
 

 

 

Je haren staan rechtop! 
Een truc met een ballon 
 
Een meisje ontdekt wat er met haar haren gebeurt als ze er een ballon boven houdt.  

Kijk eens naar me? Volgens mij hebben wij een beetje hetzelfde haar. Zie je dat? Doe je 
ook wel eens staartjes in? Ja? En hoe staan jou staartjes dan? Mooi. Ja? En als je dan zo’n 
staartje doet he. Doe maar eens bij jezelf. Zo dan heb je zo’n staartje. Gaat die dan altijd 
naar beneden of gaat het staartje dan ook wel eens omhoog? Naar beneden. Altijd naar 
beneden he. Ik zou het zo graag eens willen dat ik mijn haren recht overeind kon zetten 
zonder mijn handen te gebruiken. Probeer dit eens te doen bij jouw haar. Ja, oh dat is mooi 
zeg. Maar als we het nou los laten wat gebeurd er dan? Valt het weer naar beneden. Nou 
heb ik een trucje, zou ik het eens laten zien. Wat is dit? Ballon! Ja dat is een ballon. En kan 
je de ballon eens vasthouden. En dan mag je die ballon boven mijn hoofd houden. Gebeurd 
er dan iets? Nog niks he? Nou heb ik een trucje met de ballon. Let op! De ballon een beetje 
wrijven over je kleren. En een beetje over je haren. En moet je eens kijken. Ja! Wat 
gebeurd er nou dan? Gaat het rechtop staan. Ga jij het ook maar eens proberen. Eerst over 
je buik wrijven. Goed zo. En boven je hoofd houden. Ja, ja! Hij doet het heel goed. Dus als je 
de ballon statisch maakt. Zo noem je dat. Zo een beetje wrijven. Dan kan je zonder je 
handen te gebruiken toch je haren omhoog laten gaan. Beetje plaksel. Dan lijkt het wel of 
we plaksel maken he. Ja. Maar voel maar eens aan de ballon. Is de ballon plakkerig? Nee. 
Nee he. Wat een mooie truc he! 


