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het exemplaar vooral om de school te overtuigen dat het ging lukken en omdat 

het zo leuk was om te doen. “Volgens onze docenten ging het ons nooit luk-

ken, dus de uitdaging werd steeds groter”, vertelt Rik. 

Toch moeten zowel Lily als Rens en Rik het afleggen tegen de twee ontwer-

pen die daarna worden gepresenteerd. 

De presentatie van Jordy Langereis en Niels Penning van het Segbroek College 

in Den Haag is zeer professioneel en indrukwekkend. De jongens zijn dan 

ook ruimte tijd mee bezig geweest met hun ‘bike tracking system’ waarmee 

gestolen fietsen opgespoord kunnen worden, geïnspireerd op de ‘Find my iP-

hone app’ van Apple. “Deze zomer willen we het verder uitwerken en kijken of 

we het product op de markt kunnen brengen, nu moeten we eerst even onze 

eindexamens halen”, vertelt Niels na afloop aan Talent. Jordy: “Gaandeweg 

werden we beiden steeds enthousiaster en zijn we gaan geloven dat we echt 

een gat in de markt kunnen vullen.” Ze zijn al in gesprek met een aantal grote 

bedrijven die helpen met de technische details. “Voor ons profielwerkstuk kre-

gen we een 9,5 omdat er uit principe geen 10 gegeven wordt, dus we hebben 

goede hoop dat we ook hier hoog gaan scoren”, zegt Jordy. 

Winnende presentatie
Hoog scoren ze zeker, maar helaas net wat minder dan Roel van Hemerik 

en Brian Bel van het Coenecoop College in Waddinxveen, die de laatste pre-

sentatie verzorgen en er uiteindelijk met de hoofdprijs van 300 euro vandoor 

gaan. De twee vrienden en bandleden geven een spetterende presentatie van 

hun digitale gitaar, een project waarvoor het idee drie jaar geleden ontstond 

en waar sindsdien bijna iedere dag aan gewerkt is. “Dat is het gevaar als je een 

project doet dat je zo leuk vindt”, zegt Roel. Het idee ontstond doordat hun 

eigen band een toetsenist mistte, maar wel die geluiden wilde maken. Dat 

bracht ze op het idee van een gitaar die de gewenste geluiden kan produceren. 

“Onze gitaar is beter dan een normale gitaar omdat hij altijd goed gestemd is, 

alle geluiden van een synthesizer kan maken, je er net zo snel op kunt spelen 

als op een gewone gitaar (een groot voordeel ten opzichte van een keyboard), 

je hem makkelijk in een computer kunt pluggen en iedere gitarist hem kan 

bespelen”, vertellen ze tijdens hun presentatie waar het plezier vanaf spat. Als 

ik ze na afloop vraag waar het geldbedrag naar toe gaat hoeven ze niet lang 

na te denken: “Naar de verbetering van de gitaar! Het profielwerkstuk is klaar 

maar het project nog lang niet.”

veel tegenzin naar haar fysiotherapie, daar wilden 

wij wat aan doen. Fysio moet leuk zijn!” In het film-

pje dat de meiden aan het einde van hun presentatie 

laten zien wordt duidelijk dat het doel zeker gelukt 

is. Het zelfontworpen fysiospel Impress laat Claires 

zusje stralen. En met een aanbeveling van de fysio-

therapeute lijkt ook de jury overtuigd te zijn. 

Niet gek dus dat we aan het einde van de mid-

dag te horen krijgen dat de vriendinnen de eerste 

prijs (100 euro) van de juniorwedstrijd winnen. Het 

couveuseontwerp krijgt de tweede prijs. Pier, Le-

nardo en Jarik van het Christelijke College Groeven-

beek in Ermelo gaan helaas met lege handen naar 

huis. Hun alarmband voor doven haalde het net niet 

tot de top 2. 

Coilgun
Als laatste voor de pauze geeft Lily Sensuk van het 

Christelijk College De Populier in Den Haag, een 

spectaculaire presentatie van haar coilgun, een 

spoelgeweer dat ze als profielwerkstuk ontwierp. 

