
 

Hoe goed ken jij de koning?
Speurtocht met allerlei vragen en weetjes over het koningshuis
Weet jij welke dieren de koning heeft? Of hoe onze kroonprinses heet? We testen je
kennis over ons koningshuis: extra punten als je ons volkslied kent!

Duur : 45 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkelingsgebied : Cognitieve ontwikkeling

Doelgroep : 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Spel

Groepsgrootte : Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 kinderen, Groep
meer dan 10 kinderen

Bijlagen
Oranje, rood, wit of blauw gekleurd papier
Pennen of stiften

Enveloppen
Pionnen
Stoepkrijt
Hoed of kroon (of een ander attribuut voor de
estafette)

Benodigdheden

Voorbereidingen
Print de bijlages uit. Zorg dat je genoeg richting aanwijzers hebt. Tip: wil je niet alle richtingwijzers uitprinten, dan
kun je ook met stoepkrijt natuurlijk een route uitzetten. Print de kroontjes uit de bijlage op gekleurd papier. Rood, wit,
blauw of oranje: kijk welke kleur papier je voor handen hebt. Knip de kroontjes ook uit. Doe vervolgens de
opdrachtkaarten uit de bijlages apart in enveloppen.

Nu je de voorbereidingen hebt getroffen kun je de route uitzetten met behulp van de richtingwijzers of het stoepkrijt.
Verdeel de kroontjes over de route, daar moeten de opdrachten bij in de buurt worden gelegd. Plak je een kroontje op
een boom, verstop dan ergens in de buurt de envelop erbij met de opdrachtkaart.

Zet voor de koningsestafette een parcours uit. Zorg dat je met twee spelers tegelijk kunt spelen. In totaal heb je dus
minstens 4 pionnen nodig. Eentje als begin en een pion waar de kinderen omheen moeten rennen. Heb je meer
pionnen zet die dan neer zodat de kinderen al zigzaggend om de pionnen heen kunnen gaan. Leg bij elke begin pion
een kroon of hoed neer, die moeten de kinderen dragen tijdens het parcours.

 



 

Zo doe je de speurtocht
Verdeel de groep eventueel in teams als je een grote groep hebt. Je kunt dit ook als één groep lopen waarbij je elk kind
een eigen antwoordformulier geeft. Heb je teams? Laat ze dan een tijdje na elkaar beginnen met de speurtocht. Laat de
kinderen weten binnen welk gebied de speurtocht zich bevindt en geef een aanwijzing welke kant ze eerst op moeten
lopen.

Verder zien ze langs de route allerlei kroontjes, daar moeten ze goed speuren naar een vraag of opdracht. Hebben ze
die gevonden dan mogen ze de vraag beantwoorden of de opdracht uitvoeren. De pm'er die erbij is houdt in de gaten
hoe de opdrachten worden uitgevoerd. Verder mogen de kinderen zelf de antwoorden op het antwoordformulier
neerzetten.

Let op: komt er nog een team aan? Doe de opdracht dan weer terug in de envelop en verstop hem weer.

Aan het eind van het parcours moeten de twee teams (of per keer twee kinderen als je een kleinere groep hebt) tegen
elkaar strijden bij de koningsestafette.

De twee die het parcours gaan lopen zetten een kroon of hoed op en proberen zo snel mogelijk terug te komen. Daar
tikken ze (indien mogelijk) de volgende speler aan en die mag dan met hoed of kroon het parcours lopen. Welk team is
het snelst?

Bekijk uiteindelijk wie de meeste punten heeft behaald: dat zijn de echte koningskenners! Zijn er kinderen die nog
meer leuke weetjes over de koning, koningin of de prinsessen weten?
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Hoe goed ken jij de koning?

Hoe goed ken jij de koning?

Hoe heten de kinderen van koning Willem Alexander 

en koningin Maxima?

Op welke datum vieren 

we altijd Koningsdag?

1

2
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Hoe goed ken jij de koning?

Hoe goed ken jij de koning?

Welke landen op de wereld hebben nog meer 

een koning of koningin? Voor elk land 

wat je weet krijg je een punt!

