Hierin noteer ik
alles wat ik weet
over robots en
techniek.

Ario n
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Mensachtige robots
Wachters marcheren vaak in groepjes door
de straat. Net alsof ze een leger vormen.

Wachter
Stroomstootpistool

Ze p ra - te n ee n b
ee t-je ra a r.

Als- o f z e z el f ni
et w e- te n w a t
z e z eg-ge n.

G epantserd lijf
Nog onderzoeken:
• Wat betekent het lampje?
• Van wie krijgen ze opdrachten?
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Lampje
Camera

Vliegende robots
Ze slaan met hun vleugels heel snel op en
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Kolibrie
Uit de staart komt vuur

neer en hangen dan stil in de lucht. Net als
een valk of een kolibrie. M aar ze zijn veel
groter!
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Vleugel

Snavel lijkt op de loop
Nog onderzoeken:
• Kunnen ze schieten? Ja !
• Waar komen ze vandaan?

van een geweer

Arion

Monsterlijke robots
Er bestaan veel robots die op monsters lijken.
Deze lijkt op een stier.
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Stier

Ui t d e
hoor
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Antenne
Camera
Zwart lijf

Hij kan pra ten , ma ar ik

wee t niet uit wel k gat
het gelu id komt.

De hoeven zijn stroef genoeg om op ijs te
kunnen lopen.

Arion

Vliegende robots
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Drone

Drones zijn vliegende robots. Soms worden ze
op afstand bestuurd, maar ze kunnen ook zelf
een opdracht uitvoeren.

Propellor

Gif spuiten

Camera

Arion

Pakje

Welke opdrachten voeren ze uit?
• Ze kunnen spioneren: luchtfoto’s en
filmpjes maken en doorsturen.
• Ze kunnen pakjes wegbrengen.
• Ze kunnen gif spuiten.
• ????

Neppers

Arion
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Hun huid is van rubber en ziet
er te perfect uit. Ze hebben
nooit een puistje.

In de ogen zitten
camera’s.

Het verschil tussen deze robots en mensen is
vanbuiten heel klein.

Vanbinnen is het verschil wel groot.
Neppers halen geen adem en ze hebben geen
bloed. Ze proberen je te laten geloven dat ze
echte mensen zijn.

Onderrug

Blauw = Tijdelijk
uitschakelen
Rood = Geheugen
van afgelopen uren
wissen
Aansluiting voor kabeltje
(accu opladen)

Ze hebben echt haar,
maar het groeit niet.

Als ze glimlachen of
boos kijken, doen hun
ogen niet mee.

Neppers kunnen zichzelf vernietigen.
Hoopje schroot
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Wapens

Stroomstootpistool

Sommige robots schieten met een

Volgens Panthera zouden mensen niet

stroomstootpistool.
Veiligheidspal

met dit soort wapens moeten vechten.
Dat doen wij dus ook niet.

he
Ele c t ris c

s ch o k ke n

Als je geraakt wordt, raken je spieren
tijdelijk verlamd. Hard wegrennen lukt
dan niet.
Trigger

Arion

In het handvat
zitten batterijen

Knuffelrobots
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Poes

Er zijn ook schattige robots. Die zien er
onschuldig uit. De bedoeling is dat je ze in
huis neemt. Ze kunnen dan overal rondkijken.
Microfoon

Wat kunnen ze?

Camera

Zachte vacht

• Afluisteren.
• Foto’s maken.

Ze worden gebruikt als
spion.

Wat ze horen en zien
sturen ze door naar
hun echte baas.

Arion

Pas op! Knuffelrobots zijn veel
gevaarlijker dan je denkt.
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Telefoon en internet
We gebruiken geen mobiele telefoon en geen
internet. Alles wat je daarmee doet, wordt
afgetapt door de robots.

Schotel
Telefoon

Arion
We bellen
met een
vaste verbinding
van de dojo naar
het weeshuis.
Dat gaat via een kabel.
Is dat veilig?
Misschien niet.

