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Arduino Starterkit inclusief UNO
In het digitale tijdperk wordt de kunst van het programmeren steeds belangrijker. De Arduino is een 
van de meest gebruikte controllers op de markt. Daarmee kun je al je creatieve ideeën in de praktijk 
omzetten.
Deze starterkit biedt een compleet pakket om alles uit de Arduino-controller te halen. Alle basiscompo-
nenten zijn meegeleverd, evenals een uitgebreide handleiding en een stap-voor-stap handleiding voor  
de basisbeginselen voor tal van leuke projecten om in de praktijk uit te vinden waar deze veelzijdige  
hardware allemaal toe in staat is. Ook als je graag anderen wat wilt leren over Arduino is deze starter-
kit het perfecte uitgangspunt! 

€ 86,95

Kijk voor deze starterkit en leuke uitbreidingen op

www.sossolutions.nl
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(VOORWOORD)

Er zijn op dit moment veel vacatures in de IT die amper ingevuld 
kunnen worden. Dat is een trend die de komende jaren zeker niet 
minder zal worden, want IT neemt een steeds grote rol in onze 
maatschappij in.

Pikant detail is dat de universiteiten de aanstroom van studenten 
op het gebied van Informatica en Kunstmatige Intelligentie bijna 
niet aankunnen en er op meerdere plekken een numerus fixus wordt 
ingesteld. Daar valt nog een inhaalslag te maken om continuïteit te 
waarborgen.

We zien ook een tweedeling tussen de verschillende typen gebruikers 
van allerlei IT-gerelateerde apparaten: zij die hun apparaten 
gebruiken waar ze voor bedoeld zijn, maar geen idee hebben wat er 
zich (letterlijk) achter de schermen afspeelt – en die dus ook meteen 
met de handen in het haar zitten als iets niet werkt – en zij die willen 
weten hoe die apparaten werken en wat je er allemaal nog meer mee 
zou kunnen.

Het is gezien de IT-ontwikkelingen noodzakelijk dat die tweede groep 
niet ondervertegenwoordigd raakt, en dus moeten we onze kinderen 
van jongs af aan vertrouwd proberen te maken met techniek en 
enthousiast krijgen om te doorgronden wat daar nu eigenlijk achter zit.

Daarom zijn wij van c’t magazine voorstander van een beweging 
als CoderDojo. Daar leren jonge mensen tussen de 5 en 17 jaar 
om te programmeren, websites te bouwen, apps te ontwikkelen, 
programma’s te maken, games te maken en meer. Dat doen ze 
groepsgewijs, zodat ze – en dat is een belangrijk extra argument – ook 
leren samenwerken.

CoderDojo drij�  op vrijwilligers die op lokaal niveau alles regelen 
om kinderen met techniek kennis te laten maken. CoderDojo is 
een wereldwijde non-profit organisatie, maar er wordt zo min 
mogelijk centraal opgelegd. Vanuit CoderDojo Nederland is er 
echter wel ondersteuning op allerlei vlakken voor wie dat wil. 

Er zijn in Nederland momenteel zo’n 200 Dojo’s in allerlei steden en 
dorpen, die regelmatig samenkomen. Daarbij worden allerlei leuke 
projecten bedacht en uitgevoerd. Vanuit de vele vrijwilligers kwamen 
dan ook spontaan allerlei enthousiaste bijdragen voor dit blad binnen.

In deze Maker Magazine speciale aandacht voor de vrijwilligers achter 
CoderDojo, de projecten die door kinderen uitgevoerd kunnen worden 
en ook wat meer high-end onderwerpen voor gevorderden. Want het 
moge duidelijk zijn dat de maker-scene niet alleen voor kinderen is, 
maar dat jong en oud er plezier aan kunnen beleven.

Dat gaat met de openstaande IT-vacatures in de toekomst vast 
helemaal goedkomen!

Veel plezier!

Noud van Kruysbergen

 3 

ctNL19make_003000_Voorwoord_ok.indd   3 10-10-2019   09:50



Algemeen

(6) Wat is CoderDojo?
(14) Soft ware-editors voor micro:bit en Calliope mini
(20) Coolest Projects

   Jaarlijks evenement van de 
CoderDojo Foundation

(40)  Een nieuwe maatschappij
Christian Vermeulen
Voorzitter CoderDojo Nederland

(46) WebTinq
  Leer HTML met deze webportal van Louis Wolf

(58) Techgirl van de maand 
  Marloes van der Meulen
  Bestuurslid CoderDojo Nederland

(63) Proberen meiden te betrekken 
   Sanneke van der Meer 

 Bestuurslid CoderDojo Nederland
(70) CoderDojo als carrière-opstap in de IT

  Interview met Thomas van der Berg
(77) Start een Dojo

   De vijf stappen die je moet nemen 
voor een eigen Dojo

(80)  Dojo-bus
  Ludieke locatie Junior IOT Alkmaar

(96) Dagboek van een Dojo
  Het opstarten van CoderDojo Almere
(119) Club van 100 van CoderDojo
(124) Eindhoven Maker Faire

Hardware

(8) Overzicht microcontrollers
(26) Raspberry Pi 4: overzicht en metingen
(32) Processor van de Pi 4 in detail
(84) Touchscreens voor de Raspberry Pi
(94) Zelfbouw-NAS met NanoPi M4

MOJO: ROBOT MET EEN MISSIE
Het doel van de Mojo-robot is om kinderen van 
7 tot 70 kennis te laten maken met de nieuwe 
manieren van maken. Mojo kun je zelf bouwen, 
zelf programmeren, zelf 3D-printen en ook zelf 
uitbreiden.

 8

 60

MICROCONTROLLERS
Microcontroller-boards maken het voor begin-
ners makkelijk om snel leuke programma’s te 
maken. Dat maakt programmeren interessan-
ter voor kinderen, maar ook voor ouderen die 
er graag mee knutselen.

4  www.ct.nl
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Inhoud 

COOLEST PROJECTS
Bij Coolest Projects kunnen kinderen hun creaties en 
projecten aan de rest van de wereld laten zien.

START EEN DOJO
Gelukkig sta je er niet alleen voor als je een eigen Dojo 
wilt starten. Kijk welke 5 stappen je moet nemen.

 20

 77

Projecten

 (22)  Op zoek naar aardbevingen 
met een Raspberry Pi

 (36) Zelfbouw weerstation
 (42) Hou je netwerk in de gaten
 (49) AstroPi
  Laat jouw code uitvoeren in het ISS

 (50) Gezichtsherkenning met de Pi
 (52) Geheugenspel met Arduino
 (54) Live-enquêtes met Octopus
 (56) Maak een waterpas met een micro:bit
 (60) Mojo: robot met een missie
 (64) Deurbewaking met een reed-contact

 (68) Zelf games programmeren
  Gebruik het gratis Phaser-framework

 (72) Server-monitoring
 (74) Netwerken testen met een Raspberry Pi
 (78) Maak een schermspel
  Word een musketeer met een Makey Makey

 (89) Je naam als binaire armband
 (90) Wifi-hotspot-portal met Raspberry Pi
 (98) Puzzels maken met Puzzlescript
   Programmeren met het opensource 

HTML5-puzzelgame-engine

 (101) Knipperlicht met een Arduino Nano Blink
 (102) Internetfilter Pi-hole
  Een Raspberry Pi als centrale adblocker

 (106) All-in-one printen met een Pi
 (109) Spelen op een theremin
  Maak zelf een muziekinstrument

 (112) Energiemeter monitoren
   Hou het energieverbruik in de 

gaten met P1Monitor

 (114) Docker installeren op een Raspberry Pi
 (120) Nooit verlegen om een smoesje
  Maak een smoesjesgenerator met JavaScript

 (129) Vliegtuigen spotten
  Een eigen grondstation met PiAware

 5 

ctNL19make_004005_Inhoud_ok.indd   5 08-10-19   15:05



(NON-PROFIT OPENSOURCE STICHTING)

Wat is CoderDojo?
CoderDojo is een opensource, door vrijwilligers opgezette 
beweging die staat voor het houden van gratis, non-profi t 
development-clubs en reguliere sessies voor jonge mensen. 
Omdat CoderDojo opensource is, kan elke Dojo anders zijn 
en staat volledig los van andere Dojo’s.

Noud van Kruysbergen

Bij een Dojo leren jonge mensen tussen de 5 en 17 
jaar om te programmeren, websites bouwen, apps 
ontwikkelen, programma’s te maken, games te ma-

ken en meer. Dojo’s worden opgezet en georganiseerd 
door vrijwilligers. Naast het leren programmeren, ont-
moeten deelnemers ook anderen like-minded mensen, 
delen deelnemers waar ze mee aan aan het werken zijn en 
maken ze nieuwe dingen. 

CoderDojo maakt development en leren program-
meren een leuke, sociale en kick-ass ervaring. CoderDo-
jo legt ook veel nadruk op opensource en gratis soft ware 
en heeft  wereldwijd een breed netwerk aan vrijwilligers. 
 CoderDojo heeft  daarbij slecht één regel: “Boven Alles: 

Wees Cool!”, pesten, liegen en mensen hun tijd verdoen is 
niet cool. Om aan een Dojo mee te doen, kun je er een bij 
jou in de buurt zoeken (zie de kaart op de volgende pagina 
of ga naar de website https://coderdojo.nl/dojos) of er zelf 
een opstarten.

(EEN STUKJE GESCHIEDENIS)
CoderDojo is een non-profit wereldwijde beweging, op-
gezet door James Whelton en Bill Liao. Het is begonnen 
op de school van James Whelton begin 2011, toen James 
publiciteit ontving voor het hacken van de iPod Nano en 
jongere leerlingen interesse toonden in het leren van pro-
grammeren. Hij richtte een computerclubje op zijn school 
op (PBC Cork, Ierland) waar hij begon met les geven in de 
basis van HTML en CSS. 

Later dat jaar ontmoette hij Bill Liao, een entrepre-
neur en filantroop die het project groter wilde maken. In 
juni 2011 werd de eerste CoderDojo gelanceerd in het Na-
tional Soft ware Centre in Cork, Ierland, welke een groot 
succes werd. 

De Dojo van Cork ontving regelmatig mensen vanuit 
 Dublin om mee te doen aan de sessies. Door die popu-
lariteit is er ook een Dojo in Dublin  opgericht in Googles 

fo
to

 c
od

er
do

jo
.c

om

(OPRICHTERS)
Bill Liao (links) richtte WeForest.org op. Zijn or-
ganisatie is een internationale non-profit orga-
nisatie die vecht tegen de opwarming van de 
aarde. Bill heeft  CoderDojo samen met James 
Whelton opgericht om jonge mensen te onder-
steunen in het leren om creators te worden in 
plaats van gebruikers.

James Whelton (rechts): “Ik zag al heel 
snel de enorme interesse in programmeren 
van mensen ouder én jonger dan ikzelf. Toen 
we in december opstartte hadden eerst 40 
studenten waarna het snel groter werd. We 
leerden basis programmeren en webdevelop-
ment, studenten gaven anderen studenten les 
en het was een hele sfeervolle omgeving.”

6  www.ct.nl
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Algemeen / CoderDojo

 Montevetro gebouw. Door de beweging opensource te 
maken, werden er in een mum van tijd door heel Ierland 
CoderDojo’s opgericht en later over de hele wereld.

De CoderDojo-beweging vindt dat het begrijpen van 
programmeertalen steeds belangrijker wordt in de huidi-
ge wereld. Die skills kun je je het beste zo jong mogelijk 
aanleren, en iedereen moet de kans krijgen die vaardig-
heden te ontwikkelen.

(CODERDOJO NEDERLAND)
Als regionaal orgaan voor Nederland zijn is Coder Dojo Ne-
derland de centrale hub in Nederland die verbindingen 
legt tussen alle stakeholders. Zowel tussen de moeder-
stichting in Ierland en de Nederlandse Dojo’s als tussen de 
Dojo’s in Nederland onderling. Ook voor derde partijen zo-
als sponsoren en partners of potentiële champions is het 
Nederlandse regionale orgaan de verbindende factor.

CoderDojo Nederland ondersteunt de community in 
Nederland door het faciliteren van de communicatie tus-
sen de Dojo’s, het voorzien van de basisinformatie en de 
benodigde documentatie rondom het opzetten van een 
Dojo, en het bevorderen van de groei van de organisatie.

Met die activiteiten zorgt CoderDojo Nederland ervoor 
dat de Dojo’s in het land een zo groot mogelijke impact 
hebben op de maatschappij.

(FOUNDATION)
In 2017 heeft de overkoepelende CoderDojo Foundation 
de krachten gebundeld met de Raspberry Pi Foundati-
on om die missie en visie sneller over de wereld te kun-
nen verspreiden. De Foundation ondersteunt Dojo’s over 
de hele wereld en biedt bronnen voor nieuwe champions, 
mentoren en partners. Bij de Foundation worden tools 
ontwikkeld om de community te helpen communiceren 
en samenwerken.

De CoderDojo Foundation organiseert jaarlijks ook 
twee grote evenementen: DojoCon en Coolest  Projects. 
Het DojoCon- evenement is inmiddels der mate groot-
schalig geworden dat CoderDojo Nederland heeft be-
sloten daar een eigen evenement voor te houden, 
 DojoConNL. Op die manier is de gehele CoderDojo- 
organisatie makkelijk schaalbaar en op de toekomst in-
gericht en voorbereid.

Een groot aantal plaatsen heeft 
inmiddels een eigen Dojo.

Kinderen aan de slag in een Dojo.

(Het begrijpen van 
programmeer talen wordt  
steeds belangrijker in de  

huidige wereld)
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(EXPERIMENTEER-EXTRAVAGANZA)

Programmeren 
en knutselen met 
microcontrollers

8  www.ct.nl

ctNL19make_008013_Experimenteer-extravaganza1_ok.indd   8 11-10-2019   08:54



Jan Mahn en Marco den Teuling

Een stuk elektronica dat je zelfgeschreven programma 
omzet in knipperend leds of piepjes is fascinerend 
en kan jongeren enthousiast maken voor program-

meren. Helaas is het programmeren van hardware een 
onderwerp dat op het eerste gezicht veel te ingewikkeld 
lijkt voor beginners en al hele maal voor leerlingen op een 
basis school. Gevorderden hebben al een hele kluif aan het 
werken met beperkte systeembronnen. Ook bij het com-
pileren en overzetten van programma's tussen computer 
en microcontroller stuit je op problemen waar soms zelfs 
ervaren programmeurs moeite mee hebben.  

Om de instap zeker voor kinderen te vergemakkelij-
ken, zijn er speciale experimenteerboards op de markt met 
bijbehorende editors. De hardwaregerelateerde obstakels 
zijn daarbij verstopt achter eenvoudige editors en biblio-
theken, en de voltooide code wordt (bijna) auto matisch 
naar het board overgezet. De ontwikkelaar in de dop hoeft  
niet meteen te weten hoe hardware-adressen worden be-
naderd, dat een lamp via PWM wordt aangestuurd en dat 
een compiler het programma omzet naar machinecode. In 
plaats daarvan gaat het om basisbegrippen als variabelen 
en lussen en vooral om succeservaringen.

(WILDGROEI AAN PLATFORMEN)
Als je als leraar, als ouder of eigenlijk gewoon zelf je eer-
ste programmeer ervaring wilt opdoen, moet je een keuze 
maken uit een veelvoud aan bestaande opties. Vanaf pagi-
na 8 bespreken we de educatieve boards BBC Micro:Bit en 

Calliope, het IoT-board Oc-
topus, het knutselboard 
Arduino en de Raspberry 
Pi. We kijken daarbij naar 
de technische aspecten. 
Om je een indruk te ge-
ven van het soort projec-
ten dat ermee mogelijk is, 
laten we een project zien 
waar je verschillende din-
gen van kunt leren.

Bij het kiezen van een 
geschikt platform gaat 
het niet zozeer om de 

prestaties van de hardware, maar eerder om de groot-
te van de community. Zelfs voor ervaren programmeurs 
is het namelijk niet eenvoudig om zelf lesprojecten te 
bedenken voor verschillende doelgroepen. Bovendien 
zijn de tips en projecten van anderen vaak erg handig. 
Hoe meer materiaal je snel op internet kunt vinden, hoe 
meer dit de aankoop van een board op de lange termijn 
de moeite waard maakt. Op dit punt winnen duidelijk de 
Arduino, Raspberry en Micro:Bit, en de grotendeels com-
patibele Calliope.

Hardware / Micro-controllers

Met microcontroller-boards is het voor beginners makkelijk om 
snel interessante programma's te maken. In combinatie met 
handige code-editors kun je er snel je eigen projecten mee 
realiseren. Ze moeten programmeren interessanter maken 
voor schoolgaande kinderen, maar ook voor ouders die er 
graag mee knutselen.

De makers van de boards mikken op verschillende leef-
tijdsgroepen. De van oorsprong Britse BBC Micro:Bit en 
Duitse Calliope zijn voor leerlingen vanaf groep 5. Om 
syntaxisfouten te vermijden, kun je met een speciale 
programmeertaal de programma's als een soort legpuz-
zel met stukjes in elkaar zetten. Ontbrekende haakjes of 
puntkomma's zijn daardoor onmogelijk. Wie later echte 
code wil schrijven, kan overstappen op MicroPython. Het 
overzicht op pagina 14 toont wat de verschillende ontwik-
kelomgevingen kunnen en wat er met de programmeerta-
len in blok- en tekstvorm mogelijk is.

(PROJECTEN VOOR IEDEREEN)
Er is best wat materiaal beschikbaar voor de Calliope en 
Micro:Bit, maar voornamelijk op instapniveau. Gelukkig 
dat er online en bij andere bronnen nog genoeg projec-
ten te vinden zijn, en een daarvan beschrijven we op pa-
gina 48 een project dat op een praktische manier gebruik-
maakt van wiskundestof voor derdeklassers.

De Arduino, populair voor elektronica projecten, kan 
helemaal niet zonder extra elektronica en kabels. Van-
af pagina 44 bouwen we het spel 'Simon says' na met de 
 Arduino, waarbij veel basisprincipes aan bod komen.

De Raspberry Pi, een van de eerste experimenteer-
boards, was oorspronkelijk voor scholen bestemd, maar is 
daar nooit erg populair geworden. Hij heeft  echter genoeg 
capaciteit voor allerlei verschil lende projecten. In het pro-
ject vanaf pagina 50 herkent hij gezichten op foto's, wat 
als aanleiding kan worden gebruikt voor een klassikale 
discussie over kunstmatige intelligentie.

De kracht van de Octopus ligt in de verbinding met de 
buitenwereld via wifi. Het is een voorbeeld van hoe het In-
ternet of Things werkt. Ons project vanaf pagina 54, een 
live quizsysteem met de Octopus als stempaneel, verdui-
delijkt dit en vereist geen extra hardware.

(HARDWARE IN SCHOLEN)
De goedkope educatieve boards zijn niet alleen aantrek-
kelijk voor wie in techniek geïnteresseerd is. Ook politici 
en bedrijven verwachten er veel van. Deels uit angst voor 
nog grotere tekorten aan geschikt personeel, steunen be-
drijven als Bosch, Google en SAP producten zoals Calliope, 
en laten daarbij geen gelegenheid voorbij gaan om te kla-
gen over het ontbreken van beroepsgericht informatica- 
onderwijs. Programmeren is de belangrijkste vaardigheid 
op de arbeidsmarkt van de toekomst. Wie dat kan, heeft  
betere baankansen. En als je het jong leert is het later mak-
kelijker, is het argument. Scholen krijgen soms klassikaal 
kits aangeboden, waarmee de natuur- of wiskunde leraar 
van de directie in de zomervakantie maar eens moet gaan 
stoeien. Geschoolde informatica docenten zijn in het wild 
nogal zeldzaam.

De overheid houdt zich op dit gebied redelijk op de 
vlakte en de invulling van even tueel informaticaonder-
wijs wordt aan scholen zelf overgelaten. Fysische informa-
tica (FI) werd opgenomen in het havo- en vwo-examen-
programma natuurkunde, maar is tegenwoordig geen 
(vast) onderdeel van het curriculum meer. 

Het percentage middelbare scholen dat informatica 
geeft , is volgens cijfers van DUO (Dienst Uitvoering Onder-
wijs) in de periode 2012-2017 gedaald van 57 naar 49 pro-
cent. Het is een keuzevak en scholen zijn niet verplicht het 

(Het percentage 
middelbare scholen 
met informatica-
lessen is gedaald van 
57 naar 49 procent)
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aan te bieden. In een motie in de Tweede Kamer werd wel 
besloten het nogal brede 'digitale geletterdheid' aan het 
curriculum toe te voegen, maar de ontwikkeling hiervan 
gaat langzaam (zie curriculum.nu). Een grootschalig initi-
atief op dit gebied, zoals het verstrekken door de BBC van 
gratis Micro:Bit microcontrollers op alle Britse basisscho-
len, ontbreekt in Nederland.

De beslissing om een programmeercursus te geven 
heeft  vaak één van de volgende twee redenen. In het gun-
stigste geval gaat het om bevlogen leraren of vrijwilligers 
uit andere sectoren, die in hun vrije tijd zelf programme-
ren, met hardware knutselen en die kennis willen en kun-
nen doorgeven. In het ongunstigste geval gaat het om 
druk van buitenaf. Scholen concurreren met elkaar om 
leerlingen te werven en de informatiedagen waar middel-
bare scholieren kunnen kennismaken met lokale scholen 
lijken soms wel op Amerikaanse verkiezingstaferelen. Alle 
scholen proberen kinderen – en dan dus vooral hun ou-
ders – ervan te overtuigen dat ze het beste aanbod heb-
ben. Een foto van een leslokaal vol blije kinderen met een 
tablet naast zich met printplanten en kabels in de weer 
zijn, is natuurlijk ideaal propagandamateriaal om twijfe-
laars te lokken. Deze school is modern, hier nemen we de 
digitalisering bij de hand!

Daarbij wordt graag vergeten hoeveel druk het pro-
grammeeronderwijs legt bij de leraren. Wie zelf program-
meert weet uit ervaring dat het vaak mis gaat vanwe-
ge details. Heb je twintig (of eerder dertig) scholieren in 
een lokaal, dan wordt zo'n klein detail ineens een groot 
probleem. Om dat te kunnen hanteren, moet je zelf gron-
dig thuis zijn in de materie. Het succes van het onderwijs 
hangt dus zoals zo vaak af van gemotiveerde en bevlogen 
docenten die meer doen dan waar ze voor betaald wor-
den, of van de vrijwilligers van bijvoorbeeld CoderDojo.  

(DRUK WEGNEMEN)

Bij de discussie over programmeren en informatica in het onder-
wijs worden vaak allerlei beweringen als feiten voorgesteld: alle 
kinderen moeten leren programmeren, algoritmisch denken is de 
betere denkwijze en educatieve boards zijn onmisbaar. Wie daar 
tegenin gaat, wordt als tech-hater bestempeld.

Maar het gaat er natuurlijk vooral om kinderen inzicht te ge-
ven in hoe een computer werkt. Elke leerling moet leren dat een 
computer vooral een snelle rekenhulp is, die bij allerlei taken on-
dersteuning kan bieden. Wie dat weet, kan terugkerende werk-
zaamheden door de computer laten doen om dingen makkelijker 
te maken.

Tegelijkertijd hoeft  niet elke leerling programmeur te worden. 
Net zoals lang niet iedereen talent voor muziek heeft , kan ook niet 
iedereen omgaan met de abstracte denkwijze van computers en 
problemen algoritmisch oplossen. Dat maakt iemand niet dom of 
kansloos op de arbeidsmarkt. Het vaak bewierookte 'algoritmisch 
denken' is niet per se beter.

Scholen zouden iedere scholier wel de gelegenheid moeten bie-
den om een keer met code of componenten zelf een programma te 
maken. Zeker scholieren die die kans thuis niet hebben, zouden dat 
op school moeten kunnen. 

Een school moet kinderen vooral enthousiast maken. En dat kan 
alleen als de leerkracht zelf enthousiast is. Daarom hebben scho-
len leraren nodig die uit eigen beweging met de materie bezig zijn 
en hun kennis doorgeven. Druk vanuit de politiek of het bedrijfs-
leven zorgt niet voor beter onderwijs. 

Wat voor scholieren opgaat, geldt ook voor leraren: elke leraar 
zou een kans moeten krijgen zich in programmeren te verdiepen. 
Maar niet iedereen wordt daarin een bevlogen docent. Dat is pri-
ma.

Educatieve boards zijn alleen een middel om enthousiasme 
voor het programmeren op te wekken. Je kunt niet per klas wat 
hardware er tegenaan gooien en denken dat je daarmee goed on-
derwijs hebt ingekocht. Het is leuk als bedrijven dit willen financie-
ren. Maar scholen moeten daar niet financieel van afhankelijk zijn 
en hun lesprogramma door bedrijven mee laten bepalen. Het faci-
literen van onderwijs is een overheidstaak.

 Wat betreft  het thuis knutselen: bied je kinderen de mogelijk-
heid maar zet je nageslacht niet onder druk als ze er geen enthou-
siasme voor hebben. Knutselen met experimenteer-boards moet 
vooral leuk zijn.

Block-editors zorgen voor een makkelijke kennismaking met programmeren. Sommige kunnen het 
programma ook als code weergeven.

(De ontwikkeling van 
de brede 'digitale 
geletterdheid' gaat 
langzaam)
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(PROJECTPLATFORM)

Arduino: populair 
knutselboard

(IOT-TENTAKELS)

IoT Octopus: board voor het 
Internet of Things

De Arduino-boards hebben doorgaans een 8-bit 
 microcontroller aan boord van het type  ATmega 
168 of ATmega 328, met daarbij 16 tot 32 kB aan 

flashopslagruimte, 2 kB RAM, 14 digitale I/O-pinnen, 
waarvan er dan 6 als PWM-uitgang zijn aan te sturen, 
plus 6 analoge ingangen en een usb-interface. Maar er 
zijn uiteen lopende modellen verkrijgbaar die qua speci-
ficaties veel meer of juist minder te bieden hebben. Het 
standaard model met de naam Arduino One is momenteel 
voor circa 20 euro verkrijgbaar. Dankzij de opensource 
hardware specificaties zijn niet officiële kopieën online al 
voor minder dan 5 euro te koop. 

De volgorde van de rijen met de I/O-pinnen is gestan-
daardiseerd, waardoor op bijna elk Arduino-board dezelf-
de uitbreidingsboards passen (zogeheten shields). Die 

De makers van de Octopus hebben een groots doel 
voor ogen. Scholieren moeten dankzij het board 
gaan leren wat de mogelijkheden van het Internet 

of Things zijn. De octopus heeft de populaire ESP8266 als 
processor. Daarnaast zit er een apart sensor op, namelijk 
een BME280 van Bosch. Die kan gebruikt worden voor het 
meten van de temperatuur, luchtvochtigheid en lucht-
druk. Op die manier kun je zonder verdere accessoires 
toch allerlei verschillende data vergaren. Verder zitten er 
op het board nog twee RGB-leds, een spanningsregelaar 
voor het batterijgebruik en een aparte draai-druk- encoder.

Programma's voor de Octopus schrijf je met de 
Arduino -IDE met ESP-extensies rechtstreeks in C++. Je 
kunt met de uitbreiding Ardublock ook met gekleurde pro-
grammeerbouwstenen aan de slag. De blokken worden 
omgezet naar C-code, gecompileerd en via de usb-aanslui-
ting op het board gezet. Dankzij de Arduino- ESP-wereld is 

standaardisering is zeker een van de redenen voor de po-
pulariteit van de Arduino. Het aanbod varieert van aller-
lei sensoren en uiteenlopende digitale interfaces tot mo-
toraansturingen en relais-shields waarmee je netvoeding 
kunt schakelen.

De software voor het programmeren van Arduino- 
toepassingen, die ook wel sketches worden genoemd, is 
afgeleid van de Processing-IDE en geschreven in Java. Als 
alternatief kun je een online editor gebruiken in de brow-
ser en sketches in de cloud bewaren. Beide editors gebrui-
ken dezelfde, op C/C++ gebaseerde programmeertaal.

Voor de Arduino is er een zeer grote en zeer actieve 
community. De focus daarvan ligt voornamelijk op het in 
elkaar knutselen van allerlei interactieve kunstprojecten 
tot aan complexe robotbesturingen. Als je met Arduino 
aan de slag wilt, moet je de basiskennis ergens anders dan 
van deze community vandaan halen. 

er een groot aanbod aan kant-en-klare bibliotheken voor 
externe toebehoren die via I2C of SPI worden aan gesloten. 
Voorbeelden daarvan zijn GPS en e-inkt-schermen. De 
makers bieden zelf een collectie ideeën met voorbeeld-
code voor de Octopus.

De Octopus is niet echt geschikt voor volslagen leken. 
Het is handig als je al kennis hebt van variabelen, van for, 
while en if en redelijk vertrouwd bent met computers. 
Zeker als docent moet je met eigen projecten een solide 
ervaring opdoen met de Arduino-IDE en de kleine pro-
bleempjes bij het flashen dan zelf een keer tegengekomen 
zijn. 

Hardware / Micro-controllers

Doelgroep 
hobbyisten

Community 
enorm en erg actief

Aanbieder 
Arduino AG,  

https://arduino.cc

Prijs 
afhankelijk van het model 

vanaf circa € 20

Doelgroep 
oudere scholieren

Community 
klein

Aanbieder 
fab-lab.eu

Prijs 
€ 35

De naam Arduino staat niet voor een 
concreet apparaat, maar voor een 
opensource platform dat eenvoudig te 
gebruiken elektronica en de bijbehorende 
software toegankelijk moet maken voor 
een zo breed mogelijk publiek.

Het educatieve board Octopus wil je 
makkelijk laten kennismaken met het 
Internet of Things. Een ESP8266 zorgt 
daarbij voor de wifiverbinding.
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(FLEXIBELE DWERG)

BBC Micro:Bit: goedkoop 
experimenteerboard

(STER-PROGRAMMEREN)

Calliope mini:  
Duitse Micro:Bit +

Commercieel is de Micro:Bit al voor minder dan 20 
euro te koop. Hij is vaak beschikbaar in sets samen 
met extra's als een batterijvoeding en papieren in-

structies om meteen mee aan de slag te kunnen.
Hardwarematig beschikt de Micro:Bit over de volgen-

de specificaties: een 32-bit micro contrdoller van het type 
ARM Cortex M0 met 16 MHz klokfrequentie, 256 kB flash-
geheugen en 16 kB SRAM. Voor contact met de buiten-
wereld zijn er een usb-interface en een radiochip. Die 
beheerst behalve Bluetooth 4.1 (inclusief Low- Energy-
profiel) ook een eenvoudig eigen protocol waarmee de 
 Micro:Bits onderling kunnen communiceren. 

Om zelf zonder al te veel extra benodigdheden te kun-
nen experimenteren, heeft het board een 5×5-matrix van 
rode leds, twee drukknoppen, een versnellingsmeter en 
een magneetkompas.

Het Calliope-board, dat officieel  eigenlijk 'Callio-
pe mini' heet, is een in Duitsland ontstane door-
ontwikkeling van de BBC Micro:Bit. Alle hardware-

componenten  die op de Micro:Bit zitten, komen ook op 
de Calliope voor. Daaraan toegevoegd zijn een RGB-led, 
een microfoon, een piëzo-elektrische luidspreker en een 
motoraansturingchip. Met die chip kun je een motor  dan 
vooruit of achteruit laten lopen of twee motoren in een 
enkele richting. De aansturing darvan gebeurt daarbij 
 semi-analoog via PWM. Micro:Bit-projecten werken ook 
op de Calliope.

De meteen opvallende stervorm van het board komt 
voort uit de ervaringen die de makers hebben opgedaan 
met de Micro:Bit. Op de hoekpunten zijn de krokodil-
klemmen of bananenstekkers voor het aansluiten van ex-
terne componenten dan ook zo ver mogelijk van andere 

Om extra sensoren en accessoires aan te sluiten, be-
schikt de Micro:Bit over een 25-polige contactstrip aan de 
 onderkant. Vijf van die contacten zijn zo uitgevoerd dat ze 
bijvoorbeeld ook met een paar smalle krokodilklemmen 
of 4mm-bananenstekkers verbonden kunnen worden. 
Om de andere contacten te kunnen gebruiken, heb je een 
zogeheten 'edge connector' nodig die ze doorvoert naar 
pinheaders.

De Micro:Bit kan worden geprogrammeerd met 
verschillende instapvriendelijke, grafische ontwikkel-
omgevingen (zie het volgende artikel). Met de op het 
board aanwezige componenten kun je al allerlei leuke 
projecten realiseren zonder aan de slag te moeten met het 
aansluiten van elektronische schakelingen.

 componenten verwijderd, waardoor er minder kans is op 
kortsluiting. De andere contacten zijn niet meteen bruik-
baar en een connector ontbreekt. Wil je meer dan de zes 
contacten op de hoeken gebruiken, dan moet je headers 
of iets anders op de andere contacten op het board sol-
deren.

In Nederland is de Calliope onder andere verkrijgbaar 
via conrad.nl, maar ook eenvoudig te bestellen bij ama-
zon.de. Het (Duitstalige) les- en leermateriaal valt onder 
een Creative-Commons-licentie en is ook gratis als pdf 
beschikbaar. De makers raden gebruik aan vanaf groep 5, 
maar volgens ons zijn zeker de gevorderde experimenten 
meer geschikt vanaf groep 7.

Doelgroep 
beginnende program-
meurs, vanaf groep 7

Community 
groot, veelal Engelstalig

Aanbieder 
Micro:Bit Educational 

Foundation,  
http://microbit.org

Prijs 
vanaf € 18

Doelgroep 
beginnende program-
meurs, vanaf groep 5

Community 
gemiddeld, vooral 

 Duitstalig

Aanbieder 
Calliope GmbH, 

 https://calliope.cc

Prijs 
circa € 40

Achter de BBC Micro:Bit zit een Britse 
non-profit organisatie die deze kleine 
computer gratis verstrekt aan scholen, 
maar ook beschikbaar stelt voor andere 
educatieve doelen.

Door de uitgebreide onboard- uitrusting 
is het met de Calliope mogelijk om dicht 
op de hardware te programmeren zonder 
dat je met allerlei draden of componen-
ten in de weer moet.
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Hardware / Micro-controllers

(FRAMBOZEN-KLASSIEKER)

Raspberry Pi: veel 
mogelijkheden, veel projecten

Over de Raspberry Pi is sinds het verschijnen in 
2012 al veel geschreven. Er bestaan dan ook aar-
dig wat bladen en online bronnen met allerlei leu-

ke projecten. Hij wordt inmiddels bijvoorbeeld gebruikt 
als smart homecentrale, mediacenter en bij robotbestu-
ring. In het huidige model 4 zit een 64-bit quadcore ARM 
Cortex A72 met 1500 MHz en 1, 2 of 4 GB aan werkgeheu-
gen. Daarmee is het oorspronkelijk als educatieve com-
puter ontwikkelde apparaat flink uitgegroeid en zelfs ook 
als eenvoudige desktop-pc te gebruiken. En dat terwijl de 
prijs van het basismodel nog steeds niet boven de 40 euro 
uit is gekomen.

Met een echte Gigabit-ethernetpoort, twee USB 2.0- en 
twee USB 3.0-poorten en ook nog twee micro-HDMI-aan-
sluitingen tot 4K zijn de mogelijkheden van de nieuwe 
Pi-serie ongeëvenaard.