3

4

Zing het eerste couplet van het Wilhelmus 

om 5 punten te verdienen!



www.doenkids.nl

www.doenkids.nl

Hoe goed ken jij de koning?

Hoe goed ken jij de koning?

Wie is detroonopvolger 

in Nederland?

5

6

Wat doet onze Koning?

A. Koningin Maxima

 B. Prinses Beatrix 

C. Prinses Amalia

A: Hij ondertekent wetten en bezoekt andere koningen

 B: Hij rijdt door heel Nederland om te kijken of het 

met iedereen goed gaat in zijn land. 

C: Als de regering vergadert kijkt hij toe of ze wel 

eerlijk zijn en aardige dingen zeggen.
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Hoe goed ken jij de koning?

Hoe goed ken jij de koning?

Waar of niet waar? Koning Willem 

Alexander heeft eens de elfstendentocht 

geschaatst onder een schuilnaam.

7

8

Schrijf zoveel mogelijk 

Nederlandse koningen en 

koninginnen op die er waren 

voor koning Willem Alexander. 
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Hoe goed ken jij de koning?

Hoe goed ken jij de koning?

Wat is het favoriete huisdier 

van Koning Willem Alexander?

9

10

Koningsestafette! 

Degene die rent heeft de hoed op, 

welk team is het snelst?
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Antwoordenformulier

1

2

3

4

5 - meerkeuze vraag

6 - meerkeuze vraag

7 - meerkeuze vraag

8 - waar/niet waar

9 - open vraag

Score:
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Antwoordenblad:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

Waar

Dit zijn ze allemaal: Lodewijk 1, Lodewijk 2, Willem 1, Willem 2, Willem 3, 

Wilhelmina, Juliana, Beatrix (1 punt per goed antwoord)

Een hond, de koning heeft 2 labradors 

(1 punt voor hond, 2 punten voor labrador)

 3 punten voor het snelste team

C (1 punt)

Prinses Amalia, Alexia en Ariane 

(1 punt per goede naam)

27 april (1 punt)

Bijvoorbeeld: Belgie, Denemarken, Jordanie, Marokko, Noorwegen, Spanje, 

Thailand, Verenigd Koninkrijk, Zweden 

(1 punt per land)

Wilhelmus van Nassouwe

ben ik, van Duitsen bloed,

den vaderland getrouwe

blijf ik tot in den dood.

Een Prinse van Oranje

ben ik, vrij, onverveerd,

den Koning van Hispanje

heb ik altijd geëerd.

(5 punten)
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Gouden koetsen
Verschillende manieren om een gouden koets te knutselen waar je je eigen foto of
tekening in kunt plakken
De Gouden Koets zien we niet zo vaak. Misschien ken je hem wel van Prinsjesdag.
Zullen wij er eentje maken? Dan kunnen we er zo vaak naar kijken als we zelf willen!

Duur : 60 minuten

Voorbereidingstijd : 10 minuten

Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Motorische ontwikkeling

Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar

Soort activiteit : Creatief

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

optioneel: stiften/kleurpotloden
lijm
schaar
verf (o.a. goud)
kleurplaat uit bijlage / foto van jezelf / tekenpapier /
koning en koningin uit bijlage
(zwart) restkarton

knutselkarton voor de basis (geel bijvoorbeeld)
optioneel: nietmachine
overige versieringen naar keuze
per koets één leeg pak (hagelslag bijvoorbeeld)
2 toiletrollen
optioneel: 3 toiletrollen voor paard
optioneel: wol
optioneel: wiebeloogjes

Wat heb je nodig?
Dit zijn alle materialen bij elkaar, voor alle activiteiten. Kijk bij de desbetreffende activiteit welke materialen je
precies nodig hebt

Wat gaan we doen?
We knutselen een gouden koets! Je kunt dit maken met verschillende materialen, dus we geven meerdere opties. En
wat ook erg leuk is; je kunt je eigen foto in de koets plakken, waardoor het lijkt alsof je er zelf in zit. Doe je mee? Dan
gaan we beginnen!

