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Wilt u ons naar Tenerife helpen?

		

Hallo, wij zijn Veerle, Fenne, Anna, Laura, Marcel en Robin van de X-Landers 6.0,
leerlingen van groep 8 van basisschool de Zonneberg uit Kruisland en doen mee aan de
First Lego League ‘15-’16. Het is een internationale wedstrijd waarbij kinderen (9 t/m 15
jaar) uitgedaagd worden om te denken als wetenschappers en technici. Hiervoor hebben
we een robot van technisch lego gemaakt en geprogrammeerd, genaamd Dingetje 3.0.
Met onze robot hebben we veel punten gehaald bij de wedstrijden.
Ook hebben we binnen het thema ‘Trash Trek’ een top idee bedacht voor ons project.
We hebben twee prototypes om het vele zwerfafval van scholieren aan te gaan pakken.
Het is de ‘Trashtastic’ geworden, een prullenbakje voor op de fiets! Het is een bijzonder
prullenbakje want het is gemaakt van het door ons ingezamelde plastic. Wij hebben
het bedacht en veel bedrijven hebben ons al geholpen. De Trashtastic is ook bij de
Gemeente Steenbergen en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu geweest, daar zijn
we echt heel trots op!
Dankzij uw bijdrage kunnen wij de volgende zaken realiseren:
- De vlucht (€240,- per X-Lander)
- Het verblijf (€220,- per X-Lander)
- De tickets voor deelname aan het EK (€224,- per X-Lander)
Los van deze onderdelen zijn er natuurlijk ook nog kosten zoals T-shirts, het inrichten
van onze stand, de huurauto’s etc. We zijn dus echt blij met iedere donatie!

doneren kan via:
NL 43 INGB 0007252518
t.a.v. x-landers
(First Lego League)
teamcoach Ruud:
x-landers@rkbsdezonneberg.nl
+31 6 19 81 21 62

Volg ons via:
www.x-landers.com

Trashtastic prototype 2

Wat kunnen wij u bieden?
Sponsoren zullen we op vele manieren vermelden. Via Facebook, op onze website en in
onze stand op het EK. Na het EK plaatsen we een advertentie in de regionale kranten
waarin we de grotere sponsoren (boven de €200,-) zullen bedanken. Bij donaties boven
de €500,- willen de X-Landers graag een keer langskomen om een presentatie te geven.
Heeft u vragen of suggesties? Via onze teamcoach kunt u contact met ons opnemen.
Namens de X-Landers 6.0: onwijs bedankt!
het team en de supporters op de Beneluxfinale

Dingetje 3.0, onze robot

Trashtastic prototype 1

			project ‘Trashtastic’
		
		 X-landers 6.0
het team X-Landers: Fenne, Veerle, Laura, Anna, Robin en Marcel

Het project ‘Trashtastic’

Het ontstaan van het ontwerp
Het thema van de First Lego League ‘15-’16 is afval.
We wilden graag iets bedenken om het zwerfaval te
verminderen, dat met name door scholieren wordt
veroorzaakt. Als doelgroep hebben we fietsende
scholieren van het middelbaar onderwijs gekozen.
Het begon als grapje: “laten we een prullenbak maken
voor op de fiets!”
Met dit idee zijn we met elkaar gaan brainstormen
over een prullenbak op de fiets. Er is onderzocht wat
de afmetingen moesten zijn, van welk materiaal we
het konden maken en niet onbelangrijk of ons idee niet
al bestond. Het idee zijn we niet tegengekomen. We
hebben contact opgenomen met Gazelle en Batavus om
te kijken wat ze van het idee vonden. We kregen hierop
enthousiaste reacties. Al snel kwam we op het idee om
het prullenbakje te maken van gerecycled plastic en de
naam was geboren: ‘Trashtastic’.
We zijn gestart met het verzamelen van plastic met het
kenmerk 2. Met onze plasticopbrengst zijn we naar het
bedrijf AMTC/FLEC in Heerle gegaan. Het plastic afval is
door het bedrijf schoongemaakt en geschred tot kleine
stukjes, waar vervolgens platen van zijn gemaakt door
het plastic te smelten. Op basis van ons ontwerp is een
mal gemaakt die is gebruikt voor ons eerste prototype.
Met riempjes van Basil is dit prototype gepresenteerd in
de regionale finale van de First Lego League in Breda.
Met dit ontwerp en onze robot ‘Dingetje 3.0’ behaalden
we de eerste prijs en mochten we door naar de
Beneluxfinale in Venlo. Voor de deelname in Venlo hebben
we ook ons tweede prototype met oplaadmogelijkheid
voor een mobiele telefoon uitgewerkt.
Wij denken dat de Trashtastic naast een schoner milieu
ook echt kan meehelpen om te besparen op de hoge
kosten van het opruimen van het zwerfafval in en
rondom de gemeentes. Hier liggen dus kansen om dit
maatschappelijke probleem aan te gaan pakken. De
eerste stap in de goede richting hebben we al gezet, wie
helpt ons aan de volgende stap?
De X-Landers 6.0
Fenne, Veerle, Laura, Anna, Robin en Marcel van
basisschool de Zonneberg uit Kruisland

We hebben een prullenbakje voor op de fiets ontwikkeld
met als doel het verminderen van de hoeveelheid
zwerfafval. Hiervoor hebben we contact gehad met
vele bedrijven en organisaties. De Trashtastic is
van gerecycled plastic gemaakt en hiervan zijn drie
prototypes ontwikkeld:
1.
Basismodel prullenbakje;
2.
Een afneembaar prullenbakje met een 		
telefoonoplader, deze werkt via de dynamo en
zonnepaneeltjes.
3.
Prototype 1 of 2 met een ingebouwde
RFID-tag zodat registratie mogelijk is. 			
Middelbare scholen kunnen op deze manier bijhouden
welke scholieren met de Trashtastic op de fiets de poort
binnen komen fietsen. Op de Trashtastic kan een eigen
logo van de school worden gezet, marketingtechnisch
gezien interessant voor de scholen.
Aangezien de Trashtastic van gerecycled plastic is
gemaakt, zijn de kosten erg laag. Voor prototype 1
kwamen wij uit op een kostprijs van €3,70. Dankzij ons
uitgevoerde marktonderzoek is gebleken dat middelbare
scholieren een voorkeur hebben voor prototype 2. Zij
hebben deze versie een 8,7 als rapportcijfer gegeven.
Ook schatten ze de kans op vermindering van de
hoeveelheid zwerfafval dankzij de Trashtastic in op 83%.
Mensen in de leeftijd van 41 jaar en ouder hebben een
voorkeur voor het eerste prototype.
ons ingezamelde afval

ons afval gesmolten tot plaat

Trashtastic prototype 1

Trashtastic prototype 2