De verspreiding is echter niet zo snel gegaan als gepland. 
Dat ligt misschien aan het concept. Om ermee te wer-
ken hoef je hem 'alleen' maar te voorzien van een muis, 
toetsen bord, beeldscherm, netwerk en geheugenkaart. 
Dat kan voor scholen, waar al pc's in een computerzaal 
staan aangesloten, een logistiek probleem zijn. Voordat 
een klas met een Pi aan de slag kan, moeten er eerst 30 
pc's worden losgekoppeld en 30 worden aangesloten. Het 
alternatief is de leerlingen leren werken met SSH of VNC. 

De typische oefeningen die je op een Pi doet (pro-
grammeren met Python of Scratch) kunnen ook gedaan 
woren op de al in gebruik zijnde Windows- of Linux-pc's.

De Raspberry Pi kan echter ook handig zijn in combi-
natie met andere boards, bijvoorbeeld als kleine server 
die meetresultaten verzamelt en visualiseert. Of in een 
project met een kleinere groep scholieren, waarbij je een 
Pi-project uit het gigantische aanbod van de community 
nabouwt.

Doelgroep
beginners en gevorderden

Community
enorm

Aanbieder
Raspberry Pi Foundation, 

raspberrypi.org

Prijs
vanaf € 40

De Raspberry Pi ontstond als educatieve 
computer, maar heeft intussen de hob-
bykamer van knutselaars en de industrie 
veroverd. Het is een volwaardige compu-
ter met GPIO-aansluitingen.

Zelf aan de slag met de 
Raspberry Pi 4B?

Deze handige 
starterkit bevat 
alles wat je nodig 
hebt!

Bestel nu op

www.sossolutions.nl

€ 86,95
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Dorothee Wiegand en Noud van Kruysbergen

De BBC Micro:Bit en Calliope mini zijn zo ontworpen 
dat ook kinderen er goed mee overweg kunnen. 
Je hebt echter niets aan de meest kindvriende lijke 

hardware als de bijbehorende programmeeromgeving 
niet geschikt is voor instappers. Omdat er voor deze twee 
boards echter verwarrend veel omgevingen zijn, hebben 
we het aanbod eens onder de loep genomen.

Op de website voor de Micro:Bit vind je door te klik-
ken op 'Aan de slag' beschrijvingen en links voor twee 
editors.  De eerste mogelijkheid voor off line-gebruik is de 
Windows 10-app MakeCode for micro:bit, die op het mo-
ment van schrijven als versie 2 beschikbaar is. Het is een 
 JavaScript-blokeditor die na het opslaan van een project 
ook zonder internetverbinding gebruikt kan worden. Het 
project bevindt zich dan in de lokale cache. 

De tweede editor-verwijzing op de Micro:Bit-site leidt 
naar de Python editor. Die wordt ontwikkeld door de 
 Python-community en is volgens de beschrijving 'voor de-
genen die meer willen dan in blokken programmeren'. Hij 
is gericht op de wat oudere scholieren. Ook de  Calliope 
kan met deze editor prima geprogrammeerd worden 
en de fabrikant van Calliope geeft  aan dat het apparaat 
in de toekomst volledig compatibel zal worden met de 
 Python-editor.

Op de (Engelstalige) website van de Calliope mini kun 
je kiezen uit drie editors via 'Let's start / Editor'. Daar staan 
drie mogelijkheden, namelijk de Duits talige  Calliope mini 
Editor, MakeCode van Microsoft  en Open Roberta Lab
van het Fraunhofer Instituut. De Calliope mini Swift  Play-
ground is een instap in het programmeren met Swift .

Open Roberta Lab wordt  alleen op de Calliope-site 
vermeld, maar deze editor is ook geschikt voor de Micro:-
Bit. Je kunt hem zelfs  off line gebruiken als je een Open 
Roberta Lab Server op een Raspberry Pi installeert. Het 

(ALL ABOARD!)

Editors voor de 
BBC Micro:Bit en 
Calliope mini
Voor de educatieve boards BBC Micro:Bit en Calliope mini be-
staan  allerlei editors, van kakelbont tot  keurig klassiek, van 
simpel tot  complex. Er is voor iedereen wel een geschikte, je 
moet hem alleen even weten te vinden. We hebben de vier offi  -
cieel aanbevolen editors nader bekeken, plus wat er verder zoal 
beschikbaar is.

14  www.ct.nl
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Algemeen / Code-editors

De MakeCode-editor biedt een 
beperkte selectie blokken voor 
het maken van lussen.

image bestand daarvoor en alle andere verwijzingen naar 
editors en dergelijke staan bij de link onderaan dit artikel.

In totaal zijn er dus vier officieel aanbevolen editors: 
de MakeCode-editor en Open Roberta, met varianten voor 
beide boards, de Calliope mini Editor en de  Python-editor. 
We bespreken deze editors uitgebreider in de kaders op de 
volgende pagina's.

Alle editors zijn gratis. Ze werken in je browser, zodat 
installeren niet nodig is. De werkwijze is in principe steeds 
hetzelfde. In het werkvenster ontstaat de code stap voor 
stap. Het voltooide programma wordt daarna als hex- 
bestand op je pc opge slagen. Verbind het board vervol-
gens via usb met je pc. De Micro:Bit verschijnt dan als ver-
wisselbare schijf 'MICROBIT', de Calliope als 'MINI'. Om het 
programma uit te voeren, kopieer je het hex-bestand daar 
vervolgens naartoe. 

(EEN EDITOR KIEZEN)
Welke editor is voor jou of je kind het meest geschikt? Dat 
hangt vooral af van je voorkennis en wat je wilt bereiken. 
Als het er alleen om gaat het board te laten piepen of knip-
peren, dan is een eenvoudige blokeditor ideaal. Daarbij 
kan niets verkeerd gaan, het vermijd frustraties en je hebt 
snel succeservaringen.

Maar als het gaat om een echte instapmogelijkheid in 
het leren programmeren, dan hoort een fout of een beet-
je frustratie er af een toe ook bij. Een blokeditor die fou-
ten altijd verhindert, is dan misschien niet de beste keus. 
Bij die programmeermethode worden gekleurde grafi-
sche elementen gecombineerd. Veel blokken hebben op 
bepaalde punten kleine uitstulpingen, andere kleine uit-
sparingen. Dat moet ervoor zorgen dat ze alleen op de be-
oogde manier gecombineerd worden. Als je als gebruiker 
een blok in de buurt van een zinvolle positie sleept, klikt 
het vanzelf vast. De uitstulping van een voorwaardeblok 
past bijvoorbeeld mooi in de uitsparing aan het begin van 
een lusblok.

Er is helaas echter geen uniforme blokprogrammeer-
taal. Het aantal, de typen en de indeling van blokken is 
bij elke editor anders. Hoe veel je er mee kunt en welke 
kennis je daarbij opdoet hangt dan groten deels af van de 
mogelijkheden van de blokeditor. Hoe overzichtelijker het 
aantal beschikbare blokken en hoe eenvoudiger die zijn 
opgebouwd, des te makkelijker de eerste programmeer-
pogingen lukken. Bij MakeCode en Open Roberta Lab heb 
je de keuze tussen een beginner- en een pro-modus. In-
stappers krijgen daardoor een overzichtelijke selectie van 
de beschikbare blokken te zien.

Maar ook met een uitgebreid assortimenten blokken 
kun je bij lange na niet alle mogelijkheden van een op 
tekst gebaseerde programmeertaal implementeren. In 
MakeCode zijn er bijvoorbeeld vier lusblokken, maar die 
zijn niet erg flexibel. Bij het doorlopen van een waarde be-
gint het blok altijd bij 0, de stapgrootte is altijd 1. Zeker als 
het om variabelen of functies gaat, stuiten blokeditors al 
snel op hun grenzen.

(FOUTEN OPSPOREN)
Bij veel blokeditors kun je na het bouwen met blokken 
het equivalent bekijken in een op tekst gebaseerde pro-
grammeertaal. Het blokprogramma wordt al naargelang 
de editor omgezet in JavaScript, Python of C++. Met som-

mige editors is het zelfs mogelijk deze code te bewerken, 
maar meestal kun je hem alleen bekijken. Soms kan de ge-
toonde code ook geëxporteerd worden.

Een punt waarop de blokeditors duidelijk tekort schie-
ten is foutopsporing. Het aanbod aan tools waarmee 
je bugs kunt opsporen is bijzonder karig. Alleen de offli-
ne varianten van de Python-editor en MakeCode-editor 
hebben op dat gebied iets te bieden. Klik je in de offline 
 Python-editor Mu op de knop Check, dan markeert hij alle 
regels die een fout bevatten met een rode pijl. Bovendien 
kun je via de REPL-knop de ingebouwde terminal starten 
om rechtstreeks met het board te communiceren. Fout-
meldingen verschijnen dan in een apart Extra-venster on-
der het werkgebied. Daar zijn ze een stuk beter te lezen 
dan met een lichtkrant op het kleine 5×5 led-display.

(HET IS MAAR SIMULEREN)
De simulator van de MakeCode-editor biedt voor fout-
opsporing een zogeheten Slow-Mo-functie, die je in- of uit-
schakelt via de knop met de slak. Het is daarbij handiger 
dat het momenteel uitgevoerde blok wordt gemarkeerd 
dan dat de uitvoering vertraagd wordt. Terwijl je in de 
simu lator kunt volgen wat er op het board gebeurt, zie je 
rechts daarnaast de blokkencode, waarbij steeds een blok 
duidelijk is gemarkeerd met een oranje rand.

Behalve bij MakeCode zit er ook een simulator in Ro-
berta Lab. Je kunt je afvragen wat een simulator daar voor 
nut heeft, aangezien het juist om de praktijkervaring met 
het echte experimenteerboard gaat. Maar het kan verve-
lend zijn om steeds een hex-bestand aan te moeten ma-
ken en dat naar het board te kopiëren om vervolgens 's-y-
n-t-a-x-e-r-r-o-r' over het display te zien lopen.

Drie van de vier uitvoerig geteste editors zijn ook in het 
Nederlands beschikbaar. Niet alleen de menuopdrachten 
en knopteksten zijn grotendeels in het Nederlands, ook 
de meeste blokken zijn Nederlands talig. Wat je dan krijgt 
klinkt wel krom in de oren van ervaren programmeurs: 
"als 'waar' voer uit" bijvoorbeeld, of "verkrijg pressed but-
ton A = waar". Dat is ver verwijderd van de gangbare En-
gelstalige instructies en programmeertalen, maar mak-
kelijker voor jonge kinderen. Dat maakt het kennis maken 
met programmeren vaak eenvoudiger.
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oudere versie van de Python-editor. PXT lijkt erg veel op 
 MakeCode, dat daar ogenschijnlijk de rechtstreekse op-
volger van lijkt te zijn. In veel oud materiaal zitten dan 
ook nog verwijzingen naar PXT. Het belangrijkste verschil 
daarbij is dat PXT geen functies heeft en geen pakketten 
kan laden. 

Touch Develop begon als Microsoft-Research-pro-
ject en was vooral bedoeld voor het ontwikkelen voor 
touch-apparaten. Het is in juni 2019 uitgefaseerd en was 
vooral bedoeld om gebruikers de gelegenheid te bieden 
hun bestanden in veiligheid te brengen. 

Deze vier editors zijn dus zeker géén goede keuze als 
je nu wilt beginnen met programmeren van de Micro:Bit 
of Calliope.

(GEMENGD AANBOD)
Verder zijn er nog vele andere editors voor Micro:Bit en 
Calliope. Er is voor elk wat wils, van Scratch tot C++. Je 
moet alleen wel bedenken dat achter deze editors vaak 
geen grote ontwikkelaarsgemeenschap zit, laat staan een 
overheidsinstantie of educatieve stichting die de software 
voortdurend onderhoudt en verder ontwikkelt. Als je je 
daar niet door laat afschrikken, volgen hier nog enkele op-
ties.

Edublocks is een op pedagogisch gebied populaire 
programmeeromgeving met blokken/Python. Sinds begin 

In deze editor van het Fraunhofer Instituut kun je blokken en de 
rest van de interface naar wens in dertien verschillende talen laten 
weergeven, maar ook hier is de Nederlandse vertaling onvolledig. 
Het wisselen tussen talen is wel een manier om de overstap van een 
 Nederlandse programmeeromgeving naar een Engelse te vergemak-
kelijken.

Met behulp van de goed gecategoriseerde en erg uitgebreide ver-
zameling blokken kunnen de basisprincipes van het programmeren 
worden uitgelegd, doorgrond en goed geoefend. Open Roberta Lab 
biedt ook veel mogelijkheden voor het uitlezen van het board en voor 
output. Er zijn bijvoorbeeld blokken om de systeemtijd sinds de laat-
ste reset op te vragen en ook blokken om de helderheid van de leds 
te regelen.

De projecten kun je exporteren in XML-formaat en ook weer inle-
zen. De Micro:Bit-versie van Open Roberta Labs kan de blokprogram-
ma's omzetten naar Python, de Calliope-versie naar C++.

Open Roberta Lab

In tegenstelling tot de voorganger PXT van Microsoft kun je met de 
MakeCode-editor ook functies programmeren en pakketten laden. 
De blokken voor functies werkte bij onze test echter nog niet hele-
maal lekker.

De Nederlandstalige versie van MakeCode had in eerste instan-
tie wat manco's: sommige labels en blokken waren nog niet ver-
taald. Je kunt gelukkig schakelen tussen Nederlands en Engels. De 
inhoud van het editor-venster blijft daarbij gelukkig wel bewaard.

Als de editor een hex-bestand niet kan lezen, verschijnt de mel-
ding "Sorry, we konden dit bestand niet herkennen". Prettig is dat 
de simulator een slow-motionknop biedt om een programma lang-
zamer uit te voeren. In die modus markeert de editor steeds het blok 
dat momenteel uitgevoerd wordt, terwijl de simulator daarnaast 
het resultaat toont. Niet zo mooi is dat het browservenster zomaar 
gesloten kan worden, zonder dat er dan eerst een waarschuwing 
verschijnt.

MakeCode Editor

 simulator
 groot aanbod aan blokken
 onvolledig vertaald

   simulator
 stap-voor-stap-uitvoering
  onvolledig vertaald

www.ct.nl/softlink/
19ww014

Bij MakeCode is de Nederlandse versie vollediger dan bij 
Open Roberta Lab. Maar in beide gevallen zijn er ook on-
vertaalde (Engelse) blokken en andere onderdelen van de 
programmeeromgeving. Het helpt dus als kinderen al wat 
kennis van de Engelse taal hebben. De Calliope mini Editor 
is alleen in het Duits te gebruiken.

Voor een consistente programmeer omgeving kun je 
de Nederlandstalige editors beter op Engels instellen. Dat 
heeft veel voordelen. Ten eerste heb je meer aan ervarin-
gen uit eerste speelse experimenten als je daarbij de bij 
programmeertalen gang bare sleutelwoorden al hebt le-
ren kennen. Ten tweede worden de meeste editors ont-
wikkeld in het Engels. De vertaling naar andere talen loopt 
meestal achter, wat zorgt voor vreemde combinaties van 
Engels en Nederlands. Als zowel de blokken als de inter-
face Engelstalig zijn, vermijd je verwarring.

Als de eerste probeersels klaar zijn, wil je die program-
ma's natuurlijk graag publiceren. Daarvoor is meestal een 
account nodig. Bij Open Roberta Lab heb je bijvoorbeeld 
sinds versie 2.3.0 de 'Gallerij' (met spelfout), waarin eigen 
programma's met anderen gedeeld kunnen worden.

(LAATSTE BLOKJES)
Tot eind 2016 werden op de Micro:Bit-site nog vier edi-
tors aangeboden: Code Kingdoms JavaScript-Editor, 
de PXT-Editor en Touch Develop van Microsoft plus een 
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Algemeen / Code-editors

MakeCode Open Roberta Lab Python-Editor Calliope mini Editor

Website makecode.microbit.org
makecode.calliope.cc

lab.open-roberta.org python.microbit.org
codewith/mu

miniedit.calliope.cc

Beheerd door Microsoft Fraunhofer IAIS The Python Software 
Foundation

Calliope gGmbH

Talen van interface Nederlands/Engels Nederlands/Engels Engels Duits

Blok-editor v v – v

Tekst-editor JavaScript C++1, 2, Python1, 3 Python JavaScript1

Weergeven blokken/code naar keuze naast elkaar – naar keuze

O�  ine te gebruiken? (v)4 v 6 (v)5 (v)4

Programmeerconcepten

Variabelen v v v –

Lussen: eindeloos / for / while v / (v)7 / v v / v / v v / v / v (v)7 / – / –

Conditionele statements: if, if/else v / v v / v v / v (v)7 / –

Functies / met parameters / met 
returnwaarde

v / – / – v / v / v v / v / v – / – / –

Tools, bestanden

Debugger – – (v)5 –

Simulator / stap-voor-stap-uitvoeren v / v v / – – / – – / –

Bestands-export HEX HEX, C++2, Python3, 
XML

HEX, Python HEX, JavaScript8

Bestands-import HEX XML HEX, Python –

Werkte bij testen met BBC Micro:Bit, 
Calliope mini

BBC Micro:Bit, 
Calliope mini

BBC Micro:Bit, 
Calliope mini7

Calliope mini

1 alleen-lezen 2 met Calliope mini 3 met BBC Micro:Bit 4 na opslaan in lokale cache 5 Mu-editor 6 met eigen server 
7 beperkt          8 als tekst naar het klembord gekopieerd
v aanwezig – niet aanwezig

Het grote pluspunt van deze editor is echter ook meteen de achilles-
hiel ervan: je kunt niets fout doen, maar dat komt omdat je sowie-
so niet veel kunt doen. Het gaat eigenlijk alleen om het vullen van 
de lege plekken in lussen met als-dan-constructies. De omgeving 
is bovendien alleen Duitstalig, dus dat worden dan 'Wenn-Dann'- 
constructies.

In het bovenste blok Wenn zet je een input zoals 'Pin 2 gedrückt'. 
In het Dann-gedeelte passen vervolgens een of meer outputblokken. 
Je kunt kiezen uit Bild, Text en Farbe (beelden, teksten, kleuren). Je 
kunt de beelden wel makkelijk op een 5×5-matrix bij elkaar klikken. 
En beschouw he tmaar als een voordeel dat je ondertussen dan me-
teen wat Duitse woorden leert.

Met een grote knop onder het werkgebied wordt het hex-bestand 
opgeslagen en met de knop 'Code anzeigen' kun je de JavaScript- 
code bekijken. Die kan dan vervolgens met de knop 'Code kopieren' 
naar het klembord worden gekopieerd.

Calliope mini Editor

De Python-editor heeft  grote knoppen, maar lijkt verder op een nor-
male programmeeromgeving inclusief syntaxiscontrole. Er zijn geen 
blokken om te slepen en klikken.

Het menu van de off iciële onlineversie heeft  maar vijf knoppen: 
Download, Save, Load, Snippets en Help. Download schrijft  hex- 
bestanden en Load laadt beschikbare hex- en python-bestanden. 
De Snippets zijn kant-en-klare blokken code die je in een eigen pro-
gramma kunt invoegen.

Bij het testen vonden we het off line-alternatief, dat onder de 
naam Mu voor allerlei besturingssystemen beschikbaar is, nog fij-
ner. Voor Windows is dat er als een eenvoudig exe-bestand. Daar zit 
ook een Check- en REPL-knop in. REPL staat voor Read-Eval-Print-
Loop. Beide helpen bij het systematisch zoeken naar fouten. Mu her-
kent het met de computer verbonden board en voert het program-
ma daar meteen op uit. Helaas liep dat bij onze test onder Windows 
10 nog niet helemaal stabiel.

Python-Editor/Mu

   geen fouten mogelijk
 erg beperkt
 alleen Duitstalig

   volwassen programmeeromgeving
   debuggen (alleen bij Mu)
 niet geschikt voor basisonderwijs

2018 bestaat daar een speciale omgeving van voor de BBC 
Micro:Bit.

De aan het MIT ontwikkelde visuele programmeer-
omgeving Scratch is speciaal bedoeld voor kinderen. 
Op GitHub staat een Scratch to Micro:Bit bridge en een 
ScratchX-extensie voor macOS.

Op de website van Mbed is een C++-ontwikkel-
omgeving voor de Micro:Bit beschikbaar (met verplichte 
registratie). Op Github staan nog meer projecten voor het 
programmeren van de Micro:Bit: in Rust, Forth, Pascal en 
Ada.

(Editors voor BBC Micro:Bit en Calliope mini)

 17 

ctNL19make_014017_Experimenteer-extravaganza6_ok.indd   17 10-10-2019   09:55



ctNL19make_018019_FNL-ABO_ok.indd   18 10-10-2019   16:09



Wil je buiten 
jouw gebaande 
IT-paden gaan?

ABONNEER JE NU VIA 

OF BEL NAAR +31 (0)85 2250 505
WWW.FNL.NL/CTABO

Deze acti e is geldig t/m 31 december 2019 of zo lang de voorraad strekt. Je abonneert tot wederopzegging en voor ten minste de acti eperiode van 
10 nummers. Na de acti eperiode wordt het abonnement automati sch verlengd tegen het dan geldende standaardtarief. Opzeggen is heel eenvoudig en kan 
via onze klantenservice.

IT-paden gaan?

ONTVANG 3X C’T
VAN € 20,85 VOOR

€ 15,-

  De nieuwste uitgave
altijd als eerste in huis en 
toegang tot de digitale
uitgaves. 

 Bespaar op de winkelprijs.
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Coolest Projects is een jaarlijks terugkerend evenement dat 
kinderen de kans geeft om hun creaties en projecten te laten 
zien aan de rest van de wereld. Tijdens Coolest Projects laten 
ze zien wat ze hebben gemaakt of geleerd tijdens een Dojo. 
Ze inspireren elkaar, leren van elkaar én ontmoeten 
kinderen van andere Dojo’s uit andere landen. 

(JAARLIJKS EVENEMENT)

Coole projecten

Kevin van As

Coolest Projects wordt georganiseerd door de 
Coder Dojo Foundation in drie landen: in Groot- 
Brittannië, de USA en in Ierland. Daarnaast zijn er 

ook landen die hun eigen CoolestProjects organiseren, 
zoals bijvoorbeeld in België.

Er zijn zes categorieën waar je als kind aan deel kunt 
nemen: ‘visual programming’ (Scratch), ‘web  based 
 applicaties’, ‘games’, ‘mobile apps’, ‘3D animatie’ en de  
categorie ‘hardware’. Je toont niet alleen je project, maar 
hebt ook ruimte om met posters en flyers je verhaal te 
vertellen. Je project wordt ook gejureerd en aan het eind 

van de dag is er een heuse ‘awardshow’. Een geweldige 
belevenis voor alle kinderen!

In 2019 hebben Fosse (9 jaar), Seppe (11 jaar) en 
Nathan (11 jaar) van CoderDojo Alphen aan den Rijn 
 Nederland vertegenwoordigd bij Coolest Projects In-
ternational in Dublin. Bij de openingsceremonie droeg 
 Fosse de Nederlandse vlag. 

(NEDERLANDSE INBRENG)
Fosse is bezig om voor Unity Playground zelf opdrachten 
te maken. Unity Playground is een plug-in voor de po-
pulaire Unity game-engine. Unity Playground maakt het 
voor kinderen makkelijker om Unity te leren en iets met 
Unity te maken. Unity Playground is zo nieuw dat er geen 
Nederlandstalige opdrachten te vinden zijn en ook nau-
welijks Engelstalige. Daarom zag Fosse zijn kans schoon 
om het zelf uit te gaan zoeken en zo voor andere kin-
deren lesmateriaal te ontwikkelen. Hij presenteerde bij 
Coolest Projects zijn eerste opdracht. 

Seppe presenteerde zijn elektronische dobbelsteen 
in de categorie ‘hardware’. De dobbelsteen wordt aange-
stuurd met een Arduino UNO. Deze is  geprogrammeerd 

(Coolest Projects 
stelt werkbladen 

beschikbaar)
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Algemeen / Coolest Projects

met mBlock, waarmee de Arduino visueel geprogram-
meerd kan worden (net zoals met Scratch), wat dan 
vervolgens wordt omgezet in echte Arduino-code. De 
dobbelsteen was eerst op een breadboard geproto-
typt: zeven lampjes met ieder een weerstand, een knop 
met weerstand, en heel veel draadjes. Toen de dobbel-
steen eenmaal correct werkte, is er een kleine behuizing 
voor ontworpen met Blender en uitgeprint met een 3D- 
printer. Na wat soldeerwerk was de dobbelsteen klaar! 
Vanzelfsprekend hee�  deze dobbelsteen ook een vals-
speelfunctie om on-demand een 6 te kunnen gooien … 
dat vond Seppe natuurlijk het leukste gedeelte van dit 
project maken! 

Nathan werkte met veel volharding maandenlang 
aan zijn Scratch-spel: Tappy Plane – en het is een gewel-
dig spel geworden! Het spel is een Flappy-Bird-kloon in 
Scratch waarbij een vliegtuigje rotsen moet ontwijken. 
Pak sterren om punten te krijgen, waarbij de gouden 
ster uiteraard meer punten waard is dan de bronzen. Als 
je een rots raakt, dan verlies je een leven … maar vrees 
niet! Er komen +1-leven power-ups langs! 

Maar dat niet alleen – Nathan voegde ook verschil-
lende levels toe, zoals een sneeuw-level waarbij je vlieg-
tuigje sneller naar beneden zakt door sneeuw op zijn 
vleugels, of een mist-level waarbij je zicht verminderd is. 
Als dit je allemaal niet tegenhoudt, en je de 100 punten 
netjes weet te bereiken, dan win je het spel! Ook hee�  
het spel een menu aan het begin en verschillende muziek 
per level. Nathan maakte zijn code ook volledig modulair 
met behulp van ‘meer blokken’. Dit maakt de code een 
stuk overzichtelijker om mee te werken en is algemeen 
een goede design-practice – zeker voor grote complexe 
projecten. De jury was er zeer tevreden over! Dat beloo�  
wat voor volgend jaar!

CoderDojo Nederland twitterde trots te zijn op de Nederlandse 
afgevaardigden.

(ZELF AAN DE SLAG)
Vanuit Coolest Projects zijn er werkbladen beschikbaar 
die kinderen helpen om hun project te verzinnen, te 
 testen en verder uit te werken (Design Thinking). Deze 
werkbladen zijn voor iedereen gratis te downloaden. 
Ook als je niet meedoet met Coolest Projects. Alle infor-
matie en de werkbladen vind je op de website https://
coolestprojects.org/.
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(OP ZOEK NAAR AARDBEVINGEN)

Geologisch onderzoek 
met de Raspberry Pi en 
Mathematica
Mathematica kan niet alleen verge lijkingen doorrekenen en op-
lossen, maar biedt ook toegang tot Wolframs wetenschappe-
lijke  database. Je mag Mathematica op  een Raspberry Pi gratis 
gebruiken – bijvoorbeeld om aardbevingen  inzichte lijk te ma-
ken.

bestanden in Mathematica. Daar typ je de code in, voer 
je hem uit en krijg je de resultaten te zien. Dat kan tek-
stoutput zijn, maar ook grafieken, animaties en zelfs 
geluiden. Bij het hier beschreven zoeken naar aardbe-
vingen opent de code bij het uitvoeren een eigen no-
tebook voor de grafische weergave van de resultaten.

Notebooks zijn opgebouwd uit cellen, die ook ge-
nest mogen zijn. Mathematica markeert het bereik 
waarover een cel zich uitstrekt met een rechthoekige 
haak aan de rechter vensterrand. Om een cel te selecte-
ren, klik je op die rechthoekige haak of in het celbereik. 
Met Shift+Enter evalueert Mathematica de inhoud van 
de geselecteerde cel en laat het resultaat zien. Met Alt+. 
breek je een lopende berekening af.

Omdat het notebookformaat bedoeld is voor pre-
sentaties en desktop-publishing, kunnen cellen behal-
ve code en resultaten ook titels, commentaren en der-
gelijke bevatten. Een selectie van de alle beschikbare 
celtypen krijg je via de rechter muisknop.

Anders dan de meeste programmeertalen accep-
teert Mathematica zonder te protesteren ook onbeken-
de namen voor variabelen en functies. Elke expressie 
wordt net zo ver uitgevoerd als mogelijk is: als x niet be-
kend is, wordt 3+4+x dan 7+x. Dat is niet zo als een for-
mule syntaxisfouten heeft zoals niet afgesloten haak-
jes. Dan is de expressie niet compleet en krijg je een 
foutmelding.

Als je aardbevingen.nb downloadt en opent met 
Mathematica, verschijnt een notebook met één enke-
le cel. Die bevat de hele code van deze applicatie. Voer 
deze cel uit met Shift+Enter, dan springt de weergave 
naar het einde van de cel en krijg je invoervelden te zien 
waar al standaardwaarden in zijn ingevuld. Daar kun je 
de gegevens invullen voor het centrum en de straal van 
het gewenste zoekgebied, evenals de begin-en eind-
tijdstippen van de gewenste periode en een minimale 
kracht (intensiteit) van de aardbevingen die meegeno-
men moeten worden. Bovendien kun je een naam in-
vullen waarmee de grafische weergave in notebook-
formaat moet worden opgeslagen.

Een klik op 'Start zoeken' voert dan zowel de zoek-
tocht in de Knowledgebase uit als de aansluitende ver-
dere verwerking van de data. Bij de invoervelden zie je 
bij het tekstveld 'Status' wat de voortgang van de lo-
pende berekening is. Tot slot verschijnt een ander no-
tebook met de grafische weergave van de resultaten. 
De duur van de query hangt sterk af van de gewenste 

Peter Neumann en Noud van Kruysbergen

Wolframs wiskundige software  Mathematica 
is gratis beschikbaar op de Pi-minicomputer 
voor privé- en educatief gebruik. Bij Mathe-

matica hoort de krachtige wetenschappelijke online 
database Wolfram Knowledgebase. Die stelt continu 
bijgewerkte data beschikbaar uit allerie onderzoeks-
gebieden. Met behulp van onderwerpspecifieke que-
ry-functies krijg je uitsluitsel over ruimte-objecten van 
satellietbrokstukken tot melkwegclusters, over mole-
culen van H2O tot DNA, en er zijn allerlei details over 
plaatsen van Druten tot en met Los Angeles. De databa-
se levert bovendien tienduizenden actuele records over 
geregistreerde aardbevingen. Elk van die data records 
bevat onder meer het tijdstip, de geografische coördi-
naten en de intensiteit van een aardbeving.

Aan de hand van die aardbevingsdata leer je hier 
hoe je met de Wolfram Language een query aanmaakt, 
die naar de Knowledgebase stuurt en de resultaten ver-
volgens grafisch weergeeft. Zo kun je het voorkomen 
van aardbevingen in bepaalde regio's en de spreiding 
qua tijd en intensiteit goed weergeven, bijvoorbeeld 
voor een lezing over de laatste ontwikkelingen op het 
Indonesische vakantie-eiland Lombok.

Als je wat programmeerervaring hebt, krijg je van-
zelf een indruk hoe het voorbeeldprogramma in dit 
artikel werkt. Voor nieuwelingen is het wellicht raad-
zaam de tutorials van Wolfram eens door te nemen. Die 
staan, net als het voorbeeld programma, vermeld bij de 
link aan het eind van dit artikel.

Raspbian heeft Mathematica als grafische X-toepas-
sing beschikbaar voor de standaardgebruiker pi. Voor 
andere scenario's kun je het met het pakketmanage-
ment van Raspbian installeren met sudo apt install 
wolfram-engine.

(UNIVERSEEL NOTEBOOK)
Na het starten van Mathematica verschijnt er op het 
beeldscherm een leeg notebook – zo heten project-
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periode waarbinnen de aardbevingen gezocht moeten 
worden en hoe zwaar de Knowledgebase momenteel 
belast wordt. In ongunstige gevallen kan het een paar 
minuten duren.

(RONDLEIDING DOOR DE CODE)
In de Knowledgebase wordt naar posities op het aard-
oppervlak verwezen op basis van hun geografische 
 coördinaten. Om bijvoorbeeld de lengte- en breedte-
graad van Tokyo op te vragen, kun je de ingebouwde 
functie Interpreter gebruiken. Die zet gewone na-
men om in een voor Mathematica begrijpelijk formaat. 
Om precies te zijn: een GeoPosition-object. Als je die 
functie aanroept met het argument "Location" (voor 
plaats) en bijvoorbeeld een plaatsnaam als Tokyo, dan 
krijg je de bijbehorende coördinaten in de uitvoer:
Interpreter["Location"]["Tokyo"]

Dan verschijnt de uitvoer:
GeoPosition[{35.67,139.77}

Ook invoer als "Eiffel Tower" en "Machu Picchu"
is mogelijk. 

De voorbeeldcode definieert de functie getPosi-
tionFromString, waarmee het aanroepen van In-
terpreter["Location"] met een meer beschrijvende 
functienaam mogelijk is:
getPositionFromString[input_] :=

Interpreter["Location"][input]

Daarbij is input de placeholder voor de plaatsaandui-
ding. Aan de linkerkant van die aanduiding moet een 
underscore (_) volgen. Die geeft  aan dat het om een zo-
geheten pattern gaat. Meer daarover staat in de hulp-
functie van Mathematica bij 'Defining Functions' en 
'Transformation Rules for Functions'. Voor het vervolg 
is het alleen van belang om te weten dat op de parame-
ternamen een underscore moet volgen, maar niet op de 

identifier rechts van de toewijzingsoperatie :=. Daar-
door levert bijvoorbeeld
getPositionFromString["Eiffel Tower"]

de waarde GeoPosition[{48.8583,2.29444}] op. 
Om de periode in te perken waarbinnen naar de aard-
bevingsdata gezocht wordt, is het aangeven van kalen-
derdatums in een eigen formaat van Wolfram Language 
in plaats van als string nodig. Ook dat kan de Inter-
preter doen, en wel door het aangeven van "Date" in 
plaats van "Location". De voorbeeldcode definieert 
voor betere leesbaarheid een functie met de aanroep:
getDateFromString[input_] :=

 Interpreter["Date"][input];

Door het intypen van 
getDateFromString["1.1.2018"]

verschijnt in de output een klein kalenderpictogram 
en daarnaast 'Day' en 'Mon 1 Jan 2018'. Die output 
komt van Mathematica. Als je wilt weten welke Wolf-
ram  Language-code daarachter zit, klik je daaronder op 
'date formats/text'. Dan verschijnt
DateString[DateObject[{2018,1,1}, "Day",

 "Gregorian", 2.]]

Wat de betekenis is van de andere elementen achter 
jaar, maand en dag, kun je bij het Wolfram Language 
Documentation Center opvragen door erop te klikken.

Project / Aardbevingen voorspellen

Het voorbeeldprogramma 
genereert een invoerformulier 
en houdt je op de hoogte van de 
vorderingen.
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(DATA OPHALEN)
Dan vraag je de aardbevingsdata op met de  functie 
Earth quakeData. Als doelgebied kun je daar een Geo-
Disk aan meegeven, die in de huidige Mathematica-ver-
sie tot het onderzoeken van een rechthoekig gebied 
leidt. Als andere filtercriteria kun je aan Earthquake-
Data de gewenste minimale kracht  en de gewenste pe-
riode meegeven. De functie getEarthquakeData geeft 
de parameters door aan EarthquakeData:
getEarthquakeData[center_, radius_, t0_,

  t1_, magnitude_] :=

 Module[{data, area},

  area = GeoDisk[center,

   Quantity[radius,

    "Kilometers"]];

  data = EarthquakeData[area,

   magnitude, {t0, t1}];

  Map[{#["Period"],

   #["Magnitude"],

   #["Position"]} &,

   Values[data]]

]

De Module kun je net als bij andere talen als functie op-
vatten. Hij zet de tussenberekeningen in area en data, 
zodat die niet onnodig als symbolen uit de functie naar 
buiten hoeven te komen. Dergelijke lokale variabelen 
zet je als eerste parameters tussen accolades.
GeoDisk verwacht als eerste parameter het middelpunt 
van een cirkel en als tweede een waarde voor de straal. 
Om de eenheid vrij te kunnen kiezen wordt bijvoor-
beeld niet naar een getal in kilometers gevraagd, maar 
naar een Quantity, waar je een willekeurige eenheid 
aan mee kunt geven, Zinvol zijn daarbij echter alleen 
lengtematen als "Kilometers" en "Miles".