Tip: De verf moet eerst droog zijn voordat je doorgaat met het versieren van de koets. Houd hier rekening mee.

Kijktip: de koets van dichtbij!
https://www.youtube.com/watch?v=o-AgYequIxA
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Voorbereiding
Wil je een foto van jezelf achter het raampje plakken? Neem deze dan mee, of laat deze foto dan maken op de BSO en
print het uit. Je kunt er ook voor kiezen om de kleurplaat uit de bijlage in te kleuren en dit achter het raampje van de
koets te plakken, of om koning Willem-Alexander en koningin Maxima uit te printen en hen op te plakken! Print deze
van te voren dan uit.

Kies je er voor om de koets te maken van kosteloos materiaal (lege hagelslagpakken, toiletrollen etc.), zorg er dan voor
dat je dit van te voren verzamelt met elkaar. Misschien hebben de kinderen thuis wel lege verpakkingen liggen? Laat
hen deze meenemen!

Aan de slag met de gouden koets van een papieren bordje
optioneel: stiften/kleurpotloden • lijm • schaar • gouden verf • optioneel: kleurplaat uit bijlage, foto van jezelf,
tekenpapier • (zwart) restkarton • optioneel: nietmachine • gouden verf • overige versieringen naar keuze

Bedenk of je open raampjes in je koets wilt. Als je hier voor kiest kun je de kleurplaat, of je eigen foto achter het
raam plakken. Voordat je begint met verven kun je deze raampjes er eerst uitknippen. Bedenk van te voren wel
welke koets je wilt maken; de koets waarbij het bordje dubbelgevouwen is, of de koets waarbij je het hele
papieren bordje gebruikt. Dan weet je zeker dat je op de goede manier knipt.
Voordat je straks begint met verven, kun je het dubbelgevouwen bordje alvast aan de bovenkant vastnieten,
zodat je het al in de goede vorm hebt. Als je er voor gekozen hebt om het hele bordje te gebruiken kun je deze
stap overslaan.
Verf het bordje helemaal goud en laat dit drogen. Wil je de kleurplaat gebruiken om achter het raampje te
plakken? Of misschien koning Willem-Alexander en koningin Maxima? Dan kun je deze nu in gaan kleuren als
dat nodig is. Uiteraard kun je zelf ook poppetjes tekenen, of je kunt jezelf natekenen.
Maak twee wielen van (zwart) karton. Je zou hier bijvoorbeeld ook bierdopjes of glittersteentjes op kunnen
plakken, om het nog extra te versieren.
Is de koets droog? Dan is het tijd om hem af te maken! Versier de koets met versieringen naar keuze zoals
glittersteentjes, glitters, chenilledraad etcetera. Plak je tekening, je eigen foto of je getekende poppetjes ook in
het raam als je dit wilt. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om dit niet te doen en zelf raampjes te maken van
papier.
Vergeet de wielen niet op de plakken! Anders kan de koets niet rijden.
Klaar is de koets! Ziet hij er niet sjiek uit?

 



 

Bronnen:
https://www.activityvillage.co.uk/state-coach-craft
https://www.meisje-eigenwijsje.nl/moederschap/koningsdag-knutsels/

Aan de slag met de gouden koets van papier:
• lijm • schaar • optioneel: gouden verf • optioneel: kleurplaat uit bijlage / koning en koningin uit bijlage / foto van
jezelf / tekenpapier • optioneel: stiften/kleurpotloden • optioneel: nietmachine • optioneel: kosteloos materiaal zoals
plastic doppen • knutselkarton (geel bijvoorbeeld) • overige versieringen naar keuze