Satelliet

Wat gebeurt er met de
afgeluisterde berichten?

Vaste telefoon
Onderzoeken: Hoe kunnen we
elkaar veilig een bericht sturen?

Spelletjes op de tablet doen we zonder
internet, maar wel met bluetooth.

Postduif

Rooksignalen
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Ninja-wapens
Neppers maken vaak gebruik van wapens die
vroeger door ninja’s gebruikt werden. Ze
gebruiken bijvoorbeeld werpschijven.

Mes

Scherpe punt
Er bestaan veel soorten werpschijven.
Ze hebben altijd scherpe punten met
messen eraan.

Shuriken = werpschijf
In het midden zit
vaak een gat. Zo is hij
minder zwaar en je
kunt hem bijvoorbeeld
aan een ketting
hangen en makkelijk
meenemen.

G at

Soms zit er
een dodelijk
gif op.

Arion

Ninja-wapens
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Spuitbus

Gif

Gif is een van de gemeenste en lafste wapens
die neppers gebruiken.

Warfarine =
rattengif
Het zorgt ervoor dat je bloed niet stolt.

Medicijn

Het voorkomt stolsels in het bloed.

Gif

Het wordt als rattengif gebruikt.
Omdat je bloed niet stolt, bloed je vanbinnen
langzaam dood. Dat is erg
pijnlijk.

Blauwzuur = cyanide
In laurierkers zit veel blauwzuur.
Blauwzuur blokkeert het zuurstoftransport.
Je krijgt dan last van:
• duizeligheid
• hoofdpijn
• overgeven
• diarree
• versnelde ademhaling
• bewusteloosheid.
Poeder
Bij een hoge dosis kun je eraan doodgaan.
Blauwzuur zit ook in appelpitten.
Per ongeluk een pitje doorslikken is
niet erg. Maar je moet er niet op
kauwen en er niet te veel eten.

Arion
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Neppers

Horrorclown

Deze horrorclown is een nepper. Hij lijkt
op een echt mens, die zich als clown
verkleed heeft. Je kunt een horrorclown
in zijn eentje tegenkomen, maar ook in
een groepje. Dan zijn ze nog enger.
Nog onderzoeken:
• Hebben horrorclowns net als
gewone neppers knopjes op hun
rug, waarmee je ze tijdelijk kunt
uitschakelen?
• Welke giftige stof zit er in de
ballonnen?

Ze kunnen verschillende wapens
gebruiken. Ze doen grappig,
maar dat zijn ze niet.

Arion

Rode
ogen
Puntige
tanden

Bijl

Ballonnen
met giftig
gas
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Mensachtige robots
Deze robot is een soort bediende.
Hij brengt eten en haalt vuile borden
op. Met zijn lange armen kan hij kinderen
helpen met eten of hun vieze mond
afvegen.

Pion
Oge n zijn
camera’s

Ges childe rde
mo nd
Lange, dunne
armen

Dit weet ik:
• Hij rijdt rond op zwenkwieltjes.
• De mond is erop geschilderd.
Waarschijnlijk kan hij niet praten.
• Hij heeft geen zichtbare oren,
maar hij kan wel horen.
• Hij kan kijken.
• Hij is er in verschillende kleuren.
• De schort lijkt op stof, maar is erop
geschilderd. Elke pion heeft een ander
patroontje.

Arion

Sch ort

Zwenkwieltjes
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Vechtrobots

Imitatierobot

Deze vechtrobot lijkt op een insect
met vier armen en vier poten. Hij is

Mes

gemaakt van een bijzonder metaal
dat de kleur van de achtergrond
aanneemt.

Mes
Zelflerende robot. Hij
imiteert de bewegingen

Mes

Du n lijf,
bestaa t
uit enkele
del en

De robot is bijna
onzichtbaar, doordat hij de
kleur heeft van de omgeving.
Als de zon schijnt, zie je wel
duidelijk zijn schaduw.

van zijn tegenstander.

