
 

Proefkonijnen in de klas 
Kun je sneller rennen dan 
een tyrannosaurus rex? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Als je de films over Jurassic Park moet 
geloven is de T-rex een supersnel 
roofdier. Maar eigenlijk weten we maar 
heel weinig over deze uitgestorven 
dinosaurus. Helaas was er dus geen 
tyranossaurus rex beschikbaar voor een 
wetenschappelijk experiment, en moeten 
Dennis en Valerio het doen met een 
herdershond die achter ze aan zit. Ook 
best wel eng. 
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Beweging, reageren op prikkels uit de 
omgeving, snelheid, adrenaline. 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Natuur: 34. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Proefkonijnen in de klas’. Op Schooltv.nl 
kun je ook meer informatie vinden over 
‘adrenaline’. 
 
Antwoorden 
1 A 2a 60-70 km per uur. 2b 25 km per uur. 
2c Door onderzoek met digitale modellen.  
3 Kunnen we harder rennen als ons lijf 
vol zit met adrenaline? 4 Ja, dat kan.  
5 Nee 6 Adrenaline is een hormoon. Als er 
gevaar dreigt maakt je lichaam heel veel 
adrenaline aan, waardoor je sneller kunt 
reageren en meer energie krijgt.  
7 Misschien is hij niet bang voor honden 
en maakte zijn lichaam daarom geen 
extra adrenaline aan. 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Een paleontoloog onderzoekt fossielen. 
Wat is een fossiel? 
A Versteende overblijfselen van beesten 
die lang geleden leefden. 
B Botten van beesten die lang geleden 
leefden. 
 
2a Hoe snel dachten wetenschappers 
twintig jaar geleden dat de Tyrannosaurus 
rex was? 
b Hoe snel denken ze nu dat hij was? 
c Hoe zijn ze daarachter gekomen? 
 

 
 
3 Dennis en Valerio komen erachter dat een 
Tyrannosaurus rex sneller was dan een 
mens. Ze verzinnen nu een nieuwe 
onderzoeksvraag. Welke?  
 
4 Wat is het antwoord op de nieuwe 
onderzoeksvraag? 
 
5 Kunnen Valerio en Dennis harder rennen 
dan een Tyrannosaurus rex? 
 
Verdiepingsvragen 
 
6 Wat is adrenaline? Zoek het op als je het 
niet weet. 
 
7 Wat zou een reden kunnen zijn dat 
Valerio de tweede keer niet harder rende 
dan de eerste keer?       
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