
 

 

 

 

 

 

 

Stedelijke basisschool Hoedjes van Papier 

presenteert 

 

De Hoedjes Challenge 
Dag 14 

 



De Hoedjes Challenge dag 14: Leren goochelen 

 

Iedereen houdt van magie en nu je toch thuis zit, heb je uren de 

tijd om te oefenen!  

Laat je gezin vooral niet zien waar je mee bezig bent, dan kan jij ze 

straks verrassen met verschillende bijzondere goocheltrucs! 

 

Wat heb je nodig? 

• De stappenplannetjes die je hierbij vindt. 

• Geduld, geduld, geduld 

 

De Challenge 

• Oefen de goocheltrucs tot je ze helemaal onder de knie hebt. 

• Toon je nieuw trucjes aan je gezin, of hou een videochat met 

je familie en vrienden om ze je talenten te tonen 

• Je kan het natuurlijk ook altijd filmen en op onze 

Facebookpagina plaatsen! 

 

Veel succes met deze nieuwe Challenge! 

 

Tot morgen 

De juffen en meesters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspiratie: Hilde Van Hulle – Klascement.net  



GOOCHELEN DOBBELSTEEN 1 
materiaal : 

- 3 dobbelstenen 
 

 

een voorbeeld : 

 

 

 

 
 1 + 3 + 4 + 1 + 6 = 15 

doen 

zeggen 

even wachten 

denken 

 

Geef 3 dobbelstenen aan een leerling en zeg : 

- gooi deze 3 dobbelstenen op de tafel * 

- leg de 3 dobbelstenen bovenop elkaar * 

Draai je om met je rug naar de dobbelstenen en zeg : 

- tel nu de 5 getallen die je niet kan zien in stilte op  

- je mag even gaan piepen welke getallen dat zijn 

- ik mag de uitkomst niet horen 

- klop op m’n schouder als je het getal gevonden hebt * 

Draai je terug om naar de dobbelstenen en zeg : 

- ik weet welk getal je gevonden hebt 

- reken nu vliegensvlug uit : 21 – het bovenste getal = … 

- het getal is … 

 
 

 

GOOCHELEN DOBBELSTEEN 2 
materiaal : 

- 3 dobbelstenen 

- 2 blaadjes papier 

- 2 balpennen 

 

een voorbeeld : 

 

   

 
 

6 5 4 

4 5 6 
  __  _____________ 

1 9 8 

 

1 + 9 + 8 = 18 

 

doen 

zeggen 

even wachten 

 

Geef 3 dobbelstenen , een blaadje papier en een balpen aan 

je publiek en zeg : 

- gooi deze 3 dobbelstenen op de tafel 

Kijk snel even heel aandachtig naar de 3 dobbelstenen. 

Schrijf direct op jouw blad het getal 18 zonder dat je 

publiek het kan zien. 

Zeg dan : 

- ik ga jullie laten rekenen. Jullie uitkomst heb ik hier 

al opgeschreven. 

- rangschik de 3 dobbelstenen van groot naar klein * 

- schrijf dat getal op het papier * 

- schrijf daaronder het omgekeerde getal (van klein 

naar groot) * 

- trek de 2 getallen van elkaar af * 

- tel nu de cijfertjes van de uitkomst bij elkaar op  

Laat nu ook jouw blad zien ... 

 

 

  

6 
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4 

1 

1 

21 – 6 = 15 



GOOCHELEN MYSTERIEUZE PAPIERTJES 
materiaal : 

- 3 gekleurde papiertjes 

 

doen 

 
 

Leg de 3 papiertjes zoals op tekening 1 → 1 groen 

papiertje onderaan en 2 blauwe er bovenop. 
 

Ze aan je publiek : 

- ik ga nu het groene papiertje naar het midden goochelen, 

gewoon door ermee te rollen. 
 

Rol de 3 papiertjes op tot ze 1 rolletje vormen. 
 

Rol door tot er één blauwe punt bovenop de groene punt op 

tafel valt. 
 

