
experimentenboek
voor toekomstige uitvinders!

Het mini-



IN DIT BOEKJE STAAN 
ALLEMAAL LEUKE PROEFJES! 
Je kan ze alleen, of met de hulp van een volwassene doen. Bijna alles wat je nodig hebt kan je thuis 
vinden. Als een proefje niet lukt, probeer het dan gewoon nog een keer. Uiteindelijk kan iedereen 
het. Veel plezier!

AANKOOPADVIES 
Het kan zijn dat je een of meerdere van de benodigdheden niet in huis hebt, 
maar gelukkig is het meeste te verkrijgen in de supermarkt. 

WAT?  WELKE AFDELING? 
Ko�  efi lters Ko�  e
Satéstokjes Non-food
Kleurstof Bakproducten
Natuurazijn Oliën
Baking soda Bakproducten 
Skittels Snoep
Rietjes Non-food
Tie-wrap Bouwmarkt
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toekomstig uitvinder!

DISCLAIMER
De organisatoren van 
Zpannend Zernike en de 
makers van dit boekje 
zijn op geen enkele 
manier aansprakelijk voor 
schade of ongevallen die 
voorvloeien uit het gebruik 
van dit boekje. Het doen 
van de proefjes is 
op eigen risico.

Dit mini-experimentenboek

is van:

3
ZWARTE INKT?

4
REGENBOOG

5
REGEN

6
KIJK HOE STERK 

IK BEN!

7
GEKLEURDE BLOEMEN

8
EITJE PELLEN ZONDER 

HANDEN

9
BEWEGENDE VINGER SCHUIMVULKAAN 

1
SUPER STERK WATER

2
KLEURRIJK KOOLSAP



WAT HEB JE NODIG?

muntjes

klein glas

afwasmiddel

naalden

water
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Hoe sterk 
is water 
eigenlijk?

 Stappenplan

1  Spoel eerst het glas en de muntjes goed 
af met warm water.

2  Vul het glas tot de rand met water. 

3  Doe voorzichtig een muntje in het glas, 
hoeveel muntjes denk je dat er in het glas 
passen voordat het glas overstroomt? 

4  Doe één voor één muntjes in het glas 
totdat het glas overstroomt. Kijk goed 
vlak voordat het glas overstroomt. 

5  Leg heel voorzichtig een naald op het 
water, dit kun je het beste doen door 
hem heel voorzichtig over het water te 
schuiven. Dit kan soms even duren voordat 
het goed lukt. 

6  Als de naald op het water ligt, doe dan 
een druppel afwasmiddel in het glas. 

 Wat gebeurt er nu?



HOE WERKT HET?
✏ In water zitten allemaal kleine deeltjes, watermoleculen, deze 
deeltjes houden elkaar allemaal vast. Als er eigenlijk al te veel 
water in het glas zit, houden deze deeltjes elkaar nog steeds vast, 
waardoor er een laagje water boven het glas uitsteekt. 

Als je er dan nog een muntje bij in legt, kunnen deze deeltjes elkaar 
niet meer vasthouden en stroomt het glas over. 

De naald blijft op het glas drijven doordat 
de waterdeeltjes elkaar zo stevig 

vasthouden. 

Als je er dan een druppel 
afwasmiddel bij doet, 

kunnen deze water deeltjes 
elkaar niet meer zo goed 
vasthouden, waardoor de 
naald zinkt. 
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WAT HEB JE NODIG?

 Stappenplan (verse rode kool)

1  Laat een volwassene een deel van 
de rode kool in kleine stukjes snijden.

2  Doe de stukjes in een pan, 
giet er wat water bij.

3  Laat een volwassene de kool koken.

4  Zet het fornuis uit en laat het afkoelen.

5  Als alles afgekoeld is, giet het rode koolsap 
af door een zeef in een kommetje.

 Stappenplan (rode kool uit een potje)

1  Giet het rodekoolsap af in een 
kommetje of glas.

  Nu kan het echte experimenteren beginnen!

6  Giet een klein beetje paars water in een 
glas en voeg er een vloeistof aan toe die 
je wilt testen. Bijvoorbeeld water, azijn, 
citroensap, zeepwater of baking soda in 
water. De vloeisto� en veranderen van 
paars naar een andere kleur. Het wordt 
groen/blauw, paars of rood. 

 Ook leuk: Meng eens verschillende 
kleuren. Wat gebeurt er nu?

Allerlei verschillende stoffen kunnen rodekool-sap magisch van kleur laten veranderen. Probeer het zelf eens.
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een rode kool (vers of in een potje)

een glas

een eetlepel
een pan

een mes

een kommetje

vloeisto� en die je wilt testen



HOE WERKT HET?
✏ Het rodekoolsap is wat we noemen een indicator. Als je er zuren 
aan toe voegt zoals citroenzuur of azijn, verandert de kleur van 
het sap van paars naar rood omdat de stofjes in het rodekoolsap 
veranderen in andere sto� en met een rode kleur. 