EarthquakeData levert een lijst terug van sleutel- 
waardeparen (Association). Van alle mogelijke sleutels 
zijn voor de voorbeeld toepassing alleen de duur ("Pe-
riod"), de kracht ("Magnitude") en het middelpunt 
("Position") van elk resultaat interessant. Om ervoor 
te zorgen dat getEarthquakeData alleen die waarden 
per lijstelement terug levert, loopt Map alle waarden 
van data af en maakt daar een nieuwe lijst van. De # 
refereert naar de eerste parameter van een pure func-
tie (in andere talen heet dat een lambda- of anonieme 
functie). Parameters zijn in dit geval de na elkaar door-
gegeven elementen van data. Daarbij refereert #2 naar 
de tweede parameter, #3 naar de derde enzovoorts. Met 
de & wordt deze constructie afgesloten. Meer daarover 
bij het onderdeel Pure Functions in de documentatie 
van Mathematica.

Met de volgende aanroep kun je dan een overzicht 
krijgen van de laatste aard bevingen op het Indonesi-
sche vakantie-eiland Lombok:
getEarthquakeData[ 

 getPositionFromString["Lombok"], 

 100, 

 getDateFromString["4.8.2018"], 

 getDateFromString["6.8.2018"], 

4]

In het tweede element van de uitvoer herken je meteen 
de flinke aardbeving met kracht 6,9 die het noordelijk 
deel van het eiland om 11:46 MET teisterde:

Het voorbeeldprogramma visualiseert aardbevingen zoals op Lombok in een nieuw notebook met 
een landkaart en statistische diagrammen.
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{{DateObject[{2018, 8, 4, 5, 44}], 

  4.4, 

  GeoPosition[{-8.3939, 116.611}]}, 

 {DateObject[{2018, 8, 5, 11, 46}], 

  6.9, 

  GeoPosition[{-8.2871, 116.451}]}, 

 {DateObject[{2018, 8, 5, 12, 42},], 

  4.9, 

  GeoPosition[{-8.3373, 116.185}]}, 

 ...}

Bij deze output hebben we het weergeven van de waar-
den even beperkt tot de hier relevante waarden.

Dat het epicentrum in het noorden van het eiland 
lag, kun je bijvoorbeeld zien door de coördinaten (in 
GeoPosition[{-8.2871, 116.451}) in Google Maps 
in te typen. Dat is echter nogal omslachtig.

(OP HET SCHERM TONEN)
Het voorbeeld-notebook maakt het makkelijker: alle 
resultaten worden daarbij op een landkaart weergege-
ven. Dat gebeurt met de functie renderEarthquake-
Map: 
renderEarthquakeMap[data_] := 

 GeoGraphics[ 

  {Apply[{RGBColor[1, 0, 1, 0.4], 

   PointSize[0.001 (#2^2)], 

   Point[#3]} &, 

   data, {1}]}, 

  GeoRange -> Automatic, 

  GeoScaleBar -> "Kilometers", 

  ImageSize -> 700]

De functie GeoGraphics genereert de kaart uit de in de 
eerste parameter meegegeven geografische kenmer-
ken. In dit geval zijn dat kleine cirkels. RGBColor[1, 
0, 1, 0.4] zorgt ervoor dat ze violet worden en een 
dekking van 40 procent krijgen. De grootte van de cir-
kels (PointSize)  neemt toe met de kracht (#2) tot een 
grootte van 2,5 keer. Point zorgt er tenslotte voor dat 
de cirkel op de met #3 geëxtraheerde geografische coör-
dinaten getekend wordt. De laatste parameter {1} be-
paalt de laag waaruit de #2 en #3 de waarden uit data 
moeten extraheren. Als je die zou weglaten of zou ver-
vangen door {0}, dan hadden ze betrekking op de nul-
de laag, oftewel het tweede en derde element in data. 
We willen hier echter de kracht (#2) en de geografische 
coördinaten (#3) van elk element in data hebben, dus 
moeten we een laag dieper.

Op de kaart zie je dan vervolgens wel de locatie 
van de aardbevingen en de kracht, maar niet hoe vaak 
er aardbevingen van een bepaalde kracht binnen een 
tijdsbestek optreden. Voor het visualiseren van de fre-
quenties biedt Mathematica het Histogram:
renderMagnitudeHistogram[data_] := 

 Histogram[Map[#[[2]] &, data], 

 {0.1}, 

 AxesLabel -> {"Kracht", 

  "Frequentie"}, 

 ImagePadding -> 60, 

 ChartElementFunction -> 

  "FadingRectangle", 

 ChartStyle -> Blue 

]

In de eerste parameter verwacht Histogram de te ver-
werken waarden, en in de tweede de intervalgrootte. 
Een intervalgrootte van 0,1 geeft aan dat de frequen-
ties in intervallen met stappen van 0,1 geteld moe-
ten worden. De andere optionele parameters bepalen 
dingen als de aslabels en het uiterlijk van het histo-
gram.

(EN ACTIE!)
Het invoerformulier ontstaat uit verschillende invoer-
velden (InputField) met beschrijvingen van de vel-
den (Text) die het lay-outelement Grid dan in tabel-
vorm weergeeft.

Een klik op de met Button gedeclareerde start-
knop brengt de boel aan het lopen. De tweede para-
meter daarvan is quasi het hoofdprogramma. Dat 
wordt bij het klikken op de knop uitgevoerd. De daar 
uitgevoerde code haalt de waarden uit de invoer-
velden en geeft die door aan getEarthquakeData om 
de gewenste data uit de Wolfram Knowledgebase te 
halen. Het resultaat daarvan wordt  op zijn beurt dan 
weer doorgegeven aan de functies voor het tekenen 
van de kaart en de diagrammen.

(EPILOOG)
Ondanks de bescheiden rekencapaciteit van de Rasp-
berry Pi is de gratis Mathematica-versie voor deze mi-
nicomputer een serieus te nemen tool, die zich leent 
voor de meest uiteenlopende taken. Een groot voor-
deel van Mathematica is de toegang tot de Wolfram 
Knowledgebase – en een in dertig jaar tijd opgebouwd 
assortiment van duizenden ingebouwde functies. 

Een ander pluspunt van Mathematica is het feit 
dat je in de notebooks die je ermee maakt berekenin-
gen, teksten, animaties en dergelijke in een presen-
tatiewaardige vorm kunt verzamelen – die notebooks 
kunnen dan ook de basis zijn voor interactieve pre-
sentaties en publicaties.

Als je uit de objectgeoriënteerde wereld komt, 
zul je bij het werken met Mathematica even moeten 
omdenken – op zich dan een uitdaging, maar wel een 
die volgens ons de moeite loont. Als je Lisp, Clojure 
en/of Haskell kent, of bekend bent met de werking 
van functionele programmeertalen, zul je je dan snel 
thuis voelen.

Als je het voorbeeldprogramma wilt aanpassen, 
dan nog even een belangrijke tip: voer na een modi-
ficatie altijd het commando ClearAll["Global`*"] 
uit, waarmee alle declaraties en definities verwij-
derd worden. Anders kunnen overschreven functie-
definities werkzaam blijven, ook al staan ze allang 
niet meer in de code.

www.ct.nl/softlink/
19mm022

(Kom je uit de object
georiënteerde wereld,  

dan moet je hier 
even omdenken)

Project / Aardbevingen voorspellen
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Ingo T. Storm en Christof Windeck

Het was een complete verrassing, een donder-
slag bij heldere hemel: bijna uit het niets pre-
senteerde de Raspberry Pi Foundation de Rasp-

berry Pi 4 met een snellere processor, veel meer RAM 
en krachtigere interfaces zoals USB 3.0 en Gigabit- 
Ethernet. Daardoor zijn nu in principe veel meer 
Pi- projecten mogelijk die eerder door het te kleine 
werkgeheugen, de te trage USB 2.0-aansluiting of ont-
brekende decoder voor H.265-(HEVC-)-video nog niet 
denkbaar waren.

Met het uitbrengen van de vierde generatie van de Raspberry Pi 
vervult de Raspberry Pi Foundation veel wensen van de  
maker-community. De hardware maakt nieuwe projecten  
mogelijk, zoals een snellere mini-server of streamingclients 
voor 4K-video’s. Op enkele punten heeft de Raspberry Pi  
Foundation toch enkele steekjes laten vallen. En wat de  
software betreft waren de ontwikkelaars er nog niet  
helemaal klaar voor.

(SUPER-PI)
Raspberry Pi 4

Door een paar slimme beslissingen te nemen, is de prijs 
van de 1GB-versie van de nieuwe Pi bijna hetzelfde 
gebleven. Alleen de varianten met 2 en 4 GB RAM zijn 
duurder – maar altijd nog goedkoper dan de meeste 
concurrerende minicomputers. Maar laten we begin-
nen bij het begin.

De belangrijkste chip van de Raspberry Pi komt 
nog steeds van Broadcom: de BCM2711 bevat vier 
cpu- kernen van het type ARM Cortex-A72 en een 
VideoCore- VI-(VC6-)gpu. Met zo ongeveer hetzelfde 
energie verbruik als zijn voorganger BCM2387B0 levert 
de BCM2711 merkbaar meer rekenkracht omdat de 
cpu-kernen iets hoger geklokt zijn (tot 1,5 in plaats van 
1,4 GHz) en met Out-of-Order-Execution overweg kun-
nen. Bij EEMBC CoreMark haalt het nieuwe model uit de 
28-nano meter SoC iets meer dan het dubbele punten-
aantal van de voorganger, zowel met een enkele kern 
als met alle kernen tegelijk. Wanneer alle vier de ker-
nen continue worden belast, schakelt de nieuwe ver-
sie beduidend later omlaag en levert dus langer een 
veel hogere performance. Bij het belasten van één kern 
werd de klok frequentie bij onze test ook zonder actie-
ve koeling nooit verlaagd, wat bij de BCM2837B0 nog 
wel zo was. Een voorzichtig overklokken tot 1750 MHz 
werkte zonder het recht op garantie te verliezen, maar 
loont nauwelijks iets. Bij  VideoCore VI staat een sterke 
3D-versnelling minder op de voorgrond, maar gaat het 
meer om een verbeterde video-decoder, en met name 
de geïntegreerde geheugencontroller die nu tot 4 GB 
LPDDR4-SDRAM aankan. De data daar naartoe wor-
den duidelijk sneller verstuurd dan bij het voorheen 
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Hardware / Raspberry Pi 4 

In vergelijking met de Raspberry Pi 3 model B+ (rechts) vallen de blauwe USB 3.0-poorten en  
de nieuwe plek van de ethernetpoort meteen op.

(GENIALE UPGRADE)

De Raspberry Pi Foundation en Pi-mastermind Eben 
Upton laten zien hoe je het maximale uit beperkte 
middelen kunt halen. Bij de Raspberry Pi gaat het niet 
om de hoogste prestaties op afzonderlijke disciplines, 
maar om een efficiënt, beheersbaar en bovenal betaal-
baar totaalpakket. Voor dezelfde prijs en met hetzelf-
de energieverbruik levert de Raspberry Pi 4 aanzienlijk 
meer prestaties en mogelijkheden. Dat lukt de makers 
van de Raspberry Pi door heel gericht zo min mogelijk 
onderdelen te verbeteren, op een brede werking van ie-
dere afzonderlijke maatregel te letten en ook bijwerkin-
gen en de kosten goed in het oog houden. Daarbij gaat 
het niet alleen om de hardwareprijs, maar ook om de 
moeite die gedaan moet worden bij de ontwikkeling, 
softwaresupport en leveringsmogelijkheden. Daarbij 
gebruikt de Raspberry Pi in principe het KISS-principe: 
Keep It Simple, Stupid!

Geniaal is ook het idee de Raspberry Pi met zo min 
mogelijk varianten voor zoveel mogelijk toepassings-

gebieden geschikt te maken. Daardoor kan een Pi 
ook voor doeleinden als industriële besturing en 
embedded- systemen gebruikt worden. De raspberry Pi 
4 model B wordt tot 2016 gemaakt, en is daardoor ook 
geschikt voor langer lopende projecten – en zal onge-
twijfeld nog een opvolger krijgen, zodat je dan ook zon-
der al teveel moeite nog over kunt stappen.

Eben Upton maakt goed gebruik van de nauwe 
banden die hij met het bedrijf Broadcom heeft, waar 
hij nog steeds als chipontwerper op de loonlijst staat. 
Daardoor zijn dingen mogelijk die andere projecten niet 
voor elkaar krijgen, zoals opensource Linux-drivers voor 
de VideoCore VI en de ontwikkeling van de speciale chip 
BCM2711, die nauw verwant is aan de Broadcom-SoC’s 
voor settopboxen. En ook al heeft Broadcom de wifi-tak 
aan Cypress verkocht (wat op zich binnenkort weer een 
onderdeel van Infineon zou kunnen zijn), de contacten 
zijn blijkbaar nog uitstekend. We zijn dan ook erg be-
nieuwd naar wat er allemaal nog gaat komen!

 gebruikte LPDDR2- geheugen, maar ook hier zit het ge-
heugen weer vast op de printplaat gesoldeerd en kan 
het niet verder worden uitgebreid.

In de BCM2711 zit ook een Media Access Control-
ler (MAC) van Broadcom voor Gigabit-Ethernet vast 
ingebouwd. Die stuurt via de zogeheten PHY-chip 
BCM54213PE de RJ45-poort aan. Daardoor haalt de 
Raspberry Pi nu eindelijk de volledige Gigabit-snel-
heid van ongeveer 100 MB/s. De Raspberry Pi 3B+ met 
zijn via USB 2.0 verbonden Gigabit-Ethernet-chip haal-
de op zijn hoogste een derde daarvan. En omdat er op 
de BCM2711 via PCI Express (PCIe 2.0) ook een USB 
3.0- controller is aangesloten, namelijk de VIA Labs 
VL805, is de Raspberry Pi model 4B ook veel beter ge-
schikt als een kleine netwerkopslag (NAS).

Andere apparaten in je netwerk kunnen van een ex-
terne harde schijf of ssd met USB 3.0 die op een Pi is 
aangesloten de data lezen met een snelheid tot aan 80 
MB/s. Als een ssd met LUKS is versleuteld, dan haal je 
toch altijd nog 60 MB/s.

(SNELLER LEZEN)
De hoop dat er een aardige snelheidswinst bij SD- 
kaarten te halen valt, is helaas vergeefs. Zelfs the-
oretisch zou er maximaal 50 MB/s haalbaar zijn. De 
MMC-controller heeft een UHS I-interface en beheerst 
hooguit de DDR50-modus de maximaal 50 MB/s haalt. 
In een test hebben we twee verschillende SD-kaarten 
van SanDisk vergeleken. Een Mobile Ultra-kaart van 16 
GB die al een paar jaar oud is en een nieuwe Extreme 
Pro, met 64 GB volgens de A2-specificatie. De oudere 
kaart haalde in de Pi 36 MB/s, de nieuwe kaart onge-
veer 40 MB/s. De IOPS, die voor de reactietijd van soft-
ware relevant is, stegen met de snellere kaart van 1600 

naar 2000. Subjectief startte in een directe vergelijking 
met twee Raspberry Pi 4-modellen de nieuwere kaart 
minimaal sneller. Als je er mee bezig was, merkten we 
geen verschil.

De wake-on-lan-functie van de Raspberry Pi 4 werkt 
overigens nog niet. Het programma Ethtool vermelde 
weliswaar dat de gebruikte ethernetcontroller wake-
on-lan via Magic Packets ondersteunt, maar het luk-
te niet deze te activeren. Of de functie op den duur zal 
werken, zullen we moeten afwachten.

(USB TYPE C)
De Raspberry Pi heeft voor zijn stroomtoevoer op 
5 volt nu een USB-C-aansluiting in plaats van mi-
cro-USB. Je hebt dan ook een voeding met een USB-C-
stekker nodig of een simpele adapter. De Raspberry Pi 
Foundation verkoopt zelf een bijpassende USB-C-voe-
ding die 15 watt kan leveren (5V/3A). Als je geen ener-
gievretende usb-apparaten op de usb-poorten hebt 
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Raspberry Pi: performance-vergelijking tussen de modellen 4B en 3B+

Het configuratieprogramma raspi-config heeft er extra opties bijgekregen.

Raspberry-versie 7-zip 4 kernen 
zip / unzip

EEMBC CoreMark 
1 / 8 threads

openSSR speed 
aes-256-cbc

Gigabit-Ethernet 
zenden / ontvangen

USB 
schrijven / lezen

Energieverbruik 
soft-off / idle2

Energieverbruik 
belast 8 threads1

[MIPS] beter > [punten] beter > [MB/s] beter > [Mbit/s] beter > [MB/s] beter > [W] < beter [W] < beter

Model 4B, 4 GB

Model 3B+, 1 GB

gemeten met Rasbian Buster 2019-6-20     
1 met Gigabit-ethernet, dongle voor draadloos toetsenbord, Full-HD-monitor aangesloten, USB-C-voeding van de Raspberry Pi Foundation  
2 met Gigabit-ethernet, dongle voor draadloos toetsenbord, zonder monitor, USB-C-voeding van de Raspberry Pi Foundation

aangesloten, moet je de Raspberry Pi 4 ook met een 
2,5A-voeding van stroom kunnen voorzien.

Als je de nieuwe Raspberry Pi 4 met een actieve 
usb-c-kabel wilt gebruiken, hebben we slecht nieuws 
voor je: kabels met een geïntegreerde controller zoals 
die bij Apple-voedingen worden meegeleverd, werken 
niet. Ze selecteren de foute usb-modus. Dat komt door 
een afwijkende lay-out van de usb-c-poort van de Pi. De 
Raspberry Pi-foundation heeft de USB-standaard niet 
overgenomen maar het ontwerp gewijzigd. Er is een 
weerstand niet geplaatst, waardoor de bedrijfsmodus 
van usb-c niet volgens de standaard werkt. De wijzi-
ging zorgt er voor dat de chip in actieve kabels de Pi als 
audio apparaat identificeert en daardoor geen stroom 
levert.

De Raspberry Pi Foundation heeft het probleem 
erkend en toekomstige versies van het apparaat zul-
len van een tweede weerstand worden voorzien. Als 
je de Pi 4 al in huis hebt, hoef je hem echter niet te-
rug te sturen. Een ‘domme’ usb-kabel met een type-
c- aansluiting en zonder controller maakt het niet uit 
hoeveel weerstanden er in zitten, en daarmee werkt 
de Raspberry Pi 4 in ieder geval wel, mits de voeding 
zwaar genoeg is.

(DUBBELE HDMI)
Ook nieuw zijn de twee micro-HDMI-poorten in plaats 
van één normale HDMI-aansluiting. Ook hier je een 
adapter voor gebruiken, maar dat raden we niet aan 
omdat er daar geen twee van naast elkaar passen en 
die adapters de kleine poorten fysiek aanzienlijk meer 
belasten dan een kabel met een micro-HDMI- stekker. 
Maar let op: er bestaat ook mini-HDMI, bijvoorbeeld 

voor de Raspberry Pi Zero – dus let even goed op dat je 
niet de verkeerde kabel of adapter koopt. Door de twee 
micro-HDMI-poorten past de Raspberry Pi 4 model B 
niet in de behuizing van zijn voorganger(s).  Bovendien 
zit de RJ45-netwerkaansluiting op een andere plek. Er 
is wel een nieuwe ‘officiële’ behuizing, maar die was 
op het moment van schrijven nog niet lever baar. De 
oude originele behuizingen kun je nog wel gebruiken, 
maar dan moet je even wat van het plastic aan de zij-
kant wegknippen en een zijkant  helemaal weglaten.

De twee micro-HDMI-poorten kunnen een HDMI 
2.0-signaal leveren voor displays met resoluties tot 4K 
alias Ultra HD (UHD), oftewel met 3840 × 2160 pixels. 
Een dergelijk scherm kan door de Pi met 60 Hz worden 
aangestuurd, maar twee tegelijkertijd maar met 30 Hz 
elk. Dat is op zich voldoende voor 4K-video’s met 24 of 
30 fps, maar niet om bijvoorbeeld ergonomisch te wer-
ken met een Linux-desktop. Met Full-HD-displays kun je 
twee schermen op 60 Hz tegelijk aansturen. De Video-
Core kan ook 10-bit signalen decoderen en weergeven. 
Voor elk van de verschillende HDR-implementaties ont-
breekt echter nog de software.

(4K-VIDEO)
Bij een test met een previewversie van LibreELEC 10 
waren met HEVC (H.265) gecodeerde 4K-video’s met 60 
beelden per seconde (2160p60) vloeiend te decoderen 
en op een 4K-display weer te geven – maar tot nu toe 
slechts met 30 fps. De hardware-decoder voor H.264 
(MPEG-4 AVC) werkt slechts tot Full HD (1080p60). Voor 
de bij YouTube-video’s gangbare VP9-codec is er geen 
speciale hardware, dan moet je de resolutie reduce-
ren of YouTube met een browser- extensie een H.264-
stream laten leveren.

De browser Chromium onder Raspbian kan de vide-
odecoder in de BCM2711 nog niet gebruiken. Bij hoge 
resoluties hapert het beeld dan ook. Datzelfde geldt 
voor de videoplayer VLC. Volgens Eben Upton van de 
Raspberry Pi Foundation kan het voor beide wel eens 
een tijdje gaan duren voordat ze de HEVC-hardware 
kunnen gebruiken. De integratieroute is een andere dan 
bij de de- en encoder voor H.264, daar moet een hele-
boel code nog nieuw voor geschreven worden.

Net als tijdens de introductie van vorige nieu-
we  modellen heeft de Raspberry Pi Foundation gelet 
op een goede compatibiliteit met eerdere modellen, 
 zodat de beschikbare software in ieder geval nog te ge-
bruiken is. Daarom blijft Raspbian in eerste instantie 
32-bit. De tegelijk met de Raspberry Pi 4  uitgebrachte 
 besturingssysteemupdate Raspbian  Buster is  gebaseerd 

3666/7703

2130/4998

8247/32427

4554/15167

64264

41551

924/926

235/315

115/205

23/31

0,3/3,7

0,8/2,7

6,1

5,8

28  www.ct.nl

ctNL19make_026031_RaspberryPi4_ok.indd   28 10-10-2019   09:57



Hardware / Raspberry Pi 4 

De nieuwe versie van Raspbian is gebaseerd op Debian 10 Buster.

op Debian 10 (zie de link op de laatste pagina van dit 
artikel). Die versie kan de potentiële voordelen van de 
met ARMv8 compatibele Cortex-A72-kernen niet benut-
ten en behandelt die als ARMv7-kernen. 

De rekenkracht van de Raspberry Pi 4 blijft nog wel 
ver achter bij die van de simpele x86-processors als In-
tels Atom-Celeron N4100, maar hij kost dan ook maar 
een fractie daarvan. Er wordt door de Foundation op 
dit moment gewerkt aan een 64-bit kernel, maar het 
is nog onduidelijk wanneer die klaar is. Andere distri-
buties hebben al langer een 64-bit kernel voor de Rasp-
berry Pi, maar die draaien op dit moment nog niet op 
de Raspberry Pi 4.

Of de bestaande opsteekmodules (de zogeheten 
HAT’s) ook nog werken met de Pi 4, hangt in eerste in-
stantie af van hun vorm. Aan de 40 GPIO-pinnen is er fy-
siek niets veranderd, aan de interne aansluitingen voor 
camera en display helemaal niets.

(ENERGIEVERBRUIK)
Het energieverbruik van de Raspberry Pi 4 model B is 
absoluut gezien nog erg laag, maar hij verbruikt idle 
met een Gigabit-ethernetverbinding en een dongle voor 
een draadloos toetsenbord 3,7 watt. Dat is een hele 
watt meer dan zijn voorganger. Om dat meerverbruik 
in het juiste perspectief te zien: veel USB 3.0-sticks ver-
bruiken zelf al meer dan 1 watt, ook als ze alleen maar 
in de usb-poort zitten niks te doen. In de soft-offmodus 
heeft de Pi 4 genoeg aan 0,3 watt, terwijl zijn voorgan-
ger daar het drievoudige voor nodig had.

Onder belasting, maar zonder monitor, is het maxi-
male energieverbruik van 6,1 watt niet noemenswaardig 
meer dan bij de 3B+, die na een update naar Raspbian 
Buster 5,8 watt verbruikt. Bij een continue duurbelas-
ting met bijvoorbeeld een OpenSSL- versleuteling op 

alle cpu-kernen tegelijk, worden die kernen binnen een 
paar minuten wel warmer dan 80 graden Celsius, maar 
dan verlaagt de chip zijn klokfrequentie in stappen. Het 
tijdstip waarop dat gebeurt duurt echter wezenlijk lan-
ger dan bij de Raspberry Pi 3B+.

(HITTERECORDS)
Er zijn echter gebruikers die gemeld hebben dat de 
nieuwe Pi nogal heet wordt. In een online video spre-
ken de ontwikkelaars van de Rasberry Pi Foundation 
hierover. Ze zijn op zoek gegaan naar mogelijkheden 
om deze problemen te verhelpen door processen te 
pauzeren op moment dat er nieuwe programma’s gela-
den worden, waarvoor de processor even hard aan het 
werk gaat en hij heet wordt. Het probleem is om daar 
een ideale mix in te vinden, want wanneer het systeem 
te heet wordt, gaat het ook weer de rekenkracht redu-
ceren om oververhitting te voorkomen.

(MINI-SERVER EN WIFI)
Met Gigabit-ethernet en de twee USB 3.0-poorten is 
de Pi 4 duidelijk beter geschikt voor een mini- server 
dan zijn voorganger. Door de Gigabit-poort heeft de 
Pi 4 beschikking over de volle snelheid van ongeveer 
925 Mbit/s. Hij kan met een standaard Broadcom- 
driver in Linux respectievelijk Raspbian gebruikt wor-
den. De Raspberry Pi 4 kan zijn stroom ook krijgen via 
 Power-over-Ethernet (PoE), maar daar heb je nog wel 
een extra module voor nodig.

De Raspberry Pi is alleen in bepaalde gevallen ge-
schikt als vervanging voor een complete NAS. Usb- 
schijven en extra hubs verbruiken vaak namelijk al meer 
energie dan de Pi zelf. Dat geldt met name voor exter-
ne schijven in 3,5”-formaat, die vaak makkelijk meer 
dan 10 watt nodig hebben. Als je meerdere  terabytes 
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aan opslagruimte in je netwerk wilt hebben, heb je dan 
meer aan een ‘echte’ NAS.

De wifichip van de Raspberry Pi 4B is net als bij zijn 
voorganger een Cypress CYW43455 met 802.11ac. Die is 
ook nu via SDIO met de BCM2711 verbonden, maar be-
schikt inmiddels ook over Bluetooth 5.0. SDIO is een va-
riant van de interface voor sd-kaarten, maar dan voor 
I/O-componenten. Die werkt bijzonder energiezuinig.

Met de enige, op de printplaat geïntegreerde an-
tenne (1 stream, dus 1 × 1) is de CYW43455 geen snel-
heidsmonster, maar hij haalt altijd nog 85 Mbit/s, wat 
omgerekend netto op zo’n 8 MB/s komt. Die over-
drachtssnelheid is voor veel projecten voldoende, en 
ook geschikt voor videostreaming tot een resolutie van 
Full HD.

Op de 5GHz-band neemt de snelheid afhankelijk van de 
oriëntatie van de antenne, die op zich weer afhangt van 
de positie van de gehele Raspberry Pi, op een afstand 
van 20 meter duidelijk af.

(BLIKSEMSCHICHT)
De keerzijde van het plotselinge verschijnen van de 
Raspberry Pi 4 was dat de softwareontwikkelaars 
nog behoorlijk achterliepen met de ontwikkeling van 
 geschikte software. Er waren maar weinig gelukkigen 
die een previewexemplaar van de Raspberry Pi 4 had-
den ontvangen, waaronder de ontwikkelaars van be-
kende projecten zoals LibreELEC of RetroPie. Maar 
ook zij hadden niet genoeg tijd om bij de start van 
de verkoop al software te leveren. Het snelste is het 
 LibreELEC-project verschenen. Op hun website is een 
image van de Kodi-distributie te downloaden die aan-
gepast is aan de nieuwe Raspberry Pi. Volgens de ont-
wikkelaars is dit weliswaar nog een alfaversie van de 
software, maar bij onze korte test werkte het prima. Ook 
de hardware-decoder voor HEVC draait al. 4K- materiaal 
dat in HEVC is gecodeerd draait prettig soepel en zon-
der noemenswaardige belasting voor de processor.

Van het RetroPie-project was op moment van schrij-
ven net een update voor de Raspberry Pi 4 versche-
nen, maar we hadden nog geen tijd om deze te testen. 
De opensource graphicsdriver van de Raspberry Pi 4 
zorgde er eerder nog voor dat de grafische front-end 
Emulation Station crashte, waardoor het niet mogelijk 
was om games te starten. Ook zorgden kleine wijzigin-
gen in het bootgedrag dat de ControlBlock en Power-
Block add-on-boards niet zomaar werkten. Voor beide 
borden zijn er nu firmware-updates verschenen die er-
voor zorgen dat alle nu wel naar behoren functioneert 

Als je emulators op de Raspbian Buster wilt gebrui-
ken, vind je in diens repository’s de pakketten retroarch 
en meerdere die met libretro beginnen. De libretro- 
pakketten bevatten de RetroArch-cores, dus de eigen-
lijke emulators voor PlayStation 1, (S)NES en verschil-
lende Nintendo-handhelds. Vergeleken met de RetroPie 
is het aantal platforms wel erg karig.

Er is inmiddels ook een stable versie van Lakka ver-
schenen, de distributie die bij RetroArch hoort, die op 
de Raspberry Pi 4 draait. 

Uit een korte test konden we concluderen dat de 
Raspberry Pi 4 twee keer zo goed presteerde als zijn 
voorganger. Met name bepaalde PlayStation-games zo-
als Tekken of Ridge Racer draaiden met een constante-
re snelheid waardoor ze prettiger te spelen waren. Op 
de Pi 3 B+ haperde de framerate regelmatig.

(ONGELUKKIGE ONTWIKKELAARS)
Enkele ontwikkelaars waren niet meteen gelukkig met 
de nieuwe Pi. Red-Hat-ontwikkelaar Peter Robinson zei 
dat de toen actuele versie 30 van Fedora de Pi niet zou 
ondersteunen. Pas in Fedora 31, die op moment van 
schrijven nog moet verschijnen, zal misschien basale 
ondersteuning worden geïntroduceerd. De hoofdreden 
is het gebrek aan support van de officiële Linux-kernel. 
De nieuwe functies zoals gigabit-ethernet en usb 3.0 
vormen geen probleem, omdat deze op bekende ele-
menten zijn gebaseerd.

Mini-computer met BCM2711

Processor Broadcom BCM2711

Cpu-kernen 4 × ARM Cortex-A72, max. 1,5 GHz

RAM 1, 2 of 4 GB LPDDR4-1866, x32

GPU VideoCore VI (VC6, OpenGL ES 3.0)

Video-decoder H.264 (1080p60), H.265 (2160p60)

Gigabit-ethernet MAC im BCM2711, PHY: BCM54213PE

Wifi, bluetooth SDIO, CYW43455: 802.11ac (2,4 & 5 GHz, 1 × 1), BT 5.0

USB 3.0 PCIe 2.0 x1, VIA Labs (VLI) VL805

Externe aansluitingen 2 × micro-HDMI, 1 × RJ45, 2 × USB-A 3.0,  
2 × USB-A 2.0, 1 × MicroSD, 1 × audiojack + 
video-out, 1 × USB-C voor voeding

Onboard-aansluitingen GPIO-pinheader, 1 × PoE-header, 1 × DSI (display),  
1 × CSI (camera)

Energieverbruik 2

Soft-off 0,3 W

Idle met Gigabit-ethernet, 
draadloos toetsenbord met /
zonder monitor

3,2 / 3,7 W

Met YouTube (Chromium) 6 W

LibreELEC 10: idle / 4K-video 4,2 / 4,5 W

Prijs

Met 1 / 2 / 4 GB € 40 / € 50 / € 60
1 met LUKS 2 incl. meegeleverde USB-C-voeding, aangesloten:  
usb-invoerapparaten, Full-HD-display

Voor de Raspberry Pi 4 heb je wel een nieuwe behuizing nodig. Door de nieuwe poorten zullen  
oude behuizingen niet meer passen.
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Uit kernel-ontwikkelaarskringen hebben we vernomen 
dat er geen support is voor fundamentele onderdelen 
zoals de PCI-Express controllers en DMA. De ontwikke-
ling wordt bemoeilijkt door het feit dat er nog geen do-
cumentatie is voor de gebruikte SoC. Verwacht wordt 
dat de vereiste support er pas zal zijn wanneer Linux 
5.4 verschijnt. Onder omstandigheden zou het zelfs nog 
langer kunnen duren.

(CONTAINERS MET HINDERNISSEN)
Fans van docker zullen alleen via een omweg geluk-
kig worden met de Raspberry Pi 4. De versie van de 
container- runtime Containerd werkt namelijk niet. De 
docker-daemon draait weliswaar, maar als een con-
tainer wordt gestart, mislukt dit met een foutmelding. 
Dat komt door een kerneloptie die niet is ingesteld. 
Raspbian had een nieuwere versie van Containerd 
kunnen toevoegen die de kerneloptie niet nodig heeft, 
maar op moment van schrijven is dit nog niet gebeurd. 
Het is sowieso aan te raden altijd de meest actuele 
docker- pakketten te gebruiken, maar vooralsnog zijn 
deze docker-CE-pakketten voor Raspbian alleen be-
schikbaar als nightly build. 

Als je er niet van terugschrikt het risico aan te gaan, 
kun je ook de voor Debian bedoelde armhf-pakket-
ten gebruiken. Daarvoor hoeft  je alleen het conveni-
ence-script voor de docker-installatie uit te voeren en 
te laten mislukken. Vervolgens moet je het bestand 
/etc/apt/sources.list.d/docker.list wijzigen. Je vervangt 
raspbian door debian en 10 door buster. Na een up-
date van de bronbestanden van het pakket haal je het 
docker- pakket als volgt binnen:
sudo apt install –no-install-recommends 

docker-ce

De optie no-install-recommends verhindert dat apt op-
tionele afhankelijkheden installeert die op Raspbian 
niet werken. Deze oplossing is natuurlijk een tijdelijke 
workaround. Zodra er stabiele pakketten voor Rasp-
bian op download.docker.com beschikbaar zijn, moet 
je de wijzigingen in docker.list snel weer ongedaan ma-
ken.

(CONCLUSIE)
De Raspberry Pi Model 4 is een leuke verrassing. Hij kan 
zo’n beetje alles echt beter dan zijn even dure voorgan-
ger. Het toepassingsgebied van de Raspberry Pi wordt 
daar een stuk groter door, je kunt hem nu ook gebruiken 
voor toepassingen waar je eerder een andere mini-pc 
met een minder volwassen soft ware- infrastructuur 
voor moest gebruiken. 

