
 

 
DOE MEE MET DE RUBE-GOLDBERG UITDAGING 
 
 
 
Rube Goldberg machine 
Om te laten zien wat er allemaal kan met een micro:bit gebruiken we een 
zogenaamde Rube Goldberg machine. Een machine die allerlei acties na elkaar 
uitvoert, waarbij elke actie weer een nieuwe actie ontketent. Je zou het ook een 
kettingreactiemachine kunnen noemen. We definiëren de machine op zo’n manier 
dat verschillende machines achter elkaar geplaatst kunnen worden, zodat de 
machines ook elkaar activeren. Meerdere Golberg machines vormen zo een 
grotere machine.  
 
Module beschrijving 
Om de aaneenschakeling mogelijk te maken zijn er enkele randvoorwaarden 
waaraan de module moet voldoen: 

- De module wordt gebouwd op een houten grondplaat van 45x45 cm 
- De hoogte van de opbouw is maximaal 45 cm 
- De module wordt gestart doordat er een stalen kogel van 13 mm 

binnenkomt door een pijpje vanaf de vorige module: 
o Aan de linkerkant van de module, in een gebied van 5x5 cm precies 

midden in het zijvlak van de module, dus van 20 tot 25 cm boven de 
grondplaat en van 20 tot 25 cm vanaf de achterkant 

o Let op, de snelheid waarmee de kogel uit het pijpje komt kan groot 
zijn, hier moet je rekening mee houden 

- De kogel zet de Golberg module in werking en na enige tijd verlaat 
dezelfde kogel, of een andere, de module: 

o Aan de rechterkant van de module, op 30 cm boven de grondplaat 
o Op 22,5 cm vanaf de achterkant van de grondplaat 
o Door een koppelstuk voor ¾” PVC buis, normaal verkrijgbaar bij de 

bouwmarkt 
- Omdat we de machine meerdere keren achter elkaar willen kunnen 

opstarten, moet de module snel weer opnieuw gebruikt kunnen worden 
o Dit betekent dat gebruikte onderdelen in takt moeten blijven bij de 

acties 
o Een eventuele (kleine) handeling om de machine weer in de 

begintoestand te brengen is natuurlijk prima, maar als er geen enkele 
handeling verricht hoeft te worden dan heeft dat de voorkeur  

- Je mag op de module de namen van de bedenkers/bouwers aangeven 
- Zie voor de maten ook de schets in de bijlage 



 
Wat er in de module gebeurt, mag je helemaal zelf bepalen. Licht, beweging 
en/of geluid, met rolbanen, hefboompjes, bewegende delen, motortjes, lampjes, 
RGB ledjes, luidsprekers, slingerende touwtjes, bedenk het maar. Je kunt de 
module ook een thema geven.  
 
Of de uitgaande knikker ook dezelfde is als de binnenkomende knikker moet je 
zelf weten. Het kan eventueel ook een andere knikker zijn die vooraf al in de 
machine aanwezig is en die met een bepaalde constructie naar buiten rolt op de 
aangegeven plek. Let wel: In het eerste geval moet de kogel netto 10 cm stijgen in 
de machine!! 
 
Google maar eens op Goldberg Machine, en je vindt tal van filmpjes waaruit je 
inspiratie kunt halen. 
 
Veel inspiratie gewenst. 
  



BIJLAGE: TYPE KOGEL EN AFMETINGEN MODULE 
 
 
We gebruiken de stalen kogels van 13mm te bestellen bij 
www.techniekwebshop.nl: 
 
https://www.techniekwebshop.nl/stl-kogel-13mm-gd40-aisi420-kug13gd40aisi-din-
17230-740-hv10-hv-rvs-aisi-420-rvs-aisi-420.html 
€ 0,23 per stuk 
 

 
 
 

- afmetingen van de module 
- exacte plaats waar de kogel binnen komt 
- en waar deze de module verlaat. 

 