Bedenk welke versie je graag zou willen maken. Je kunt deze beide varianten vinden in de bijlage. Als je deze
uitprint kun je het gemakkelijk overtrekken op (geel) papier en deze uitknippen. Maar dit hoeft natuurlijk niet!
Je kunt de koets ook zelf tekenen als je dat wilt.
Wil je de kleurplaat gebruiken om achter het raampje te plakken? Of misschien koning Willem-Alexander en
koningin Maxima? Deze kun je nu uitknippen en eventueel in gaan kleuren. Uiteraard kun je zelf ook poppetjes
tekenen, of je kunt jezelf natekenen.
Kies je er voor om losse wielen te maken (dus om de koets te kiezen waar geen wielen aan vast zitten), dan kun je
deze op karton tekenen en deze uitknippen. Je kunt hier ook rond kosteloos materiaal voor gebruiken en dit
vastplakken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan plastic doppen. Wacht nog wel even met opplakken voordat je de
koets hebt versierd.
Versier de koets! Je kunt het inkleuren met stift of potlood, maar verven kan natuurlijk ook. Houd er dan wel
rekening mee dat de verf moet drogen voordat je verder gaat met het in elkaar zetten. Bestrooi de koets met
glitters, plak er glittersteentjes op of versier het met andere materialen die je mooi vindt.
Als je tevreden bent over de versieringen kun je de wielen er aan vastplakken. Als je gebruik maakt van
kartonnen wielen kun je ze natuurlijk ook vastnieten. Plak je foto, de afbeelding van de koning en koningin, je
kleurplaat of je getekende poppetjes in de koets.
Klaar!

Bron:
https://www.jufjanneke.nl/wordpress/kroning-van-de-koning/
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https://www.jufjanneke.nl/wordpress/kroning-van-de-koning/


 

Aan de slag met de gouden koets van kosteloos materiaal:
per koets één leeg pak (hagelslag bijvoorbeeld) • 2 toiletrollen • schaar • lijm • verf (o.a. goud) • (geel) knutselkarton •
optioneel: 3 toiletrollen voor paard • optioneel: nietmachine • optioneel: wol • optioneel: wiebeloogjes • kleurplaat uit
bijlage / foto van jezelf / tekenpapier / koning en koningin uit bijlage • optioneel: stiften/ kleurpotloden • glitters,
plaksteentjes of andere materialen naar keuze

Verzamel van tevoren lege pakken van bijvoorbeeld hagelslag of cornflakes en toiletrolletjes. Dit heb je nodig
voor de basis van de koets.
Knip de raampjes uit. Knip ook en mooie kroon uit (geel) knutselkarton. Deze komt straks op het dak van de
koets.
Verf de koets, de kroon en de twee toiletrollen in een gouden kleur. Laat het drogen.
Wil je ook een paard voor de koets maken? Dit kost wel meer tijd, maar het ziet er wel gaaf uit! Hier heb je drie
toiletrollen voor nodig. Deze kun je eerst verven. Laat het drogen.
Zet je paard in elkaar! Kijk gerust naar de afbeelding hier onder om een beter beeld te krijgen. Plak of niet het
eerste rolletje ongeveer halverwege bovenop het tweede rolletje. Knip het derde toiletrolletje door midden en
plak deze beiden onderaan het lijf van het paard. Hierna kun je eventueel plakoogjes en manen van wol
opplakken.
Nu mag de passagier getekend, gekleurd of uitgeknipt worden. Dit kan je eigen foto zijn, een foto van de koning
en koningin uit de bijlage of de kleurplaat uit de bijlage. Ook zou je zelf poppetjes kunnen tekenen en deze uit
kunnen knippen.
Zet de koets in elkaar! De passagier mag achter het raam worden geplakt. De kroon op het dak en de wielen
onder de koets. Heb je een paard gemaakt? Knip dan een lang stuk touw/wol af en plak deze zowel aan het
paard, als aan de koets vast. Zo lijkt het alsof hij de koets trekt!
Versier de koets hier- en daar nog met wat glitters, plaksteentjes of andere materialen naar keuze. Hierna is de
koets klaar! Laat het nog wel goed drogen, zodat de koets niet stuk gaat.

Bronnen:
https://www.doenkids.nl/tien-keer-een-paard-van-sinterklaas-knutselen/
https://www.jufjanneke.nl/wordpress/kroning-van-de-koning/
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De smaak van Nederland
Hoe smaakt Nederland? Een activiteit die de zintuigen prikkelt!
Drop, kaas, rookworst, hagelslag en haring zijn allemaal typisch Nederlandse
gerechten. We gaan proeven hoe Nederland smaakt. Weten de kinderen wat ze eten?
En durven ze alles te proeven? Misschien zelfs wel met een blinddoek voor? Een
spannende en smakelijke activiteit over typisch Nederlands eten! Een activiteit die de
zintuigen prikkelt!