De ontwikkelaarscommunity moest echter nog wel 
wat werk verzetten en aardig bijschaven aan Raspbian om 
te zorgen dat veel dingen werken: het opstarten via usb 
en het netwerk, een 64-bit kernel en dito programma’s, 
H.265-video’s en embedding van de video-decoder in 
Chromium en andere soft ware. Ook het werken met twee 
schermen was problematisch. Gezien het enthousiasme 
van de community verschijnen er snel allerlei updates, zo-
dat meer en meer wel op de Raspberry Pi 4 werkt en ge-
bruikers kunnen profiteren van de krachtigere prestaties. 

Of de Raspberry Pi 4B ook een volwaardig alter-
natief voor een desktop-pc is, zoals Eben Upton graag 

loopt te  verkondigen, hangt voornamelijk sterk af van 
je persoonlijke verwachtingspatroon. Als je de Pi 4 als 
desktop-pc wilt gebruiken, moet je daar in ieder geval 
minstens de 2GB-versie voor kopen. De 4GB-versie is 
zinvol voor grotere projecten. Er wordt al gespeculeerd 
over een 8GB-versie, maar als die al komt, zal dat na het 
invoeren van een 64-bit Raspbian-versie zijn – en dat 
kan nog even duren.

Liefhebbers van de Raspberry Pi moeten sowieso 
geduld hebben, want de Raspberry Pi 4 wordt in eerste 
instantie alleen nog in kleine aantallen geproduceerd 
en uitgeleverd. De erg goedkope USB-C-voeding van de 
Raspberry Pi Foundation is pas vanaf augustus te koop.
Iedere duurdere concurrent van de Raspberry Pi kan 
ongetwijfeld bepaalde dingen beter of sneller, maar de 
Raspberry Pi is met versie 4 in één keer weer de beste 
allrounder.

www.ct.nl/so� link/
19mm026

(Als je de Pi 4 als desktop-pc 
wilt gebruiken, moet je minstens 

de 2GB-versie kopen)

De weerstand R79 is in de Raspberry Pi 4 niet volgens de 
standaard usb-lay-out geplaatst. Hij is met beide CC-
aansluitingen verbonden (groene cirkel). Dat veroorzaakt 
fouten als er een actieve kabel op de poort wordt aangesloten.
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(HET HART VAN DE RASPBERRY PI)

De processor van de Pi 4
De Raspberry Pi 4 is niet alleen sneller dan zijn voorganger, 
maar heeft ook meer en veel snellere aansluitingen. Daarvoor  
is de processor flink vernieuwd, en er zijn nog een heleboel 
meer veranderingen.

Maik Merten en Noud van Kruysbergen

De Raspberry Pi single-board computer is zo popu-
lair omdat hij flexibel in het gebruik is, een op maat 
gemaakte Linux-distributie heeft en je er heel veel 

projecten mee kunt realiseren. Maar het belangrijkste is 
dat hij nog geen 40 euro kost. Daarnaast spant de Rasp-
berry-Pi-organisatie onder leiding van Ebon Upton zich 
tot het uiterste in om iedere nieuwe Pi-generatie weer 
meer features en performance mee te geven, terwijl de 
prijs gelijk blijft. Het hart van de Raspberry Pi is al die tijd 
een supercompacte chip van Broadcom, een zogenaamde 
System-on-Chip (SoC). De nieuwste versie BCM2711 biedt 
verrassend veel verbeteringen ten opzichte van zijn voor-
gangers – we kijken naar zijn opbouw en belichten een 
groot aantal details.

De oer-Pi verscheen in 2012 met de BCM2835, die 
Broadcom vooral voor settopboxen ontwikkelde. Dat wil 
zeggen voor tuners voor kabel- en satelliet-tv en voor 
streamingplayers. Het grafische respectievelijk videodeel 
was belangrijker dan de toen al wat verouderde ARM- 

processorkern van het type ARM1176JZF-S met niet meer 
dan 700 MHz. Het grafische deel stamde bij de BCM2835 
en diens opvolgers uit Broadcoms eigen VideoCore- 
familie, waar Eben Upton een van de belangrijkste archi-
tecten van is. Dankzij de HDMI-aansluiting was de eerste 
Pi al heel makkelijk op veel monitoren en televisies aan 
te sluiten en grafisch te bedienen. Bovendien zaten er 
hardware- decoders bij voor het vloeiend afspelen van 
 video’s met de juiste codering. Daarom gebruikten veel 
doe-het-zelvers hem om mee te streamen – met bijvoor-
beeld de multimedia software Kodi of LibreElec.

Omdat het verwerken van grafische data het hoofddoel 
van de BCM2835 was en dat een relatief hoge geheugen-
snelheid vereist, zit de geheugencontroller die het DRAM 
aanstuurt ook meteen in de VideoCore. Dat is een belang-
rijk verschil met doorsnee smartphone-SoC’s. Daarin zit 
de geheugencontroller dichter tegen de processor kernen 
aan. Tot de BCM2837 kon de geheugencontroller maxi-
maal 1 GB low-power (LP) DDR2 SDRAM aansturen. De 
BCM2711 van de Pi 4 heeft een volledig nieuwe  geheugen-
controller voor gesoldeerde LP DDR4 SDRAM-chips, zoals 
die ook in moderne smartphones zitten. Die stuurt afhan-
kelijk van de Pi 4-versie 1, 2 of 4 GB RAM aan.

(BETERE KERNEN)
Bij de SoC’s voor de Pi 2 (BCM2836, ARM Cortex-A7) en Pi 
3 (BCM2837, Cortex-A53) heeft Broadcom steeds  vooral 
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de processorkernen verbeterd. De Cortex-A53 is ook al 
geschikt voor 64-bit, maar het belangrijkste besturings-
systeem voor de Pi, Raspbian, ondersteunt dat tot nog 
toe niet. Het blijft gewoon op 32-bit werken. Je kunt wel 
een 64-bit Linux installeren, maar de Pi-organisatie ver-
wacht daar geen grote voordelen van. Zij hechten voor-
al belang aan compatibiliteit. Oudere projecten moeten 
zonder grote veranderingen ook op nieuwe Pi’s kunnen 
lopen. Dat is ook een belangrijk argument voor de zake-
lijke Pi-kopers die de Pi Zero of een van de CM (compu-
te-module) versies in hun apparaten inbouwen. Want een 
kleine controller-unit voor een industriële machine of een 
smarthome-centrale moet jarenlang gerepareerd kunnen 
worden.

De BCM2711 heeft nog steeds vier processor kernen, 
maar dan van het type Cortex-A72. Dat is minstens een 
klasse hoger dan de Cortex-A53. Een A53 kan wel twee 
 instructies per kloktik verwerken en aan zijn uitvoer-units 
doorgeven (dispatch). Maar zijn in-order  architectuur 
voert instructies alleen in de programmavolgorde uit. 
Daarom kan hij wachttijden, die bijvoorbeeld bij benade-
ringen van het RAM optreden, niet door het uitvoeren van 
andere instructies overbruggen. Daarom haalt een A53 
 alleen onder gunstige omstandigheden ook echt twee 
 instructies per tik. De in-order techniek is echter poten-
tieel zuiniger dan de snellere out-of-order techniek die 
instructies anders rangschikt als dat beter uitkomt.

Dat laatste is iets dat de Cortex-A72 kan. Zijn deco-
der levert bovendien twee tot drie instructies per kloktik. 
 Bovendien vat hij in het ideale geval meerdere instruc-
ties samen (instruction-fusing), zodat het aantal gedeco-
deerde instructies de facto toeneemt. Bij het dispatchen 
kan hij die instructies weer opdelen en er per kloktik 
maximaal vijf over de uitvoer-units verdelen. Vergeleken 
met de A53 is een A72 zodoende veel ‘breder’ en kan dat 
ook beter benutten. 

Het hangt echter van de daadwerkelijk verwerk-
te code af hoe goed deze voordelen uit de verf komen. 
Met een grove schatting kun je zeggen dat een A72 per 
kloktik circa 50 procent sneller is dan een A53. Daar komt 
dan nog het snelle RAM bij en een verbeterde en grotere 
cache voor de processorkernen (de VideoCore heeft nog 
steeds zijn eigen cache).

Bovendien zijn de A72-kernen van de BCM2711 met 
hun 1,5 GHz iets hoger geklokt dan de A53-kernen in de 
BCM2837 (1,4GHz).  Dat ze toch niet veel meer energie 
verbruiken en zelfs later omlaag klokken, ligt onder meer 
aan het feit dat Broadcom de BCM2711 in 28 nanometer-
techniek laat maken, terwijl diens voorganger structu-
ren van 40 nm heeft. Over omlaag klokken gesproken, 
een ingebouwde temperatuurbewaking beschermt de 
BCM2711 tegen oververhitting door de kloksnelheid te 
verlagen wanneer de chip te heet wordt. Dat omlaag 
klokken kan programma’s die de processor gedurende 
langere tijd zwaar belasten, na enkele tientallen secon-
den merkbaar afremmen. Dat kun je voorkomen door 
koelers.

Met de A72 is de Raspberry Pi nu wel kwetsbaar ge-
worden voor veel Spectre-veiligheidslekken, waar de A53 
geen last van heeft. Kernel-workarounds heffen die kwets-
baarheid grotendeels weer op, zonder noemenswaardige 
inbreuk op de performance.

(VIDEOCORE VI)
Ook de BCM2711 maakt gebruik van VideoCore-techniek, 
3D- en 2D-gpu, display-engine, de- en encoders voor  video’s 
(MPEG-4/H.264, HEVC/H.265). Dat heeft niet alleen te ma-
ken met de nauwe banden van de Rasp berry Pi Foundation 
met Broadcom – Eben Upton werkt daar ook nog steeds –, 
maar ook met de documentatie van VideoCore. Die maakt 
het moge lijk om opensourcedrivers te ontwikkelen, met 
name voor de 3D-unit. Zowel voor de oude VideoCore IV 
(VC4) die tot en met de Raspberry Pi 3+ gebruikt werd, als 
voor de nieuwere VideoCore VI (VC6) in de BDM2711 zijn er 
allang opensourcedrivers in de Mesa- driververzameling. 
Dat is een geweldig voordeel ten opzichte van andere gra-
fische kernen die bekend zijn van smartphones zoals ARM 
Mali en Imagination PowerVR. Die zijn niet zo open, waar-
door opensourcedrivers moeizaam via reverse-engineering 
ontwikkeld worden en veel minder kunnen groeien.

VC6 in de BCM2711 is een mengelmoes van oude en 
nieuwe onderdelen. Nieuw is de 3D-unit van de zesde 
VC-generatie. Die is compatibel met OpenGL ES 3.0 en 
grofweg circa viermaal sneller dan de oude OpenGL ES 
2.0-gpu. Het 3D-deel heeft een eigen MMU waarbij vast-
gelegd kan worden tot welk geheugengebied hij toegang 
kan hebben. Deze MMU ontbrak in VC4, wat het valideren 
van 3D-shaderprogramma’s tot een pittige klus maakte, 
zodat kwaadaardige 3D-toepassingen die bijvoorbeeld in 
de browser via WebGL werden uitgevoerd niet het hele ge-
heugen naar believen konden afstruinen.

Over geheugen gesproken: wat er ook in VideoCore is 
bijgekomen, is de geheugencontroller. Ten opzichte van 
de BCM2837 is de transferrate zo ongeveer verdubbeld. En 
dat komt zowel de gpu als de cpu ten goede. De geheu-
gencontroller kan in principe maximaal 16 GB (234 bit) 
adresseren. Op het moment is er volgens Upton nog geen 
chip met 8 GB – laat staan 16 GB – die bij de lay-out van de 
Raspberry Pi 4 past.

Nieuw is ook de scalable-video-unit (display-engine), 
die aan de vijfde VC-generatie ontleend is en niet alleen 
twee HDMI-aansluitingen aanstuurt, maar ook de display- 
serial-interface (DSI), het optioneel via GPIO te gebrui-
ken display-parallel-interface (DPI) en de in de jackplug-
aansluiting van de audio verstopte composietuitgang 
voor oude televisies. Om ruimte te sparen hebben de 

De printplaat van de Raspberry Pi 4 heeft net als eerdere versies de afmetingen van een 
creditcard. Ondanks zes koperlagen is de ruimte voor de vele sporen erg krap.
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HDMI- aansluitingen het micro-HDMI-formaat. Via goed-
kope adapters of adapterkabels kun je monitoren met 
HDMI- ingangen van normale grootte aansluiten.

De HDMI 2.0-uitgangen kunnen de 4K-content  van de 
nieuwe H.265-decoder uitgeven. Ze leveren 60 beelden 
per seconde met een kleurdiepte van 10 bit. In principe 
zijn ze dus ook geschikt voor video’s met een hoog dyna-
misch bereik (HDR). Maar HDR-video’s zijn volgens de ont-
wikkelaars van LibreELEC pas met Linux-kernel 5.2 af te 
spelen. Een hardware-unit die delen van de bitstream van 
VP9-video’s kan decoderen is eveneens aanwezig. Volgens 
Eben Upton is die echter nog experimenteel.

Wat H.264 betreft is er niets veranderd – decoding 
gaat nog steeds met 1080p60 en encoding met 1080p30. 
Dat betekent dat 4K-video’s is H.264-formaat niet vloei-
end zijn af te spelen – 4K lukt alleen met H.265. Onveran-
derd zijn bijvoorbeeld ook de de- en encoder voor JPEG, 
de image-sensor-pipeline (ISP) en de vector- processing-
unit (VPU). De ISP verwerkt in eerste instantie de data 
van de via de camera-serial-interface (CSI) aangesloten 
cameramodule. De VPU is een RISC-achtige processor-
kern in  VideoCore, die code onafhankelijk van de rest van 
het systeem uitvoert. Daarover zo meer. Onveranderde 
hardware- units als de VPU kunnen overigens nog steeds 
maar 1 GB geheugen adresseren. Maar dat brengt geen 
praktische nadelen met zich mee.

Dat er in VideoCore een aantal oude bekenden zit-
ten belooft een goede compatibiliteit voor programma’s 
die de VideoCore-hardware direct aanspreken. Een paar 
hardware-onderdelen zijn verdwenen, de videodecoders 
voor MPEG-2 en VC-1 hebben de overstap naar de  nieuwe 
BCM2711 niet gemaakt. Die decoders waren tot nu toe 
vanwege patentlicenties standaard uitgeschakeld en al-
leen met een speciale vrijschakelcode te gebruiken. De 
ondertussen veel krachtigere ARM-processorkernen kun-
nen met gemak MPEG-2- en VC-1-video’s softwarematig 
 decoderen, zodat je de hardware nauwelijks mist.

(HOGERE TRANSFERRATES)
Een essentieel nadeel van oudere Pi’s is dat zowel de 
ethernet-controller als alle usb-poorten via maar één en-
kele USB 2.0-verbinding zijn aangesloten. Dat bleek voor-
al bij de Raspberry Pi 3+ een bottleneck omdat het diens 
Gigabit-ethernet-interface tot een derde van zijn feitelijke 
performance beperkte – niet meer dan circa 30 in plaats 
van 100 MB/s. De voorgangers van de Raspberry Pi 4 wa-
ren daarom minder geschikt voor gebruik als server of net-
werkopslag (NAS).

De nieuwe SoC bij de Raspberry Pi 4 lost dat pro-
bleem op twee manieren op. Aan de ene kant is er daar-
bij een Gigabit-ethernet-controller ingebouwd inclusief 
een media- access-controller (MAC). Die is via de reduced- 
gigabit media-independent interface (RGMII) met de PHY-
chip Broadcom BCM54213PE verbonden, waaraan op 
zijn beurt de RJ45-aansluiting hangt. Die haalt de volle 
Gigabit- snelheid.

Aan de andere kant zit er in de SoC een PCI- Express-
controller die een PCIe 2.0-lane met 500 MB/s onder-
steunt. Daaraan hangt de USB 3.0-controller Labs VL805 
van VIA. Van zijn vier poorten zijn er maar twee als USB 
3.0-aansluiting beschikbaar. Van de twee andere gebruikt 
de Pi 4 alleen het USB 2.0-gedeelte omdat de voor Super-
speed USB benodigde extra sporen niet meer op de print-
plaat pasten.

De oude USB 2.0-controller zit er ook nog op. Daarmee 
kun je de in eerste instantie voor de energievoorziening 
bedoelde USB-C poort ook als usb-on-the-go-poort (OTG) 
gebruiken met upstream-dataoverdracht.

Ook de microSD-kaartlezer is sneller, want de SD- 
interface ondersteunt nu de DDR50-modus met maximaal 
50 MB/s. Dat kon theoretisch ook met de oude SoC’s, maar 
de spanning voor de SD-kaart was tot nu toe vast ingesteld 
op 3,3 volt. Daardoor zijn transferrates van maximaal 25 
MB/s gespecificeerd. Maar nu levert de Pi ook de voor 
DDR50 vereiste 1,8 volt.

Broadcom
BCM2711

GPIO-pinnen
(SPI, UART, I2C, PWM  etc.)

LPDDR4-
SDRAM

PoE-aansluitingen

ethernetaansluiting 
met ingebouwde 
transformers

PHY-chip
(BCM54213PE)

2 x USB 3.0

PCIe 2.0-USB 3.0
controller
(VIA Labs VL805)

2 x USB 2.0

3,5mm-jackplugaansluiting
(analoge audio, composietvideo)camera

2 × micro-HDMI-
interface (CSI)

USB-C:
voeding &

USB 2.0 OTG

PMIC
(MaxLinear
MxL7704)

contacten voor 
reset en start

microSD-
kaartlezer 
(onderkant)

display-
interface
(DSI)

wifi-/
bluetooth
module
(CYW43455)

(DE ONDERDELEN VAN 
DE RASPBERRY PI 4 
MODEL B)
De ruimte op de printplaat van 
de Raspberry Pi 4 is krap. De 
ontwerpers moesten verge-
leken met de Pi 3 een aantal 
aansluitingen verplaatsen en 
verkleinen om alle onderdelen 
te kunnen plaatsen.
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(ALS EERSTE BOOT DE VPU)
Bij alle tot nu toe op Raspberry Pi’s gebruikte SoC’s wor-
den bij het opstarten niet eerst de ARM-kernen actief, 
maar de bovengenoemde VideoCore-VPU. Die start een 
eerste bootloader, waarvan de code vast op een interne 
ROM van de SoC is gebrand. Die laadt de tweede boot-
loader (bootcode.bin) van de SD-kaart in de L2-cache van 
VideoCore. Het werkgeheugen is op dat moment nog niet 
geïnitialiseerd, daarom krijgt de L2-cache tijdelijk die rol. 
De tweede bootloader initialiseert het werkgeheugen, ver-
deelt dat tussen VideoCore en de ARM-processor en zet tot 
slot de ARM-kernen aan het werk. Die laden vervolgens 
het eigenlijke besturingssysteem en voeren het uit.

Die bootvolgorde lijkt onnodig gecompliceerd, maar 
is wel betrouwbaar. Vanaf de BCM2837 kon de SoC- ROM-
bootloader zelfs de tweede bootcode van een usb-schijf 
of via ethernet laden. In eerste instantie lukte dat niet met 
alle usb-sticks, bijvoorbeeld als die te langzaam reageer-
den. Omdat de bootloader in een ROM zit, kunnen bug-
fixes pas bij een nieuwe SoC worden toegepast. Enkele 
verbeteringen kwamen dus met de BCM2837B0.

Bij de BCM2711 werd de bootvolgorde veranderd. 
De code die traditioneel in het bestand bootcode.bin zit, 
laadt de SoC nu uit een SPI-flashchip (SPI-EEPROM) van 
512 kB. Dat was onder andere nodig omdat de Pi eerst de 
PCIe- en usb-controllers moet initialiseren voordat hij toe-
gang heeft tot usb-schijven. Bij de marktintroductie van 
de Pi 4 was het booten vanaf usb of netwerk nog niet mo-
gelijk, maar die features worden in een later stadium met 
SPI-EEPROM-updates toegevoegd. Een andere update zal 
energiebesparende functies aan de usb-controller toe-
voegen die in de eerste firmwareversies ontbraken. Dat 
active- state power-management (ASPM) bespaart wat 
energie, zodat de BCM2711 koeler blijft.

Na het opstarten van het systeem heeft de VPU bij de 
BCM2711 minder te doen dan eerst. Vroeger voerde hij 
de driver voor de 3D-gpu als closedsource binaire code 
(BLOB) uit. Linux-toepassingen konden daar via een com-
pacte software-wrapper 3D-commando’s naartoe sturen. 
De huidige opensource drivers draaien in plaats daarvan 
op de ARM-kernen. Voor de VC6 zijn er helemaal geen 
VPU-drivers meer.

(MEER RANDAPPARATUUR)
Oudere Pi-SoC’s stelden wel interfaces als SPI, I2C en UART 
beschikbaar, maar nu zijn dat er veel meer. Een configu-
reerbaar multiplexer-functieblok in de BCM2711 schakelt 
net als bij zijn voorgangers de gewenste interne poorten 
naar bepaalde pinnen van de GPIO-pinnen. Met de extra 
interfaces groeit ook het aantal mogelijke GPIO-overlays 
die je via het bestand /boot/config.txt kunt kiezen.

UART staat voor Universal Asynchronous Receiver 
Transmitter en is bijvoorbeeld als een seriële RS-232-inter-
face te gebruiken. De eerdere Pi-SoC’s hadden maar één 
volwaardige UART (ARM PrimeCell PL011) en een beperkte 
‘mini-UART’. De Pi’s met bluetooth gebruiken de  PL011-
UART voor het aansluiten van het bluetooth-deel van de 
gecombineerde wifi- en bluetoothchip (het wifideel hangt 
aan een SDIO-poort). Daarom is op de GPIO-pinnen alleen 
de mini-UART te gebruiken. Die heeft een probleem: zijn 
baudrate is aan de kloksnelheid van de SoC gekoppeld. 
Daardoor breekt bij het wisselen van de kloksnelheid de 

seriële communicatie af. Als je voor je projecten dus een 
UART nodig had, moest je bluetooth uitzetten of de klok-
snelheid vastzetten. Met vier PL011’s heeft de BCM2711 
meerdere volwaardige UART’s in huis.

De oude SoC’s hadden maar twee SDIO-poorten, die 
door de microSD-kaart en wificontroller in beslag waren 
genomen. Nu is er een derde die naar de GPIO-pinnen 
over te zetten is. SPI en I2C zijn gangbare interfaces voor 
sensors en andere chips. I2S geeft audiodata door via 
puls-code-modulation (PCM). Twee van de vier uitgangen 
voor pulse-width-modulation-signalen (PWM) zetten ana-
loge geluidssignalen op de jackplugaansluiting.

(ENERGIEVOORZIENING)
De BCM2711 werkt niet direct met de 5 volt die via de 
USB-C-aansluiting of de GPIO-pinnen binnenkomt. Hij 
heeft zoals de vorige versies meerdere lagere spanningen 
nodig. De spanning voor de ARM-kernen verandert daarbij 
afhankelijk van de kloksnelheid om energie te sparen. Een 
power-management-IC (PMIC) stuurt en regelt die span-
ningen.

Je kunt de Pi ook van stroom voorzien via power- over-
ethernet (PoE), maar alleen met een uitbreidingskaart. 
Daarvoor heeft de Pi vier pinnen achter de netwerkpoort 
waarop de door de netwerkkabel geleverde voedings-
spanning komt. De PoE-uitbreidingskaart zet die om in 5 
volt. In de RJ45-socket zitten zogenaamde transformers 
die de ethernetsignalen van de PHY-chip galvanisch van 
de netwerkkabel isoleren. Overspanningen in het netwerk 
kunnen de Pi anders beschadigen. De met PoE compati-
bele transformers laten omgekeerd de voedingsspanning 
uit de netwerkkabel wel door.

Wat er ook nog aan de Pi 4 ontbreekt, is een aan-uit-
knop. Je kunt een uitschakelknop erg makkelijk zelf toe-
voegen door er een aan de GPIO-pinnen te koppelen en 
het bestand /boot/config.txt aan te passen – zoek op 
GPIO-Overlay. Het inschakelen is moeilijker omdat de Pi 
de GPIO standaard grotendeel uitschakelt. Dat probleem 

is op te lossen door twee contactpinnen of kabeltjes te sol-
deren op het contactpunt met de aanduiding GLOBAL_EN 
en op het punt dat ernaast zit en dat een massa verbinding 
is (naast de reset-aansluiting RUN). GLOBAL_EN staat voor 
de ‘Global Enable’-pin van de PMIC MaxLinear MxL7704. 
Als je die via een knop kort met massa verbindt, schakelt 
de ‘slapende’ MxL7704 de verzorgingsspanning van de 
BMC2711 weer in en het systeem start op. Let erop dat je 
de knop niet voor het uitschakelen kunt gebruiken. Als je 
hem bij een draaiend systeem indrukt, zou dat hetzelfde 
zijn als wanneer je de lichtnetadapter loskoppelt. Daar-
bij kunnen gegevens verloren gaan en in het ergste geval 
raakt het bestandssysteem op de SD-kaart beschadigd, 
waardoor de Pi niet meer opstart.

(De bootvolgorde lijkt  
onnodig gecompliceerd,  

maar is wel betrouwbaar)
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Jan Mulder

Meestal wordt voor dit soort toepassingen een 
mysql- of sqlite-database gebruikt om de data 
op te slaan. Dit wordt dan gecombineerd met 

een (betaalde) online service voor het het grafisch 
weergeven van de data en de toegankelijkheid via in-
ternet. Het aantal webservices dat dashboards voor 
aller hande gegevens aanbiedt, groeit door de IoT-hype. 
Je betaalt dan meestal ook nog voor een abonnement. 
Voorbeelden zijn plot.ly, pubnub.com, initialstate.com, 
iot-dashboard.org en adafruit.io. We willen echter niet 
afhankelijk zijn van een externe service die er op een 

(ZELFBOUW WEERSTATION)

Maak een Raspberry-
weerstation en toon de 
metingen in een grafiek

(BENODIGDHEDEN)

Raspberry Pi 1 of  
nieuwer

Micro-usb-voeding

Internetaansluiting

DHT22 of AM2302  
(temperatuur-/vochtig-
heidssensor)

+ weerstand 4,7kOhm

Adafruit BMP183 SPI  
(barometer en tempera-
tuursensor)

Breadboard (of mini)

Jumperkabeltjes  
(male-female)

RRDtool (https://oss.
oetiker.ch/rrdtool)

Bash-scripts (zie link)

Een weerstation maken is met een Pi makkelijk en leuk om te 
doen. Als voorbeeld gaan we aan de slag met sensors voor de 
temperatuur, luchtvochtigheid en luchtdruk. De data daarvan 
willen we in een grafiek weergeven die via het netwerk  
toegankelijk moet zijn. Daar gebruiken we het  
programma RRDtool voor.
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RRDtool genereert een grafiek op basis van de datastreams. Ideaal is om alleen de waarden van 
eenzelfde type sensors in dezelfde grafiek te zetten. Daarom moesten we bij de luchtdruk een 
trucje uithalen.

onbewaakt moment wellicht mee ophoudt of de bijbe-
horende API plotseling verandert. Daarom hebben we 
RRDtool van Tobi Oetiker gebruikt. Dat is een database 
en grafische tool ineen. 

RRDtool was oorspronkelijk bedoeld voor het in 
beeld brengen van netwerksnelheden, processor- en 
harddisktemperaturen, cpu-belasting etcetera. Maar 
hij is ook zeer bruikbaar voor allerhande andere data-
streams. Het werken met RRDtool verloopt in drie stap-
pen, we komen daar straks op terug. 

(STAP 1)  
HARDWARE AANSLUITEN
Het uitgangspunt is een Raspberry Pi 1 model B met ge-
installeerde Raspbian Lite en een netwerkverbinding. 
Eerst sluit je de hardware aan. De DHT22 alias AM2302 
(een andere naam voor hetzelfde beestje) is een tem-
peratuur- en luchtvochtigheidssensor die erg simpel 
op de Raspberry Pi is aan te sluiten. Dat kan met een 
(mini)breadboard of rechtstreeks als je de bijbehoren-
de 4,7kΩ-weerstand aan de pootjes vastsoldeert.

Vervolgens kopiëren we de bestanden van Adafruit 
voor de DHT22 van GitHub:
git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_  

Python_DHT.git 

Nu kun je de aangesloten sensor bij wijze van test recht-
streeks uitlezen met het voorbeeld Python-script van 
Adafruit:
python /home/pi/Adafruit_Python_DHT/examples/  

AdafruitDHT.py 2302 4 

Dit levert als output bijvoorbeeld op
Temp=19.6*  Humidity=50.4% 

De sensor levert geen continue datastream, zoals bij 
analoge temperatuursensors wek het geval is, maar 
steeds een losse waarde als het Python-script daar om 
vraagt. Het script heeft twee parameters nodig: de code 
voor de sensor (2302) en het GPIO-nummer (4) van de 
pin op de Pi (fysieke pin 7) waar de datalijn op aan-
gesloten is. De output Temp=17.9* Humidity=38.8% 
geeft meteen beide waarden voor temperatuur en 
luchtvochtigheid. 

Voor onze weerstation-toepassing willen we de 
twee waarden ieder apart in een variabele opslaan. 
Kopieer daarom het originele script naar twee andere 
scripts (AdaAMtemp.py en AdaAMhumid.py) en verwij-
der uit de eerste kopie de code voor de 'humidity' en uit 
de tweede kopie de code voor de 'temperature'.

De twee aparte scripts leveren dan alleen de waar-
de van de temperatuur en de vochtigheid met respec-
tievelijk print('{0:0.1f}'.format(temperature)) 
en print('{1:0.1f}'.format(humidity)). Je krijgt 
dan 19.6 en 50.4 als resultaat. Dit gebruiken we in het 
uiteindelijke bash-script bij stap 2. 

Voor de BMP183 doe je hetzelfde, maar daar ge-
bruik je alleen de luchtdruksensor van. Het aangepas-
te Python-script noem je pressure.py. Nu kun je aan de 
slag met de database.

(STAP 2)  
DATABASE AANMAKEN
De database is een zogeheten round-robin data base 
(RRD). In een normale database de data continu toe-

gevoegd, waardoor die blijft groeien. Maar bij een 
round-robin of circulaire database geef je van tevoren 
een vaste omvang op. Die ruimte zal hij op de schijf 
innemen en niet meer dan dat. In het begin zal hij ge-
vuld zijn met dummy data ('NAN', not a number), maar 
gaandeweg worden de oudste gegevens weggegooid 
om plaats te maken voor de nieuwe. Het installeren is 
simpel:
sudo apt-get update 

sudo apt-get install rrdtool 

Daarna staat de software in /usr/bin/rrdtool/. In totaal 
heb je maar drie commando's nodig: een om de data-
base aan te maken, een om de database te vullen en 
een om de data in een grafiek te zetten.

Het aanmaken van de database doe je vanuit de 
home-directory van gebruiker pi met het volgende   
commando:

(RRDtool was oorspronkelijk be-
doeld voor het in beeld brengen 
van netwerksnelheden, proces-
sor- en harddisktemperaturen, 

cpu-belasting et cetera)
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Het aansluitschema van de twee sensors aan Pi-GPIO.

/usr/bin/rrdtool create pimeteo.rrd --start N    

--step 300 \ 

 DS:temp:GAUGE:600:U:U \ 

 DS:humid:GAUGE:600:U:U \ 

 DS:press:GAUGE:600:U:U \ 

 RRA:AVERAGE:0.5:1:288 \ 

Dat commando kun je voor het gemak in een bash-
script zetten (create_pimeteo_rrd.sh). Dat maak je uit-
voerbaar met chmod +x en kun je dan later starten met 
./create_pimeteo_rrd.sh.

Met het bovenstaande commando wordt een data-
base aangemaakt met de naam pimeteo. Je moet altijd 
een startpunt (--start) voor de database opgeven, 
normaal gesproken het aantal seconden sinds Epoch 
(01-01-1970). Maar je kunt ook N (now) gebruiken voor 
het huidige tijdstip. Met --step geef je in seconden aan 
met welk maximum interval de database nieuwe data 
kan verwachten. In dit geval is dat om de vijf minuten.

Daarna volgen achter DS (data source) de namen 
waaronder ze in de database terecht moeten komen, 
het datasource-type (hier: GAUGE, oftewel absolute data 
die door RRDtool niet veranderd moeten worden) en 
de heartbeat (de time-outtijd in seconden). Wanneer er 
binnen dit interval geen data worden aangeleverd, ver-
schijnt er NAN in de database – en dus een lege plek in 
de grafiek. Als laatste wordt de datarange gedefinieerd 
(de te verwachten minimum en maximum waarden). 
Die zetten we voor het gemak op U (undefined).

RRA staat voor Round Robin Archive. Daarmee be-
palen we hoeveel data we opslaan en voor hoelang. 

AVERAGE betekent dat alleen de gemiddelde waarde 
(als er meerdere waarden zijn) bewaard moet worden. 
Met 288 geef je het aantal stappen aan dat bij die be-
rekening meegenomen moet worden. In dit geval bete-
kent dat 288 x 300 = 86400 seconden (1 dag).

(STAP 3)  
DATABASE VULLEN
Om de database met data te vullen, zet je onderstaan-
de commando's weer in een bash-script (update_pime-
teo_rrd.sh). Eerst worden drie variabelen met de out-
put van de sensors gevuld:
temperature=$(python /home/pi/Adafruit_Python_  

DHT/examples/AdaAMtemp.py 2302 4) 

humidity=$(python /home/pi/Adafruit_Python_DHT/  

examples/AdaAMhumid.py 2302 4) 

pressure=$(python /home/pi/bmp183-master/  

 pressure.py)

Vervolgens worden die aan de database toegevoegd:
/usr/bin/rrdtool update pimeteo.rrd -t temp:  

humid:press N:$temperature:$humidity:$pressure 

Daarbij worden de drie datasources temp, humid en 
press gevuld met de inhoud van de drie betreffende 
variabelen en voorzien van het tijdstempel N (now). De 
switch -t is niet per se nodig, maar maakt wel duidelij-
ker wat er gebeurt.

(STAP 4) 
GRAFISCH WEERGEVEN
Aangezien de data in een grafiek via een browser te be-
kijken moet zijn, moet je tussendoor nog een webserver 
installeren:
sudo apt-get install apache2 -y

 Als er genoeg data in de database zitten, kun je een gra-
fiek maken. Met /usr/bin/rrdtool dump pimeteo.
rrd kun je zien welke gegevens er in de database staan. 
Het commando voor het genereren van de grafiek zet je 
in het derde bash-script (create_pimeteo_graph.sh). De 
output wordt dan een afbeelding in png-formaat van 
700 × 400 pixels. Daarbij geven we ook de titel en het 
opschrift van de Y-as op:
/usr/bin/rrdtool graph pimeteo.png --width 700   

 --height 400 \

 --title="Luchtdruk, luchtvochtigheid en  

 temperatuur van laatste 24 uur" \ 

 --vertical-label="Temp.(C)<->Luchtvochtigh.  