Baking soda en zeepwater zijn het tegen overgestelde van zuren: 
basen. Ook deze sto� en reageren met het rode-

koolsap, maar deze keer verandert het in 
een blauw/groene stof. 

Als een stof niet zuur of een 
base is zoals water, reageert 

het niet en blijft het sap 
paars. Zuren en basen 

reageren samen tot 
water. Zo maak je van 
blauw en rood weer 
paars. 
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WAT HEB JE NODIG?

 Stappenplan

1  Knip uit het ko�  efi lter een strook van 
1,5 cm. Dit doe je vanuit het midden. 

2  Zet op de strook op 1 cm van de onderkant 
(niet de geribbelde kant) een stip. 

3  Zet op de stip van stap 2 nog tien keer een 
stip en laat deze tussentijd even drogen. 
Nu heb je een heel dikke zwarte stip.

4  Prik de satéprikker door de bovenkant 
(geribbelde kant) van het ko�  efi lter.

5  Hang het ko�  efi lter in een glas met 
water, het water moet net de onderkant 
van het ko�  efi lter raken. Het water moet 
onder de zwarte stip blijven. 

6  Als het water tot aan de satéprikker is 
gekomen kun je het ko�  efi lter uit het 
glas met water halen en laten drogen.

Deze stappen kun je herhalen met andere 
zwarte stiften om te zien uit welke kleuren 
deze bestaan. 
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Bestaat een 

zwarte 

stift wel uit 

zwarte inkt? 
zwarte stiften (van verschillende merken, op waterbasis)

papieren ko�  efi lter

liniaal

satéstokjes

lang glas met een beetje water
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✏ De kleuren van de zwarte stift lossen op in het water en worden 
zo “uitgesmeerd” over het ko�  efi lter. Doordat de ene kleur beter 
oplost komt deze hoger dan een andere kleur die minder goed oplost 
in het water. 
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 Stappenplan

1  Leg de Skittles in regenboog volgorde in 
de rand van het bord.

2  Laat het kokend water door een 
volwassene in het midden van het bord 
stromen totdat dat Skittles voor de helft 
in het water zitten.

Wist je dat rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, violet de kleuren van de regenboog zijn? Maak dit zelf na!

Skittles

kokend water
bord

TIP! TIP! Wanneer het Wanneer het 
water afgekoeld is water afgekoeld is 
kunnen de Skittles kunnen de Skittles 
opgegeten worden!opgegeten worden!



HOE WERKT HET?
✏ De warmte van het water zorgt er voor dat de kleursto� en 
op de Skittles vloeibaar worden en zich met het water mengen. 

De kleursto� en beweegt het makkelijkst naar plekken waar geen 
andere kleurstof zit, vandaar dat de kleursto� en naar het midden 
trekken. Dit lijkt op de manier waarop de zwarte inkt door het water 

omhoog werd geduwd in het ko�  efi lter.
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WAT HEB JE NODIG?

 Stappenplan

1 Doe de ijsklontjes op het bord.

2  Laat het bord goed afkoelen.

3  Laat het kokend water door een 
volwassene in de fl es doen.

4  Zet het bord met de ijsklontjes 
bovenop de pot.

Hoe 
ontstaat 

regen?
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bord ijsklontjes

glazen fl es of vaas



HOE WERKT HET?
✏ De waterdamp in de pot stijgt op. Doordat het dan tegen het 
koude bord aan komt wordt deze waterdamp weer vloeibaar. 

Dit gebeurt ook bij het ontstaan 
van regen: waterdamp stijgt 

op, maar hoog in de 
lucht is het erg koud. 

Daar ontstaan dan 
regendruppels. 
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WAT HEB JE NODIG?

 Stappenplan

1  Knip het buigbare stukje van het rietje er af.

2  Probeer het rietje rustig in de aardappel 
te prikken.

3  Pak een nieuw rietje en knip opnieuw het 
buigbare stukje er af.

4  Probeer nog een keer rustig in de 
aardappel te prikken maar nu met je 
vinger op het rietje.
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aardappel

rietjes
schaar

     Pak de aardappel aan de 
zijkant vast zodat je niet 
door je vingers steekt.

Ontdek je eigen 
superkracht!

Kun je niet wachten, kijk dan hier, scan de code met je mobiel.



HOE WERKT HET?
✏ Als je het rietje in de aardappel wilt steken ontsnapt er lucht aan 
de bovenkant. Het rietje knikt en gaat niet verder in de aardappel. 

