een 
stoere e-brommer wordt gebouwd? 

Tanken bij het benzinestation is verleden 
tijd. In plaats daarvan ga je opladen. 
De stekker in het stopcontact en je 
vervoermiddel krijgt genoeg stroom om 
weer een tijdje te kunnen rijden. 

HOE MAAK JE STERKE KLEDING?
In het interview met Lynn kon je al lezen dat zij een motorjack draagt op haar brommer. Slim van haar want wist je dat een motorjack beter beschermt dan een gewone jas?

Wol, katoen, leer of polyester: iedere stof heeft unieke eigen-schappen. De een is warm, de ander waterafstotend. Maar hoe maak je sterke kleding? Kleding die beschermt, niet scheurt of zelfs kogels tegen kan houden?

Scan de QR-code en bekijk het filmpje van Klokhuis waarin Bart een fabriek bezoekt waar draden gemaakt worden die sterker zijn dan staal. En hij onderzoekt hoe motorkleding beschermt en toch lekker zit. 

Sinds 1995 bestaat REV’IT! motorkleding in Nederland. Dit bedrijf werkt elke dag aan ontwerp, uitvoering en vernieuwing van hun motorkleding. Het moet lekker comfortabel zitten en veilig zijn. Zij testen de kleding in hun testlaboratorium in het hoofdkantoor in Oss maar zij hebben ook een rijdend Racing Technology Centre. Dit rijdende laboratorium reist naar circuits over de hele wereld waar de motorraces van de MotoGP worden gehouden. Zo kunnen ze direct na de race van de rijders horen wat er goed is aan de kleding op het gebied van veiligheid, comfort en stijl of wat er nog verbeterd kan worden.

Welkom in de wereld van Energie, Water 
& Veiligheid! In deze wereld werken 
mensen met technische kennis hard aan 
het veilig en gezond houden van onze 
aarde, het milieu en natuurlijk onszelf.

MEER OVER BREKR 
IN DEZE VIDEO!

Scan de QR-code om te zien hoe 
zonne-energie ervoor zorgt dat 

jouw mobieltje stroom krijgt.

EXTRA STEVIG!

BEKIJK DE WEBSITE 
VAN REV’IT!
revitsport.com
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ONTWERP, PRODUCTIE & ONTWERP, PRODUCTIE & 
WERELDHANDELWERELDHANDEL NEDERLANDSE  

AUTOFABRIKANT 
DONKERVOORT  
“CREËERT” SUPERCARS
In Lelystad ontwerpt en bouwt familiebedrijf en autofabrikant Donkervoort 
een van de snelste supercars ter wereld. Deze ultra-lichtgewicht sportauto’s 
worden volledig met de hand in elkaar gezet.

Een Donkervoort is heel speciaal. Het is bijna een kunstwerk op wielen. De 
auto wordt namelijk helemaal op maat naar de wensen van de bestuurder 
ontworpen én gebouwd. Daardoor is elke auto uniek. Het duurt gemiddeld 
zo’n zes maanden om een nieuwe Donkervoort te bouwen. Donkervoort 
gebruikt technische innovatie om hypercarsnelheid te kunnen leveren.

Heb je eenmaal een Donkervoort, dan kun je er heel lang in blijven rijden. 
Nieuwe uitvindingen of vernieuwingen kunnen namelijk achteraf gewoon 
worden gemonteerd, zelfs lang nadat de supercar de fabriek in Lelystad 
heeft verlaten.

Het bouwen van een auto door Donkervoort betekent dus pas het 
begin. Door het onderhoud, reparaties of zelfs complete restauraties 
voor iedere auto rijdt 98 procent van alle gebouwde Donkervoorts nog 
steeds rond.

Vader Donkervoort wilde er altijd zeker van zijn dat iedere auto perfect 
werd afgeleverd. Hij maakte daarom altijd zelf een proefrit in iedere 
Donkervoort die de fabriek verliet. Zijn zoon, die nu het bedrijf leidt, 
zet deze traditie voort. Sinds de start van het bedrijf in 1978 zijn er 
ruim 1.500 proefritjes gereden, want zoveel unieke sportwagens zijn 
er inmiddels gebouwd en afgeleverd. 

Wil jij later ook zo’n supercar? Begin maar vast met sparen😉. Je krijgt 
er dan ook een familie van autoliefhebbers bij want bij Donkervoort 
organiseren ze rij-evenementen over de hele wereld op de weg en 
circuits, waar de rijders aan mee kunnen doen. Hier delen ze naast 
hun plezier in het rijden ook hun kennis over de auto’s en hoe je er 
het beste uit kun halen.

TECHTALK IN 
EEN NIEUW JASJE!
Het is je waarschijnlijk wel 
opgevallen dat deze TechTalk 
er heel anders uitziet. 

Wij van Inzpire Design en Communicatie 
hebben de leuke opdracht gekregen om 
een nieuw ontwerp te maken. We hebben 
eerst goed nagedacht over de vorm van de 
TechTalk. Het is nu geen krant meer, maar meer 
een magazine. We hebben ook meegedacht 
over de inhoud. Zoals je ziet zijn er nu meer 
artikelen van verschillende werelden van 
Techniek in één uitgave geplaatst. Nadat we 
nagedacht hebben over de vorm, het doel van 
het blad en de wensen van de lezers, gaan we 
aan de slag. We werken in speciale vormge-
vingsprogramma’s zoals Indesign, Illustrator 
en Photoshop. Als we de verschillende 
ontwerp schetsen klaar hebben, gaan we deze 
presenteren aan de klant. Toen het schets-
ontwerp voor deze TechTalk was gekozen 
moesten we het technisch nog helemaal gaan 
uitwerken zodat er een basisontwerp staat 
dat we voor de volgende uitgaven ook weer 
kunnen gebruiken. Naast het vormgeven 
van de TechTalk doen we nog veel meer. We 
helpen bedrijven met het ontwerpen van 
logo’s, folders, websites, autobelettering, 
briefpapier, advertenties en nog veel meer.