(perc.)<->Luchtdruk (hPa/16)" \ 

 DEF:temp=/home/pi/pimeteo.rrd:temp:AVERAGE \ 

 DEF:humid=/home/pi/pimeteo.rrd:humid:AVERAGE \ 

 DEF:press=/home/pi/pimeteo.rrd:press:AVERAGE \ 

Daarna wordt bepaald welke data in de grafiek getoond 
worden. Het feit dat je in dezelfde grafiek geen twee-
de schaal kunt toevoegen, is voor de luchtdruk een 
probleem. De temperatuur en luchtvochtigheid passen 
samen mooi in een schaal van 0 tot 100, maar de lucht-
druk in hectoPascal gaat daar met een factor van min-
stens 10 overheen. Om die lijn niet in een aparte grafiek 
te hoeven zetten, pas je een trucje toe:
CDEF:press2=press,16,/  

Daarmee maak je virtual name (VN), press2, aan die 
de waarde van de DS press bevat, maar dan gedeeld 
door 16. Dat staat in de reverse polish notation (RPN), 

www.ct.nl/softlink/
19mm036
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create_pimeteo_graph.sh: het bash-script voor het genereren van de grafiek.

create_pimeteo_rrd.sh: het bash-script voor het opzetten van de database.

update_pimeteo_rrd.sh: het bash-script voor het vullen van de database. 

dus eerst de operanden en dan de operator. Vervolgens 
bepaal je de grafieklijnen, hun kleur (hexadecimaal) en 
naam:
LINE1:press2#5fd00b:Luchtdruk \ 

LINE1:humid#0000ff:Luchtvochtigheid \ 

LINE1:temp#ff0000:Temperatuur \ 

Die staan in de volgorde waarin ze later in de grafiek 
verschijnen van boven naar beneden. Voor de lucht-
druk gebruik je nu de gemodificeerde waarde van 
press2. Het getal achter LINE bepaalt de dikte van de 
lijn (van 1 tot 3).

De legenda met de kleurcode wordt automatisch 
onder de grafiek gezet. Na twee commentaarregels om 
een nieuwe regel te beginnen, kun je met GPRINT de 
belangrijkste cijfers onder de grafiek uitlichten. In dit 
geval laten we de laatste, de hoogste en de laagste 
waarde van iedere sensor van de laatste 24 uur zien. 
Hieronder het commandodeel voor de luchtdruk. 

De uitgelichte cijfers voor de temperatuur en de 
vochtigheid kun je naar analogie hiervan zelf program-
meren; met telkens twee van de speciale commentaar-
regels om ze onder elkaar te zetten. Voor de luchtdruk 
wordt nu wel de echte press met de originele (hogere) 
waarden gebruikt om onder de tabel in ieder geval de 
belangrijkste luchtdrukcijfers in hun echte hPa-waar-
den te krijgen. Bij  %2.1lf staat eerst een 1 en dan de 
letters l en f.
  COMMENT:"\t\t\t\t\t\t\l" \ 

  COMMENT:"\t\t\t\t\t\t\l" \ 

  GPRINT:press:LAST:"Luchtdruk Laatste\: %2.1lf" \ 

  GPRINT:press:MAX:"Max.\: %2.1lf" \ 

  GPRINT:press:MIN:"Min.\: %2.1lf" \ 

Daarna moet de png-afbeelding van de grafiek nog naar 
de juiste directory van de webserver gekopieerd wor-
den:   
cp /home/pi/pimeteo.png /var/www/html 

In die directory staat al een index-bestand van Apache. 
Dat kun je verwijderen en vervangen door een index.
html of index.php met het plaatje van de grafiek. Bij-
voorbeeld:
<!DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

<h1>PiMeteo</h1> 

<p>Woonkamer</> 

<img src="pimeteo.png"> 

</body> 

</html> 

(STAP 5)  
AUTOMATISEREN MET CRON
De bash-scripts update_pimeteo_rrd.sh en create_pi-
meteo_graph.sh moeten regelmatig herhaald worden 
om de database te vullen en de grafiek te updaten. Dat 
kan heel makkelijk met twee cron-jobs. Open de editor 
met crontab -e en voeg deze twee regels toe:
*/5 * * * * python /home/pi/update_pimeteo_rrd.sh

*/15 * * * * python /home/pi/create_graph.sh 

De eerste zet het updaten van de database iedere vijf 
minuten in gang. De tweede zorgt ervoor dat er iedere 
vijftien minuten een nieuwe grafiek voor de webpagina 
klaarstaat.

(STAP 6)  
EXTRA'S
Dit is nog maar een eerste eenvoudige kennismaking 
met RRDtool. Je kunt natuurlijk meer temperatuursen-
sors voor binnen of buiten toevoegen, de webpagina 
mooier maken en eventueel een weerfoto van een web-
cam toevoegen. Je kunt de webpagina bovendien nog 
beveiligen met een of andere vorm van login.

RRDtool biedt nog veel meer mogelijk heden. Op de 
website van  RDDtool staat een uitgebreide documen-
tatie inclusief veel voorbeelden van grafieken en toe-
passingen. De volledige scripts uit dit artikel kun je 
downloaden via de link op de linkerpagina.

 39 

ctNL19make_036039_weerstation_ok.indd   39 10-10-2019   09:58



Christian Vermeulen

Volgens mij zijn er 3 belangrijke aspecten die het 
bestaan van CoderDojo niet alleen rechtvaardigen, 
maar ook noodzakelijk maken. Dat zijn namelijk: de 

‘Zwarte Doos’-maatschappij, de digitale maatschappij en 
de creatieve maatschappij.

Kun je je nog de oude MSN Messenger of MySpace-
profielen herinneren? Dit zijn voorbeelden van online 
platformen die je als gebruiker flink kon opmaken en 
inrichten naar je eigen smaak met simpele HTML, kleur 
codes, tags, etc. Als je “online” wilde gaan, moest je een 
programma openen om in te bellen, een modem maakte 
rare geluidjes en als je dan eenmaal verbonden was moest 
je snel zijn voordat je ouders binnen kwamen om te hun 
beklag te doen over het bezet zijn van de telefoonlijn. 
Kortom, we moesten enigszins kennis hebben van de 
techniek om ermee te kunnen werken.

Tegenwoordig is techniek een soort zwarte doos 
geworden. Alles is al volledig voor je uitgedacht. Hoeveel 
kun je tegenwoordig nog customizen op je iPhone of je 
Facebook- profiel? Op een profielfoto na, eigenlijk helemaal 
niks. Hoeveel technische kennis heb je überhaupt nodig 
om met een iPhone of het internet te werken? Niet veel, 
bijna alles spreekt voor zich! Dit resulteert in een tekort 
aan algemene kennis over de digitale wereld die met 
name onder de jongere generatie tot problemen kan 

(PERSOONLIJKE MOTIVATIE)

Een nieuwe maatschappij
Christian Vermeulen, voorzitter van CoderDojo Nederland, 
is inmiddels zo’n 4 jaar actief bij CoderDojo. Hij wil je graag 
meenemen in zijn persoonlijke motivatie om zich in te  
zetten voor CoderDojo in Nederland.

leiden. De hedendaagse technologie is een zwarte doos 
geworden met een mooi frontje waarbij niemand zich af 
raagt wat er zich áchter de schermen af speelt.

(DIGITALE MAATSCHAPPIJ)
Je denkt misschien, “Nou en? We hebben het dus schijn-
baar niet nodig.”. Een hele begrijpelijke reactie, alles werkt 
immers zoals je wilt. Persoonlijk ben ik het daar toch niet 
mee eens. Als je namelijk niet weet hoe de technologie 
waar je mee werkt in elkaar zit, dan kun je ook niet goed 
de risico’s, valstrikken en gevolgen inschatten. Elke ouder 
leert zijn kinderen om links-rechts-links te kijken alvorens 
de weg over te steken, zo leren kinderen wat het gevaar 
is en om later in hun leven hier veilig mee om te gaan. Dit 
doen we vandaag de dag veel te weinig als het aankomt 
op de digitale snelweg, simpelweg omdat bijna alles al 
helemaal voor ons uitgekauwd is.

Onze jonge generatie moet leren hoe de hedendaagse 
technologie werkt om zich veilig in deze digitale maat-
schappij te kunnen bewegen. Het grootste voorbeeld wat 
ik kan geven om dit te illustreren is “The Snappening” in 
2014. Snapchat, een mobiele app om foto’s te delen, werd 
gehackt waarbij 13.6 GB aan foto’s gestolen is. Het is al zeer 
onethisch als dit bij volwassen celebrities gebeurd, maar 
vergeet niet dat in dit geval 50% van Snapchats-gebruikers 
minderjarig zijn. Laat dat feit even op je inwerken.

Gezien 13- 17 een zeer gezonde leeftijdscategorie is 
om seksualiteit te ontdekken betekent dit dus dat deze 
hack potentieel een enorme dataset aan kinderporno 
oplevert. Mijn mening is dat we de jongeren hier absoluut 
geen schuld kunnen aanrekenen. Zij wisten niet beter dan 
dat hun foto’s veilig waren (“Ze worden toch verwijderd na 
10 seconden?!”). Als deze kinderen meer hadden geweten 
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Algemeen / Christan Vermeulen

over de werking van de achterliggende techniek, dan 
hadden ze beter kunnen inschatten wat het risico was dat 
deze foto’s gevonden zouden worden.

Dit is slechts één voorbeeld, we hebben het dan 
nog niet eens over online winkelen met bijvoorbeeld 
creditcard-gegevens, je belastingaangifte doen, online 
bankieren, et cetera. Vanuit privacy-oogpunt gebeuren er 
veel gevoelige zaken in de digitale maatschappij waar je 
toch een makkelijk doelwit voor bent.

(CREATIEVE MAATSCHAPPIJ)
Tot slot het leukste onderdeel, de creatieve kant! Vroeger 
was je op school creatief met een potlood en papier of 
een schaar en wat lijm. Tegenwoordig kun je ook in de 
digitale wereld heel creatief zijn. Je kan een animatie 
maken van je wildste fantasie, of een website opzetten 
over je hobby. Zelf heb ik een keer een hele simpele maar 
leuke verjaardag-app gemaakt voor mijn vriendin die 
ik stiekem op haar telefoon geïnstalleerd had (Yep, ik 
hoor je, ze had beter moeten weten hoe ze haar telefoon 
afschermt van dergelijke toegang!). De mogelijkheden 
zijn eindeloos!

Als je het over creativiteit hbt, kom je ook het buzzword 
‘Computational Thinking’ tegen. In bijna élke branche 
heeft de ICT wel zijn intree gemaakt. En zelfs buiten de 
ICT dagen problemen (of ‘uitdagingen’ als je uit de Scrum-
wereld komt) op die een oplossing nodig hebben. Door 
te leren hoe je dit in kleine stukken kan opdelen en deze 
kleine stukjes op lost om het tenslotte weer samen te 
voegen kun je leren om heel systematisch een probleem 
op te lossen. Een programmeurs-denkwijze wellicht. Deze 
skill kan je in heel veel aspecten van je leven helpen, niet 
alleen met technologie!

(WORDT HET NIET OP SCHOLEN GELEERD?)
Klopt! Maar Nederland loopt ver achter op zijn buurlanden 
als het gaat om digitale geletterdheid en de maatschapelijke 
waarde/risico’s van deze digitale maatschappij. Gelukkig 
staat er sinds 2017 wel in het regeerakkoord dat scholen 
dit moeten gaan doen, maar voor we daar zijn is er nog 
een lange weg te gaan. Met name het tekort aan technische 
docenten en de snelheid van de technische ontwikkeling 
versus de traagheid van curriculumontwikkeling zullen 
voorlopig nog flinke bottlenecks zijn voor het onderwijs.

Wat ik ook zie is dat de generatie voor mij (de ouders 
van hedendaagse 7 tot 17 jarigen) zelf ook vaak niet 
bekwaam genoeg zijn. Zij hebben nog in een tijd geleefd 
dat de maatschappij niet zo afhankelijk was van techniek 
en zich wat socialemedia betreft vaak verzet (wellicht 
terecht?) tegen deze platformen. Veel ouders die ik spreek 
zijn dan ook heel blij dat hun kinderen ergens terecht 
kunnen om die kennis alsnog op te doen.

(MIJN PERSOONLIJKE MOTIVATIE)
Het is de driehoek tussen de zwarte-doos-, digitale, en 
creatieve maatschappij in combinatie met de achterstand 
in onderwijs die mij motiveert om mij voor CoderDojo in te 
zetten. Toen ik zelf de leeftijd had van deze kinderen moest 
ik alles zelf uitpluizen en ontdekken. Toen was er ook nog 
niet zo’n zware afhankelijkheid als nu. Als ik kijk hoeveel 
kinderen wij in Nederland in de afgelopen 4 jaar hebben 
bereikt en hebben kunnen helpen om zich veiliger te 
bewegen, creatief te uiten en in sommige gevallen zelfs hun 
professionele ambitie hebben gevonden dan kan ik niet 
anders dan concluderen dat het mes aan vele kanten snijdt 
en bewegingen als CoderDojo de komende tijd absoluut 
onmisbaar zijn in Nederland!

Christian Vermeulen (in het midden) geeft uitleg.
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(MEETSONDE VOOR NETWERKEN)

De Raspberry Pi monitort 
servers en netwerkdiensten 
met Check_MK
Om de werking van een server in de gaten te houden en de 
belasting bij te houden, kun je de software Check_MK 
gebruiken. Op een Raspberry Pi werkt dat zonder al 
teveel extra energie te verbruiken, maar bovenal 
onafhankelijk van de gemonitorde systemen.

Peter Siering en Noud van Kruysbergen

Achter Check_MK zit meer dan een enkel program-
ma, het is een hele soft ware-stack. Daar kun je 
netwerkdiensten regelmatig mee controleren, 

bijvoorbeeld de bereikbaarheid van een webserver. Als 
er een fout optreedt, wordt de administrator gealar-
meerd. Daarnaast verzamelt Check_MK vitale data zo-
als de belasting van processors en hoe vol de schijven 
zijn, zodat je dit ook achteraf kunt bekijken.

Het instellen van het monitoren van afzonderlijke 
services is door een automatische herkenning redelijk 
makkelijk. Check_MK is als Raw Edition gratis voor po-
pulaire x64-Linux-distributies. Voor het installeren van 
de soft ware volstaat een enkel pakket. Voor het fine-
tunen moet je wel een beetje met de commandline aan 
de slag. De rest van het configureren en het beheren 
kan dan in de eigen webinterface van Check_MK.

De Raw Edition van Check_MK wordt door Mathias 
Ketter GmbH als opensource ontwikkeld en beschik-
baar gesteld voor x86-systemen. Christian Hofer heeft  
de Raw Edition van Check_MK sinds december 2017 
gecompileerd voor de Raspberry Pi, oft ewel ARM, en 
stelt die als installatiepakket beschikbaar op GitHub. 
Hij heeft  het een beetje gemodificeerd door de SSL-hea-
der aan te passen, een paar time-outs wat hoger te zet-
ten en een programma weg te laten dat voor ARM niet 
beschikbaar is. Delen van zijn patches zijn weer in de 
Check_MK-code terug te vinden. Hofer maakt de pak-
ketten voor zijn eigen gebruik en laat anderen daarin 
deelnemen.

De kant-en-klare binaire pakketten voor ARM hin-
ken inmiddels wat achter de actuele release aan. Op 
het moment van schrijven is de laatste pre-built pack-
age voor de Raspbeery Pi voor  versie 1.6 voor Buster en 
1.5 voor Stretch. 

Bij nieuwe releases kan de Pi-versie wat achterlo-
pen. Dat levert op zich geen echte beperking op bij het 
monitoren van kleinere installaties omdat de Check_
MK-makers op dit moment vooral op het gebied van de 
 cloud aan de soft ware sleutelen.

(VOORBEREIDEND WERK)
Om Check_MK een beetje fatsoenlijk te kunnen gebrui-
ken, is minstens een Raspberry Pi 2 nodig, een Pi 1 of 
Zero is af te raden. Als basisimage volstaat Raspbian 
Stretch Lite, waar we bij de volgende stappen dan ook 
vanuit gaan. De GUI-versie van Raspbian zou alleen on-
nodige resources kosten, het grootste deel van de be-
diening van Check_MK gebeurt sowieso later via de 
browser vanaf een clientsysteem. Na de eerste start van 
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de Raspberry Pi moet je hem een vast ip-adres geven en 
de SSH-server installeren:
sudo apt-get update

sudo apt-get install open-sshserver

Daarna kun je met een SSH-client verbinding maken 
met de Raspberry Pi. Download het installatiepakket 
van Check_MK van GitHub, de link daarvoor vind je via 
de link aan het eind van dit artikel. Op het moment van 
schrijven volstond het om het commando 
wget https://github.com/chrisss404/check-mk-arm/

releases/download/1.5.0p20/check-mk-raw-

1.5.0p20_0.stretch_armhf.deb

uit te voeren. Installeer het pakket dan met 
sudo dpkg -i check-mk-raw-1.5.0p20_0. 

stretch_armhf.deb

Raspbian zal dan gaan steigeren dat het bepaalde af-
hankelijkheden niet kan oplossen, maar met 
sudo apt-get install -f

is dat op een afdoende manier weer op te lossen.
Als laatste moet je dan nog Nullmailer of een alter-

natief als Ssmtp installeren [1]. Dat programma wordt 
door Check_MK gebruikt om je bij gevonden problemen 
via e-mail te informeren. Voor een Gmail-account be-
werk je na het installeren van Nullmailer met 
sudo apt-get install nullmailer

rechtstreeks de bijbehorende configuratie bestanden. 
Bij de vragen naar de opties tijdens het installeren van 
het pakket kun je telkens volstaan met Enter.

Zet in het bestand /etc/nullmailer/ adminaddr het 
complete e-mailadres waar mails naartoe moeten wor-
den gestuurd waarvoor je Raspberry Pi geen andere 
ontvangers kent. Voeg in het bestand /etc/nullmailer/
remotes de volgende regels toe, en pas ze aan je eigen 
toegangsgegevens aan voor Gmail:
smtp.gmail.com smtp --port=465 

--auth-login --user=user123 

--pass=geheim --ssl

Bij de eerste configuratiestap moet je op de command-
line een zogeheten site instellen. Daar komen de op-
drachten voor het monitoren te staan. Bovendien is dat 
later handig voor updates en om te experimenteren. 
 Sites zijn namelijk te kopiëren en bij wijze van test te 
updaten naar nieuwe versies – dat is heel handig om de 
gevolgen van een update op een stapsgewijze manier in 
te kunnen schatten. Het aanmaken van een site is op de 
commandline met twee commando's voor elkaar:
sudo omd create testsite

sudo omd start testsite

Het eerst commando levert de gegevens voor toegang 
via een browser op: een gegenereerd wachtwoord, de 
standaard gebruikersnaam 'cmkadmin' en een url voor 
de webinterface. De hostnaam moet je vervangen door 
het ip-adres van de Raspberry Pi als dat binnen je net-
werk nodig is. Het pad daarachter komt overeen met de 
naam die je voor de site hebt opgegeven. Volg de aan-
wijzing dat je het wachtwoord moet veranderen me-
teen op. De hele tekstbrij achter Check_MK kun je af-
breken met Ctrl+D.

Dan resteert er nog één actie op de command-
line. Die dient ervoor om op de Raspberry Pi zelf een 
Check_ML-agent te installeren, die door de monitoring-
software regelmatig bevraagd zal worden. Het daarvoor 

benodigde pakket is bij het installeren al op de Rasp-
berry Pi terecht gekomen en is via de webinterface te 
downloaden. Via de console is het echter veel eenvou-
diger te installeren:
sudo dpkg -i /opt/omd/versions/ 

1.5.0p20.cre/share/check_mk/agents/ 

check-mk-agent_1.5.0p20-1_all.deb

Het pad en de bestandsnaam moet je daarbij aanpas-
sen aan de geïnstalleerde versie.

(VOORDELEN)
Vanaf nu kun je in de browser verder: meld je aan bij 
je site. Voeg als eerste de Raspberry Pi zelf toe als te 
monitoren systeem. Klik daarvoor onder 'WATO Confi-
guration' in de linker kolom op 'Hosts' en dan rechts op 
'Create new host'. Geef als hostname 'localhost' op en 
klik op 'Save & go to Services'. Dan begint de automati-
sche serviceherkenning – een van de sterke punten van 
Check_MK. In de bovenste rij knoppen klik je op 'Fix all 
missing/vanished' om de gevonden services te monito-
ren. Dergelijke wijzigingen gaan bij Check_MK niet me-
teen werken, maar die worden verzameld en pas geac-
tiveerd als je daar opdracht voor geeft. Dat doe je met 
twee muisklikken: de eerste op de oranje '2 changes' en 
de tweede op 'Activate affected' (ook oranje gekleurd).

Als je vervolgens bij 'Views' bij het deel 'Hosts' op 
het submenu 'All Hosts' klikt, laat Check_MK een lijst 
zien van de systemen die op dat moment geconfigu-
reerd zijn om te monitoren – daar staat in eerste instan-
tie dan alleen het item 'localhost' voor je Raspberry Pi. 
Als je na een paar minuten op 'localhost' klikt, zie je 
welke diensten Check_MK op het systeem herkent heeft 
en automatisch in de monitoring heeft opgenomen. 
Kijk in alle rust uitgebreid naar de gedetailleerde infor-
matie, zoals de automatisch gemaakte grafieken voor 
de cpu-belasting en dergelijke.

Elk gemonitord detail heet 'Service'. Voor de gang-
bare diensten stelt Check_MK automatisch alarmgren-
zen in, bijvoorbeeld voor hoe vol de bestandssystemen 
mogen zijn. Er zijn altijd twee drempelwaarden: bij de 
eerste wordt een waarschuwing gestuurd, bij de tweede 
een foutmelding. Via regels, die meteen voor meerdere 
hosts kunnen gelden, zijn die ingestelde standaarden 
te overrulen. Voor een intensief gebruik van Check_MK 
moet je ervoor zorgen dat je goed bekend bent met de 
regels, groepen en tags en de wisselwerkingen daartus-
sen. Een inleidend artikel staat in de vorige c't [2], meer 
details over Check_MK kun je vinden bij de uitvoerige 
documentatie ervan (zie de link hiernaast). Die infor-
matie heb je bij de volgende stappen echter niet nodig.

Project / Servermonitoring

Check_MK gebruikt 'sites' om monitoringopdrachten te bundelen. Het aanmaken en beheren  
wordt gedaan met het omd-commando op de commandline.
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Om ervoor te zorgen dat Check_MK je via e-mail kan in-
formeren, moet je twee dingen doen: ten eerste moet 
je voor de gebruiker cmkadmin een e-mailadres instel-
len en ten tweede moet je Check_MK toestemming ge-
ven om alle gebruikers met e-mailadressen berichten 
te mogen sturen. De e-mailadressen kun je instellen bij 
'WATO' bij het submenu 'Users' door op het potloodpic-
togram voor cmkadmin te klikken en het veld 'Email ad-
dress' in te vullen. 

De optie die Check_MK naar alle gebruikers e-mails 
laat sturen, vind je bij 'WATO' onder 'Notifications' in 
het deel 'Contact Selection' als ' All users with an email 
address'. Ook die acties moet je eerst activeren voordat 
ze werkzaam zijn.

Om andere hosts met Check_MK te monitoren, moet 
je daarop ook een Check_MK-agent installeren. Die kun 
je vanuit de webinterface bij 'WATO Configuration' in 
het deel 'Monitoring Agents' down loaden voor veel 
platformen. De agents zijn er als DEB- en RPM-pakket-
ten voor het installeren op de gangbare Linux-distribu-
ties en als MSI-bestand voor Windows. Daarbij bevatten 
de Linux-pakketten bevatten processor onafhankelijke 
shell-code. Het installeren daarvan volstaat om de 
agents in het lokale netwerk aan de praat te krijgen.

Veel agents zijn scripts, bijvoorbeeld voor macOS. 
Bewaar die als bestand op het doelsysteem (bijvoor-
beeld in /usr/local/bin), maak ze uitvoerbaar en zorg 
dat aanroepen van buitenaf met die scripts verbonden 
worden. Bij Linux gebruikt Check_MK daar inmiddels 
Systemd voor, vroeger was dat xinet. Op een Mac zou je 
de launch-daemon en een daarop afgestemd plist-be-
stand kunnen gebruiken. Met SSH gaat het vaak een 
stuk makkelijker. Hoe dat concreet gaat, staat in [2].

Een van een agent voorzien systeem voeg je net als 
de Raspberry Pi zelf als Host toe met WATO en vervol-
gens laat je de auto matische serviceherkenning draai-
en. Net als alle configuratieveranderingen moet je dit 
eerst expliciet activeren. Als je extra diensten op een 
host wilt monitoren, moet je eerst controleren of er 
geen bijpassende hulpjes op de WATO-pagina bij de 
'Monitoring Agents' staan. Er zitten inmiddels al veel 
 taken standaard in.

Een Check_MK-agent kan daarnaast scripts als zogehe-
ten plug-ins gebruiken. Die worden op de te monitoren 
host in een speciale directory gezet, bij Linux normaal 
gesproken /usr/lib/chech_mk_agent/plugins. Als je een 
dergelijke plug-in toevoegt door hem in die directory 
te zetten, moet je hem wel met chmod +x uitvoerbaar 
maken. Daarna moet je de webinterface van Check_MK 
een nieuwe zoektocht naar services laten uitvoeren. De 
plug-ins verschijnen eveneens onder WATO in het deel 
'Monitoring Agents'.

(TOEPASSING)
Ook hosts waarop geen agent te installeren valt, bij-
voorbeeld een switch, kun je met Check_MK monito-
ren. Daarbij komen dan de 'Check Plugins' om de hoek 
kijken. Die halen data op van het betreffende apparaat. 
Afhankelijk van de mogelijkheden gebruiken ze daar 
standaardprotocollen voor zoals SNMP, maar ook pro-
priëtaire methoden voor beheerprogramma's. Die moe-
ten dan op de Check_MK-host draaien. Daarbij loop je 
met een Raspberry Pi wellicht tegen de platformgren-
zen aan, als een dergelijk Check Plugin binaire x86-code 
wil uitvoeren. Maar dat zullen grensgevallen zijn, waar-
voor een Raspberry Pi waarschijnlijk toch al het ver-
keerde platform is.

De sterke punten van Check_MK zitten in het moni-
toren van meer statische systeemgegevens. Als je met 
containers werkt, kun je beter de daarvoor bedoelde 
monitoringoplossingen als Prometheus, Influxdb of 
Grafana gebruiken. Al moet gezegd worden dat Check_
MK op dat gebied ook aardig aan het bijleren is en bij 
de commerciële versies de vitale gegevens aan Influxdb 
kan doorgeven. Dankzij het automatisch herkennen 
van de te monitoren diensten en het instellen daarvan, 
ben je met Check_MK snel waar je zijn wil. Daarmee on-
derscheidt het zich ook enorm van oplossingen op ba-
sis van Nagios of Icinga – daar liggen wel de roots van 
Check_MK, maar ze spelen volgens de ontwikkelaars 
geen belangrijke rol meer.

We hebben Check_MK op een Raspberry Pi bij wijze 
van test gedurende een groot aantal weken enkele tien-
tallen services laten monitoren. Het systeem werkte met 
een kwalitatief goede sd-kaart op het moment van schrij-
ven nog steeds zonder problemen. Bij eerdere pogingen 
met minder goede hardware gaf de sd-kaart er na een 
paar dagen al de brui aan. Voor een continu gebruik moet 
je in elk geval dan ook regelmatig een back-up inplannen 
om ervoor te zorgen dat je de gelogde vitale gegevens 
niet verliest. Dat kan ook weer met een omd- commando: 
omd backup testsite /tmp/testsite.tar slaat alle 
data op in een bestand, dat je met omd restore later 
weer in een nieuwe site kunt herstellen.

Het zou echter ook een optie kunnen zijn om de in-
tensief beschreven complete bestandsboom /opt/omd 
gewoon in zijn geheel op een via usb aangesloten ssd 
te bewaren.
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De Raspberry Pi monitort zichzelf en helpt je op die manier bij de eerste stappen.

44  www.ct.nl

ctNL19make_042044_Meetsonde_ok.indd   44 10-10-2019   09:59



Ga naar www.fnl.nl/icreatespecials 
of bel naar +31 (0)85 2250 333

ALLES TE WETEN KOMEN 
OVER DE NIEUWE 

BESTURINGSSYSTEMEN?
OVER DE NIEUWE 

BESTURINGSSYSTEMEN?

•  De handleiding die 
Apple je niet geeft. 

•  Veel praktische tips 
en workshops.

€ 12,99 
per stuk

ctNL19make_045000_FNL-STOP_ok.indd   2 10-10-2019   16:03



(INZICHT IN DE ACHTERKANT)

HTML spelenderwijs
Het aanleren van HTML is een kwestie van aanpassen, opslaan, 
browser verversen en dan alles weer van voren af aan. En dan 
werk je meestal nog lokaal ook, dus kun je het eindresultaat niet 
meteen aan anderen laten zien. Met WebTinq is het mogelijk om 
binnen dezelfde omgeving je website aan te passen en het 
resultaat meteen te delen.

Noud van Kruysbergen

Om inzicht te krijgen in hoe een website nou eigen-
lijk werkt, is elementaire kennis van HTML een 
eerste vereiste. Het werken met statische pagi-

na’s met HTML-code is echter niet meteen het leukste 
wat er is omdat dat meestal niet met een What You See 
Is What You Get gepaard gaat. In de praktijk heb je vaak 
een editor open met een HTML-bestand, en een browser 
dat hetzelfde bestand hee�  geopend om het resultaat te 
kunnen zien. Het 'dynamisch' aanpassen van de bron-
code bestaat dan uit het bewerken in de editor, en het 
bestand daarna dan eerst opslaan voordat je de browser 
ververst met F5. Vaak wordt met name die stap van het 
opslaan nog wel eens vergeten, en dan lijkt er niets ver-
anderd te zijn.

Je bent de bronbestanden daarbij lokaal aan het be-
werken: alle HTML-bestanden en afbeeldingen staan er-

gens op je harde schijf, en die bestanden open je recht-
streeks met je editor en je browser. Als je daar al met al 
een leuke site mee gemaakt hebt, moet je al die bestan-
den eerst naar een webserver kopiëren om ze via inter-
net door anderen te kunnen laten bekijken. Dat zijn al 
met al aardig wat stappen die je moet zetten om je resul-
taat bijvoorbeeld aan je familie te laten zien.

Louis Wolf uit Nijmegen erkende die problemen en 
hee�  daar WebTinq voor ontwikkeld (www.webtinq.
nl). Bij WebTinq kunnen kinderen het resultaat van hun 
HTML- code meteen zien, en op die manier veel inter-
actiever met het ontwerpen ervan omgaan. Om die por-
tal centraal te kunnen gebruiken bij een Dojo of een klas-
sikale les, hee�  Louis daar een schil voor begeleiders 
omheen gebouwd.

(INRICHTEN KLASPORTAAL)
Als je je als begeleider geregistreerd hebt, kun je leer-
lingen gaan aanmaken. Iedere leerling die je aanmaakt 
krijgt het standaardwachtwoord ‘webtinq’, wat die leer-
ling meteen moet veranderen als hij inlogt. Als je een 
aantal leerlingen aangemaakt hebt, kun je verder met 
het inrichten van een klasportaal. Daarvoor selecteer je 
de leerlingen die je in die klas wilt hebben, en klik je op 
‘Nieuw klasportaal’. Geef die klas vervolgens een naam, 
en dan kan men aan de slag. Op je dashboard kun je via 
de knop ‘Beheer klasportalen’ al je klassen zien. Omdat 
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Algemeen / HTML-editor

het waarschijnlijk vaker zal voorkomen dat leerlingen 
hun inlognaam en/of hun wachtwoord vergeten zijn, kun 
je met de knop ‘Print logins’ een PDF-overzicht van alle 
inlognamen en wachtwoorden genereren, zodat je leer-
lingen snel weer op pad kunt helpen.

Het beheer is zo sober mogelijk gehouden om leer-
lingen vooral zo laagdrempelig en snel mogelijk aan de 
gang te krijgen. Als een leerling hee�  ingelogd (en zijn 
standaard wachtwoord hee�  veranderd), kun je op het 
Dashboard (knop rechtsboven) met ‘Nieuwe site’ met 
een lege website beginnen. Je gee�  de website een 
naam en een zogeheten ‘slug’, die je later nodig hebt 
om bij je website te komen. Dat wordt dan bijvoorbeeld 
www.webtinq.nl/mijn-eerste-website. Met ‘Maak web-
site’ wordt de eerste lege pagina dan aangemaakt.

(CODE AANPASSEN)
Helemaal leeg is die pagina dan overigens niet, want er 
wordt al wat standaard HTML-code voor je klaargezet. 
Met de knop ‘Bekijk’ kun je dan ook meteen al naar jouw 
website kijken. Op dat moment is je website voor ande-
ren nog niet toegankelijk, dus je kunt er eerst nog mee 
experimenteren.

Dit is de standaardcode die bij de eerste pagina al in-
gevuld wordt, met daaronder de inhoud van het bijbeho-
rende CSS-bestand:
<!DOCTYPE html>

<html lang=”nl”>

 <head>

  <link rel=”stylesheet” type=”text/css”

   href=”https://webtinq.nl/??/css/style.css”>

  <title>WebTinq</title>

 </head>

 <body>

  <p>Verander deze tekst</p>

 </body>

</html>

body {

 font-size: 12px;

 font-family: arial,verdana,helvetica;

 background-color: #ffed66;

 color: black;

}

Bij het bewerken geldt ook nu dat je de code wel iede-
re keer moet opslaan voordat je het resultaat kunt zien 
door op ‘Bekijken’ te klikken. Alle elementaire tags als 
<p>, <h1> … <h4> en <strong> en <em>  zijn te gebrui-
ken.

De kleuren van de achtergrond en letters kun je aan-
passen via een CSS-bestand. Louis had er ook voor kun-
nen kiezen om de kleuren rechtstreeks in de HTML-code 
te laten zetten, maar door de opmaak in het CSS-bestand 
apart te houden van de inhoud in het HTML-bestand te 
zetten, leren kinderen van meet af aan al om zuiver te 
programmeren.

Kleuren worden vaak in hexadecimale waarden op-
gegeven, maar het achterliggende principe is vaak nog 
moeilijk te begrijpen. Vandaar dat er een kleurenkiezer 
is toegevoegd. Daarmee is simpel visueel een kleur te 
selecteren zonder te hoeven weten wat de juiste kleur-
code daarvoor is. In het bestand style.css in de map css 

Het importeren van 
afbeeldingen gaat bij WebTinq 
heel eenvoudig. Je krijgt 
meteen de code te zien die je 
in de HTML-code moet zetten 
om het plaatje op de website 
te krijgen.

Door de kleuren met een kleurenkiezer uit te zoeken, hoeven leerlingen niet met meteen te werken 
met moeilijk te begrijpen hexadecimale waarden.

(voor een eerste 
kennismaking met 
HTML moeten er 

niet allerlei toeters 
en bellen zijn)
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kunnen dan ook makkelijk verschillende kleuren aan al-
lerlei items worden toegekend. Vaak wordt het in eerste 
instantie dan een bonte kermis aan harde verzadigde 
kleuren, maar na verloop van tijd zul je merken dat het 
kleurgebruik steeds subtieler wordt.

Een website wordt natuurlijk pas leuk als er ook af-
beeldingen op staan. Dat kan bij WebTinq vrij makkelijk 
door op ‘Nieuwe afbeelding’ te klikken en dan bij ‘Blade-
ren’ een foto of afbeelding te selecteren. Die wordt naar 
WebTinq geüpload en komt dan in de map ‘Afbeeldingen’ 
te staan. In het grijze vak boven de afbeelding zie je dan 
de code die je in het HTML-bestand moet zetten.

Aanvankelijk zullen kinderen daar waarschijnlijk 
 foto’s naar uploaden die qua resolutie veel te groot zijn 
voor een webpagina, en die door de browser dan dyna-
misch aangepast moeten worden. Dat zal meestal wat 
tijd vergen, waardoor een website wat traag kan lijken, 
maar dat komt dan alleen omdat er een overkill aan by-
tes moet worden gedownload voor een plaatje ter groot-
te van een postzegel. Op die manier wordt vanzelf dui-
delijk dat het eerste aanpassen van afbeeldingen vaak 
noodzakelijk is voordat die geüpload en ingebouwd wor-
den.