Mes

Arion

Kruipende robots
Een graver is ongelooflijk sterk. De wielen
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Graver

zien eruit als wieken en kunnen twee kanten
opdraaien. Hij heeft een pikhouweel, maar
Hirundo denkt dat er ook soorten bestaan
met ander gereedschap.
Pikhouweel
Haak

Sensor

Opbergruimte voor
gereedschap

Draaiende
poot

Hij is niet geschikt om onder
water te werken.

de
Wee rh aa kjes aa n
r grip.
po te n zo rg en vo o

Als hij ergens tegenaan
stoot, rolt hij omver en kruipt
ondersteboven verder.

Arion
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Vervoer

Robotezel

De robotezel is bedoeld om op te rijden.
Het is dus een vervoersmiddel. Maar de ezel

Bokken
(trapt met
achterpoten)

kan ook vechten.

Lam p

Staa rt
(a nt en ne?)

Oge n zijn
camera’s

Steigeren
(slaat met
voorpoten)
Je bestuurt de ezel door op hem te rijden
of met een afstandbediening. In een groep
kan één ezel de rol van leider hebben. Als je
de leider bestuurt, volgen de anderen vanzelf.

Sporen

Ped aal

Arion
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Attractie
Deze robot is tegelijkertijd
• badmeester

Inktvis
Uit rusten

• zwemleraar

Trapp etje

• speelapparaat.

Om hoo g
klim me n

Glijde n

Trapp etje

Arion

Het zwembad is rond. De tentakels
zitten vol met camera’s en sensoren.
Zo houdt de inktvis iedereen in de gaten.

Ler en zw em me n

Attractie
Reuzenrad 1
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Dubbel reuzenrad
Reuzenrad 2
Dit apparaat bestaat uit twee
draaiende wielen. Er hangen bakjes aan.
Daarop kun je staan of zitten.
Je kunt lekker ronddraaien, maar je
kunt ook van het ene wiel naar het
andere wiel springen. Als het mislukt,
val je op een trampoline.

Tra mp olin e

Arion
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Attractie
Kinderen bouwen zelf een achtbaan.
Vanaf de grond besturen ze via hun
tablet een hijskraan.

Achtbaan
Hijskraan

Ooievaar
Een vliegende robot

Hijskraan

vangt kinderen op.
Karretje

Vangnet

Kind met tablet
Kind met tablet

Arion
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Vervoer Monorail

De gondel daalt en landt
op een perron. De kabels
klikken los.

In de woestijn is een grote cirkelvormige
monorail. De rail hangt aan palen. Zo kan de
rail niet onder het zand verdwijnen. Dat zou
anders door een zandstorm makkelijk kunnen
gebeuren.
Gondel
Kabel
Lamp

Rail

De gondel hangt
met twee kabels
aan de monorail.

Kabel

Arion

Perron
Rail

Draaischijf met rail

Op het perron ligt een draaischijf met een
rail. Deze draait een kwartslag.
Daarna rijdt de gondel via een rail over de
grond naar een gebouw.

Perron

Rail naar gebouw
Bij het gouden paleis en de fabriek
kan de gondel naar binnen rijden
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Vervoer
Capsules bewegen door een buis. Vanaf 1853

Buisstation

werd buizenpost in grote steden gebruikt
om pakketjes en brieven te versturen. Ook
ziekenhuizen, kantoren en banken gebruikten

Trap

het soms. Het versturen van mensen is nieuw.
Buis
Bedieningszuil
Drone
Perron

Capsule

Perron

Perron

Het buisstation is onder de grond.

Deksel
Overdruk
Bak

Capsule

Capsule betekent letterlijk: omhulsel.
In deze capsule liggen drie mensen.

Onderdruk
Capsule

Buis

De buis is vacuüm. Dat betekent dat er geen
lucht in zit. De capsule beweegt, doordat er
een verschil in luchtdruk is aan beide kanten
van de buis.

