
 

 

Hoi!  

Leuk dat jij hier op de website kijkt en info zoekt over de proefjes! 

Wij hopen dat jij het leuk vind om één of alle proefjes te doen… 

Wij willen ook aan jullie vragen om er filmpjes van te maken hoe jij thuis 

de proefjes doet en deze voor woensdagavond 3 februari in te sturen via 

Whats App naar de jeugdouderlingen: 

Berlinde 06- 22 04 76 75 of José 06- 13 37 28 35 

Wij gaan die filmpjes van jullie gebruiken en maken er één geheel van zo 

kunnen we volgende week zondag van elkaar zien hoe anderen het 

hebben gedaan en maakt het voor jullie veel leuker om naar 

“PROEFBALLON” te kijken op zondag 7 februari om 10 uur op 

kerkdienstgemist Hervormde Gemeente Vollenhove!  



Proefje 1: Waterfontein 

Je bent nodig: 

 plastic flesje zonder dop 

 buigrietje 

 ballon 

 bakje/ kommetje 

 mesje/of schaar 

 

Je maakt in het flesje aan de zijkant,  iets boven het midden een klein gaatje dat net 

zo breed is als het rietje. Vraag papa of mama om je hierbij te helpen. 

Je vult het flesje met water tot net onder het gaatje. 

Nu steek je het rietje er voorzichtig schuin in  en buigt het uiteinde van het rietje dat 

buiten het flesje steekt naar beneden. 

Zet een bakje/kommetje onder het uiteinde van het rietje. 

Pak je ballon en blaas deze op en knijp aan het uiteinde dicht om de lucht in de 

ballon te houden, dus géén knoopje in de ballon maken. 

Nu het uiteinde van de ballon om de schenkopening van de fles doen. 

Je zult nu zien wat er met het water gebeurd!  

Je kunt dit proefje ook bekijken op youtube: 5 coole proefjes met een ballon, in dit 

filmpje proefje 1      https://youtu.be/-qHvHq_5mkw 

 

 

 

https://youtu.be/-qHvHq_5mkw


Proefje 2: Spijkerbedje voor een ballon 

 

Je bent nodig: 

 stukje schuim of piepschuim : 

± 20 cm lang, 8 cm breed, dikte 1 à 2 cm 

 ongeveer 25 spijkers  

 opgeblazen ballon 

Prik de spijkers dicht op elkaar door het schuim heen net zoals je doet bij het dahlia 

prikken, maar dan nu wel de hele spijker er doorheen drukken. 

Leg het stukje schuim met spijkers erin met de punten omhoog op tafel. 

Pak de opgeblazen ballon en leg deze op het spijkerbedje.  

Druk de ballon iets aan en kijk wat er gebeurd! 

 

Je kunt dit proefje ook bekijken op youtube: 5 coole proefjes met een ballon, in dit 

filmpje proefje 2    https://youtu.be/-qHvHq_5mkw   

  

https://youtu.be/-qHvHq_5mkw


Proefje 3: Gaatje in ballon prikken 

 

Je bent nodig: 

 opgeblazen ballon 

 stukje doorzichtig plakband 

 viltstift of pen 

 naald 

 

Je pakt een stukje plakband. 

Je prikt er alvast een gaatje in met de naald. 

Met de viltstift of pen zet je een stipje op het gemaakte gaatje. 

 Dit stukje plakband op de ballon plakken. 

De naald prik je nu voorzichtig in het stipje/ gaatje van het plakband. 

Kijk wat er gebeurd!  

 

 

Je kunt dit proefje ook bekijken op youtube: 5 coole proefjes met een ballon, in dit 

filmpje proefje 3      https://youtu.be/-qHvHq_5mkw 

  

https://youtu.be/-qHvHq_5mkw


Proefje 4: Ballon dat water kan laten buigen 

 

Wat ben je nodig: 

 opgeblazen ballon 

 keukenkraan boven de wasbak 

 

Draai de kraan een klein beetje open (koud water) zodat er een klein stroompje water 

uit komt. 

Beweeg je opgeblazen ballon er voorzichtig naar toe en kijk wat het water gaat doen! 

 

Je kunt dit proefje ook bekijken op youtube: 5 coole proefjes met een ballon, in dit 

filmpje proefje 4    https://youtu.be/-qHvHq_5mkw   

  

https://youtu.be/-qHvHq_5mkw


Proefje 5: Hovercraft maken  

(geschikt voor 10 jaar en ouder en/ of met hulp van ouders) 

Je bent nodig: 

 dvd of cd (eentje die je niet meer wilt gebruiken in ieder geval) 

 dop van een fles vloeibare afwasmiddel of een drinktuit van een fles 

 lijmpistool met lijmpatroon (misschien lukt het ook met montagelijm) 

 ballon 

Zorg ervoor dat de dop van de fles goed schoon en droog is. 

Zet het lijmpistool, met een lijmpatroon erin, aan en kijk uit dat je jezelf niet brand! De 

lijm wordt erg heet en vloeibaar!!! 

Pak nu de dvd/cd maak deze stof en vetvrij met een brillendoek of theedoek. 

Pak nu de dop en breng lijm aan op de onderkant van de rand. Niet teveel maar ook 

niet te weinig. 

Plak nu snel de dop precies over het gat in het midden van de dvd/cd. 

Als je twijfelt of er lucht kan ontsnappen onder de rand van de dop ga dan met het 

lijmpistool  nog wat lijm aanbrengen langs de rand van de dop. 

Zet het lijmpistool uit en laat het pistool afkoelen voordat je deze opruimt. 

Plaats de ballon op de tuit (helemaal over het beweegbare dingetje heen). 

Blaas nu de ballon op door aan de onderkant van de dvd/ cd te blazen. 

Hou de onderkant van de ballon wel goed om de tuit heen geklemd. 

Trek de tuit met de ballon erop omhoog en je ziet dat de dvd/cd zelf beweegt! 

 

Je kunt dit proefje ook bekijken op youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=WlZoKqmRIaA&feature=youtu.be 

vanaf minuut 3.10 kun je dit zien 

https://www.youtube.com/watch?v=WlZoKqmRIaA&feature=youtu.be