Je hebt daarnaast de mogelijkheid om een YouTube- 
of Vimeo-filmpje aan je website toe te voegen, maar dat 
doe je rechtstreeks in de HTML-code. Je linkt die filmpjes 
dan in de code en zet ze dus niet zelf op de webserver 
van WebTinq. Op dat moment ben je natuurlijk al wel een 
stuk meer ervaren in het werken met HTML.

(WEBSITE ONLINE)
Als je via de knop ‘Site instellingen’ onderaan bij de  optie 
‘Zichtbaarheid’ de oranje status ‘O� line’ met de knop 
‘Zet Online’ veranderd in de groene knop ‘Online’, dan is 
je website door anderen ook te zien via internet. Leuk om 
opa en oma even mee te laten kijken.

WebTinq is al met al dan ook een portal waar kin-
deren (en zeker ook volwassenen) snel met HTML aan 
de slag kunnen. Door de structuur van klasportals en 
leerlingen is het beheren van de gebruikers geen hei-
dens karwei en blij�  de portal laagdrempelig. Natuur-
lijk blij�  er nog van alles te wensen over, en zou er nog 
veel meer mogelijk zijn, maar er zijn twee redenen waar-
om  WebTinq nu is wat het is: ten eerste moet je voor een 
eerste kennismaking met HTML de omgeving niet teveel 
vertroebelen met allerlei toeters en bellen, want dat leidt 

Voorbeeld van een website 
die binnen de WebTinq-portal 

gemaakt is.

Een website die binnen de mogelijkheden een geheel andere 
weg heeft gekozen.

alleen maar af. En ten tweede, en zeker ook niet geheel 
onbelangrijk, is WebTinq door Louis Wolf geheel in zijn 
vrije tijd ontwikkeld. Omdat de Universiteit van Del�  de 
portal wilde gebruiken en daar graag een ‘realtime’ optie 
bij had, zodat je links de code kon bewerken en rechts 
dan bijna meteen zag wat de gevolgen daarvan waren, 
hee�  Louis dat op projectbasis aan WebTinq toege-
voegd. Hij staat er natuurlijk voor open om WebTinq op 
die manier verder uit te bouwen.

Iedere Dojo en andere groepen die met HTML aan de 
slag willen, kunnen en mogen WebTinq geheel gratis ge-
bruiken.

(LOUIS WOLFS)

WebTinq is gemaakt door Louis Wolfs. Hij is afge-
studeerd als bioloog aan de Radboud Universiteit 
in Nijmegen en is daarna gaan werken in de IT als 
web developer. Louis is oprichter van CoderDojo 
Nijmegen, waar WebTinq dan ook al eens succes-
vol gebruikt is. Daar-
naast is hij bestuurs-
lid van het Technisch 
Creatief Centrum Nij-
megen en organiseert 
hij de WordPress Mee-
tup Nijmegen. Louis is 
daarnaast WordPress- 
specialist (wp-wolf.
com).
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Project  / AstroPi

Marloes van der Meulen

De AstroPi is te programmeren vanaf aarde! De kin-
deren schrijven code, uploaden die naar het ISS en 
de AstroPi voert de code uit. Na afloop krijgen de 

kinderen een certificaat dat hun code daadwerkelijk in het 
ISS gedraaid heeft!

In september 2019 zijn er twee missies gelanceerd 
waar kinderen aan mee kunnen doen. De eerste is  Mission 
Zero: kinderen schrijven een programma waarmee de 
AstroPi de temperatuur laat zien op het led-scherm. Het 
tweede is Mission Space Lab, waarbij kinderen een experi-
ment bedenken dat ze met de AstroPi kunnen uitvoeren. 
Ze schrijven eerst een onderzoeksvoorstel: een idee voor 
een onderzoek dat de AstroPi in de ruimte kan uitvoeren. 

Als hun onderzoeks voorstel is goedge-
keurd, dan krijgen ze een AstroPi- kit 
waarmee ze hun code kunnen testen. 
Daarna uploaden ze hun code naar het 
ISS en zodra de code is uitgevoerd krij-
gen ze hun resultaten terug.

(AAN DE SLAG MET ASTROPI)
Hoe ga je tijdens jouw Dojo aan de slag 
met de AstroPi? Kort gezegd kun je het 
volgende doen: 
(1) Oefenen met de AstroPi voor één 
van de missies
(2) Meedoen met Mission Zero
(3) Een onderzoeksvoorstel schrijven 
voor Mission Space Lab

(OEFENEN)
Je hebt geen AstroPi-computer nodig 
om alvast te oefenen. Je kunt direct op 
een pc aan de slag met de Sense HAT 

(JOUW 
PROGRAMMA IN 

DE RUIMTE)

AstroPi in 
het ISS

In het Internationale Ruimtestation (ISS) hangen twee AstroPi’s: kleine computers met 
sensoren, een scherm en een camera. Met de AstroPi kun je leuke teksten en plaatjes 
laten zien aan de astronauten, meten wat de temperatuur en luchtvochtigheid is in het 
ISS is of een foto maken van de aarde.

Emulator, een online omgeving waarin je de code draait 
op een virtuele AstroPi. 

Ga eerst naar de website www.ruimtevaartindeklas.
nl/ astropi. Kies een van de missies en download het les-
materiaal. Het lesmateriaal is een set kaarten waarin di-
verse commando’s staan uitgelegd. 

Ga naar www.trinket.io/sense-hat. Dit is een website 
waar kinderen hun code kunnen testen op een virtuele 
 AstroPi. De kinderen voeren de opdrachten op de kaarten 
uit: tekst en plaatjes op het scherm laten verschijnen, de 
temperatuur uitlezen et cetera. 

Kinderen kunnen zelf ook leuke dingen bedenken die 
je kunt doen met de AstroPi op basis van de commando’s 
die ze geleerd hebben of zelf op zoek gaan naar nieuwe 
commando’s.

(MISSION ZERO)
De inschrijving voor Mission Zero is gestart op 11 september 
2019 en loopt tot 20 maart 2020. Ga naar de website www.
ruimtevaartindeklas.nl/astropi en klik op de link ‘meedoen 
via de officiële AstroPi website’ en volg de instructies.

Kinderen voeren hun code in en testen deze op de 
Sense HAT emulator. Als de code naar behoren werkt, kun-
nen ze hem meteen opsturen!

(MISSION SPACE LAB)
Vanaf 11 september 2019 is de inschrijving voor Mission 
Space Lab geopend. Ga naar de website www.ruimtevaart-
indeklas.nl/astropi en klik op de link ‘meedoen via de of-
ficiële AstroPi website’ en volg de instructies. Leerlingen 
voeren hun onderzoeksvoorstel in. Als deze geaccepteerd 
wordt, krijgen ze een AstroPi thuisgestuurd en kunnen ze 
gaan programmeren!

Vragen? Neem contact op met info@ruimtevaartin-
deklas.nl of ga naar www.ruimtevaartindeklas.nl/astropi 
voor meer informatie.
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Jan Mahn en Noud van Kruysbergen

Gezichtsherkenning is iets wat mensen zelf heel 
makkelijk kunnen doen. Al van jongs af aan heb-
ben we geleerd gezichten te herkennen in de 

dingen die we zagen en daar bekende personen aan te 
koppelen. Voor computers is dat echter een grote uit-
daging.

Het doel van deze demonstratie is echter niet om de 
achtergronden van machine-learning uit te leggen. Als 
je wilt weten hoe een computer kan leren, kun je daar 
beter een boek over kunstmatige intelligentie voor ko-
pen – om er vervolgens achter te komen dat daar toch 
wel heel veel wiskunde en kansberekening bij komt 
 kijken.

We werken hier met een wat 'luie' variant en ge-
bruiken een van tevoren getraind model samen met 
de  machine-learning-bibliotheek dlib. Dat is voor-
al bedoeld om te demonstreren wat de huidige stand 
van de techniek van foto- en gezichtsherkenning is. Als 
een computer ter grootte van een betaalpasje inmid-
dels personen betrouwbaar kan identificeren, dan is 
die natuurlijk ook te gebruiken in combinatie met een 

(OUDE BEKENDE)

Gezichtsherkenning  
met de Raspberry Pi
De Raspberry Pi is snel genoeg om wat te experimenteren met 
kunstmatige intelligentie. Als je het materiaal goed voorbereid, 
kun je er snel een bewakingscamera met volwaardige gezichts-
herkenning van maken.

be wakingscamera, of bij drones en voor militaire toe-
passingen.

Wat de consequenties daarvan zijn, is een onder-
werp voor verdere ethische en politieke discussies. In 
dit geval willen we alleen laten zien dat sociale net-
werken ook zonder hulp van hun deelnemers gezichten 
op foto's moeiteloos kunnen herkennen en toewijzen.

(INSTALLEREN)
Voorwaarde voor dit project is een Raspberry Pi met de 
Raspberry-camera. Die verbind je via de lintkabel met 
de Raspberry (de blauwe plastic strook moet daarbij 
aan de kant van de netwerkaansluiting zitten).

Op de Raspberry moet de nieuwste versie van Rasp-
bian draaien. Gebruik een sd-kaart van minstens 16 GB. 
Voordat je begint met het voorbereiden van de soft-
ware, moet je de camera activeren. Open een terminal 
en voer het commando
sudo raspi-config 

uit. In het menu onder 'Interfacing Options' staat de 
 camera. Vervolgens moet de Pi nog even herstarten.

Het handmatig installeren van de bibliotheek dlib 
is op de Raspberry Pi niet echt een pretje. Om een her-
bruikbare experimenteeromgeving te maken, kun je 
Docker gebruiken. Ook als je nog nooit met containers 
gewerkt hebt, krijg je de gezichtsherkenning via de vol-
gende commando's op de commandline aan de praat.

Installeer eerst Docker voor Raspbian:
curl -sSL https://get.docker.com | sh

Zorg er vervolgens voor dat je ook als niet-root met 
Docker mag werken:
sudo usermod -aG docker $USER

Daarna moet je de Pi weer herstarten. Het commando
docker version 

zou nu moeten melden welke versie van Docker er op 
de Raspberry Pi draait.

Voordat je een containerimage kunt maken, moet je 
ervoor zorgen dat de swapfile groter dan 100 MB mag 
worden. Anders mislukt het inrichten van dlib. Open 
daar het bijbehorende configuratiebestand voor:
sudo nano /etc/dphys-swapfile

Zoek in dat bestand naar de regel CONF_SWAPSIZE en 
verander de waarde van 100 naar 1024. Sluit Nano af 
met Ctrl+X en sla de veranderingen op met Y of J afhan-
kelijk van je taalinstelling. De Raspberry is dan klaar 
voor het samenstellen van een image. Er ontbreekt nog 
wel een bouwhandleiding in de vorm van een Docker- 
file. Die kun je bij Git downloaden uit een repository. Ga 
daarna naar die directory:
git clone https://github.com/jamct/ 

facerec.git
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Project / Gezichtsherkenning

Het Python-programma noemt de personen die het herkent bij naam. 
Dat werkt echter ook met foto's die je voor de lens houdt.

(GEZICHTS-
HERKENNING)

 Raspberry Pi, 
Raspberry- camera

 Beginners, geen 
programmeren 
nodig (maar kan 
wel)

 Pc of Mac met 
sd-kaartlezer, 
alleen voor het 
kopiëren van 
Raspbian

makkelijk moeilijk

cd facerec

Start het bouwen van de container met het commando
docker build -t facerec:latest .

De kleine Raspberry Pi doet er vervolgens vijf uur over 
om de image te maken en loopt daarbij tegen zijn gren-
zen aan. Een koellichaam voor de processor van de Pi 
is een zinvolle investering. Als de container op een ge-
geven moment klaar is, kun je de Pi van het netwerk af-
halen – internet is dan niet meer nodig. De grootte van 
de swapfile kun je dan weer terugzetten op 100 MB.

(DE EERSTE START)
De programma's voor de gezichtsherkenning zijn in Py-
thon geschreven en staan samen met de Docker-file in 
een direc tory. Dat vormt een redelijk inzichtelijk voor-
beeldprogramma. Het maakt bijvoorbeeld elke vijf se-
conden een foto en probeert daar dan gezichten in te 
herkennen. Voor ieder te herkennen gezicht heb je een 
foto in JPG-formaat nodig. 

Open met de filemanager van Raspbian de direc tory 
met de inhoud van de repository en open daar de di-
rectory met de afbeeldingen. Zet twee foto's (van bij-
voorbeeld jezelf en een bekend iemand) in die directory 
met de namen 'person1.jpg' en 'person2.jpg'. Open in 
de subdirectory het Python-voorbeeldbestand met een 
teksteditor en ga naar de regels 31 en 32. Verander daar 
de opgeslagen namen die met jouw foto's correspon-
deren.

Omdat je niet bij elke verandering in de Python- 
code telkens de image opnieuw wilt laten maken, is het 
zinvol om het Python-programma en de foto's als volu-
mes aan de container mee te geven. Dan weet de con-
tainer waar ze staan, maar kan het bestandssysteem 
van de Raspberry Pi ze bewerken. Dat kan allemaal met 
een commando, dat je ook kunt kopiëren uit het READ-
ME-bestand bij de link onderaan dit artikel.
docker run -it --device /dev/vchiq -v

$PWD/example.py:/face_recognition/

examples/example.py -v

$PWD/pictures:/face_recognition/

examples/pictures facerec bash

(WIE BEN IK?)
Je komt meteen op de commandline van de container 

terecht en kunt daar het voorbeeldprogramma starten:
python /face_recognition/examples/

example.py

De led op de camera gaat branden en het programma 
maakt dan regelmatig foto's. Herkent het programma 
de contouren van een gezicht, dan laat het dat zien en 
wordt geprobeerd een bekend gezicht te identificeren. 
Als dat succesvol verloopt, meldt het 'I see …', als het 
niet lukt krijg je 'Unknown person' te zien.

(SPELENDERWIJS)
Als het voorbeeldprogramma werkt, kun je beginnen 
met experimenteren. Om veranderingen aan de code te 
maken hoef je alleen het Python-programma af te bre-
ken met Ctrl+C, zonder dat de container er dan ook mee 
ophoudt. Zet in de directory 'pictures' vervolgens nog 
meer foto's en voeg aan de code de bijbehorende na-
men toe – het programma is niet beperkt tot twee per-
sonen.

Het is bijvoorbeeld leuk om te kijken wat er gebeurt 
met personen die een beetje op elkaar lijken. Het bleek 
bij ons een probleem om twee redelijk op elkaar lijken-
de redacteuren uit elkaar te houden – bij tweelingen 
heb je al helemaal geen kans.

Een dergelijk systeem moet je dan ook niet voor 
toegangscontrole gebruiken. De camera van de Rasp-
berry Pi is immers geen 3D-sensor, dus kun je ook een 
foto van iemand ervoor houden. Het programma kan 
geen onderscheid maken tussen tweedimensionale af-
beeldingen en echte mensen.

Als je wat van Python weet, kun je op basis van het 
voorbeeld zinvolle toepassingen ontwikkelen – je kunt 
bijvoorbeeld een e-mail laten versturen, MQTT-berich-
ten voor de smarthone centrale genereren of een foto 
opslaan als er een onbekend persoon ontdekt zou wor-
den. Op de website van het face-recognition-project 
staan nog meer mogelijkheden van wat je ermee zou 
kunnen.

(Gezichtsherkenning 
is iets wat mensen 
zelf heel makkelijk 

kunnen doen)

www.ct.nl/so� link/
19mm050
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Hajo Schulz en Noud van Kruysbergen

Nee, als je de instructies in dit artikel opvolgt krijg 
je als eindresultaat niet de beschikking over een 
nieuwe 3D-gameklassieker. Maar leuk is het wel. 

Sommige lezers zal het zelfs herinneren aan de jaren 
70 klassieker Simon (in een nieuw jasje uitgebracht als 
 'Simon Swipe'). De computer speelt daarbij een reeks 
tonen af die elke ronde langer wordt. Bij elke toon gaat 
een van vier gekleurde lampjes branden. De speler 
moet via vier drukknoppen telkens proberen de steeds 
langer wordende reeks na te spelen. Bij een fout eindigt 
het spel en begin je opnieuw.

Dit project is volgens ons minder geschikt als een 
kennismaking met programmeren, dat kun je beter al 
wat gedaan hebben. De schakeling (al ziet die er op de 
foto ingewikkeld uit) is echter wel goed te doen als je 
verder nog niet veel met digitale elektronica geëxperi-
menteerd hebt.

Het project is voor het gemak bovendien prima on-
der te verdelen in drie opeenvolgende stappen. Om te 

(MELODIE-MEMORY)

Geheugenspel 
met Arduino als basis
Experimenteerboards zijn zeker niet alleen leuk om mee te 
knutselen en te leren programmeren, maar ook met het 
eindresultaat kun je veel plezier hebben, zoals dit Arduino-
project laat zien. We maken een spel om je 
kortetermijngeheugen te trainen.

beginnen moet je eerst een led, knop en luid spreker 
aansluiten en de code schrijven die nodig is om bij een 
knopdruk een toon en led te activeren. Als volgende 
stap kun je de schakeling en de code daarna uitbreiden 
naar vier leds en vier knoppen. 

De logica van de game komt daarna in stap drie, 
waar dan verder geen draden meer aan te pas komen. 
Als uitbreiding zou je kunnen overwegen om nog seriële 
communicatie met een via usb aangesloten pc te pro-
grammeren om bijvoorbeeld de resultaten of hoogste 
scores bij te houden.

(SCHAKELING)
Afgezien van wat draadverbindingen en weerstanden 
gebruikt het project maar drie soorten componenten. 
Daarvan is de piëzo-luidspreker het eenvoudigst aan 
te sluiten: de minpool wordt verbonden met de mas-
sa, de pluspool met een digitale pin van de Arduino. Als 
de polen op het speakertje niet gelabeld zijn, is de rode 
aansluiting op de luidspreker de pluspool en de zwarte 
dienovereenkomstig de minpool.

Ook bij de leds is het belangrijk de polen goed aan 
te sluiten. De minpool herken je doordat die een kor-
ter pootje heeft  dan de pluspool of doordat de behui-
zing aan die kant aan de onderzijde (voelbaar) afge-
vlakt is. Je mag een led echter niet rechtstreeks met de 
plus en massa verbinden, want dan brandt hij door. In 
de schakeling moet er daarom altijd een voorschakel-
weerstand bij worden geplaatst om de stroomtoevoer 
te beperken. 

De Arduino levert +5 volt aan zijn digitale uitgangen, 
waardoor een weerstand van 220 ohm nodig is om de 
led voldoende te laten branden. Of je de weerstand tus-
sen de uitgang en de led zet of tussen de led en massa 
maakt daarbij verder niet uit. Ook de richting waarin de 
stroom door de weerstand gaat is niet belangrijk.

De knoppen moeten aan de ene kant worden ver-
bonden met de stroomtoevoer, oft ewel de 5V-output 
van de Arduino. Het andere uiteinde van elke knop 
wordt verbonden met een van de digitale pinnen, die 
in de soft ware vervolgens als input wordt gedefinieerd. 
Als de knop ingedrukt wordt, krijgt de Arduino dan 5V 
op de input en wordt die als 'high' gelezen. Als de knop 
niet wordt ingedrukt, is er geen contact en is de toe-
stand ongedefinieerd. 

Om dan toch een 'low' te herkennen, verbind je hem 
via een flink grote weerstand met de massa. Een weer-
stand van 10 kilo-ohm is in de praktijk genoeg. De aan-
sluiting via deze zogeheten pull-downweerstand zorgt 
er vervolgens voor dat de ingang als het contact niet 
gesloten is dan toch verbonden is met de massa. Als 
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Project / Geheugenspel

De schakeling ziet er ingewikkeld uit, maar gebruikt eigenlijk maar drie 
soorten componenten.

(MELODIETRAINER)

 Pc, Arduino-board, 
bread board, 
4 leds, 4 knoppen, 
weerstanden en 
schakeldraad

 Schakeling: 
beginners, 
programmeren: 
gevorderden

Arduino-IDE (C++)

makkelijk moeilijk

het contact gesloten is, staat er dan 5 volt op de input 
omdat er door de grote weerstand dan namelijk (bijna) 
geen stroom loopt.

(SOFTWARE)
Om het voorbeeldproject te maken, hebben we de 
 Arduino-IDE gebruikt. Beide zijn te downloaden via de 
link onderaan dit artikel. Arduino-programma's, ook 
wel 'sketches' genoemd, hebben in principe altijd een-
zelfde opbouw.  Ze bestaan uit minimaal twee functies, 
die respectievelijk setup() en loop() moeten heten. 
Als je de Arduino aanzet, roept hij na het initialiseren 
eenmaal de functie setup() aan en daarna herhaalt hij 
de functie loop() in een eindeloze lus.

In de eerste functie zet je dan dus de code die het 
programma eenmalig moet uitvoeren bij het starten 
van het programma. Dat is bijvoorbeeld de aanroep 
pinMode(), waarmee je bepaalt welke pinnen het pro-
ject als input en output moet gebruiken. Heb je bijvoor-
beeld een led aangesloten op pin 5, dan zou een  in-
structie als
pinMode(5, OUTPUT);

dat moeten kunnen. Maar het is niet zo fraai om daar 
direct een bepaald pinnummer voor te gebruiken. Als 
de toepassing achteraf om welke reden dan ook moet 
worden aangepast, moet je overal in de code het getal 5 
gaan vervangen door het nieuwe nummer. 

Bij uitgebreidere programma's verlies je bovendien 
al snel uit het oog wat er achter pin 5 schuilgaat. Daar-
om kun je in de functie setup() beter code gebruiken 
in de trant van:
const int button = 1;

const int led = 5;

const int speaker = 9;

Daarmee wijs je eenmalig namen toe aan de gebruikte 
pinnen, waardoor je de code later slechts op één plek 
hoeft  aan te passen als je de pintoewijzing aanpast. De 
bijbehorende setup-functie ziet er dan als volgt uit:
void setup() {

  pinMode(button, INPUT);

  pinMode(led, OUTPUT);

  pinMode(speaker, OUTPUT);

}

De code die de led bij het indrukken van een knop laat 
branden moet natuurlijk ook een toon afspelen. Dat 
ziet er dan als volgt uit:
int buttonState = LOW;

void loop() {

  if(digitalRead(button) !=

buttonState) {

    if(buttonState == LOW) {

      digitalWrite(led, HIGH);

      tone(speaker, 440);

      buttonState = HIGH;

    }

    else {

      digitalWrite(led, LOW);

      noTone(speaker);

      buttonState = LOW;

    }

  }

}

Daarbij leest de functie digitalRead() de status van 
een als ingang geschakelde pin uit. Het resultaat daar-
van is LOW of HIGH. Het programma slaat de laatst ge-
lezen waarde dan op in de variabele buttonState. 
Gaat die van LOW naar HIGH, dan schakelt digital-
Write(led, HIGH) de aan led toegewezen pin naar 
+5 volt. Met tone(speaker, 440) speel je via de pin 
speaker een toon af met een frequentie van 440 Hz. Met 
de opdracht no Tone() kun je het geluid weer stoppen. 
Je kunt bij de aanroep van de functie tone() eventu-
eel een derde parameter opgeven waarmee je kunt be-
palen na hoeveel milliseconden het geluid automatisch 
moet stoppen.

(KINDERSPEL)
Wil je meerdere knoppen en leds bedienen, dan is het 
praktisch om die in arrays te bewaren en het uitlezen 
van de knoppen in een lus te laten plaatsvinden. Hoe 
dat gaat, kun je in de voorbeeld toepassing bekijken 
(zie de link onderaan deze pagina). Het gaat daarbij om 
gangbare C++-code zonder Arduino-specifieke functies.

 Ook het implementeren van de spel logica is gro-
tendeels standaard programmeerwerk. Als enige sys-
teemfunctie komt daar nog de functie delay() bij aan 
te pas. Daarmee wordt het programma dan het opge-
geven aantal milliseconden mee gepauzeerd. Dat wordt 
niet alleen gebruikt om de toevallig gegenereerde me-
lodie af te spelen, maar ook om een korte pauze in te 
lassen als het indrukken of loslaten van een toets gede-
tecteerd wordt. 

Goedkope drukknoppen hebben namelijk de nei-
ging te 'stuiteren'. Als je ze indrukt of loslaat, veren 
de contacten na en schakelen ze in korte tijd meerde-
re malen tussen 'aan' en 'uit'. Om te voorkomen dat 
het programma dat als meerdere acties interpreteert, 
wacht het gewoon 10 milliseconden voordat de lus ver-
der herhaald wordt.

(Het eindresultaat wordt geen nieuwe 
3D-gameklassieker, maar leuk is het wel)
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Jan Mahn en Noud van Kruysbergen

Zonder extra toebehoren kun je met het educatie-
ve board Octopus een wifiverbinding maken en ge-
gevens uitwisselen met andere deelnemers in het 

netwerk. Op het board zit een ESP8266 en het is voorzien 
van een druk-draaiknop, met bijbehorende oplichtende 
ledjes voor feedback op de input. Dat maakt de Octopus 
tot een ideaal apparaatje om als invoerapparaat te ge-
bruiken voor live polls – zoiets als die kleine kastjes die 
je weleens bij quizshows ziet waarmee het publiek kan 
stemmen. Een dashboard in de browser toont vragen en 
enkele kleur gecodeerde antwoordopties. De antwoor-
den verschijnen realtime in een grafiek.  

Als je met het apparaat wilt leren werken, moet je wel 
een basis programmeerervaring hebben en enige kennis 
over netwerken en wifi. Wij schatten in dat het project 
geschikt is voor kinderen vanaf circa 16 jaar. Wiskundige 
kennis is niet vereist.

(HET JUISTE ANTWOORD)
In het vraag- en antwoordsysteem staat een server cen-
traal. Dat kan een pc of notebook zijn waarop Windows, 
macOS of Linux draait. Verbind een accesspoint met 
een netwerkkabel aan de pc, stel een vast ip-adres in en 
zet een lokaal wifinetwerk op met WPA2-encryptie. De 

(MENINGSVORMEN)

Live-enquêtes 
met de Octopus
De Octopus moet belichamen wat het begrip "Internet of 
Things" omvat: eindapparaten die verbonden zijn met een net-
werk sturen data naar een centrale server die ze verwerkt. Een 
voorbeeldproejct voor korte enquêtes of snelle stemrondes ver-
duidelijkt dit concept en is bovendien nuttig.

 vereiste server soft ware hebben we al voorbereid en als 
docker-container omgeving klaar gezet in een zipfile (zie 
de link op de rechterpagina). De enige vereiste is wel dat 
je een actuele versie van docker hebt. 

Download de zipfile, pak hem uit en sla de map 
'Livepoll-master' op, ergens op de machine die je als 
server gebruikt. Open de Opdrachtprompt en navi-
geer naar de map. De server start je met het commando 
docker-compose up. De eerste keer dat je Docker start 
is een internetverbinding nodig, daarna werkt het sys-
teem onafhankelijk.

Je kunt de webinterface vervolgens in een browser 
bereiken via localhost:8080. Het aantal functies is te 
overzien. Op  het tabblad 'Enquête bewerken' voer je 
een vraag en maximaal vijf mogelijke antwoorden in. 
Aan elk antwoord is een kleur gekoppeld, waarmee la-
ter de rgb-led van de Octopus zal oplichten. Je kunt 
testen of het allemaal naar behoren werkt door verbin-
ding te maken via een extern apparaat. Je roept de in-
terface op via het lokale ip-adres op poort 8080 (bijvoor-
beeld http://192.168.1.5:8080). Afhankelijk van je 
besturings systeem en firewall kan het mogelijk zijn dat 
je poort 8080 open moet zetten voor binnenkomend ver-
keer.

We raden niet aan om het containerpakket dusda-
nog open te zetten dat het vanuit internet benaderd kan 
worden. Er is geen authenticatie ingesteld en het verkeer 
loopt onversleuteld via HTTP. Dat is meteen een mooi 
moment om even over de veiligheidsaspecten na te den-
ken. Tenslotte is IT-security een belangrijk aandachts-
punt bij het Internet of Things.

(STEVIG FUNDAMENT)
Na de voorbereidingen aan de kant van de server moet 
dan als volgende stap de ontwikkel computer worden 
ingericht. Voor het programmeren van de Octopus ge-
bruiken we de Arduino-IDE. Deze moet echter geconfigu-
reerd zijn om samen te werken met de ESP8266. Als je 
de IDE al geïnstalleerd hebt en handmatig wilt inrichten, 
dan moet je bij de instellingen de juiste url invullen voor 
het boardbeheer. Aansluitend zoek je via 'Hulpmiddelen 
/ Board / Board Beheer' in het zoekveld naar ESP8266 en 
installeer je de gevonden uitbreiding. 

Als je de Arduino-IDE nog niet hebt, dan kun je die 
downloaden van de website (zie de link op de  volgende 
pagina). Mocht je het Duits enigszins goed beheer-
sen, dan kun je van de hogeschool van Trier een pakket 
downloaden met de kant-en-klare IDE en de uitbreiding 
 'Ardublock'. Het pakket bevat ook pdf-bestanden met 
nog meer projecten voor de Octopus, allemaal als Ardu-
block- en als CCode-variant. Daarin staat zo'n beetje al-
les wat aan Octopus-gerelateerd materiaal te vinden is.

(HET PLAN)
Voor ons project hebben we besloten in C++ te program-
meren. Daardoor zijn er wel delen in de code die rede-
lijk complex zijn. We hebben het gehele programma, een 
basisconfiguratie en de aparte programmaonder delen 
beschikbaar gesteld in de directory 'octopus' van de 
GitHub-repository. Het project bestaat uit drie delen die 
verwezenlijkt moeten worden, met elk een verschillende 
moeilijkheidsgraad:
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Project / Live-enquêtes

Een enquête is via de web-interface op de server snel gemaakt. De resultaten zullen uiteindelijk 
in realtime in beeld verschijnen.

(LIVE-ENQUÊTE)

 Octopus educatief 
board, pc, wifi 

 Gevorderden, 
16 jaar en ouder

Arduino-IDE
(C++ of Ardublock)

makkelijk moeilijk

–  het apparaat met wifi verbinden;
–  met elke draai van de draaiknop moet de kleur van het 

bijbehorende ledje veranderen, zodat de kleur corres-
pondeert met de kleur van de verschillenden antwoor-
den op de webpagina: rood, groen, paars, oranje en 
blauw. De antwoord variabele moet dan een waarde 
tussen 1 en 5 krijgen;

–  met een druk op de knop moet de Octopus een HTTP- 
oproep naar de server sturen en de waarde van de ant-
woordvariabele doorgeven.

(CONSTANTEN)
Aan het begin van het programma, nog voor de 
setup()-functie, moet je enkele constanten declareren 
en de nodige biblio theken voor het wifi, de draaiknop en 
de ledlampjes invoegen:
#include <ESP8266WiFi.h>

#include <Encoder.h>

#include <Adafruit_NeoPixel.h>

const char* ssid = “SSID”;

const char* password = “Wifi -key”;

const char* host = “IP van de server”;

const char* key = “ABCDE”;

Behalve de inloginformatie voor het netwerk en het ip-
adres van de server wordt een random unieke sleutel 
key van vijf tekens ingesteld. Daarmee identificeert elke 
 Octopus zich bij de server. Bovendien controleert de ser-
ver daarmee dat elk board maar één stem uitbrengt. 
Indien je een eigen Arduino-IDE-installatie gebruikt, 
dan moet je de library's Encoder voor de draaiknop en 
Adafruit NeoPixel voor het ledje nog extra zoeken en 
installeren via 'Schets / Bibliotheek gebruiken / Biblio-
theken Beheren'.

(NETWERKER)
Met enkele regels code in de setup()-functie stel je de 
wifiverbinding in:
void setup(){

WiFi.mode(WIFI_STA);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() !=

WL_CONNECTED) {

  delay(500);

}

}

Afhankelijk van je programmeerervaring, kun je dit nog 
uitbreiden. Je kunt bij een werkende netwerkverbinding 
bijvoorbeeld instellen dat het rechter ledlampje groen 
gaat knipperen, en dat het na teveel mislukte aanmel-
dingen rood gaat branden.

(IMPULSEN)
Vervolgens ga je aan de slag met de draaiknop en het lin-
ker ledlampje. Voor de set-up maak je de objecten led-
Links en draaiEncoder aan. Het antwoord moet dan 
een geheel getal zijn en een waarde hebben van 1 tot en 
met 5:
Adafruit_NeoPixel ledLinks =

 Adafruit_NeoPixel(2,13,NEO_GRBW +

 NEO_KHZ800);

Encoder draaiEncoder(14, 12);

int Antwoord = 0;

De draaiknop geeft  met draaiEncoder.read() een 
numerieke waarde terug. Als je hem naar rechts draait 
wordt die hoger, en naar links kleiner. Elk volgend ver-
grendelpunt is vier hoger of lager. Het programma moet 
in de loop() dan dus ook controleren of de waarde met 
vier eenheden is veranderd. Zo ja, dan wordt Antwoord
verhoogd of verlaagd, zolang de waarde tussen 1 en 5 
valt tenminste. Geef met setPixelColor() het ledje 
 dezelfde kleur als in de web interface:
if(Antwoord == 1){

ledLinks.setPixelColor(1,219,15,15);

}

(GESCHIKT)
Als er op de knop wordt gedrukt, moet dat worden 
geregistreerd. Daarvoor moet het programma in de 
loop-functie pin 2 in de gaten houden:
if (digitalRead(2)==LOW){

//Verzenden van het antwoord naar

//http://server:8080/vote.php?

//key=<KEY>&value=<Antwoord>

}

Voor het verzenden van het antwoord naar de server is 
een langer stuk code nodig. Om sneller resultaat te krij-
gen, hebben we deze samengevat en klaargezet in een 
functie. Het voltooide programma verplaats je naar het 
board door de Octopus met een micro-usb-kabel aan te 
sluiten op de computer. Let erop dat in de Arduino-IDE 
onder 'Hulpmiddelen / Board' de optie 'Node MCU 1.0 
(ESP-12E module)' geselecteerd is. De poort waar de 
 Octopus op zit, verschilt helaas per computer. In de 
meeste gevallen zal dat het laatste apparaat in de lijst 
zijn. Met het groene vinkje in het menu kun je de code 
compileren, met de groene pijl start je het kopiëren. 
Foutmeldingen verschijnen in rode letters. Als er proble-
men met de verbinding zijn, kan het helpen om de kabel 
uit het board te halen en er nogmaals in te stoppen.

Het enquêtesysteem is klaar voor gebruik, maar nog 
niet perfect. Bij het leren programmeren is het belangrijk 
om te weten hoe je contact maakt met andere ontwikke-
laars. Stimuleer jezelf om verder aan het project te klus-
sen en probeer te achterhalen hoe je verbeteringen als 
pull-request in GitHub-repository's kunt plaatsen. 

www.ct.nl/so� link/
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Hajo Schulz en Noud van Kruysbergen

Het meest aansprekende aan de BBC Micro:Bit en 
Calliope mini is dat je er spannende experimen-
ten mee kunt uitvoeren zonder dat je met kabels 

en elektronicacomponenten aan de slag hoeft . Er komt 
zelfs geen soldeerbout aan te pas: twee drukknoppen, 
een 5×5-ledmatrix en een versnellingsmeter zitten al op 
het board. De Calliope biedt zelfs nog wat extra compo-
nenten. Als je die even negeert, lijken de twee boards zo 
veel op elkaar dat programma's voor het ene board met 
minimale aanpassingen ook op het andere draaien.
Het doel van dit project is om een elektronische variant 
op een waterpas te maken. Met behulp van de versnel-

(LED IN PLAATS VAN LUCHTBEL)

Gebruik een BBC Micro:Bit 
of Calliope als waterpas
Dankzij een ingebouwde versnellingsmeter kun je de 
experimenteerboards BBC Micro:Bit en Calliope zonder 
gedoe met hardware om toveren tot een elektronische 
waterpas – en dat met alleen wat programmeerwerk.

lingsmeters bepaalt het programma in welke richting 
(ten opzichte van het board) de zwaartekracht werkt 
en daarmee hoe ver het board gekanteld is ten opzich-
te van de horizontale stand. De led-matrix dient daarbij 
als indicator. Bij het verder kantelen laten we een punt 
steeds verder vanaf het midden oplichten.