Arion
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Medisch
De operatierobot heeft vier armen. Hij kan

Operatierobot
Zuil

hetzelfde als een gewone chirurg, maar zijn
armen zijn veel beweeglijker. Hij kan dus onder
moeilijke hoeken werken.
Ook heeft hij ogen en lampen in zijn handen.
Een operatierobot heeft geen geweten.
Hij hoeft geen artseneed af te leggen, waarin
staat dat hij niemand kwaad doet.
Dit gereedschap kan hij
onder andere gebruiken:
• Microscoop en camera
• Lamp
• Laser
• Pincet
• Chirurgisch mes
• Schaar
• Klemmetje
• Tang

Mes
Tang

Lamp

Arion

Schaar

De operatierobot kan niet lopen.
Hij kan wel ronddraaien.

Vechtrobots
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Hagedis

Deze vechtrobot leeft in de woestijn. Hij kan
zich onder het zand verplaatsen.
De hagedis kan snel bewegen, maar
ook lang stilstaan. Hij valt aan als je
beweegt. Probeer dus zo lang mogelijk
roerloos te blijven staan!

De ogen geven licht

Uit de tong spuit
verdovend gif

Arion

Uit de staart
komen kogels

Wervels

© Rian V is s er, w w w.rob oto orlo g.nl

Systeem
Het Systeem is een grote computer.
Deze computer is het hart van een netwerk.
Hij staat in een controlecentrum.
In het controlecentrum hangen ook veel
beeldschermen. Daarop zie je de opnames die de
robotcamera’s stiekem van mensen maken.

Kabel
Supercomputer
Het is niet makkelijk om in het Systeem
te kijken. De computer heeft geen
toetsenbord of scherm.

In het Systeem staan
onder andere:
• beelden van robotcamera’s
• geluidsopnamen van
spionagemicrofoons
• gedachten van mensen
(verzonden door de
hersenscan)
• gegevens van ontvoerde
mensen

Het Systeem kan:
• opdrachten geven aan de robots
• robots aan- en uitzetten
• dingen die we nog niet weten

Arion
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Huisrobots
Huisrobots zijn bedoeld om mensen

Cherry

gezelschap te houden en om hen te helpen.
Vaak zien ze er schattig uit.
Net speelgoed.
Een huisrobot is:
• sociaal
• gezellig
• lief
• handig
Een huisrobot kan:
• praten
• luisteren
• stofzuigen
• koken
• bedienen
• massages geven
• agenda bijhouden
Nog onderzoeken welke
geheime taken ze heeft.

Kleine
neus
Kleine
mond

Rode
huidskleur

Arion

Gezicht heeft de
vorm van een kers

Communicatie

Met de schicht kun je in gedachten berichten
versturen en ontvangen. Het lijkt op telepathie.
Dwarsstukje. Zo valt de
schicht niet door de stof
van je kleren heen.
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Schicht
Als je de schicht aanraakt en aan iets
denkt, stuurt de schicht die gedachte naar
de schichten waarmee hij verbonden is. Een
ander kan jouw gedachte ‘horen’ door zijn
schicht aan te raken.
Het idee voor de schicht komt van
quantuminternet.

Scherpe punt,
zodat je hem in je
kleren kunt steken.

De schicht
lijkt op een
bliksemschicht.

Deze schichten zijn met elkaar
verstrengeld. Dat betekent dat ze met
elkaar verbonden zijn.

Verstrengelde elektronen gedragen zich
alsof ze één elektron zijn.
De afstand tussen de deeltjes maakt
niets uit.
Quantuminternet is veilig. Je kunt het
niet hacken.

Arion
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Cyborgs
De hersenradar is een soort sensor die
verbonden is met de hersenen. Hij ziet eruit
als een schijf op het voorhoofd.