Vouw het rolletje dan terug open. 
 

Het groen papiertje ligt nu in het midden. 
 

 

 

GOOCHELEN GETALLEN RADEN 
materiaal : 

- 6 kaartjes 

(hieronder) 

doen 

zeggen 

even wachten 

denken 

 

Zeg aan je publiek : 

- spreek stilletjes een getal af. Ik mag het niet horen. * 

- geef me nu alle kaartjes waar dit getal opstaat. * 

- kijk naar het eerste getal op elke kaart die je gekregen hebt. Tel 

al deze getallen bij elkaar op. 

-  het getal is … 

 

Je kan je publiek telkens een ander getal laten afspreken en de 

goocheltruc telkens weer opnieuw doen. 

 
 

  



1 11 21 31 41 51 2 11 22 31 42 51 

3 13 23 33 43 53 3 14 23 34 43 54 

5 15 25 35 45 55 6 15 26 35 46 55 

7 17 27 37 47 57 7 18 27 38 47 58 

9 19 29 39 49 59 10 19 30 39 50 59 

4 13 22 31 44 53 8 13 26 31 44 57 

5 14 23 36 45 54 9 14 27 40 45 58 

6 15 28 37 46 55 10 15 28 41 46 59 

7 20 29 38 47 60 11 24 29 42 47 60 

12 21 30 39 52 ++ 12 25 30 43 56 ++ 

16 21 26 31 52 57 32 37 42 47 52 57 

17 22 27 48 53 58 33 38 43 48 53 58 

18 23 28 49 54 59 34 39 44 49 54 59 

19 24 29 50 55 60 35 40 45 50 55 60 

20 25 30 51 56 ++ 36 41 46 51 56 ++ 
 

  



GOOCHELEN EEN BALANCEREND GLAS 
materiaal : 

- 1 beker 

- 1 speelkaart 

 

zeggen 

doen 

 

Hou de kaart in je ene hand en de beker in je andere zoals 

op deze tekening. 

 
Zeg aan je publiek : 

- ik kan deze beker laten balanceren op deze kaart. 

Kijk maar … 
 

Zet nu de beker bovenop de kaart → zorg dat de kaart in 

het midden onder de beker staat. 

Steek een vinger achter de kaart omhoog zonder dat je 

publiek het merkt. 

 
Laat heel voorzichtig de beker los … doe alsof dit heel 

moeilijk is. 

 

 
Vraag aan je publiek : 

- wie wil het ook eens proberen ? 

 

Niks verklappen hé !!! 

 
  



De Russische Rekenmethode 

In bepaalde streken van Rusland gebruiken de boeren nog steeds hun vingers bij het 

vermenigvuldigen van getallen van 6 tot 10. 

Die methode is heel interessant... lees verder en leer hem... want het lijkt wel magie! 

Nummer in gedachte je vingers van de pink tot de duim van 6 tot 10 (zie afbeelding 1). 

 

Stel dat je 7 x 8 wil uitrekenen. 

Plaats de top van de 7-vinger (maakt niet uit van welke hand) tegen de top van de 8-vinger van 

de andere hand (zie afbeelding 2).  

 

 

De vingers die elkaar raken plus alle vingers daaronder stellen de tientallen voor. In dit geval 

zijn dat 5 vingers. 5 tientallen = 5T = 50 (5 x 10 = 50).  

 

Hierna vermenigvuldig je de overgebleven vingers van je ene hand met de over gebleven vingers 

van je andere hand, in dit voorbeeld 3 vingers van de ene hand maal 2 vingers van de andere 

hand (3 x 2 = 6).  

 

De uitkomsten tel je bij elkaar:  50 + 6 = 56  

En jawel:     7 x 8 = 56 

Niemand zal er iets van snappen en iedereen zal je uitdagen dit trucje nog eens te doen en het 

van je willen leren. Maar ssjjt… echte goochelaars verklappen hun geheimen nooit! 

 

 