Duur : 15 minuten

Voorbereidingstijd : 5 minuten

Ontwikkeling : Cognitieve ontwikkeling: Sorteren en ordenen
Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek,
Sensomotorische ontwikkeling
Sociaal-emotionele ontwikkeling: Wereldoriëntatie
Taalontwikkeling: Mondelinge taalontwikkeling

Doelgroep : Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar,
8-12 jaar

Soort activiteit : Eten en drinken

Groepsgrootte : Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 kinderen, Groep
meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
allerlei Nederlandse etenswaren (b.v. drop, hagelslag, haring, rookworst, pepermunt, kaas, stroopwafel,
poffertjes, boerenkool, enz.)
evt. blinddoek
bordjes
vrolijk tafelkleed
evt. 'Hollandse' servetten

Voorbereiding
Verzamel zoveel mogelijk verschillende typisch Nederlandse etenswaren (zie suggesties bij materialen). Leg ze op de
bordjes en zet ze op tafel.

Proeven maar!
Ga eerst met de kinderen alle bordjes langs en bespreek met elkaar wat er op ligt. Vertel dat dit eten speciaal bij
Nederland hoort. Praat ook over de smaak. Hoe smaakt b.v. een stroopwafel? Is het b.v. zoet of zout of hard op zacht?

Daarna gaan jullie proeven. Snijd alle etenswaren in kleine stukjes, zodat er voor elk kind een hapje is. Sommige
kinderen durven misschien met een blinddoek om te proeven. Kunnen ze raden wat ze eten? Hoe smaakt het? Vinden
ze het lekker of niet enz.

De kinderen die een blinddoek te eng vinden, mogen natuurlijk ook met hun ogen open proeven.

 



 

Variatie
Zorg voor een 'Hollandse' aankleding van de tafel met een vrolijk tafelkleed (of drie banen crêpepapier in de kleuren
rood, wit en blauw), Hollandse servetten , rood wit blauwe vlaggetjes enz.

Liedje
Smakelijk eten, smakelijk eten

Hap hap hap, hap hap hap

Dat zal lekker smaken, dat zal lekker smaken

Eet maar op, eet maar op

Smakelijk drinken, smakelijk drinken

Slok slok slok, slok slok slok

Dat zal lekker smaken, dat zal lekker smaken

Drink maar op, drink maar op

Eet smakelijk allemaal

 



 

 



 

Delfts blauwe papieren bordjes
Knutsel je eigen Delfts blauwe papieren bordje
Wie kent er niet de bekende Delfts blauwe bordjes? De bordjes waren vooral vroeger
razend populair in Holland, maar zijn nu nog steeds erg bekend. Wij gaan onze eigen
bordjes maken.

Duur : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 15 minuten

Ontwikkeling : Creatieve ontwikkeling: Beeldende expressie
Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek
Taalontwikkeling: Mondelinge taalontwikkeling

Doelgroep : Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar,
8-12 jaar

Soort activiteit : Creatief

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

papieren bordjes
kwasten
lichtblauwe verf
donkerblauwe verf
witte verf

kleurpotloden/wasco (verschillende tinten blauw)
sjablonen (zie bijlage)
zwarte stift 

Wat heb je nodig?

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Tijdens het knutselen van de Delfts blauwe bordjes gebruikt het kind zijn fijne motoriek. Samen bekijken jullie een
echt Delfts blauw bord en lezen jullie evt. een boekje. Dit stimuleert de mondelinge taalontwikkeling. De kinderen
bedenken zelf wat er op het blauwe bordje komt te staan (beeldende expressie). Wel gebruiken ze alleen de kleur
blauw tijdens deze activiteit.

Voorbereiding
Print eventueel de Hollandse plaatjes uit de bijlage. Kies met welk materiaal je wilt werken (verf of potloden/wasco).
Zet de materialen klaar.