Alle gegevens worden doorgestuurd
naar het Systeem. Met een hersenradar
zijn gedachten niet meer privé.

Draadloze
verbinding met
het Systeem
Systeem
Hersenradar

Arion

Hersenradar

De radar kan:
• gesprekken opnemen
• gedachten lezen
Hij meet:
• hartslag
• bloeddruk
• emoties
• zweet
• stress
• temperatuur
• ademhaling

Communicatie
Morse werd in 1835 uitgevonden door
Samuel Morse.
Morsetekens bestaan uit strepen en punten.

•
–

= kort signaal

(spreek uit als Dit)

= lang signaal

(spreek uit als Dah)
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Morse
Het leuke van morsetekens is dat je ze
overal mee kunt maken. Bijvoorbeeld met
een zaklamp, deurbel, rook of klopgeluiden.
Of je kunt bijvoorbeeld lang en kort
knipogen.

Het bekendste morseteken is SOS .
DitDitDit DahDahDah DitDitDit.
Dit kun je gebruiken als je in nood bent.

Zo sein je SOS met een zaklamp:
schijn drie keer kort, drie keer lang,
drie keer kort.

Arion

Bescherming
Neusfilters zijn speciale stukjes schuim, die
je in je neus steekt. Het filter laat zuurstof
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Neusf ilters

makkelijk door, maar haalt gevaarlijke stoffen
eruit.

Neusfilters kun je
gebruiken bij:
• gifaanval
• luchtverontreiniging
• vieze luchtjes

Neus

Neusfilter van
schuim
Neusfilters zijn klein en makkelijk mee
te nemen. Iedereen zou ze altijd bij zich
moeten hebben.

Neusfilters lijken een beetje op
oordoppen, maar het zijn geen
doppen. Doppen sluiten af. Het filter
laat zuurstof door, dus je kunt
gewoon door de neus ademen.

Arion
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Cyborgs
Een cyborg is een combinatie van mens
en robot. Er zijn veel soorten cyborgs.
Bijvoorbeeld:
Robotlichaam

Lichaam van mens

+ hersenen van

+ computer in het

een mens.

hoofd.

Hersenimplantaat
Computer is verbonden
met de hersenen

Deze twee voorbeelden zijn heel extreem.
Ook een mens met een kunstarm, kunstoog
of robotoor is eigenlijk al een cyborg. Hij is
misschien 90 % mens en 10 % robot.
Deze vrouw heeft nog een deel van haar
eigen hersenen. Daarnaast zit er een
computer in haar hoofd. Die is verbonden
met haar hersenen en met het Systeem.

Arion

Ventilatiegaatjes
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Vervoer
Deze vliegende auto moet door een mens

Vliegende auto

bediend worden. Hij kan rijden en vliegen.
Hij bereikt een snelheid van 200 km per uur.

Motor

De auto heeft drie

Motorkap

motoren: één om mee
te rijden en twee om
mee te vliegen.
Motor

De auto heeft geen nummerplaat,
maar wel een naam. Deze heet
Vleermuis.

Arion

Zoeklicht kan met
behulp van een
joystick bewegen.
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Cyborgs

Struisraket

Deze levende struisvogel heeft verschillende
robotonderdelen.

Scherpe snavel

Raket
Snoepapparaat

Een struisvogel is een loopvogel.
Dankzij een raket in het achterwerk
kan deze struisraket vliegen.

Plastic schalen van de
chocolade-eieren

Poten met twee
tenen

Arion
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Bescherming
Bladeren zijn eigenlijk een soort filters. Een
blad heeft namelijk huidmondjes. Daarmee

Blad voor de mond
Uitgang

kan het blad koolstofdioxide inademen en

Doorsnede van een blad
(sterk uitvergroot)

zuurstof uitblazen. Dankzij de natuur krijgen
mensen dus schone lucht!

Dit blad kan
gif uit de lucht
filteren.

