
In de krant! 
Leerlingen van Karregat (afdeling Omnio)  uit Eindhoven winnen uitvinderswedstrijd met circustent 

Door: Jesper de Vaan 29-06-19 

Basisschoolleerlingen uit het hele land kropen de afgelopen maanden in de huid van echte uitvin-
ders. Vrijdagmorgen werden in Eindhoven de beste ideeën gepresenteerd tijdens de finale van de 
landelijke uitvinderswedstrijd. 't Karregat uit Eindhoven won de prijs voor het beste uitgewerkte 
idee. 

 

 

 

 

 

 

Finalisten in de Uitvinderswedstrijd presenteren hun vinding. © FotoMeulenhof 

Met gespannen gezichten zitten de scholieren klaar voor de finale van de uitvinderswedstrijd in De 
Ontdekfabriek op Strijp-S in Eindhoven. Na het online filmpje waarin ze hun uitvinding presenteren 
en waarmee ze een finaleplaats verdienden, wacht nu het echte werk. 

Om de beurt presenteren ze hun idee aan zo'n 150 andere uitvinders in spe. De kinderen komen uit 
Bleiswijk, Almere, Emmeloord, Deurne, Roermond, Voorschoten én Eindhoven. De juryleden, van 
onder andere chipmachinegigant ASML en het Veghelse bedrijf Vanderlande, luisteren en kijken. Zij 
bepalen welke van de negen scholen dit jaar kan zeggen dat die de allerbeste uitvinders in haar 
gelederen heeft. Bij de vorige editie was dat de Eindhovense basisschool 't Karregat en ook vandaag 
hoort de school in Tongelre weer tot de kanshebbers. Uit de tweehonderd aanmeldingen zijn zelfs 
twee inzendingen van 't Karregat geselecteerd. Ze komen uit omnio groep 8, een speciale klas voor 
hoogbegaafde kinderen. Op het lesprogramma staat bijvoorbeeld het vak 'creatief denken', waarbij 
ze laatst hun eigen planeet ontwierpen. 

Circus 

Nu moesten ze aan de slag met innovatieve uitvindingen voor het circus, terwijl andere leerjaren 
oplossingen bedachten voor het watertekort in droge gebieden. Zo kwam Pepijn Brokken samen met 
klasgenootje Thom tot een mobiele circustent met inklapbare palen. Daarmee is volgens hem het 
opzetten van een grote circustent opbouwen straks net zo eenvoudig als een wegwerptentje op de 
camping. ,,Met een trek aan het touwtje staat de hele circustent binnen een minuut." 

Ook de trapeze met lichtgevende touwen van Meijke, Linn, Arwin en Ernst schopte het tot de finale. 
,,We hebben een verlichte trapeze bedacht die werkt op groene stroom." Al zwierend en zwaaiend 
laden acrobaten de accu weer op die de touwen laat oplichten. Omdat het ook echt werkt, krijgen ze 
van de jury de prijs voor het beste uitgewerkte idee. 



Grote winnaar is Linde van de Nutsschool uit Voorschoten met haar urinecentrifuge, waarmee je plas 
filtert. ,,Daarna is het zelfs drinkbaar, vertelt ze. ,,Al smaakt het wel een beetje anders." Veel 
kinderen in de zaal trekken een vies gezicht maar de jury is enthousiast. 

 

 


