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Scholieren gaan elkaar te lijf
met zelfgebouwde Lego-robotjes
TIM FIERANT

SINT ANNAPAROCHIE Zelfgebouwde
en geprogrammeerde Lego-robo-
tjes gingen de strijd met elkaar aan,
zaterdag tijdens de eerste Friese re-
giofinale van de ‘First Lego League’
in Sint Annaparochie.

Het loopt tegen het einde van de
middag en ergens in een bovenlo-
kaaltje van de Campus van de Ulbe
van Houten in Sint Annaparochie zit
Tom Dunant Maurits (12) bij te ko-
men van de regiofinale ‘First Lego
League’.

Samen met zijn team ‘H2Go’ sleu-
telde hij wekenlang aan een zelfge-
bouwde en -geprogrammeerde Le-
go-robot. Die robot nam het van-
daag op tegen robots van andere
scholieren uit Friesland. De robotjes
moesten op een tafel opdrachten
vervullen, waarmee punten te ver-
dienen zijn.

In de First Lego League strijden
jongeren tussen de 9 en 15 jaar met
zelfgebouwde en -geprogrammeer-

de Lego-robots tegen elkaar. Bij de
regiofinale van zaterdag in Sint An-
naparochie vielen er twee startbe-
wijzen te verdienen voor de Bene-
luxfinale, begin 2018 in Leeuwarden.
Wie het er daar goed van afbrengt,
wordt afgevaardigd naar de wereld-
kampioenschappen in de Verenigde
Staten.

Tom is redelijk tevreden, meldt hij
met blosjes op de wangen. Hij doet al
voor de derde keer mee, werd vorig
jaar nog derde. Nu noteert team
‘H2Go’ een achtste plek. Maar het
gaat om de lol, weet Tom. Als team-
leider Denise Tuit meldt dat het hele
team straks patat mag gaan eten,
kan de sfeer niet meer stuk.

Team ‘H2Go’ van csg Comenius in

Leeuwarden, werkte maandenlang
aan de robot. Vorige week nog raak-
ten Tom en consorten bijna ingeslo-
ten toen ze tot ver na schooltijd za-
ten te sleutelen.

Even verderop maakt team
ZeeO13 zich op voor een nieuw potje
‘robot wars’. ,,Het is een keer wat an-
ders’’ verklaart Koen Tijpens zijn en-
thousiasme voor de Legowedstrij-
den. Teamgenoot Elva-Luna van der
Bij zegt thuis ,,al lang niet meer’’ met
Lego te spelen; hier vandaag spat de
strijdlust ervan af. Elva-Luna legt
nog even uit hoe ze aan die houten
medaille komt die nu al om haar nek
hangt: die kregen alle deelnemers al
vroeg op de dag voor hun teamgeest,
sportiviteit, leergierigheid en en-
thousiasme. ,,Core values noemen
ze dat. Dat betekent kernwaarden.’’

De teams NEXAR, van het Sneker
Bogerman, en H2Ons van Comenius
Leeuwarden, wonnen uiteindelijk
twee startbewijzen voor de Benelux-
finale, 3 februari in Leeuwarden. Op
9 december nog een tweede regiofi-
nale in Drachten.

Na Sint Anne
wachten mogelijk
Leeuwarden en de
Verenigde Staten

De zelfgebouwde robotjes gaan elkaar te lijf op wedstrijdtafels. Op de foto kijkt Abbas Neimi, van het Nordwin College
Leeuwarden, gespannen toe hoe zijn robot het doet. FOTO MARCEL VAN KAMMEN