Ons werk is heel gevarieerd, dat maakt het 
zo leuk!

Welkom in de wereld van Ontwerp, Productie & Wereldhandel! In deze wereld bedenken, ontwerpen, 
maken en verkopen we producten en diensten die 
bijdragen aan de handel over de hele wereld. Mét 
alle techniek die daarbij komt kijken, zoals robo-thijskranen bijvoorbeeld die containers op schepen 
laden. Goede beveiliging van al die goederen en geld is heel belangrijk en op de techniek in deze wereld moet echt vertrouwd kunnen worden.

CREATIEVE WERK- PLAATS OP SCHOOL
Zit jij altijd vol ideeën? Experimenteer je graag met materialen en technieken om je ideeën uit te werken? Dan is een TechLab 
of Sciencelab vast iets voor jou! Ben je er al eens geweest met je klas?

In een Techlab of Sciencelab kunnen jouw ideeën echt vorm krijgen met behulp van wetenschap, kunst en technologie. Het is 
een creatieve werkplaats op school waar je misschien zelfs wel een prototype van je idee kunt maken door bijvoorbeeld het 
gebruiken van een lasersnijder en/of 3D-printer.

Ook kun je in een Techlab kennismaken met hout- of metaalbewerking en te weten komen welke gereedschappen je kunt 
gebruiken voor het maken van allerlei voorwerpen. Heel handig! 
En heb je een idee op het gebied van computers? Je kunt er ook programmeren, werken met een drone, een VR-bril, 
webdesign en robotica!

In onze regio Noordwest-Veluwe is De Bogen in Harderwijk de enige basisschool met een eigen Sciencelab. TechLabs vind 
je in de scholen van het voortgezet onderwijs: het Nuborgh College in Elburg en Nunspeet, het Morgen College in Harderwijk 
en de RSG Levant in Zeewolde. 

Basisscholen - ook de jouwe - kunnen de labs vanaf groep 6 een aantal keren per jaar bezoeken. Je kunt dan samen met je 
klasgenoten gaan ontdekken of jouw ideeën met behulp van techniek en technologie echt gemaakt kunnen worden. En of je 
dat leuk vindt natuurlijk!

Ben jij al eens naar een TechLab of Sciencelab geweest en vind je het leuk om daar iets over te vertellen? 
Stuur je verhaaltje op naar projecten@platform-techniek.nl en  
wie weet staat jouw artikel in de volgende TechTalk! noordwestveluwe.techlab.nl

donkervoort.com/nl/how-we-create/

inzpire.nl
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Colofon
TechTalk verschijnt 4x per 
jaar en richt zich op de 
bovenbouw van het basison-
derwijs. TechTalk is uitgave 
van Platform Techniek.

Platform Techniek, een 
samenwerkingsverband 
tussen onderwijs, 
ondernemers en overheid, 
zet zich sinds 2001 in om 
jongeren te enthousias-
meren een technisch beroep 
te kiezen. Hierbij wordt 
nauw samengewerkt met 
de verschillende TechLabs 
in de regio en De Techniek 
Academie in Harderwijk.

Voor meer informatie:
Platform Techniek 
Noordwest-Veluwe
Westeinde 100,  
3844 DR Harderwijk
info@platform-techniek.nl
www.platform-techniek.nl
Copyright © 2023 Platform 
Techniek
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(VMI Group), Gerrie Bos 
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ONTDEKKERSFESTIVAL IN HARDERWIJK
Tijdens dit festival ontdek je allerlei spannende belevingen rondom techniek & technologie. Zintuigen 
prikkelende activiteiten waarbij ontdekken bovenaan staat. Hoe kun je energie opwekken? Hoe maak je een 
digitale kloon van jezelf? Hoe smaakt geprint voedsel? Hoe verzorg je een robothond? Ontdek de techniek 
achter muziek en ga zo maar door.

Het festival is op zaterdag 25 maart en gratis toegankelijk voor jong en oud. 
www.ontdekkersfestival.nl

V W E R K W I J Z E T E W
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R A A P M O M Z H W I N D
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T T A T B A A N N E R E L

S W S A M E N W E R K E N

WINNAARS:
Het antwoord van de rebus uit de Techtalk #18, Hi-Tech & 

Science van oktober 2022 is: Toptechniek.

De winnaars zijn: Finn uit groep 7 van De Margrietschool in 

Ermelo en Thomas uit groep 7 van De Schuilplaats in Putten.

Als prijs mogen zij een middag zwemmen met een vriend(in) 

in hun favoriete zwembad in de buurt.

Gefeliciteerd jongens en veel zwemplezier gewenst!

Oplossing:

OUDERTALK
Voor u ligt een gloednieuw ontwerp van de 
Techtalk. Ons magazine is in een nieuw jasje gestoken en 
daar zijn we trots op! Niet alleen het ontwerp is vernieuwd, 
ook de inhoud. Zo behandelt iedere Techtalk nu niet 1, maar 
3 werelden. In deze Techtalk zijn dat de werelden Wonen-
werk-verkeer, Energie-water-veiligheid en Ontwerp-productie-
wereldhandel. We hopen dat u en uw kind nog meer plezier 
beleven aan de vernieuwe Techtalk.

Groet,
Jeroen Hofstra
Bestuur Platform Techniek Noordwest Veluwe

Weet jij de oplossing? 
Mail je antwoord naar: projecten@platform-techniek.nl  
en wie weet win jij een leuke prijs!

WOORDZOEKER


