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1 Probleemstelling 

Het formule 1 team van Max Verstappen is een oplossing aan het zoeken voor 
hun auto’s nog sneller te laten rijden. Ze hebben de toekomstige vakmensen van 
Talentenschool Turnhout® gevraagd hier een oplossing voor te vinden. 
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2 Ontwerpen 

 
Om het spel eerlijk te laten verlopen gebruiken we allemaal een raceauto die 
dezelfde stroomlijnen heeft, dezelfde motor en dezelfde aandrijving. 

 

 

Je start ook allemaal met hetzelfde programma in de lego WeDo® software. 
 

 

 

Het is nu jullie taak om de snelste auto te maken (door iets 

te veranderen aan de aandrijving *overbrenging). 

Laat bij het vertrekken en over de finish rijden van je auto 

een toepasselijk geluid horen. 
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3 Onderzoeken 
 

 

 
 

Voor je aan de opdracht begint geef ik jullie graag een 

beetje uitleg over overbrengingen en over het 
programmeren. 

 

 

 

3.1 Overbrengingen 

In de auto zit één overbrenging namelijk een “riemoverbrenging”. Maar nu is het 
de vraag: “hoe kan ik mijn auto sneller maken”? 

 

Zie hier een aantal mogelijk riemoverbrengingen die we even gaan bespreken. 

 

  
In deze opstelling gaan de beide 

riemschijven in de tegenovergestelde 
richting draaien. Dit komt omdat we 

gebruik maken van een “gekruiste” 
riem. Hiermee kan je de rijrichting van 

je auto veranderen. 
(vooruit of achteruit) 

Beide riemschijven zijn even groot 
dus draaien even snel! 

 

In deze opstelling gaan de beide 
riemschijven in dezelfde richting 

draaien. 
Beide riemschijven zijn even groot 

dus draaien even snel! 

 

 
 

In deze opstelling gaan de beide riemschijven in dezelfde richting draaien. 

De riemschijven draaien niet even snel. Op deze manier kunnen we dus de 
snelheid aanpassen 

Beide riemschijven zijn NIET even groot dus draaien NIET even snel! 
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3.2 Programmeren 

Het programmeren van de raceauto doe je via de app van LEGO WeDo. 
 

 

 

In deze app maak je het programma precies hetzelfde zoals het hieronder 
gegeven staat. 

 



9  

4 Maken 

Je hebt nu al heel wat geleerd over de overbrengingen en over het 
programmeren, maar nu volgt de grote uitdaging. 

 
 

Maak van jouw raceauto de snelste en laat bij het starten 

van de race en bij het eindigen van de race een toepasselijk 
geluidje horen. 

 

 

De snelheid: 

 
o Denk goed na! 

Hoe kan je je wagen sneller laten rijden? 

Kijk hiervoor goed naar het onderzoek dat we hierrond hebben gedaan. 
 

Het programma: 

 
o Je weet hoe het programma werkt, experimenteer eens in de software 

en voeg er ook eens enkele toepasselijke geluidjes aan toe. 
(hierin kan je niks verkeerd doen) 
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5 In gebruik nemen 

Is je raceauto en het programma klaar? 

Racen maar! 

Dankzij de teller die je in je programma hebt gezet kan je na de finish kijken 

hoeveel seconden jullie raceauto er over heeft gedaan van start tot finish. 

 

6 Evalueren 

Wie had nu de snelste raceauto? 

Was jullie auto niet de snelste? Niet getreurd deelnemen is nog steeds 
belangrijker dan winnen. Het belangrijkste van deze les is dat je te weten 

gekomen bent hoe je een raceauto sneller kan laten rijden door iets te 
veranderen aan de overbrenging en dat je al een klein beetje (meer) op de 
hoogte bent van het programmeren. 

 


