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geschiedenis



geschiedenis van K’NEX

Joe and Bob Glickman zijn uitgenodigd bij een 

huweling 

Joe verveelt zich

hij pakt een rietje en stopt er meerdere in elkaar

zijn broeder doet mee

wat kan je doen van stokjes en verbindingen ?



zooooo veel !!!
maar eerst

kijken naar de geschiedenis van mij



hoe alles begon met mij

in de peuter speelzaal

bij een informatie avond

Ik vond een K’NEX instructie voor een 

coole gitaar

Ik begon met bouwen                                 

maar werd niet klaar

de volgende dag ging ik ermee verder

maar het duurde te lang en                        ik 

moest het uit elkaar halen

Ik begon opnieuw

het was in 3 dagen klaar !!!



sinds dien
was ik bezig met K’NEX

bouwde nog meer gitaren

speelde met mijn broer

heb veel plezier ermee



niemand wilde in het begin met Joe’s speelgoed 
spelen

Lego, Mattel, Hasbro waren niet geinteresserd

moedige stap: hij veranderde zijn familie bedrijf en 
adverzierde K’NEX zelf

kleine constructies mee krijgen als je bij Pizza Hut eet

in de 90’s heeft hij success !!!

nog steeds word in Europa meer K’NEX gebouwd dan 
in Amerika

MAAR …
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wat is K’NEX ?



stangetjes en verbindingen

niet genoeg stangetjes? dan maak ze zelf

met de verbindingen kan je verschillende hoeken maken

zodat je 3D constructie er super vet uitziet



en nog meer
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wat bouwen ?
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simpele modelen



belangrijke letters

wertuig voor belangrijk werk



een goed begin

makkelijk

een voorbeeld en dat is het

perfect om de mogelijkheden en alle delen te leren 
kennen

zijn wij klaar mee

het mag nu moeilijker

dus …
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complexe (3D) constructies



moelijker

stap voor stap instructies

vergelijk het nu en daarna

ingewikkelde delen zie je vergroot

de constructie word soms gedraaid

wacht tot de “click”

je kent de delen en je denkt mee,             

dus zie je niet meer alles

rustig an de slag gaan

controlleer of het nog steeds klopt

het is geen race !!! neem je tijd
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3D met beweging/wielen



begin rustig

kijk uit voor de tandwielen, wielen en bewegende delen

alles moet perfect in elkaar zitten

als het niet werkt, een stap terug

als nodig, nog eentje

NIET opgeven



en tang voor mijn vader en mij

en schip voor mij



een vliegtuig

een auto voor mijn broer



zooo veel …               

en nog meer …



… speel plezier ! 
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3D met een motor



je hebt veel berijkt

je kent alle K’NEX delen

je kunt de constructie zien

je werkt precies

nu moet het nog precieser

NIET bang zijn voor foutjes



een schroevendraaier voor papa en mij
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achtbanen



weer iets uitdagends

de constructie draait 

kleuren kunnen verschillend zijn in de constructie en de 

te gebruikende delen

denk altijd mee

wat je gedaan hebt is licht gekleurt

leg de delen klaar die je nodig hebt

werk stap voor stap

altijd rustig blijven



mijn eerste the clock
mega cool

cool: Nessy in mijn kamer



mijn favorite achtbaan

het kan horizontaal en 

verticaal geplaatst 

worden

en het werkt nog steeds

werkt met wind

is extreem snel

het best:

het gloeit in het donker
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bal machines



als je goed bent met 3D is dat nu het toppertje

kijk uit

de constructie draait

dubbel en trippel controle

controleer vanuit elke kant

als het niet werkt, kijk naar fouten, corrigeer

repareer andere dingen op het einde



de beste bal machine van de wereld

alles beweegt:

molen en de schacht

razend snelle looping

vallende bal met een 

twist

een gewone trap en een 

spiltrap



mijn conclusie …



hoe bouw je ?

begin rustig

altijd contolleren

sta klaar om altijd een stap terug te gaan,                     

ook als dat betekend dat je iets moet afbreken

verbeter op het eind



hoe je NIET bouwd

zonder geduld

zonder voorstellingsvermogen

veranderen zonder controlle



dan kan je ook 

zoiets 

bouwen …



het beste dier ter wereld



de waarheid is: je kunt

bouwen wat je wilt !



– Criss Jami

“Create with the heart; 

build with the mind.”

“Creër met je hart; bouw met je hofd”



belangrijk voor mij:

doe van wat je houd

met het hele hart

laat het zien

lukt dan wel !

hoe word ik een 

K’NEXpert ?



QUIZZ

hoe is K’NEX ontstaan?

hoeveel delen bestaan er?

hoe bouw je met K’NEX ?

wat denk je over K’NEX?

wat zal jou leukste K’NEX 

construcie zijn ?



nu ben jij aan de buurt



Einde
van mijn presentatie
en het begin van jou verhaal


