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TechniekToernooi     
 

Afgelopen vrijdag vroeg zijn vier teams van de Montesorri school naar het techniektoernooi 
in het Land van Ooit vertrokken. De reis ging zo voorspoedig dat de bewoners nog bezig 
waren het Land klaar te maken voor de grote dag. Bij de ingang kreeg iedereen een rugzak 
met een lunch, een paar hebbedingetjes, en 500 Ooit senten. De bovenbouw kon zijn 
werkstukken opslaan in een grot, de onderbouw mocht meteen naar de wedstrijdtenten.  
 

 
 
Marthe, Melle, Micha en Tadau, begeleid door Suzanne en Marjolein, en vele broertjes en 
zusjes, gingen meteen enthousiast aan de slag met de zeepbellen. De kinderen hadden 
bellenblaas vormen in een grote verscheidenheid aan vormen gemaakt, die in schitterende 
kleuren waren bespoten. Het was een schitterend gezicht om ze er mee bezig te zien. 
Jammer genoeg ging het de jury vooral om de grootste bellen, en er was een school die een 
kinderbadje had meegenomen om zijn bellen in te blazen. 
 

 
 
In de tent ernaast hadden ondertussen Marta, Liam, Indy en Diederik, begeleid door Bart, 
hun brug van papier opgehangen. De hangbrug hing als een streep over ruim twee meter, en 
was sterk genoeg om ook nog een paar autotjes te dragen. Er waren nog een paar mooie 
bruggen, sommige zelfs met boten eronder. Helaas telde hier ook alleen maar overspanning, 
dus de volgende keer nemen we nog een paar verlengstukken mee. 
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’s Middags was onze hoop gevestigd op de Daniel, Otto, Auke, Douwe en zijn vader die een 
blijde hadden gemaakt. Deze wedstrijd had namelijk maar vijf deelnemers. Uiteindelijk werd 
het een spannende wedstrijd tussen drie teams, die alle drie hun balletje rond de  
20 meter ver schoten. In een uiterste poging om te winnen, lieten onze jongens al hun 
elastieken knappen. 
 

 
 
Therese, Martijn, Sanne en Joost moesten het wel liefst opnemen tegen 33 andere teams. 
Om de wedstrijd binnen een uur af te kunnen ronden, had de organisatie vijf platforms voor 
de lancering van de waterraketten klaar gezet. Het resultaat was zeer indrukwekkend, 
omdat er op elk moment wel een raket de lucht in. Men had schitterende raketten gemaakt, 
sommigen verlengt, anderen met parachutes. Onze raket eerste lancering mislukte, de 
tweede keer ging de raket 3.8 seconden de lucht in. De winnaar bleef uiteindelijk 6½ 
seconden weg bleef. 
 
Uiteindelijk hebben we niets gewonnen, maar we waren wel de school met de meeste teams, 
en we waren er paar keer dicht bij de overwinning. De kinderen hebben verder een zalige 
dag in het Land van Ooit gehad, en hebben veel kunnen opsteken van de leuke proefjes die 
de Universiteit van Amsterdam verspreid door het park deed.  