Introduceren van de activiteit
Laat een écht delfts blauw bord zien. Vraag aan de kinderen wat ze van dit bord vinden. Weet iemand hoe oud deze
borden zijn?

Lees eventueel eerst het boekje 'Delfts Blauw, een vaas voor de prinses' van Ingrid en Dieter Schubert voor. Dit ligt aan
de leeftijd van de kinderen waarmee je de activiteit uitvoert.

 



 

Knutselen maar!
Je kunt er voor kiezen om het bordje te verven of te kleuren. Hieronder kun je de uitleg lezen over deze activiteit. Maak
een keuze in het materiaal dat je wilt gebruiken en lees dan wat je hiermee gaat doen. Verder kun je de keuze maken
om ieder kind een wit papieren bordje te laten maken of dat je later de figuren uit de bijlage op het bordje plakt.

Verven:

Draai de papieren bordjes om. Zo hebben we al een mooie rand. Maak eerst met potlood een tekening op het bordje.
Beschilder nu de tekening, zodat het een echt Delfts blauw bordje wordt. Laat de kinderen verschillende tinten blauw
gebruiken. Ongeveer 4 tinten blauw is het leukst. Wanneer de verf opgedroogd is, kun je de tekeningen eventueel met
blauwe of zwarte stift nog eens overtrekken.

Tekenen/kleuren:

Draai ook hier het bordje om voor een mooie rand. Laat de kinderen met verschillende tinten blauw zelf een tekening
maken op de bordjes of gebruik de kleurplaatjes uit de bijlage. De kleurplaten kunnen worden ingekleurd met
verschillende tinten blauw potlood of bijv. wasco. Daarna kunnen de figuren worden uitgeknipt en op het bordje
worden geplakt. De kinderen kunnen daarna de rand van het bordje evt. nog versieren met verschillende kleuren
blauw.

Voor de jongste kinderen
Maak een blauwe hand- of voetafdrukje op het papieren bordje met de baby's en peuters. Maak het Delfts blauwe
bordje nu zelf af met blauwe verf of stift voor de baby's en laat de peuters het bordje versieren met blauwe krijtjes.

Tip
Het is leuk om deze bordjes in de groep op te hangen wanneer je met een thema bezig bent waarbij dit past!

Video met uitleg over Delfts Blauw
De video duurt 10 minuten

https://youtu.be/TmyLYQxZ6kw
 

https://youtu.be/TmyLYQxZ6kw
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Oranje vulkaan
Een vulkaan maken in een sinaasappel die echt kan uitbarsten
Maak in een sinaasappel een oranje vulkaan door heel simpel drie materialen te mixen,
supervet! Een leuk oranje experiment voor Koningsdag.

Duur : 15 minuten

Voorbereidingstijd : 5 minuten

Ontwikkelingsgebied : Cognitieve ontwikkeling, Motorische ontwikkeling

Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Ontdekken, techniek en proefjes

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
sinaasappel
mes
lepel
kom of diep bord
zuiveringszout of baking soda
azijn
rode voedselkleurstof
maatbeker
optioneel: kopje
optioneel: mandarijn per kind

Wat gaan we doen?
We maken een vulkaan na in een sinaasappel. We hollen de sinaasappel uit, doen er zuiveringszout, azijn en rode
voedselkleurstof bij en kijken wat er gebeurt. De sinaasappel gaat bruisen en alles loopt over! Vet tof! Maar hoe komt
dit? Doe de activiteit en kom erachter!

Let op: voor de kinderen van 4-6 jaar is dit een heel leuk proefje om mee te helpen en bij te kijken. De uitleg waarom de
vulkaan uitbarst is nog te moeilijk, dit is echt voor de kinderen van 7 jaar en ouder.

