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Met een katapult
door de ruimte
 
Reizen door de ruimte werkt net als het lanceren van een kogel. Je bepaalt 

vooraf de baan die de kogel aflegt en je moet rekening houden met de 

zwaartekracht. Bouw je eigen katapult en lanceer je ruimteschip.

• De katapult is de lanceerinstallatie. De katapult geeft de kogel een 

beginrichting en een beginsnelheid. Dit gebeurt bij een ruimteschip door 

een raket. 

• De kogel is het ruimteschip dat in een baan door de ruimte vliegt.

Hoe nauwkeurig is jouw katapult? Laat het zien en plaats je filmpje of foto  

op www.facebook.com/ntrschooltv. Misschien win jij wel gratis kaartjes voor  

Science Center NEMO!

Wat heb je nodig?
• 3 stokken van 20 centimeter

• 3 stokken van 30 centimeter

• 1 stok van 40 centimeter

• Ongeveer 15 elastiekjes 

• Postbode-elastiek

• Kartonnen koffiebekertje

• balletjes om te lanceren, 

 bijvoorbeeld wattenballen 

• Punaises

• Extra materiaal om de katapult te verbeteren

Wat ga je doen?
1 Maak van de drie kortste  

stokken een driehoek door  

ze te verbinden met elastiek.  

Dit is de onderkant van  

de katapult.

Tip
Bekijk het filmpje Met een katapult  

door de ruimte op schooltv.nl:  

www.bit.ly/katapult_maken
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2 Neem nu de drie stokken van 30 centimeter en verbind de uiteinden met 

elastiek. Zet één stok rechtop en aan de buitenkant.Laat de stokken ietsje 

uitsteken.

  

3 Verbind nu de andere uiteinden met de hoeken van de driehoeken, zodat 

je een piramide krijgt. De stok die rechtop staat, komt aan de voorkant  

en moet ook onderin aan de buitenkant zitten. Deze stok komt aan de 

voorkant van de piramide. Zet de piramide met de kleine driehoek op  

de tafel. 
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4 Knip het koffiebekertje zo dat het een bakje wordt. Pin het met twee 

punaises vast aan de overgebleven stok. Let op: dit kost veel kracht. Pas 

op dat de punaise niet losschiet en in je vingers komt. Vraag eventueel 

hulp als het niet lukt. 

 

5 De lat met beker is de lepel van de katapult. Maak de lepel vast aan de 

piramide. Doe dit aan de voorkant.

 

6 Hang een postbode-elastiek aan de bovenkant en verbind het elastiek 

met de lepel. 

 7 De katapult is klaar voor de eerste test!  

Houd bij het lanceren telkens de voorkant  

onderin vast.
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8 Je zult merken dat je moeilijk kunt richten met de katapult. Hoe kun je hem 

verbeteren? Hij werkt pas goed als de kogel steeds dezelfde baan aflegt.

Tips
• De lepel van de katapult zit erg los en zwabbert bij het 

lanceren. Bedenk iets om de lepel in een vaste baan omhoog 

te bewegen via geleiders. 

• Met de stok aan de voorkant kun je de hoek verstellen voor 

een steilere of juist vlakkere baan. Onder welke hoek komt 

jouw katapult het verst?

• Bedenk een lanceermechanisme. Een lanceermechanisme 

zorgt voor een stabielere baan dan een lancering met je 

handen. 

• Probeer de katapult vaak uit. Kijk goed bij elke lancering wat 

er gebeurt. Gaat hij precies zoals je had voorspeld? Wat 

moet je beter instellen voor een goede lancering? 

• Is je katapult niet stevig genoeg? Doe er dan wat extra 

elastiek omheen.