Ingang

Weerhaakjes

Eigenschappen:

Arion

Huidmondjes

• Piepkleine weerhaakjes zorgen ervoor dat
het blad aan de huid vastkleeft.
• De weerhaakjes kunnen ook loslaten.
• Als je in het blad snijdt, groeit het meteen
weer dicht.
• Als de huidmondjes zich sluiten, is het
blad geen filter meer. Dan sluit het alle
lucht af en kun je stikken.
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Zombierobot
Een dood lichaam lijkt weer tot leven te
komen. In werkelijkheid is het een robot.

Oliespuit

De manier van prepareren lijkt op het maken
van een mummy.
Hersenen worden
via de neus
verwijderd.

Ingewanden worden
verwijderd.

Kunstogen
met camera

Microfoon

Arion

Hoe wordt een robotzombie
gemaakt?
• Het bloed wordt afgetapt.
• De hersenen en de ingewanden
worden met een haak verwijderd.
• De holtes worden opgevuld met
zout, zodat het lichaam droogt.
• Op de plaats van de hersenen
komt een computer.
• In de romp komt een accu.
• Er worden kunstogen, camera’s en
microfoons geplaatst.
• Er wordt rode olie in de aderen
gespoten.
• Ledematen worden elektrisch
bedraad.

Poorten
Deze robothaaienbek is de toegangspoort
tot een ondergrondse tunnel. Hij heeft
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Haai

allerlei sensoren, zodat hij kan zien dat je
naar binnen of buiten wil gaan.

Camera met visooglens.
Daarmee kan de robot
helemaal in het rond kijken.

Microfoon

In de keel zitten
uitstulpingen, die je kunnen
beetpakken, betasten en
doorslikken.

Geursensor

Bloedspetters
op de lip

Dubbele rij tanden

Arion
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Vervoer

Robothaai

De robothaai kan mensen uit het water
oppikken. Binnen in de haai is het droog.
Je kunt de haai niet zelf besturen. Hij krijgt
opdrachten via een netwerk.

Geursensor

Camera met
visooglens

Droge binnenruimte met
zitplek en koelkast

Arion

In de keel zitten uitstulpingen, die je kunnen
beetpakken, betasten en doorslikken.
De opening laat geen water door.
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Gebouwen
Het gebouw is een zeshoek en heeft een
ronde binnenplaats. Daardoor lijkt het op een
moer. Het kan een klein stukje draaien.
Daardoor worden geheime gangen geopend of

Fabriek en arena
Glazen deur

gesloten.

Opening in de vloer
is afgedekt met een
metalen plaat.

Balkon
Houten schot

Arena met
zand
De buitenmuren
zijn kaal en
bevatten geen
deuren en ramen.

Arion

Opening in de vloer
Schuurplek op de grond

Trap

Ondergrondse tunnel

Mensachtige robots
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Werphand

Deze robot slingert kogels in het rond.
Hij is in staat om zelf een doel te
kiezen.

Kogelwerper
Metalen kogel
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e
D
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Opslagruimte
voor kogels

Werphand
Als alle kogels op zijn, steekt
de robot zijn arm in een bak
met kogels en laadt hij zijn
opslagruimte weer vol.

Benen zijn
nogal lomp.
Hij loopt
langzaam.

Arion
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Vervoer

Robotspeedboot

De robotspeedboot is bedoeld om iets of
iemand te trekken. Er kunnen geen mensen
in de boot zitten. Hij wordt gebruikt voor
waterskiën. Het mannetje voor in de boot
ziet en hoort wat er gebeurt en kan de
boot besturen.

ofd
He t m an ne tje ka n zij n ho
Hij ka n
he lem aa l ro nd draa ien .
rs kië r of
prat en en zo ee n wa te
ve n.
zw emmer opdracht en ge

De boot kan ook opdrachten
krijgen via het netwerk.

Microfoon

Dek

Sleeptouw

Camera

Mannetje zonder
armen en benen

Arion