Heel relaxed zet ze haar prototype in elkaar, vertelt 

hoe ze het ontworpen heeft en schiet daarna met 

50 km/u een spijker op haar toa af – die gelukkig 

wel met een bord voor zijn lichaam staat. Door een 

spoel onder stroom te zetten wordt een magne-

tisch veld opgewekt in de spoel waardoor de spij-

ker wordt gelanceerd. Ze blijkt al meerdere fans 

van het ontwerp te hebben: “Ik heb mijn project op 

Instructables (website met instructiefilmpjes voor 

ontwerpen, red.) gezet en krijg nu heel veel mail-

tjes, dat is echt super leuk. Mijn filmpje is al meer 

dan 2500 keer bekeken.”

Na de groepsfoto is het tijd voor een hovercraft-

demonstratie van Rens van Vliet en Rik Luijnen-

burg van het Scala College in Alphen aan de Rijn. 

Over een grote houten plaat ‘vliegt’ de zelfgemaak-

te boot door de zaal. De goede vrienden bouwden 

De tiende editie van de Technisch Ontwerp wed-

strijd vindt plaats in de Dreamhall van de TU delft, 

broedplaats van studentontwerpen als de Nuna 

zonneauto. Een jury bestaande uit medewerkers 

van de TU Delft en het bedrijfsleven beoordeelt de 

drie junior-ontwerpen en de vier profielwerkstuk-

ontwerpen op originaliteit, gebruiksnut, toege-

paste kennis, technische uitwerking, maatschap-

pelijke relevantie en presentatie. “We krijgen het 

behoorlijk lastig want alle inzendingen zijn van 

hoog niveau vandaag”, zegt jurylid Arjen Jansen.

Overtuigen
Na de couveusepresentatie is het de beurt aan ‘juni-

oren’ Lucy en Claire van het Fioretticollege in Lisse 

om de jury te overtuigen van hun ontwerp. En dat 

doen ze zeker. Met een enorm enthousiasme en 

een zelfverzekerdheid alsof ze dagelijks presenta-

ties geven, laten de leerlingen hun goed doordachte 

ontwerp zien dat net als het vorige ontwerp een 

duidelijke maatschappelijke relevantie heeft. Claire: 

“Mijn zusje is meervoudig gehandicapt en gaat met 

Giechelend oefenen ze op de wc voor de spiegel hun 

presentatie. De wangen rood van de spanning. Een 

kwartier later presenteren ze als eerste voor een volle zaal 

hun ontwerp voor de Wedstrijd Beste Technisch Ontwerp. 

En dat gaat Selma, Anna, Nisrine en Myrthe van het 

CSG Calvijn in Rotterdam erg goed af. Vol enthousiasme 

vertellen ze over hun Tree of Life couveuse, een 

verbetering van bestaande couveuses en geïnspireerd op 

de BabyBloom, een couveuse die door een oud-studente 

van de TU Delft is ontworpen. Ze deden uitvoerig 

onderzoek in het Sophia Kinderziekenhuis en verwerkten 

de problemen die ze daar tegen kwamen. De meiden doen 

mee aan het juniordeel van de wedstrijd en hebben hun 

ontwerp dus voor een praktische opdracht gemaakt.  

door: Anne van Kessel

TU Delft scholierenwedstrijd Beste Technisch Ontwerp

Fietsen opsporen en 
digitale gitaarmuziek

Claire: “Mijn zusje is 

meervoudig gehandicapt 

en gaat met veel tegen-

zin naar haar fysiothe-

rapie, daar wilden wij 

wat aan doen. Fysio 

moet leuk zijn!”

Pier, Lenardo en Jarik 

van het Christelijke 

College Groevenbeek in 

Ermelo gaan helaas met 

lege handen naar huis. 

Hun alarmband voor 

doven haalde het net 

niet tot de top 2.

Lily Sensuk van het 

Christelijk College De 

Populier in Den Haag 

presenteert haar coilgun, 

een spoelgeweer dat 

ze als profielwerkstuk 

ontwierp.

Rik en Rens ontwierpen 

een hovercraft. Rik: 

“Volgens onze docenten 

ging het ons nooit luk-

ken, dus de uitdaging 

werd steeds groter.”

Bijna drie jaar werkten 

Roel van Hemerik en Bri-

an Bel aan hun digitale 

gitaar. Niet zonder resul-

taat, want het leverde hen 

de eerste prijs op. “Onze 

gitaar is beter dan een 

normale gitaar.”


