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Corine Boer (tijsentoosje.nl --> keuze uit héél veel kinderfeestjes) bedenkt de leukste activiteiten.
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dikke plank van ongeveer 1 meter lang, 20
centimeter breed en 2,2
centimeter dik werkbank hamer en zaag
ongeveer 200 spijkers van
4 centimeter lang (lange
spijkers dus!) potlood en
liniaal plat dekseltje van
een blik (soep of iets anders) klein bakje waar de
knikkers in kunnen vallen
(wij gebruikten een deksvan een doosje) plaatjes,
schaar en lijm lamineerapparaat of plakplastic
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MAAK EEN MOOIE

KNIKKERBAAN!
‘Wat een leuke geluidjes hoor je, als de knikker

Hoi allemaal, ik ben Cornelis, timmer je met mij
mee? Ik heb er weer veel zin in om samen met
jullie te timmeren! De vorige keer timmerden we
een gereedschapskist, nu maken we een mooie
knikkerbaan. Deze keer hebben mijn vriendjes Roel
en Kees meegeholpen. Met z’n drietjes maakten
we op woensdagmiddag de knikkerbaan en mama
was verbaasd dat we zo snel klaar waren. Maar
met drie hamers gaat het natuurlijk wel drie keer
zo snel. Pak je gereedschapskist er maar bij, dan
kunnen we beginnen.

langs de spijkers en het dekseltje gaat’, vonden
mijn vriendjes. ‘Het lijkt wel een viool!’

Cornelis
Kees

Roel
Kees zei: ‘We kunnen het ook met
punten doen!’

‘Ja dat doen we!’

Om de beurt lieten we de knikker naar
beneden rollen. Doe je mee?

Als de knikker helemaal naar beneden
rolt, heb je één punt. Wie heeft na tien

Hoe maak je de knikkerbaan?

VOORAF!
Vraag of iemand je helpt met het neerzetten van
de werkbank

× Ik heb een plank van 240 centimeter lang

gebruikt. Maak de plank vast op de werkbank.
Met het potlood en de liniaal kun je dan bij
ongeveer 1 meter een streep zetten. Daar zaag
je de plank door. Dat is best een klus, want dit

keer rollen de meeste punten?

is een heel dikke plank, dus dan ben je wel een
poosje aan het zagen.

× Heb je een plank van een meter lang? Maak

deze opnieuw goed vast op de werkbank. Kijk
goed naar de foto van de knikkerbaan. Je ziet
dat er met de spijkers allemaal halfronde
‘baantjes’ zijn gemaakt. Dat is de weg waarlangs
de knikker straks gaat rollen.

× Teken met potlood al deze weggetjes op de

plank. Zo kan dat er bijvoorbeeld
uitzien:

× Nu kun je de spijkers in de plank gaan slaan. Blijf
goed op de getekende weggetjes letten. Tussen
twee spijkers mag ongeveer 1 centimeter ruimte
zijn.

× Sla alle spijkers ongeveer even ver in de plank. 2
centimeter kun je ze in de plank slaan, dus dat is
ongeveer de helft van de lengte van de spijker.

× We timmerden ook een dekseltje van een blik

vast, een beetje onderaan de knikkerbaan. Dat is
voor het geluid: als de knikker daar langskomt,
maakt hij een leuk geluidje.

× Onderaan de knikkerbaan kun je een bakje
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neerzetten, daar kan de knikker in rollen.

× Test of de knikker nergens onderweg van de baan
schiet. Gebeurt dat ergens? Maak daar dan een
dubbel weggetje.

× Om de knikker goed te laten rollen, moet je de
plank schuin zetten.

× We oefenden veel en deden wedstrijdjes. Toen

was het tijd voor mijn vriendjes om naar huis te
gaan. De volgende dag printte mama zes mooie
plaatjes van ridderschilden van de computer.
Ik knipte ze uit en mama lamineerde ze in het
lamineerapparaat. Je kunt ook plakplastic
gebruiken. Toen knipten we ze weer uit en
plakten de plaatjes op de knikkerbaan. Nu is mijn
knikkerbaan nog mooier geworden.

Veel plezier met je knikkerbaan. En ... mail een mooie
foto van jouw knikkerbaan naar de BimBam .

VEEL TIMMERGROETJES
VAN CORNELIS