Als je die opdracht wat nauwkeuriger analyseert, 
dan wordt duidelijk dat voor het berekenen van de 
kantel hoek een trigonometrische functie nodig is. Dat 
geeft  meteen de moeilijkheidsgraad van dit project aan: 
enige wiskundige onderlegging is wel handig (al moet 
je dat ook weer niet overdrijven), en ook enige erva-
ring met de Micro:Bit of Calliope en de gebruikte pro-
grammeeromgeving is handig. Er komt immers best wel 
wat code aan te pas. Het project is ook geschikt om te 
werken met gevorderde programmeertechnieken zoals 
zelfgeschreven functies.

(BOUWEN MET BLOKKEN)
Als programmeertaal gebruiken we NEPO, de grafische 
programmeertaal van het Open Roberta Lab. Die is ge-
richt op scholieren, daar zullen sommigen misschien 
al mee vertrouwd zijn. NEPO is geschikt voor de BBC 
 Micro:Bit en Calliope en daarnaast (al dan niet in bèta-
stadium) voor andere boards en platforms als Lego 
Mindstorms. 

De programmeeromgeving draait in de browser en 
is te bereiken op https://lab.open-roberta.org. Bij het 
openen moet je eerst een van de ondersteunde plat-
forms kiezen. Via de link op de rechtserpagina van dit 
artikel kun je versies van het voorbeeldproject voor bei-
de platforms downloaden. Om een project te openen, 
klik je in de browser linksboven op het pictogram van 
een notitie. In het menu dat verschijnt, kies je 'impor-
teer programma'.

Om het programma op je board te laten werken, 
sluit je hem via usb aan op je pc. Je krijgt dan een nieuw 
station dat MICROBIT heet bij de Micro:Bit en MINI bij de 
Calliope. Klik rechtsonder op de afspeelknop of kies via 

(Met de BBC Micro:Bit en Calliope mini 
hoef je niet met kabels en elektronica-

componenten aan de slag)
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z-versnelling
x-versnelling( (α = arctan

z-versnelling

x-versnelling

zwaartekracht 
(valversnelling)

α

Project / Waterpas

De zwaartekracht oefent een neerwaartse kracht uit op de versnellingsmeter. Die 
ontbindt dat in een X- en Z-component. Die assen staan loodrecht op elkaar en zijn 
georiënteerd op de sensor, wat wil zeggen dat ze mee kantelen als de sensor kantelt. 
De hellingshoek α kan met de arctangens-functie worden berekend uit de verhou-
ding tussen de twee waarden die de versnellingsmeter heeft  bepaald.

(HOEKMETING)

(WATERPAS)

 Pc, Micro:Bit of 
Calliope mini

 Gevorderden, 
vanaf klas 4 VO

Open Roberta Lab, 
NEPO

makkelijk moeilijk

het menu de opdracht 'start op >>mijn board<<'. Daar-
mee start je het downloaden van een bestand met de 
extensie .hex, dat je opslaat op het station van je board. 
Als dat is gebeurd, start het programma automatisch. 
Dat je het bestand op het station daarna in Verkenner 
niet meer ziet is normaal.

(WATERPAS)
Het programma om van je microcontroller een water-
pas te maken, moet de stand van het board voortdu-
rend bepalen en de ledweergave daarop aanpassen. 
De daarvoor benodigde eindeloze lus staat in de NE-
PO-editor in de categorie 'Control' en heet 'herhaalt 
voor altijd'.

De versnellingsmeter meet de op het board werken-
de krachten op drie assen: de X-as komt overeen met de 
denkbeeldige lijn tussen de twee knoppen A en B, langs 
de Y-as steek je de usb-stekker in de aansluiting en de 
Z-as staat loodrecht op de printplaat. Het programma 
moet bij elke herhaling van de lus alle drie de assen 
uitlezen. Daarvoor zijn drie vergelijkbare blokken no-
dig met 'verkrijg value milli-g accelerometer …' uit de 
 categorie 'Sensors'. Achter 'accelerometer' moet steeds 
een andere as worden gekozen. De meetwaarden wor-
den bewaard in drie variabelen, die we xVersnelling, 
yVersnelling en zVersnelling hebben genoemd.

Hoe je uit die waarden de kanteling van het board 
berekent, lees je in het kader. Het programma bewaart 
het resultaat in een variabele genaamd  xHelling. 
Analoog daaraan kan ook yHelling worden bere-
kend op basis van de waarden voor yVersnelling en 
zVersnelling. De arctangens-functie staat in de pro-
grammeeromgeving door te klikken op de '2' links-
boven. Je ziet dan meer categorieën, waaronder 'Math'. 
Als je daar het blok 'sin' uit invoegt, kun je dat via de 
keuzelijst wijzigen in 'arctan'.

(WEERGAVELED)
Het programma gebruikt de ledmatrix op de board om 
aan te geven hoe schuin je het hem houdt. We laten 
daarop een led oplichten waarvan de positie is gere-
lateerd aan de hellingshoek. Omdat er zowel in X- als 
Y-richting slechts vijf posities beschikbaar zijn, moet je 
goed bedenken hoe je het theoretische meetbereik op 
die 'schaal' wilt afbeelden. 

In onze voorbeeldprojecten hebben we daarvoor 
de variabele aanslag gebruikt. Die geeft  aan vanaf wel-
ke hellingshoek (in graden) de led moet verspringen 
naar de volgende positie. Hoe kleiner de waarde is die 
je daaraan toewijst, des te hoger de gevoeligheid. Een 
uitbreidingsopdracht zou kunnen zijn om daar op ba-
sis van wat experimenteren een zinnige waarde voor te 
bepalen.

De code voor het omzetten van de hellingshoek naar 
een horizontale of verticale positie op de led matrix zou 
er als volgt uit kunnen zien:
if xHelling <= -aanslag

  kolom = 0

else if xHelling <= -aanslag / 3

  kolom = 1

else if xHelling <= aanslag / 3

  kolom = 2

else if xHelling <= aanslag

  kolom = 3

else

  kolom = 4

Bijna vergelijkbare code is dan ook nodig voor het 
omzetten van yHelling naar een rij op de ledmatrix. 
In plaats van de code eenvoudigweg te kopiëren, is 
het handig die in een eigen functie onder te brengen. 
Daarvoor staat in NEPO bij de uitgebreide categorieën 
'Functions' het blok 'doe iets … return Number'. Daar-
mee hebben we de functie schalen gemaakt. Die ac-
cepteert de te schalen waarde als argument en geeft  
als resultaat een getal van 0 tot 4 voor de positie op de 
 kolom of rij.

Om alles goed te laten werken, moet je nog een be-
langrijk verschil weten tussen NEPO-programma's voor 
de Micro:Bit en de Calliope. Bij de eerste geeft  de func-
tie atan() de berekende hoek in radialen, bij de laat-
ste in graden. Bij de Micro:Bit moet je de gewenste hoek 
voor de aanslag dan ook in radialen opgeven. Als je dat 
niet intuïtief vindt, definieer je gewoon de functie als-
Graden die de hellingshoek omrekent van radialen naar 
graden (met de formule graden=180*radialen/π).
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Techgirl.nl

Marloes van der Meulen werkt bij Achmea als 
proces adviseur, waar ze werkprocessen digita-
liseert en robotiseert. Dat klinkt heel technisch, 

maar er komt ook een belangrijke menselijke kant bij 
kijken: “Ik kijk hoe collega’s werken en bedenk dan of 
dat anders kan. Enerzijds digitaliseer ik een stuk repeti-
tief werk bij ze weg, anderzijds leer ik ze om te gaan met 
de nieuwe digitale wereld.” 

Dat is echter niet het enige dat ze doet: ze heeft  ook 
haar eigen bedrijf CodEnjoy, waarmee ze kinderen en 
jongeren leert programmeren.

(CODERDOJO)
“Eind 2014 ben ik een programmeerclub gestart in 
Wommels, een klein dorp mét een bibliotheek. De club 
maakt deel uit van het internationale initiatief Coder-

Ze probeerde de kinderen van CoderDojo steeds een slag voor 
te zijn en ontwikkelde daardoor haar eigen programmeerskills. 
‘TechGirl van de Maand’ in april 2019 Marloes van der Meulen 
geniet ervan: “Ik combineer alles waar ik van houd, dat voelt 
niet als werken!”

Dojo, dat in 106 landen over de hele wereld kinderen 
leert programmeren, websites en apps maken. In Rot-
terdam, Amsterdam en Leiden hadden ze deze pro-
grammeerclubs al: ik dacht, dat wil ik hier ook. En als je 
iets wilt wat er niet is, dan moet je het zelf doen!”

CoderDojo is ontstaan in 2011, nadat een Ierse jon-
gen een iPod Nano had gehackt en zijn klasgenoten be-
wonderend vroegen of hij het hen ook kon leren. “Ik 
heb zelf twee kinderen, die waren toen ik de Dojo van 
Wommels startte 9 en 11 jaar oud. Ik merkte dat ze veel 
achter de computer zaten. Dat is op zich niet erg, maar 
ik vind het wel belangrijk om te leren samenwerken en 
samen toff e dingen te maken. Zeker als je afgelegen 
woont, dan zit je kind voor je het weet steeds alleen op 
zijn zolderkamertje te computeren. Ik zie ze dan liever 
in een groep met gelijkgestemden, waar ze ook sociaal 
gezien wat van opsteken.”

Marloes kon op dat moment nog niet programme-
ren, maar heeft  besloten om dat zichzelf aan te leren. 
“Ik was als kind al erg into computers, maar school kon 
me niet echt boeien. Ik was op de Havo in vier jaar tijd 
twee keer blijven zitten en moest van school af. Ik dacht 
echt: ik kan niks, ik ben een hopeloos geval. Uiteinde-
lijk heb ik mijn MEAO-diploma gehaald en ben ik veel 
gaan reizen. Het bleek dat ik computersystemen snel 

Voor zover bekend is Marloes 
nog de enige Nederlandse 
met het Picademy-diploma 
op zak. 

Marloes (links) kijkt even of alles goed gaat.

(CODERDOJO IS GEEN WERK)

Meer dan programmeren 
alleen
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Algemeen / Marloes van der Meulen

door had en in 1993 digitaliseerde ik al dossiers voor 
een zorgverzekeraar. Op mijn 26e ben ik bij Achmea be-
gonnen. De afgelopen jaren heb ik via mijn werk veel di-
ploma’s kunnen halen, zoals Lean Green Belt en diverse 
vakdiploma’s.

(PROGRAMMEREN IS TE LEREN)
Daarnaast was ze dus ook nog programmeren aan het 
leren. “Ik probeerde de kids in de Dojo steeds een slag 
voor te zijn. Ik had basiskennis van programmeren. We 
zijn begonnen met Scratch, hebben websites gebouwd 
in HTML/CSS en ik leerde veel en snel door lessen te 
vertalen. Het voordeel van zo’n wereldwijd CoderDojo 
netwerk is dat iemand vaak al iets gemaakt heeft. We 
delen alles met elkaar via Slack en dankzij het werk van 
anderen en mijn vertaling kon ik de kinderen steeds een 
stapje voor blijven.”

Marloes heeft er zelfs een eigen bedrijf van kunnen 
maken. “Doordat ik steeds meer vragen kreeg om les-
sen te verzorgen, ben ik mijn bedrijf gestart. Zo’n pro-
grammeerclub is één keer per maand zo’n 3 uur, maar 
wat een effect het heeft op kinderen dat kun je zelf niet 
overzien. Dat is echt gaaf om te zien, wat het bieden 
van een plek en wat handleidingen kinderen gebracht 
heeft.”

Vooral games maken is populair. “Voor een festival 
in de buurt heb ik aan de kinderen gevraagd of ze een 
escaperoom wilden bouwen in Minecraft. Dat idee ont-
staat tijdens zo’n Dojo, maar dat kun je nooit in die tijd 
afmaken, dus de kinderen hebben avonden via Skype 
met elkaar aan de escaperoom gewerkt. Vervolgens 
konden ze trots op het festival andere kinderen laten 
zien wat ze hadden gemaakt én anderen leren pro-
grammeren. Ze leren zoveel meer dan programmeren 
alleen.”

Marloes is een echte voorloper, als er iets nieuws 
is, dan wil ze het proberen. “CoderDojo is gefuseerd 
met de Raspberry Pi Foundation, waardoor ik de 
 Picademy-opleiding heb kunnen volgen in Dublin. Ge-
weldig, want het combineerde mijn liefde voor reizen, 
het ontmoeten van nieuwe mensen en tech met elkaar. 
Ik ben een fan en een grootgebruiker van Raspberry 
Pi’s: bij alle lessen die ik geef gebruik ik de Raspberry 
Pi. De opensource gedachte en het gemak waarmee ie-
dereen alles deelt, vind ik een heel mooie filosofie.”

(KENNIS DELEN)
Marloes is een drukke vrouw met een kantoorbaan, 
haar programmeerlessen en haar gezinsleven. “Ik ben 
me wel bewust waar ik “ja” tegen zeg. Als ik het leuk 
vind, dan doe ik het. Zo heb ik laatst bij Kunst bende een 
workshop gegeven hoe je fashion en tech kunt combi-
neren. Dat vind ik zelf ook vet: ledjes programmeren 
voor sneakers, glow-in-the-dark elementen met de 
3D-printer printen en NFC-tags programmeren … Het is 
mooi om te zien wat jongeren beweegt. Als zzp’er ben ik 
kieskeurig. Dat kan ook, omdat het erbij is.”

Marloes is in ieder geval nog lang niet klaar met le-
ren. “Ik geef al veel Python lessen in combinatie met 
Minecraft (want in Python kun je kleine stukjes code 
schrijven waarmee je snel kunt bouwen in Minecraft). 
Via Achmea en Pluralsight volg ik op dit moment een 

Een zelfgemaakte bibberspiraal, compleet met bijbehorende code.

Met een Game Canvas kunnen kinderen een game-ontwerp overzichtelijk opschrijven.

online Python-training, waardoor ik er nog dieper op in 
kan gaan. Juist omdat een Raspberry Pi en Python zo 
goed combineren, duik ik daar dieper in.”

Sinds 1 januari is ze in Wommels gestopt en be-
stuurslid geworden van de Stichting CoderDojo Neder-
land. Ze hoopt dit jaar geld te genereren voor de stich-
ting. CoderDojo is enorm gegroeid in Nederland: er zijn 
zo’n 100 locaties met honderden mentoren. 

Marloes: “CoderDojo is gratis: het wordt vaak in 
bibliotheken georganiseerd, waar laptops en wifi be-
schikbaar zijn. Maar er is niet veel geld om een confe-
rentie te organiseren. Zonde, want het is zo goed voor 
een community om elkaar te zien en ervaringen uit te 
wisselen. Ik geloof dat als je samen deelt en samen iets 
maakt of organiseert, elke toevoeging het weer beter 
maakt. Samen kom je er.”
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Willem Luijkx

Standaard kan Mojo al precies zo rijden als jij hem 
programmeert, of uit zichzelf rondrijden zonder er-
gens tegenaan te rijden. Onderweg speelt hij, als 

je wil, af en toe een vrolijk deuntje. Maar het leukste van 
Mojo is dat je hem zelf uit kunt breiden, zelf aan kunt pas-
sen naar wat je hem wil laten kunnen. Wil je dat hij din-
gen op kan pakken dan geef je hem grijphandjes, een 
laad bakje of een vorkheftruck. Wil je dat hij kan tekenen 
dan geef je hem een pennenhouder. Wil je dat hij gehei-
me boodschappen rondbrengt dan geef je hem een kluis-
je dat alleen open gaat als je de juiste geheime handklap 
weet. Wil je alleen blauwe M&M’s eten dan verander je 
hem in een kleursorteermachine.

Mojo heeft zijn eigen opensource platform rondom 
Wikifactory, Github, Tinkercad en Thingiverse. Kinderen 
kunnen gebruik maken van alle andere fantastische uit-
breidingen die anderen gemaakt hebben of hun eigen uit-
breiding delen. Op die manier kan Mojo straks misschien 
wel alles.

(ROBOT MET EIGEN 
PLATFORM)

Mojo, robot  
met een missie

Het doel van de Mojo-robot is om kinderen van 7 tot 70 kennis 
te laten maken met de nieuwe manieren van maken. Mojo kun  
je zelf bouwen, zelf programmeren, zelf 3D-printen en zelf  
uitbreiden met wat je maar verzonnen krijgt!

Ik heb Mojo ontwikkeld vanuit de vraag; hoe kunnen we 
kinderen uit de CoderDojo-doelgroep motiveren om te 
leren programmeren en hen gelijktijdig introduceren in 
mechatronica en 3D-printen. Bij die vraag kom je al snel 
uit op een robot. Maar de bestaande projecten zijn niet 
laagdrempelig genoeg. Een eis was dus dat Mojo, na 
eventuele voorbereiding door volwassenen/coderdojo 

De onderdelen van een Mojo-robot.
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Project / Mojo-robot

vrijwilligers, door een (handige) 7 jarige zelf in elkaar te 
zetten is en zelf te programmeren is.

De kracht van Mojo bestaat uit 3 pijlers;
•  Eenvoudig in elkaar te zetten. Van binnen is hij eenvou-

dig klik- en prikbaar, en is daar een heel gedetailleerde 
handleiding voor beschikbaar.

•  Eenvoudig te programmeren. Er is een mBlock- extension 
beschikbaar zodat kinderen Mojo blokgebaseerd kunnen 
programmeren en er zijn instructies beschikbaar voor 
het maken van een aantal verschillende programma’s.

•  Eenvoudig zelf uit te breiden. De beugel aan de voorkant 
van Mojo is zijn grootste kracht. Een complete robot ont-
werpen is niet voor beginners, maar met de beugel wordt 
het wel al vrij snel haalbaar om iets toe te voegen aan een 
robot. Met de tinkercad-beugel als basis kunnen kinde-
ren eenvoudig zelf uitbreidingen ontwerpen die ze kun-
nen 3D-printen, thuis of in een medialab, makerbase, 
FabLab, op scholen etc. De standaardbeugel en een aan-
tal uitbreidingen staan op Tinkercad voor kinderen om 
op verder te bouwen. Ook zijn electronische uitbreidin-
gen makkelijk aan te sluiten, er zitten 3 kabeldoorvoe-
ren achter de beugel verstopt en het uitbreidingsbordje 
prijkt boven op het binnenwerk, klaar om sensoren, ser-
vo’s en andere in en output met Mojo te verbinden.

(MOJO-LESSEN)
Ik heb rondom Mojo drie lessen geschreven. Les 1 gaat 
over de vraag: wat is een robot?. Dus daar filosoferen 
we in het begin van de les even over, super leuk om te 
horen welke ideeën de ninja’s daar over hebben. In dit 
gesprekje komen computers, input, output en software 
aan bod. Daarna gaan de kinderen aan de slag met het 
in elkaar zetten en programmeren van Mojo. 

Les 2 gaat over ontwerpen en printen in 3D. Hier-
in kunnen de kinderen kiezen welke uitbreiding ze voor 
Mojo gaan ontwerpen, een pennenhouder waarmee 
Mojo kan tekenen, een voetbalbeugeltje waarmee Mojo 
een balletje kan voortduwen of een paar handjes, al 
dan niet waarmee Mojo iets vast heeft, zoals bijvoor-
beeld een bosje bloemen, een dienblad, een bakje of 
een creatie naar eigen inzicht. 

Les 3 gaat over programmeren. Hierin kunnen de 
kinderen een programma schrijven waarmee Mojo een 
Mandala kan tekenen, een programma waarmee Mojo 
(via bluetooth) op afstand bestuurbaar is of een Mojo 
muziekinstrument, waarmee de afstand die de ultra-
soonsensor meet de toonhoogte van de buzzer bepaald.

We hebben inmiddels drie les 1-sessies gehad waar-
in kinderen Mojo in elkaar hebben gezet en hem heb-
ben voorzien van een eenvoudig obstakel vermijd pro-
grammaatje. Met elke keer 10 deelnemers aan één tafel 
hebben we stap voor stap de opbouw doorgewerkt, 
daarna hebben de kinderen zelf het programma ge-
schreven in mBlock. Na de eerste sessie heb ik nog wel 
wat verbeteringen aan moeten brengen zoals beter pas-
sende wieltjes en grotere wielopeningen, maar inmid-
dels is het zelfs voor een zevenjarige prima te doen om 
Mojo in een klein uurtje in elkaar te klikken en prikken.

(VOORBEREIDINGEN)
Voor de aanvang van de Mojo maak sessies hebben we 
de nodige dingen voorbereid, zoals het aanpassen van 

de microservo’s naar continu rotatie, het solderen van 
voedingspinnetjes en het bevestigen van Dupont stek-
kertjes aan de batterijhouder, op de wikifactory-pagi-
na is een gedetailleerd voorbereidingsdocument aan-
wezig.

(MBLOCK)
mBlock is een programmeeromgeving gebaseerd op 
scratch waarin je ook Arduino sketches kunt ‘schrijven’. 
Hiermee wordt het voor een zevenjarige prima te doen 
om de Arduino Nano te programmeren. Om dit nog laag-
drempeliger te maken heb ik voor mBlock een extensie ge-
schreven, met name om de wieltjes aan te sturen.

Op Scratch-achtige wijze kunnen de ninja’s een pro-
grammaatje maken. De mogelijkheden gaan hier verder 
dan je misschien in eerste instantie zou verwachten, zeker 
als Mojo wordt voorzien van extra sensoren en/of output-
mogelijkheden. Ook het meest uitgebreide standaard-
programma voor de samenwerking met de app met alle  
functionaliteiten waaronder de programmeermodus, ‘kijk 
uit’-modus, de bestuurmodus en de start/stopmodus is in 
mBlock gemaakt en kan ook naar hartenlust uitgebreid 
worden met eigen functionaliteiten.

Gezien de plannen van MIT om Scratch meer richting 
Blockly te bewegen en omdat Blockly een stuk opener en 
beter integreerbaar is, ben ik aan het onderzoeken of dit 
ook voor Mojo een richting kan zijn, met name om online 
programmeren binnen de Mojo open source community 
mogelijk te maken.

(TINKERCAD)
Ik heb Mojo getekend in Blender, maar de uitbreidingen 
die ik tot nu toe gemaakt heb, de uitbreidingen die de 
kinderen zelf kunnen maken en de lessen die ik geschre-
ven heb zijn gebaseerd op Tinkercad. Tinkercad is gra-
tis, laagdrempelig, online en van nature erg gericht op 
opensource. Uitermate geschikt dus om te fungeren als 
CAD-oplossing binnen de Mojo-community. 

De uitbreidingen kunnen statisch van aard zijn, zo-
als een pennen houder, maar ook mechanisch en/of 
elektronisch, zoals een lantaarntje met een ledje of een 
lijnvolgsensorhouder. Een zoekopdracht naar ‘Mojo’ 
geeft op tinkercad een leuke bibliotheek met uitbrei-
ding die hopelijk met het aantal Mojo-bouwers mee zal 
groeien.

In het programmeren van de Mojo-robot kun je net zo ver gaan als je zelf wilt.

www.ct.nl/softlink/
19mm060
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(DE MOJO ANDROID-APP)
Als Mojo wordt voorzien van een bluetoothmodule, dan is 
hij te besturen via de Mojo Android-app. Deze app heb ik 
ontwikkeld met behulp van MIT app inventor. De app geeft 
per commando een letter of cijfer door via bluetooth, er is 
een cheatsheet beschikbaar met daarop welke tekens bij 
welke knop of actie horen zodat Mojo  geprogrammeerd 
kan worden op de commando’s te reageren.

Met de app en Mojo’s standaardprogramma kun je de 
vier verschillende modi activeren. Met de programmeer-
modus kun je de ‘stappen’ die Mojo moet gaan zetten 
om bijvoorbeeld door een parcours heen te rijden voor-
programmeren. De ‘kijk uit’-modus is een modus waarin 
mojo autonoom rondrijd zonder tegen obstakels aan te 
rijden. Met de bestuurmodus kun je Mojo op afstand be-
sturen, net als een radiografisch bestuurbare auto, door 
op de knoppen te duwen, of door de telefoon te kantelen. 
En een aan/uitmodus die standaard staat ingesteld op een 
object volgen met behulp van twee infrarood sensoren, 
maar die bedoeld is om jouw uitbreidingen toe te voegen 
en ze met deze modus te starten. Door de gehele app heb 
je twee ‘schakelaars’ en een terminal-input tot je beschik-
king waarmee je alle custom commando’s kunt program-
meren die je nodig hebt.

(PROJECTJES TOT NU TOE)
Uitbreiding één is een pennenhouder. Met deze houder 
kan Mojo tekenen. Mojo rijd rondjes in een vast patroon 
of in een variabel patroon op basis van 2 afstanden die 
hij meet bij aanvang. Met de afstandsbesturing kun je na-
tuurlijk ook vrij tekenen. 

Dan is er een lantaarntje. Veel Arduino-beginners be-
ginnen met het laten knipperen van een ledje, leuk, maar 
vrij nutteloos. Met het lantaarntje maak je van Mojo met 
datzelfde project een nachtlampje. Sinds kort is daar een 
Star Wars ruimteschip Mojo bijgekomen, die is wat meer 
op het uiterlijk gericht en printtechnisch wat uitdagen-
der, maar ook daar zitten twee ledjes in. Er is een kiep-
wagen met één servo en een grijpkraan met twee servo’s, 
leuk, en lekker mechanisch. 

Als je moeder vindt dat je teveel tijd besteed aan al 
die elektronica en ook af en toe mag stofzuigen, dan kun 
je met een stoffer en blik met Mojo de vloer aanvegen. 

Als Mojo het gevoel heeft dat hij te hard moet wer-
ken: er is een beugel met armpjes die een spandoek vast-
houden met een klein schermpje zodat hij kan staken 
en demonstreren. Ook is er een voorleesmojo, de beu-
gel daarvan is puur uiterlijk, maar in combinatie met een 
mp3-spelertje en een luidsprekertje erin is Mojo in staat 
om luisterboeken voor te lezen. 

(WILLEM LUIJKX)

Mijn naam is Willem Luijkx, alias Willem Wortel. Ik ben een maker/tinkeraar/pro-
grammeur en ben sinds een paar maanden als vrijwilliger bij CoderDojo Roosen-
daal betrokken. Ik vind het heerlijk om met de ninja’s aan de slag te gaan en hen te 
inspireren tot het maken van dingen waar ze trots op zijn. Ik schep er ook plezier in 
om projecten te bedenken en ontwikkelen om met de kids te doen. Zo heb ik naast 
Mojo ook een complimenten- en/of klusjesgenerator les ontwikkeld voor vaderdag, 
te maken in scratch of in HTML, CSS en JavaScript, en elders in dit blad staat een 
smoesjes generator die daarop gebaseerd is. Verder zit ik nog bomvol plannen, zoals 
bijvoorbeeld een Scratch- orkestproject. In dat project zullen kinderen elk hun eigen 
instrument gaan programmeren in Scratch, dat vervolgens samen met andere ‘in-
strumenten’ een orkest zal vormen. Het doel van dit project is voornamelijk samen-
werking, je hebt je eigen verantwoordelijkheid in een groter geheel. Buiten dat moet 
het natuurlijk uitmonden in een hele gave muziekvoorstelling.

Als Willem Wortel (www.WillemWortel.net) ben ik ook bezig om mijn ‘uitvindin-
gen’, producten en lesmaterialen nog verder door te ontwikkelen om ze nog breder 
inzetbaar te maken, ook in het basis- en voortgezet onderwijs. Ik ga ook met scholen 
in gesprek en inspireer en leidt leerkrachten op met als doel meer STEAM (Science, 
Technology, Engineering, Arts,  Mathematics) educatie op scholen te krijgen. 

Er komt een Mojo-variant die geschikter is voor gebruik in de klas. Deze is ui-
terlijk en functioneel hetzelfde als de huidige Mojo, maar door hem te voorzien van 
een via usb oplaadbare lipo-accu is hij makkelijker in gebruik. Ik hoop natuurlijk dat 
Mojo in een flink aantal klaslokalen de klassenmascotte wordt.

Ik ben ook bezig met het ontwikkelen van een (open source) zwaartekrachtcom-
puter, een soort modulaire, 3D te printen knikker-
baan waarin de knikkers schakelaars (bits) omzet-
ten en zo het pad van de volgende knikker kunnen 
beïnvloeden. Hij zal kunnen rekenen net als de Di-
gi-Comp II, een knikkercomputer ontwikkeld in 
de jaren 60, of de nog wat oudere, eenvoudigere 
marble- calculator, maar bijvoorbeeld ook het spel-
letje dr Nim kunnen spelen. Deze zwaartekracht-
computer is er op gericht om de basis van compu-
tertechniek te leren.

Van de Mojo-robot zijn makkelijk meerdere varianten te maken.

Het laatste project waar ik mee bezig ben is een lijnvolg-
sensor met twee infraroodsensoren om een lijn te volgen 
en een kleurensensor om kleurgecodeerde ‘afslagen’ te 
volgen. Het ultieme doel hiermee is dat Mojo hiermee 
M&M’s voor me gaat sorteren, want ik vind de groene nu 
eenmaal het lekkerst.

Het wachten is nu natuurlijk op de projecten vanuit 
de community, er zijn inmiddels een aantal kinderen die 
thuis een Mojo hebben gemaakt. De 3D-ontwerplessen 
zullen later dit jaar in onze Dojo volgen.
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Algemeen / Sanneke van der Meer

Sanneke van der Meer

Eind 2016 startte ik met het organiseren van Coder-
Dojo in de bibliotheek. In elke Dojo (en we organi-
seren er sindsdien bijna elke week één op in totaal 

zeven verschillende locaties!) zien we kinderen leren en 
groeien. 

Het maakt daarbij niet uit of het hun eerste of hun 
honderdste is. Ze leren robots programmeren  zoals 
Dash en Leaphy, we hebben Micro:bits, Arduino’s en 
Raspberry Pi’s en ze leren websites, games en apps 
bouwen.

De kinderen ontmoeten gelijkgestemde kinderen en 
krijgen hulp van onze fantastische mentoren; iedereen 
werkt met elkaar samen! Als ik de trotse gezichten van 
de kinderen zie aan het einde van de sessies, dan geniet 
ik daar elke keer weer van.

(PROBEREN MEIDEN TE BETREKKEN)

CoderDojo opende een 
nieuwe wereld

Het draaien van een Dojo lijkt vaak 
mannen werk, maar niets is minder 
waar! Bij Bibliotheek Kennemerwaard 
laten ze zien dat het ook anders kan.

Sanneke van der Meer 
is Consulent Digitale 
Geletterdheid bij Bibliotheek 
Kennemerwaard en 
daarnaast ook bestuurslid 
van CoderDojo Nederland.

(DE GROOTSTE UITDAGING?)
Onze grootste uitdaging op dit moment is om meer mei-
den naar de Dojo’s te trekken. Jongens zijn nog steeds 
in de meerderheid. Gelukkig is 50% van onze mentoren 
vrouw, dus we geven hiermee al wel het goede voor-
beeld!  In de afgelopen maanden is het aantal meiden 
toegenomen. 

We geven ook programmeerlessen op scholen en 
dat helpt om meiden te interesseren om een Dojo te be-
zoeken. Het blij�  lastig als je ouders tegen hun doch-
ters hoort zeggen: “dat is niets voor jou!”. We doen er 
als bibliotheek van alles aan om ouders van gedachten 
te laten veranderen!

Ik ben nu een aantal jaren actief betrokken bij 
 CoderDojo en heb veel bijzondere mensen leren ken-
nen. Zowel on- als o� line. En dat is alleen maar meer 
geworden sinds ik deel uitmaak van de vertaalcommu-
nity van de RaspberryPi Foundation. Ik vertaal projec-
ten van het Engels naar Nederlands, en die zijn voor ie-
dereen in Nederland en België gratis beschikbaar (alle 
links zijn te vinden bij de link linksonder).

Echt, ik kan het iedereen aanraden om deel uit te 
maken van één van deze communities en te kijken waar 
je jij steentje kan bijdragen!

Op de website van de Raspberry 
Pi Foundation staan ook 

vertaalde Nederlandse 
projecten.

www.ct.nl/so� link/
19mm063
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Jan Mulder

De aanleiding voor dit project was een huise-
lijk ongemak. Het gebeurde een paar keer dat 
de voordeur van mijn appartement op een kier 

bleek te staan, terwijl ik dacht dat hij dicht was. Ik had 
hem namelijk niet goed genoeg in het slot geduwd. 
Vanuit de woonkamer of de slaapkamer was dat niet te 
zien. Nu houd ik wel van verrassingen, maar niet als er 
plotseling een vreemde in mijn woonkamer zou staan. 
Hetzelfde scenario kun je bedenken voor je achtertuin. 
Als de poortdeur niet op slot is, kan iedereen zomaar 

(BEWAKING 1.0)

Laat de Pi Zero je een 
mailtje sturen als de deur 
van je huis of koelkast  
open staat
Er zijn van die situaties waar je geen zicht op hebt. Je kunt  
bijvoorbeeld de deur van je garage vanuit je huis niet zien,  
of je hebt de koelkastdeur open laten staan. De Pi Zero W  
is ideaal om een deur of raam te controleren en een mailtje  
te sturen als die openstaat. 

(BENODIGDHEDEN)

Raspberry Pi Zero W

Pi Zero Adapter Pack

Micro-usb-voeding

Kaartlezer en mcroSD-
kaart

Reed contact met  
magneetje

Rode led met weerstand 
(circa 330 ohm)

optioneel, maar  
aanbevolen:

Soldeerbout

Python-script: (zie link)
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Project / Reed-contact

Alles past met gemak in de officiële Pi Zero behuizing. Zorg dat het reed contact tegen de behuizing 
aan ligt om een zo goed mogelijk contact met de magneet te krijgen. Het ledje kan door het dekseltje 
met het gaatje naar buiten steken.

ineens in je tuin staan. En om nou aan elke deur een 
alarm met sirene te plaatsen is wat overdreven. Van-
daar dat ik op zoek ging naar een zelfbouwoplossing 
met de compacte Pi Zero. En dat bleek een leuk avon-
tuur in hard- en software.

De kern van dit project is een simpele magneet-
schakelaar zoals die in veel deur- en raamcontacten zit. 
Dat wil zeggen aan de deur of het raam zelf zit een klein 
magneetje en aan de deurpost een 'reed-contact'. Een 
reed contact is een dun glazen buisje met daarin twee 
dunne metalen lipjes die evenwijdig naast elkaar zitten. 
Wanneer de deur gesloten is, zit de magneet vlak naast 
de sensor. 

De lipjes worden dan door de magneet tegen el-
kaar getrokken waardoor er een gesloten elektrisch 
circuit ontstaat. Gaat de deur open, dan zit de mag-
neet niet meer tegen de sensor aan en gaan de lipjes 
van elkaar af: het circuit wordt verbroken. Dit project is 
ook geschikt als uitgangspunt voor andere (uitgebrei-
dere) toepassingen, bijvoorbeeld om automatisch een 
buiten lamp aan te doen en een foto te maken als de 
tuindeur opengaat. De mogelijkheden zijn legio.