Voorbereiding
Kies ervoor of jullie dit proefje per kind willen uitvoeren, per groepje of met de gehele groep in één keer en pas
jullie materialen hierop aan.
Zorg dat je de activiteit goed leest voordat je begint en het stukje van het proces hoe het komt dat de vulkaan
uitbarst niet vergeet. Zo kun je tijdens het uitvoeren van de activiteit als pm'er vragen beantwoorden.
Zorg ervoor dat er zuiveringszout of baking soda aanwezig is. Is dit niet op locatie dan kun je dit in elke
supermarkt en in sommige winkels aanschaffen waaronder bol.com.
Je hebt ook nog rode voedselkleurstof nodig. Dit kun je ook in de meeste supermarkten vinden maar ook bij
bol.com.

 

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=44165&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fbaking-soda-zuiveringszout-natriumbicarbonaat%2F9300000007989213%2F&name=Baking%20Soda%20-%20Zuiveringszout%20Natriumbicarbonaat
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=44165&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Ftasty-me-taarten-kleurstof-fel-rood-10-ml%2F9200000130824760%2F&name=Tasty%20Me%20-%20Taarten%20Kleurstof%20-%20fel%20rood%20-%2010%20ml.


 

Aan de slag!
Stap 1: Snijd de bovenkant van de sinaasappel eraf en verwijder de binnenkant van de sinaasappel met een lepel. Je
kunt eventueel met het mes de binnenkant van de sinaasappel een beetje losmaken. Schep vervolgens de binnenkant
van de sinaasappel eruit.
Stap 2: Zet de sinaasappel in een kom of een diep bord. Zorg ervoor dat de opening van de sinaasappel naar boven ligt.
Lukt dit niet, dan kun je ook van de onderkant van de sinaasappel een stukje af snijden, zodat hij beter rechtop blijft
staan. Let hierbij op dat je alleen een stuk dik schil eraf snijdt en niet een gat maakt in de sinaasappel. 
Stap 3: Schep ongeveer 1 eetlepel zuiveringszout in de sinaasappel.
Stap 4: Giet ongeveer 3 kopjes azijn in een maatbeker en voeg hier een paar druppels rode voedingskleurstof aan toe.
Meng het geheel totdat alles goed gemixt is.

Stap 5: Giet de gekleurde azijn in de sinaasappel en kijk wat er gebeurt. De sinaasappel gaat bruisen! 
Stap 6: Herhaal stap 4 en 5 als het zuiveringszout nog niet helemaal opgelost is.

 



 

Hoe werkt het?
Dit is natuurlijk een supertof experiment om te doen! Maar hoe werkt het nou eigenlijk? Als het zuiveringszout in
aanraking komt met het azijn, dan ontstaat er een chemische reactie waarbij koolzuur (CO2 + water) wordt gemaakt.
Het koolzuur gaat bruisen en komt daarom omhoog in de sinaasappel. Je kunt eindeloos veel proefjes doen met
zuiveringszout en azijn. Kijk maar eens naar de filmpjes hieronder.

Hoe je met zuiveringszout en azijn een ballon op kunt blazen:
https://www.youtubetrimmer.nl/view/?v=6O4WXA8z9c0&start=29&end=139

Hoe je met zuiveringszout en azijn een raket kunt maken:
https://www.youtube.com/watch?v=xL9QSGEgtow

Tips
Tijdens dit experiment kun je volop variëren. Maak eens een blauwe of groene vulkaan door andere kleurstof te
gebruiken of geef elk kind een mandarijn en doe dit proefje per persoon. Let er dan ook op dat je het
zuiveringszout en het azijn vermindert, je hebt aan ongeveer de helft voor een mandarijn genoeg.
Gebruik de inhoud van de sinaasappel om deze heerlijke Oranje smoothie te maken!
Willen jullie nog meer activiteiten doen rondom Koningsdag?! Kijk dan eens in onze database en maak je eigen
Koningsdag T-shirt, speel samen een potje Bingo oranje boven of maak je eigen Koningsdag speldje met
strijkkralen!

 

https://www.youtubetrimmer.nl/view/?v=6O4WXA8z9c0&start=29&end=139
https://www.youtube.com/watch?v=xL9QSGEgtow
https://online.doenkids.nl/activities/preview/730
https://online.doenkids.nl/activities/preview/25673
https://online.doenkids.nl/activities/preview/1188
https://online.doenkids.nl/activities/preview/42825

