Zelf een mini voetbaltafel maken
Maak je eigen coole minivoetbaltafel!

Doelgroep
Junior Techniekacademie (8-10 jaar) en Tiener Techniekacademie (10-12 jaar)

Benodigdheden
Deze materialen en grondstoffen heb je nodig.
•
•
•
•
•

Materialen
Schaar
Zwarte Stift
Lat
Lijm (vloeibare of lijmpistool)
Pingpongbal

Optioneel:
• Spijkers
• Hamer
• Boormachine
• Inpakpapier
• Plakband

•
•
•

Grondstoffen
Schoendoos of een zelfgemaakte doos
Houten stokjes
Wasknijpers

Optioneel:
• Hout (min. 55 cm op 50 cm, eigen
houtkeuze)
• Verf (2 kleuren)
• Allerlei materiaal om je doos te
versieren

Aan de slag!
Als je zelf een doos maakt:
1) Snijd 5 plankjes:
• 1 plankje van 35 cm op 25 cm
• 2 plankjes van 35 cm op 15 cm
• 2 plankjes van 25 cm op 15 cm.
Vergeet niet om de afgezaagde kantjes af te schuren om splinters te vermijden!
2) Zet de plankjes zodanig dat je een doos bekomt, lijm dan de doos in elkaar en gebruik een 3tal spijkers per kant om de plankjes stevig vast te maken aan het onderste plankje.
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Stap 1

Stap 2

Beschrijving:

Beschrijving:

Kies hoeveel spelers je in je voetbalveld wil
hebben. Bepaal het aantal stokjes én het aantal
spelers (wasknijpers) dat je per stokje voorziet.
Bijvoorbeeld:
- 4 stokjes (2 per ploeg)
- op de 2 middelste stokjes hang je 3
wasknijpers en op de stokjes bij de goals
2 wasknijpers.
Zorg dat je een even aantal stokjes gebruikt (4 /
6 /8), zodat beide ploegen evenveel stokjes en
spelers hebben.

Zet de wasknijpers op de stokjes en plaats ze
zoals in de foto hierboven verticaal.
Neem je stift en zet een stip op ongeveer 1 cm
boven de plaats waar het stokje de doos raakt,
doe dit voor elk stokje en aan beide kanten van
de doos.

Als je een groter speelveld wil hebben, dan kan
je ook 2 schoenendozen aan elkaar kleven,
zodat je een grotere doos bekomt. Je moet dan
enkel de 2 zijkanten die tegen elkaar staan
wegsnijden.
Stap 3

Stap 4

Beschrijving:

Beschrijving:

Gebruik de schaar om een gaatje te maken op
elke stip. Het gat maak je best een klein beetje
groter dan de diameter van het stokje.

Neem de stokjes terug en zet de wasknijpers
erop hoe jij wil. Lijm ze vast op het stokje.

Bij de zelfgemaakte doos gebruik je hiervoor een
boormachine (vraag hiervoor de hulp van je
papa of mama).

Bij de zelfgemaakte doos lijm je de wasknijpers
best op de stokjes wanneer ze al in de doos
zitten.
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Stap 5

Stap 6

Beschrijving:

Beschrijving:

Als laatste snij je een vierkant stuk van de
zijkanten om zo goals te maken. Doe dit door een
vierkant te tekenen met je lat zoals hiernaast.
(*bekijk stap 7 als je hem wilt personaliseren voor
deze stap uit te voeren)

Als je wilt kun je nu je stokjes met wasknijpers per
speler verven.

Stap 7
Beschrijving:
Je kunt nu ook de doos personaliseren met inpakpapier. (*doe dit voor het snijden van de goals dit
zal makkelijker verlopen).
Bij de zelfgemaakte doos kun je dit vervangen door verf.
Wat stel je vast? Noteer wat je geleerd hebt.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Besluit
Hopelijk was het bouwen leuk en heb je bij het bouwen van je eigen doos nieuwe soorten hout
ontdekt (als je dit gedaan zou hebben). Je kunt er nu mee spelen. Zoek je tegenstander en leg een
pingpongballetje in je voetbaltafel. Go!
Veel plezier!

Demonstratiefilmpje
In dit filmpje kunnen jullie de demonstratie vinden van het project. Probeer eerst zelf de proef uit te
voeren, maar wanneer het niet lukt, dan mag je zeker dit filmpje bekijken.
https://www.nu.nl/105405/video/zo-maak-je-zelf-een-voetbaltafel.html
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Bronnen
Wil je nog meer weten over dit onderwerp, bekijk dan zeker deze link:
U Create. (z.d.). DIY MINI FOOSBALL TABLE…PERFECT FOR KIDS! Geraadpleegd op 20 maart 2020, van
https://www.u-createcrafts.com/diy-mini-foosball-tableperfect-for-kids/
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