Als je je duim op het rietje houdt tijdens het prikken kan er geen 
lucht ontsnappen. De druk gaat omhoog en zorgt er voor dat het 
rietje niet ingedrukt wordt waardoor je makkelijker in de aardappel 
kan prikken. 
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WAT HEB JE NODIG?

     Deze proef duurt 
twee dagen.

Hoe komt het 
water bij een 

bloem terecht? 

 Stappenplan

1  Knip de stengel van de bloem 12 cm in 
vanaf de onderkant naar boven. 

2  Doe een halve theelepel kleurstof in de 
glazen met een klein beetje water.

3  Zet een helft van de stengel in een van 
de twee glazen en de andere helft in het 
andere glas. Let hierbij op dat de bloem 
stevig staat. 

4  Kijk wat er gebeurd is met de bloem 
na een nachtje in de glazen. 

 Tip: dit proefje werkt het beste 
met rode en blauwe kleurstof. 
Als de bloem gekleurd is, kun je 
hem nog goed houden door hem 
in gewoon water te zetten. 
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kleurstof schaar 

een witte bloem (dikke stengel)

2 glazen 
liniaal



HOE WERKT HET?
✏ De bloem heeft water nodig omdat een bloem net als mensen 
een beetje zweet. Dit water wat er uitgezweet wordt, moet ook 
weer bijgevuld worden. 

Een bloem doet dit door het water uit de glazen op te drinken. 
Dit water wordt door kanaaltjes in de stengel van de bloem naar 
de bloemblaadjes gebracht. 

Doordat het water gekleurd 
is, worden nu ook de 

bloemblaadjes van de 
plant gekleurd. 
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WAT HEB JE NODIG? De schaal van een ei af halen, zonder het ei te koken. Hoe kan dat?

 Stappenplan

1 Leg het ei voorzichtig in een glas.

2  Giet voorzichtig het glas vol met azijn, 
je ziet nu allemaal belletjes bij het ei. 

3  laat het een dag en een nachtje staan.

4  Giet de azijn voorzichtig weer af, en voeg 
nieuwe toe.

5  Laat het weer een dag en nachtje staan.

6  Haal het ei heel voorzichtig uit het glas, 
en spoel het voorzichtig af. Je kunt nu 
zien dat de schaal van het ei af is en dat 
het groter is geworden.

     Dit experiment 
duurt twee dagen.
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2 eieren

1 glas

azijn



HOE WERKT HET?
✏ Het azijn reageert met de schaal van het ei, of eigenlijk met 
de kalk in de schaal. Daardoor lost de schaal op. De belletjes die 
daarbij vrijkomen zijn belletjes van een gas: koolstofdioxide. 

Dit zijn andere belletjes dan van gewone lucht. Er zit wat water in 
het azijn en dat wil heel graag het ei binnen en dat kan pas als de 
schaal van het ei af is. 

Dat heet met een moeilijk woord: 
osmose en daar door wordt 

het ei groter.
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WAT HEB JE NODIG? Waardoor trekt je vinger samen?

 Stappenplan

1  Knip het buigbare stukje van het rietje er af.

2  Knip op 1/3 en 2/3 van het rietje een klein 
driehoekje.

3  Doe de tie-wrap met het dikke deel 
boven door het rietje (zorg er voor dat 
de tie-wrap langer dan het rietje is).

4  Maak het dikke gedeelte van de tie-wrap 
aan de buitenkant van het rietje vast 
met tape.

5  Trek de onderkant van de tie-wrap 
op en neer.
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rietje schaar

tie-wrap (trekbandje)

plakband/tape

kun je niet wachten, 
kijk dan hier, scan de 
code met je mobiel.



HOE WERKT HET?
✏ Je ziet het rietje op de punten waar het driehoekje geknipt is 
knikken. Zo werkt het in je vinger ook. Wanneer de pees in je vinger 
samentrekt buigt je vinger op de punten waar je vingerkootjes 
zitten. 
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 Stappenplan

1  Leg een doekje onder de fl es zodat 
de tafel niet vies wordt.

2  Doe één eetlepel baking soda 
door de trechter in de fl es.

3  Spuit een beetje zeepsop erbij.

4  Voeg een kopje azijn toe 
EN DOE SNEL DE DEKSEL EROP.

5  Schud heel kort, maar goed en 
haal de dop eraf.

Maak je eigen 
vulkaan van 

schuim!
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azijn een trechter
een fl es

zeepsop

een doekje zodat de tafel niet vies wordt

baking soda
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✏ Het zure azijn reageert met de baking soda waardoor belletjes 
ontstaan. Dit zijn niet luchtbelletjes, maar belletjes van CO

2
, net 

als bij het eitje pellen zonder handen. De belletjes blazen het 
zeepsop helemaal op en uit de fl es.
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