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PERPETUUM MOBILE
Zelf in je werkplaats een 
perpetuum mobile pro-
beren te bouwen; dat is 
vragen om mislukken. In 
deze video wordt daar een 
creatieve oplossing voor 
gevonden. Hoewel het 
eindresultaat misschien 
geen perpetuum mobile 
mag heten, is het geheel 
een sterk staaltje techniek.
nvon.tk/mobile

G A M E

SUPER HEXAGON
In dit spel bestuur je een 
klein driehoekje in een 
zeshoek. Van zes kanten 
komen obstakels op je 
af, die je moet ontwijken. 
Het doel is dit een minuut 
vol te houden. Dat klinkt 
misschien eenvoudig, maar 
omdat het spel (zeker op 
de hoogste moeilijkheids-
graad) ontzettend snel 
gaat, zit een mislukking in 

een klein hoekje. Voor wie 
zijn mislukkingen wil leren 
omarmen, is dit dan ook 
het ideale spel.
nvon.tk/hex

G A D G E T

B O E K

TECHNISCHE  
MISLUKKINGEN
Vaak eist succesvolle tech-
niek de aandacht op, maar 
de auteurs van dit boek 
hebben besloten hun licht te 
werpen op, de titel zegt het 
al, technische mislukkingen. 
Dat gaat van instortende 
bruggen tot kapotte fietsen 
en haperende geweren – 
een verzameling van ruim 
dertig mislukkingen waar je 
waarschijnlijk nog nooit van 
gehoord hebt. 
nvon.tk/mis

W E B S I T E
FAIL OF THE WEEK

Kun je je pianosnaren 
vervangen door gitaarsna-
ren? Hoe goed zaagt een 
beugelzaag van anderhalve 
meter lang, en waarom zou 
je nog soldeer gebruiken 
als je ook tape voorhanden 
hebt? Techniekblog Hacka-
day verzamelt al een tijdje de 
Fail of the Week. Dat kunnen 
allerlei projecten zijn, maar 
ze hebben één ding gemeen: 

de uitkomst is mislukt - of 
net niet helemaal gelukt, 
afhankelijk van hoe je het 
bekijkt.
nvon.tk/fotw

B O E K
DIEDE DURFT

Het meisje Diede durft aan het 
begin van het boek niets, maar 
als ze eindelijk toch aan iets 
begint, blijkt dat ze nieuwe 
dingen leert door oefenen, 
fouten maken en doorzetten. 
Tekeningen en tekst sluiten 
mooi op elkaar aan en geven 
hopelijk andere kinderen ook 
de moed om te durven.
nvon.tk/diede
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MEESTERLIJKE  
MISSERS
Is een mislukking altijd een 
foute zaak, of kun je hem 
ook in je voordeel gebrui-
ken? Erik Kessels probeert in 
dit boek zijn mislukkingen te 
doorgronden en ze naar zijn 
hand te zetten. Via misluk-
ken kom je misschien wel 
tot een mooier eindresultaat 
dan je normaal gesproken 
had gedaan. Je mag daarom 
best genieten van je misluk-
kingen, vindt Kessels. Hoe je 
dat precies voor elkaar krijgt, 
lees je in het boek.
nvon.tk/memi

B O E K

B O E K

ALLE BELANGRIJKE ONTDEKKINGEN

Een royaal geïllustreerd met een groot aantal ontdekkingen, waarbij 
het begrip ‘ontdekking’ ruim genomen is. Het boek is ingedeeld in 
Ontdekkers en verkenners; Wetenschappers en uitvinders. Voorlopers 
en pioniers; Bouwers, makers en denkers; en Waaghalzen en durfallen. 
Een informatief boek dat uiterst geschikt is als kennismaking met 
ontdekkers en ontdekkingen.
nvon.tk/ontdek

W E B S I T E
JOURNAL OF TRIAL 
AND ERROR

In het onderzoeksveld is de 
mislukking vaak het onder-
geschoven kindje. In weten-
schappelijke vakbladen zul je 
niet snel een artikel tegenko-
men waarvan de resultaten 
indruisen tegen de oorspron-
kelijke hypothese. Maar dat 
de werkelijkheid niet alijd 
een rechtlijnig succesverhaal 
is, blijkt uit de Journal of 
Trial and Error. Zij moedigen 
wetenschappers aan om hun 
afgewezen onderzoeksvoor-
stellen en mislukte onder-
zoeksresultaten in te sturen, 

om zo te laten zien hoe het 
er in de wetenschap vaak ook 
aan toe gaat.
nvon.tk/jote

G A M E

(ON)OPLOSBARE PUZZEL
Deze schuifpuzzel los je 
op door de 15 getallen op 
volgorde te leggen. De 
originele puzzel bestond uit 
losse blokjes in een bakje, 
waarvan je de beginconfigu-
ratie zelf kon bepalen. Helaas 
was je puzzel in de helft van 
de gevallen gedoemd te 
mislukken, omdat sommige 
configuraties onoplosbaar 
zijn. Tegenwoordig hebben 

we varianten waar deze 
beginconfiguraties eruit 
gefilterd zijn – je hoeft dus 
niet meer te mislukken.
nvon.tk/15puzzel