(VOORBEREIDINGEN)
Het reed-contact en de bijbehorende magneet haal-
den we uit een oud kastlampje. Aangezien we maar een 
paar van de GPIO-pinnen nodig hebben, hoef je niet per 
se een 40-pins header op de Pi Zero te solderen. We wil-
den het geheel compact houden, zodat het reed con-
tact bij de Pi in de officiële Pi-Zero-behuizing past. We 
soldeerden daarom het reed contact en de led recht-
streeks op de betreffende GPIO-gaatjes (zie schema). 
Maar wil je er geen permanente oplossing van maken 
of eerst het een en ander uitproberen, gebruik dan een 
(mini)breadboard en jumper wires om de boel aan te 
sluiten. 

Je moet dan nog wel eerst de 40-pins header uit 
het Adapter Pack op de Pi solderen. Voorzie de Pi daar-
na van de adapters voor hdmi en usb en sluit daar een 
moni tor en een toetsenbord met ingebouwd touchpad 
of trackball op aan (voor toetsenbord plus losse muis 
heb je ook nog een usbhubje nodig). Zorg dat Raspbian 
op het sd-kaartje staat en naar de laatste versie is geüp-
datet door in de terminal de commando's 
sudo apt-get update 

sudo apt-get upgrade -y 

uit te voeren. 
Vergeet niet om bij een nieuwe installatie in Pixel 

via het menu Preferences / Raspberry Pi Configuration 
het standaard wachtwoord ('raspberry') te veranderen 
in iets veiligers (tabblad System) en de tijdzone, toet-
senbordlay-out en eventueel taal in te stellen (tabblad 
Localisation). Sluit de Pi nu af en maak de stroomkabel 
los.

(COMPONENTEN AANSLUITEN)
Daarna is het tijd om de elektronica aan te sluiten. Dat 
is in dit geval erg simpel. Sluit op het breadboard het 
reed-contact en het rode ledje aan volgens het sche-
ma en verbind ze met de jumperkabels aan de GPIO- 
poorten van de Pi. Let op: stroom gaat maar in één 
richting door de led. En aan de plus-zijde (anode, het 

lange pootje) moet ook nog een weerstandje komen. De 
led fungeert als extra controle voor de werking van het 
deurcontact. 

We gebruikten voor het reed- contact de pinnum-
mers 12 (GPIO18) en 34 (GND). Dan kan hij namelijk 
mooi platliggen, als we hem direct op de GPIO-gaatjes 
aansluiten. En voor de led gebruikten we de pinnum-
mers 11 (GPIO17) en 9 (GND); dus de plus met voor-
geplaatste weerstand komt op GPIO17. Wanneer alles 
goed zit, is het tijd om de stroom aan te sluiten en de 
Pi op te starten. 

(CODE)
Start via het menu de Python 3 programmeer omgeving 
(IDLE) en maak een nieuw bestand aan. Sla dat op als 
deuralarm.py. Typ in het lege bestand de volgende 
 r egels:
import RPi.GPIO as GPIO 

GPIO.setmode(GPIO.BCM) 

deur_pin = 18 

(De hardware is uit te breiden 
met bijvoorbeeld een pir-sensor 

en een camera)
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Het aansluitschema is supersimpel. Zorg dat de GPIO-nummers in het script overeenkomen met 
de gebruikte GPIO-aansluitingen.

Het script stuurt een mailtje met de alarmmelding.

Met de eerste regel importeren we de benodigde biblio-
theek in de GPIO-namespace. setmode(GPIO.BCM) in 
regel twee zorgt ervoor dat Python de GPIO-pinnum-
mering van de processor (BCM, Broadcom) gebruikt en 
niet de nummering van de pinnen zelf (GPIO.BOARD). 
Daaronder zetten we het betreffende nummer in een 
variabele.

Daarna volgt het instellen van de uitgangs toestand 
van de GPIO-pin voor het reed-contact. We zetten hem 
hoog (1) zodat hij bij het weghalen van de magneet naar 
0 gaat, de trigger voor alarm:
GPIO.setup(deur_pin, GPIO.IN, pull_up_down= 

GPIO.PUD_UP)

Nu kunnen we met een lus dit oneindig door laten 
 lopen:
while True:  

 if GPIO.input(deur_pin):  

 print ("DEUR is OPEN!") 

Sla het bestand op en druk op F5 om de code te tes-
ten. In het shell-venster van Python moet nu na enke-
le seconden de melding DEUR is OPEN! herhaaldelijk 

 verschijnen met een interval van een halve seconde. 
Houd de magneet naast het reed-contact, en de mel-
dingen stoppen. Gebruik Ctrl+C om het script te stop-
pen. 

Als deze eerste test gelukt is, kunnen we het script 
uitbreiden, zodat bij een open deur ook de led gaat 
branden: 
import RPi.GPIO as GPIO 

GPIO.setmode(GPIO.BCM) 

deur_pin = 18 

led_pin = 17 

GPIO.setup(deur_pin, GPIO.IN, pull_up_down= 

GPIO.PUD_UP)

GPIO.setup(led_pin, GPIO.OUT) 

while True: 

 if GPIO.input(deur_pin): 

 GPIO.output(led_pin, True) 

 print ("DEUR is OPEN!")

Hierna voegen we aan de lus een elif toe om wanneer 
de deur weer dicht is, de led uit te zetten en de melding 
'DEUR is DICHT!' te geven.
while True: 

 if GPIO.input(deur_pin):  

 GPIO.output(led_pin, True) 

 print ("DEUR is OPEN!") 

 elif GPIO.output(led_pin, False) 

 print ("DEUR is DICHT!") 

Als dit werkt, komt de volgende stap: het versturen 
van een waarschuwing per mail. Daarvoor moeten we 
 bovenin het script de smtp-bibliotheek voor Python 
importeren import smtplib, en vervolgens de instel-
lingen voor de mail, de mailserver en het mailaccount 
toevoegen; als laatste wordt het hele bericht samen-
gesteld: 
#setup van gmail-mail 

TO = 'mijn-eerste-account@gmail.com' 

SUBJECT = 'Deuralarm' 

TEXT = 'Deur is open!' 

#setup van gmail-afzender 

gmail_sender = 'mijn-tweede-account@gmail.com' 

gmail_passwd = 'mijn gmail-wachtwoord' 

#setup van gmail-server 

server = smtplib.SMTP('smtp.gmail.com', 587) 

server.ehlo() 

server.starttls() 

server.ehlo 

server.login(gmail_sender, gmail_passwd) 

#gmail bericht 

BODY = '\r\n'.join([ 

 'To: %s' % TO, 

 'From: %s' % gmail_sender , 

 'Subject: %s' % SUBJECT , 

 '', 

 TEXT 

 ]) 

Vergeet niet om de dummy-gmailaccounts en het 
-wachtwoord in het script te vervangen door je eigen 
gegevens. Het beste kun je hier aparte mailaccounts 
voor aanmaken. Tot slot voegen we de opdracht voor 
het versturen van de mail toe aan het if-statement in de 
lus:
server.sendmail(gmail_sender, [TO], BODY) 
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Project / Reed-contact

(REED-CONTACT)

Een reed-contact (of reed-switch) werkt als een gewone simpele drukknop, maar 
dan een die bediend wordt met een magneet. Hij bestaat uit een dun glazen buis-
je met daarin twee metalen lipjes die parallel naast elkaar liggen. Reed-contacts 
zijn er in twee types: normally-open (NO) en normally-closed (NC). Bij een NO-type 
raken de twee lipjes elkaar niet, tenzij je de magneet erbij houdt. Bij een NC raken 
de lipjes elkaar wel totdat je de magneet erbij houdt. In dit project gebruiken we 
een NO-type.

Het voordeel van een reed- 
contact ten opzichte van een ge-
wone drukknop is ook dat de lipjes 
beschermd zijn tegen stof, vocht 
en corrosie, omdat ze volledig af-
gesloten zijn van de buitenwereld.

Een reed-contact van het type NO (normally 
open).

Het script zoals het draait in de Python Shell. 

Het elif-statement daarna zet alles weer terug naar de 
uitgangspositie en bevestigt dat in de shell met de tekst 
"DEUR is DICHT!":
 elif Current_State==0 and Previous_State==1: 

 GPIO.output(led_pin, False) 

 print ("DEUR is DICHT!") 

 Previous_State=0 

In de definitieve code gebruiken we de variabelen 
 Current_State en Previous_State voor de huidige en 
voorgaande toestand (0 of 1, zodat we die als referen-
tie kunnen gebruiken voor het schakelen van de acties.

Voor de afwerking hebben we de hele lus ten  slotte 
in een try-except statement gezet, zodat je het pro-
gramma met Ctrl+C kunt stoppen zonder dat de inter-
preter met een KeyboardInterrupt-exception komt. 
Hierbij worden als laatste de GPIO-pinnen ook gereset. 
Download de hele Python-code via de link hiernaast.

(EN VERDER)
Dit project is bedoeld als opzetje dat je verder kunt uit-
breiden en aanpassen aan je eigen wensen. Om te be-
ginnen zou je willen dat bij het opstarten van de Pi het 
script automatisch start. Daarvoor open je het bestand 
/etc/rc.local:
sudo nano /etc.rc.local 

en voeg je boven de laatste regel exit 0 dit toe:
python /home/pi/deuralarm.py & 

Zorg vervolgens dat de Pi opstart in de commandline 
interface, 'Preferences / Raspberry Pi Configuration / 
System / To CLI'.

Wat het Python-script betreft kun je bijvoorbeeld 
nog een vertraging inbouwen in de registratie of de 
deur openstaat. Dan krijg je alleen een melding als de 
deur langere tijd open blijft staan, en niet elke keer als 

hij kort even open gaat. Daarvoor kun je bijvoorbeeld 
een regel met time.sleep(10) toevoegen aan het be-
gin van de lus, direct onder de regel Current_State 
= GPIO.input(deur_pin). Vergeet niet om helemaal 
aan het begin van het script de regel import time toe 
te voegen. De hardware is uit te breiden met bijvoor-
beeld een pir-sensor en een camera om een foto te ma-
ken en in de mail mee te sturen, telkens wanneer er ie-
mand binnenkomt. Je zou in plaats van de mail ook een 
messenger kunnen gebruiken voor het versturen van de 
meldingen.

Om de Pi op afstand te beheren, kun je SSH gebrui-
ken of als je alles liever via de GUI doet, de VNC Vie-
wer. Beide moet je eerst nog activeren in 'Preferences / 
Raspberry Pi Configuration / Interfaces'.

www.ct.nl/softlink/
19mm064
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(PHASER.IO)

Games maken  
is leuk
Laten we wel wezen, spelletjes zijn een enorme business. Er 
worden miljarden mee verdiend en de videogame-industrie 
is groter dan de filmindustrie als het om geld gaat. Spelletjes 
zijn immers ook leuk voor jong en oud. Als je wilt leren 
programmeren, spreekt het maken van een spel snel  
tot de verbeelding.

Sander Gerz

Er zijn allerlei manieren om zelf een spel te maken. 
Scratch ligt voor de hand, en dat is ook een van de 
meest gebruikte programmeeromgevingen die je bij 

een CoderDojo tegenkomt. Door de grafische interface en 
de vertaling naar het Nederlands is de drempel laag om kin
deren de beginselen van het programmeren te leren. Tege
lijkertijd is het heel flexibel zodat je er zowat ieder speltype 
van eenvoudig tot supermoeilijk mee zou kunnen maken. 
Bovendien kan je Scratch koppelen aan andere apparaten 
zoals een Arduino of Lego Mindstorms, zodat je spelwereld 
nog groter wordt. 

Toch komt er een moment dat je misschien nog ver
der wilt gaan en je creatieve skills op een andere program
meeromgeving wilt uitproberen. In dat geval zou je Java
Script  kunnen leren. Deze taal staat al jaren in de top meest 
gebruikte programmeertalen. Dat ligt voor de hand, want 
praktisch iedere website op het internet gebruikt JavaScript 
op een of andere manier. Zet JavaScript  uit in je browser, 
en je zult merken dat veel websites niet meer goed werken. 

(JAVASCRIPT  IS LASTIG)
De stap van Scratch naar JavaScript , of naar iedere andere 
programmeertaal die gebaseerd is op tekst, kan helaas best 
wel groot zijn. JavaScript kent net als Scratch allerlei con
structies zoals:
var score = 0;

function scoreOmhoog()

{

    score = score + 1;

}

var event = new Event(‘ScoreVeranderd’);

Dat lijkt eigenlijk niet eens zo ingewikkeld. Het is vooral wen
nen aan het idee dat je deze regels met de hand moet in
typen en dat je goed moet opletten waar je een puntkomma 
en accolades zet. Ook kan een JavaScriptbestand wel een 
paar honderd regels bevatten en soms nog wel veel meer. 
Dan is het vooral de uitdaging om de code overzichtelijk en 
leesbaar te houden. Je wilt immers begrijpen wat er gebeurt 
en kunnen ingrijpen als iets niet goed werkt.

In plaats het slepen met blokken moet je nu dus meer 
doen om iets voor elkaar te krijgen. Daar waar je in Scratch 

in vijf minuten al een eind op weg bent, zal je in JavaScript 
wat meer werk moeten verzetten. Gelukkig zijn er functie
bibliotheken, ook wel frameworks genoemd, waar al veel in 
zit zodat je ook weer niet helemaal vanaf niets hoeft te star
ten. Phaser is zo’n framework.

(WAT IS PHASER?)
Phaser is een gratis te gebruiken framework voor het maken 
van HTML5 games voor de webbrowser. Het enige dat de 
webbrowser moet ondersteunen is het <canvas>element. 
De meeste moderne browsers hebben daar geen moeite 
mee. Je vindt Phaser op de website http://phaser.io/. 

Phaser biedt je makkelijk aan te spreken functies voor 
geluid, animaties, invoer via muis en toetsenbord, en een 
 camera. In veel spellen heb je dingen als zwaarte kracht, 
valsnelheid en botsingen. Ook die zitten in Phaser. 

Op de website van Phaser staan heel veel voorbeelden 
van spelletjes die je ermee kunt maken. Je kunt bovendien 
via het forum, Discord en Slack met andere makers in con
tact komen als je ergens niet uitkomt. 

(WAAR BEGIN IK?)
Om te beginnen met Phaser moet je eerst een idee hebben 
van wat je wilt maken. De makkelijkste stap is een van de 
vele voorbeelden gebruiken die op de site staan en als je dat 
eenmaal werkend hebt, kun je je spel naar hartenlust aan
passen, uitbreiden, verbeteren en weet je bovendien wat de 
belangrijkste elementen zijn om een spel te kunnen maken. 

Nu zeggen we, beginnen met Phaser. Maar… moeten 
we niet eerst beginnen met het leren van JavaScript? Met de 
Java Scriptworkshop die we bij de CoderDojo volgen heb
ben we gemerkt dat kinderen graag snel willen zien waar 
hun werk toe leidt. Dat betekent dat we niet te lang stil blij
ven staan bij de concepten van functies en variabelen. Het is 
natuurlijk wel belangrijk om wat begrip hiervan te hebben. 
Dus als je nog nooit iets van JavaScript gezien hebt of ermee 
gedaan hebt is games maken wel een sprong in het diepe, en 
proberen we eerst wat eenvoudigere opdrachten. 

Wat we ook merken is dat de typevaardigheid van kin
deren een bottleneck kan zijn bij het zelf bouwen van een 
spel in JavaScript. Het zijn immers tekstregels die je moet 
invoeren en een enkele typefout kan ervoor zorgen dat het 
hele spel niet meer werkt. Daarom hebben we de instructies 
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Project / Games met Phaser

en coderegels digitaal gemaakt zodat ze stap voor stap de 
code kunnen kopiëren en plakken naar hun bronbestand. 

(WAT HEB IK NODIG?)
Om een spel in JavaScript kunnen maken, heb je de volgen
de dingen nodig: een browser (bijvoorbeeld Chrome, Firefox 
of Edge), en een programma om code te schrijven. Wij ge
bruiken hiervoor Visual Studio Code. Je kunt dit program
ma gratis downloaden via: https://code.visualstudio.com/. 
Daarnaast moet je nog een webserver hebben om de be
standen naar de browser te sturen. We gebruiken hiervoor 
een uitbreiding, ook wel extensie genoemd, voor Visual Stu
dio Code: liveserver. Zodra je Visual Studio Code hebt gestart 
kan je deze extensie installeren met het commando: 
ext install ritwickdey.liveserver.

(SPACE INVADERS!)
Het spel dat we als voorbeeld gaan maken is Space Invaders, 
de klassieker van inmiddels meer dan 40 jaar oud. Maar nog 
altijd leuk om te maken én te spelen. De code en de instruc
ties voor de workshop kun je vinden via de link bij dit arti
kel. Je kunt de opdrachtbestanden downloaden via de knop 
‘Clone or download’. Onthoud waar je het bestand op je 
eigen computer opslaat en de inhoud van het bestand uit
pakt. In de map ‘/opdrachten/invaders’ staan namelijk wat 
bestanden die je nodig hebt in het spel. 

Als je de bronbestanden van GitHub hebt gedownload 
en uitgepakt, start je Visual Studio Code. Kies dan via ‘File 
/  Open Folder’ de map /opdrachten/invaders onder de plek 
waar je eerder de bronbestanden hebt uitgepakt. Nu zie je 
links in het scherm de sectie Explorer met daarin de map 
Invaders die de bestanden index.html en invaders.js bevat. 
Het echte werk kom in dat laatste bestand te staan.

De drie belangrijkste functies die een spel nodig heeft 
zijn preload, create en update. De functie preload is ervoor 
bedoeld om plaatjes en geluiden in het geheugen te laden. 
De functie create zorgt ervoor dat de onderdelen van het 
spel op de juiste plek worden gezet zodat het spel kan begin
nen. Phaser zorgt er automatisch voor dat de functie update 
60 keer per seconde wordt uitgevoerd. In deze functie staan 
daarom alle instructies die tijdens het spelen moeten wor
den uitgevoerd. Hier vertel je bijvoorbeeld wat er moet ge
beuren bij het indrukken van een toets.

In het voorbeeldbestand staat de hele code, die je in een 
eigen project kunt plakken. Ook voor andere games als Zoek 
de Schatkist en Flappy Bird zijn er bronbestanden.

(EN ALS JE KLAAR BENT?)
Wanneer het spel klaar is, kun je het natuurlijk spelen. Maar 
het is ook mogelijk om het spel te verbeteren. Zo kun je het 
spel moeilijker maken als je te vaak wint. Of juist makkelij
ker als het te lastig is. Je kunt ook de plaatjes aanpassen die 
gebruikt worden in het spel zodat je met een alien of held 
speelt die je zelf hebt bedacht. 

Als je de smaak echt te pakken hebt, kun je natuurlijk 
een eigen spel bedenken en bouwen. Je hoeft alleen maar 
te bedenken hoe je speelveld eruit ziet, waar de held van het 
spel staat en hoe je deze laat bewegen en reageren op wat er 
in het spel gebeurt.

Het is soms lastig om een goede balans te vinden tussen 
de eenvoud om een spel te maken en tegelijkertijd te leren 
wat je met JavaScript allemaal kan. Nu gebruiken we Phaser 
om al veel werk te omzeilen. Maar je zou, als mentor, zelfs 
een compleet spel in een apart bestand kunnen zetten en 
dan alleen de instructie var game = new Game(); laten 
programmeren om het hele spel klaar te hebben. Maar daar 
worden we, of in ieder geval de kinderen, niet wijzer van. 

Door het kopiëren en plakken van code in stappen pro
beren we te voorkomen dat het maken van het spel vast
loopt op een typfout en zorgen we er tegelijkertijd voor dat 
er sneller wat zichtbaar wordt. Tegelijkertijd kun je je af
vragen hoeveel iemand leert van het ‘blind’ kopiëren. Want 
dat gebeurt ook. Dan gaat het vooral om zo snel mogelijk het 
doel te halen en niet te leren van de weg ernaartoe. Omdat 
we in een CoderDojo geen examens afnemen of cijfers geven 
maken we ons er niet al te druk om. We proberen vooral en
thousiasme en nieuwsgierigheid te kweken. 

Mentoren die zelf al ervaring hebben met JavaScript zul
len sneller in staat zijn te helpen als iemand niet verder komt 
of een foutmelding krijgt. Als je nog niet eerder met Java
Script hebt gewerkt kan het handig zijn om wat oefeningen 
te doen via https://www.codecademy.com/learn/introduc
tiontoJavaScript  en https://learnJavaScript.online/. 

Mocht je de smaak te pakken hebben, dan kun je na
tuurlijk op de website Phaser.io nog veel meer voorbeelden 
vinden en inspiratie opdoen. Op https://www.code cademy.
com/learn/learnphaser staat een complete cursus voor 
Phaser. Zodra Javascript weinig geheimen meer kent kan 
je natuurlijk verder met andere programmeertalen als Java, 
C# en Python. Als programmeur ben je nooit uitgeleerd! 

www.ct.nl/softlink/
19mm068

Deze versie van Space Invaders is met Phaser gemaakt.

Maar ook geheel andere spellen 
zijn met Phaser mogelijk: zoek de 
schatkist.
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(CODERDOJO ALS OPSTAPJE)

Carrière in de IT
Als de kinderen bij een Dojo onder begeleiding van vrijwilligers enthousiast aan de  
slag zijn met hun projecten, leren daar niet alleen de kinderen wat van. Ook de  
coaches leren van het begeleiden en de problemen die daarop kunnen optreden.  
Met soms een carrière in de IT als gevolg.

Noud van Kruysbergen

Thomas van der Berg was tijdens zijn minor-studie 
Game Design aan de NHL in Leeuwarden op zoek 
naar een mogelijkheid om zijn netwerk wat uit te 

breiden. Hij vond aansluiting bij de CoderDojo-groep in 
Leeuwarden, en ging aan de slag om allerlei leuke pro-
jecten te bedenken en op te zetten voor de maandelijkse 
Dojo. 

Niet alleen het samenwerken van de kinderen onder-
ling, ook het samenwerken met de andere vrijwilligers was 
daarbij van belang.

CoderDojo Leeuwarden komt maandelijks bij elkaar, en 
heeft dan meestal drie hoofdonderwerpen waar kinderen 
uit kunnen kiezen, waaronder HTML, Scratch, Raspberry 
Pi en JavaScript. Het gaat daarbij niet alleen om het aan-
leren van bepaalde vaardigheden op die gebieden, maar 
ook om het sociale aspect van zo’n groep. Soms is het leuk 
om te zien dat bij een HTML-groep de wat oudere kinderen 
uit zichzelf de jongere of minder ervaren kinderen helpen. 
Dat is een dynamisch proces, waar je als begeleiding al-
leen maar naar hoeft te kijken.

Thomas merkte dat de wereld van Game Design ei-
genlijk niet zo toegankelijk is. De meeste bedrijven op dat 
vlak zitten in Amsterdam of Utrecht, en omdat Nederland 
goed staat aangeschreven op het gebied van gamedesign, 
kunnen die bedrijven kiezen uit een heel arsenaal aan po-
tentiële medewerkers, die dan hard moeten werken voor 
een naar rato minder hoog salaris. In de IT-wereld is het 
eigenlijk andersom: daar zijn vacatures genoeg, en wordt 
er ook prima betaald. 

(TRAINEESHIP)
Omdat Thomas mede door zijn werk bij CoderDojo een 
brede interesse had, werd zijn interesse gewekt door een 
IT-traineeship bij Yacht. Daar kon hij zich via een interne 
opleiding bekwamen op IT-gebied. Het leuke aan game-
design is dat je te maken krijgt met veel verschillende as-
pecten: natuurlijk vormgeving, maar ook programmeren 
en gezamenlijk projecten uitvoeren. Dat ligt qua werkwij-
ze niet ver af van wat in de reguliere IT gangbaar is.

Altijd een gezellige boel bij de maandelijkse bijeenkomsten.
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Algemeen / IT-carrière

Tijdens een project bij ING werd hem gevraagd of hij 
niet de security-richting in wilde, en daar had hij wel 
oren naar. Met de certificaten CEH en OSCP op zak voer-
de hij projecten uit bij onder meer Aegon en NDC. Door 
zijn doorontwikkeling tot ethisch hacker en specialisatie 
als pentester (de korte benaming van penetration tester, 
simpelweg gezegd iemand die ergens probeert om naar 
binnen te komen) heeft hij nu grappig genoeg meer het 
idee een game te spelen dan bij gamedesign het geval 
was.  

(BLOKHUISPOORT)
De Dojo in Leeuwarden worden gehouden in de Blok-
huispoort, een oude kazerne en gevangenis, die nu ge-
heel omgetoverd wordt tot een cultureel bedrijvencen-
trum. Daar zit ook Frack, oftewel Hackerspace Friesland. 

Thomas helpt een kind op weg bij 
CoderDojo Leeuwarden.

Aan de hand van een 
stappenplan wordt uitgelegd 
hoe je een website kunt maken.

De deel nemers en bezoekers daarvan houden zich graag 
bezig met het samen denken en praten over en werken 
aan zeer uiteenlopende technische projecten. Het doel 
daarvan is het vergaren van kennis, kennis delen en 
samen werken. Het is dan ook niet toevallig dat Thomas 
daar lid van is. En omdat stilstand achteruitgang is, is 
Thomas nu bezig met het certificaat voor LPIC-1 van het 
Linux Professional Institute.

Dit profiel laat heel mooi zien wat de invloed van 
 CoderDojo kan zijn. Het kweken van interesse voor IT- 
achtige onderwerpen en het met elkaar bezig zijn zorgt 
voor een goede basis om later op zelfstandige wijze de 
IT-wereld verder te betreden. Uit het verhaal van Thomas 
blijkt wel dat dit niet alleen voor de deelnemende kinde-
ren geldt, maar ook op hun begeleiders van toepassing 
kan zijn.
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Mirko Dölle en Noud van Kruysbergen

Monitoringoplossingen als Nagios, Icinga en 
Check_MK zijn ongetwijfeld krachtige tools, 
maar het gebruik ervan vergt wel de nodige 

voorkennis en een inwerkperiode. Bovendien moeten 
er op de te monitoren servers diensten ingesteld wor-
den die de monitoringdata gaan leveren. Terwijl een-
voudige data zoals processor- en geheugenbelasting 
vaak genoeg zijn om te beoordelen of een server wat 
extra aandacht nodig heeft of niet.

Door het combineren van ClusterSSH en de perfor-
mance- monitor nmon kun je makkelijk een handvol 
servers en clients in het oog houden als je eenvoudig-
weg nmon op elke server installeert. De data worden 
door een Raspberry Pi via SSH verzameld en overzich-
telijk getoond op een groot scherm. Behalve nmon en 
SSH zijn op de servers en de client geen andere dien-
sten nodig.

(VERZAMELEN)
De performance-monitor nmon levert de processor- en 
geheugenbelasting, maar ook statistieken over het net-
werk en de harde schijven. De clou: nmon heeft geen 
rootrechten nodig, een eenvoudig user-account is al 
voldoende. Dat kun je gebruiken om op elke server een 

(KLEINE BROER)
Server-monitoring met 
een Raspberry Pi
Servermonitoring hoeft niet altijd complex te zijn, veel  
basisdata zijn ook zonder een totaaloplossing als Nagios of 
Check_MK te monitoren. Dat kan zelfs met de kleine  
Raspberry Pi – en een groot scherm voor het overzicht.

aparte nmon-user aan te maken, die via SSH als eni-
ge commando nmon mag uitvoeren. Cluster SSH zorgt 
ervoor dat de nmon-output van alle servers op een 
Raspberry Pi bij elkaar wordt geharkt en op de desktop 
wordt weergegeven.

Om ervoor te zorgen dat de Raspberry Pi later met 
ClusterSSH op alle servers nmon kan aanroepen zon-
der het opgeven van toegangsgegevens, open je op de 
Pixel-desktop van Raspbian een Terminal. 

Maak met het commando ssh-keygen eerst een 
sleutel aan. Als je de standaardinstellingen overneemt, 
komt je publieke sleutel in het bestand .ssh/id_rsa.pub 
te staan als enkele regel met een lange alfanumerieke 
tekenreeks.

Bovendien vraagt ssh-keygen naar een pass phrase 
om de SSH-sleutel van de Raspberry Pi te beschermen 
tegen misbruik – wat in principe een goed idee is. Al-
leen heb je dan wel een toetsenbord nodig om de pass-
phrase na elke herstart in te typen. Zonder pass phrase 
start de servermonitoring automatisch.

Als je ClusterSSH nog niet op de Raspberry Pi hebt 
staan, moet je dat eerst nog even doen met 
sudo apt-get install clusterssh.

Bij de volgende stap maak je op de te monitoren servers 
de gebruiker nmon aan, waar je rootrechten voor nodig 
hebt: useradd-m nmon. 

Om ervoor te zorgen dat de Raspberry Pi zich met 
een SSH-key mag aanmelden en dan beperkt wordt tot 
het gebruik van het commando nmon, maak je de direc-
tory /home/nmon/.ssh aan:
mkdir -p -m 700 /home/nmon/.ssh

Daarin maak je het bestand authorized_keys aan, waar-
in je de commandobeperking zet en de alfanumerieke 
publieke sleutel van de Raspberry Pi uit het bestand 
id_rsa.pub:
command="/usr/bin/nmon" ssh-rsa AA...

Als laatste moet je dan nog de rechten aanpassen:
chown -R nmon:nmon /home/nmon/.ssh

chmod 600 /home/nmon/.ssh/a*_keys

Daarmee is alles aan de serverkant al klaar.

(BIJNAMEN)
ClusterSSH onderscheidt zich van een gewone SSH- 
sessie in een Terminal doordat het programma voor 
elke aangegeven server een eigen Terminal-venster 
opent en deze vensters alfabetisch naast en onder el-
kaar geordend toont op basis van de opgegeven host-
namen. 

Daarnaast is er een tekstinvoerveld dat met alle Ter-
minals verbonden is. Een commando dat je daar intypt, 
wordt dan op alle Terminals tegelijkertijd uitgevoerd. 
Op die manier kun je ook nmon op alle servers tegelij-
kertijd bedienen en bijvoorbeeld met de commando’s c 
en m de processor- en de memory- belasting op alle Ter-
minals weergeven.

Met welke servers ClusterSSH contact moet maken, 
kun je aangeven in het bestand .clusterssh/clusters, dat 
je nieuw moet aanmaken. Daarin krijgt elke server een 
alias, zoals in dit voorbeeld:
monitor nmon@localhost

server1 nmon@3.123.1.23

server2 nmon@my.example.com:1022
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Project / Servermonitoring

Raspberry Pi video-modi
Resolutie Framerate hdmi_group hdmi_mode

1920 × 1080 60 fps, progressive 1 16

1920 × 1080 50 fps, progressive 1 31

1920 × 1080 60 fps, interlaced 1 5

1920 × 1080 50 fps, interlaced 1 20

1280 × 720 60 fps, progressive 1 4

1280 × 720 60 fps, progressive 1 19

1366 × 768 60 fps, progressive 2 81

Daarmee heb je de aliassen monitor, server1 en ser-
ver2 gedefinieerd – waarbij ClusterSSH bij server2 de 
poort 1022 zal gebruiken in plaats van de standaard 
SSH-poort 22. Je kunt ook meerdere aliassen samen-
voegen met all server1 server2 monitor. Door cssh 
all uit te voeren, zal ClusterSSH een verbinding opbou-
wen met alle servers die vallen onder het alias all en 
voor elke server een eigen Terminal-venster openen. 
Via SSH wordt wel voor elke verbinding afzonderlijk 
gevraagd naar de passphrase van de sleutels. Dat is te 
voorkomen door de SSH-agent vooraf te starten en de 
sleutels te laden. Daarna kun je ClusterSSH starten zon-
der dat er verder nog naar iets gevraagd wordt:
ssh-agent

ssh-add .ssh/id_rsa

cssh all

Die commando’s kun je het beste opslaan in het script 
mon, waarbij je aan het begin nog de bekende shebang 
#!/bin/bash moet toevoegen, zodat het script zelf-
standig kan draaien. Bovendien moet je het met chmod 
a+x mon uitvoerbaar maken.

Om ervoor te zorgen dat het script in het vervolg 
na een herstart automatisch uitgevoerd wordt, kopi-
eer je eerst het bestand autostart uit de map /etc/xdg/ 
lxsession /LXDE-pi naar ~/.config/lxsession/LXDE-pi en 
voeg je aan het eind de volgende regel toe:
@lxterminal -e /home/pi/mon

Op die manier geconfigureerd, wacht de SSH-agent na 
een herstart van de Raspberry Pi op het intypen van de 
SSH-passphrase, en vervolgens maakt ClusterSSH dan 
de verbindingen met de servers.

Aan de ordening van de Terminal-vensters door 
ClusterSSH valt nog wat te verbeteren. De afstan-
den tussen de in vergelijking grote venstertitels en de 
menu’s van de Pixel-desktop van Raspbian zijn bijvoor-
beeld te klein. Dat is in het bestand ~/.clusterssh/con-
fig echter makkelijk te corrigeren door een paar pixels 
ruimte boven de eigenlijke Terminals te reserveren:
terminal_reserve_top=40

Met andere parameters, die je eveneens in het configu-
ratiebestand kunt vinden, kun je ook de grootte van de 
vensters en het font en de grootte daarvan veranderen.

(SCHERM OP AAN)
Dan moet je nog één ding doen voordat je de Raspberry 
Pi in productiegebruik kunt nemen: je moet voor komen 
dat de X-server na tien minuten van in activiteit het 
beeldscherm op zwart zet. De meest absurde, maar ook 
simpelste manier is om een screensaver te installeren 
en die dan meteen daarna weer uit te schakelen. Voor 
het installeren voer je het volgende commando uit:
sudo apt-get install xscreensaver. 

Vervolgens zit de screensaver in het menu van de Rasp-
bian-desktop onder Settings. Raspbian merkt bij de 
eerste aanroep dat de screensaver nog niet draait – en 
start hem dan alsnog. Dan zet je op het tabblad ‘Dis-
play Modes’ de modus van ‘Random Screen Saver’ op 
‘Dis able Screen Saver’ – waardoor de monitor dan altijd 
aan blijft  staan.

Om de belangrijkste waarden altijd in de gaten te 
kunnen houden, moet je een zo groot mogelijke mo-
nitor op de Raspberry Pi aansluiten. Daar zou je bij-

voorbeeld prima een tv voor kunnen gebruiken – zelfs 
een nieuwe is vaak nog goedkoper dan een  monitor met 
dezelfde afmetingen. De enige beperking: het moet een 
model zijn dat met full-hd overweg kan, oft ewel 1920 
bij 1080 pixels. Met name bij de tv’s met de grootte van 
32 inch heb je vaak alleen HD-ready: die hebben dan 
een reso lutie van 1366 bij 768 pixels. Een full-hd-signaal 
wordt dan omlaag geschaald, wat tot een zeer slechte 
leesbaarheid leidt. Een HD-ready-tv moet je dan ook al-
leen gebruiken als het commando xrandr in de Terminal 
de oorspronkelijke resolutie van de tv laat zien en niet 
1920 bij 1080. Soms kan het nodig zijn om de Raspberry 
Pi op een VGA- of DVI-ingang van een tv aan te sluiten, 
als die er al is, zodat de Raspberry Pi de tv op de juiste 
manier kan aansturen – sommige apparaten melden op 
de verschillende ingangen soms verschillende resoluties.

(OPLOSMIDDELEN)
Als de Raspberry Pi automatisch terugvalt op een 
zeer lage resolutie, kan dit komen doordat de tv via 
de HDMI- of DVI-ingang incomplete of zelfs verkeerde 
EDID-data aan de Raspberry Pi meldt. In het ergste ge-
val start de Raspberry Pi dan met 640 bij 480 pixels. Dat 
betekent echter niet dat de tv geen hogere resoluties 
ondersteunt – soms hoef je de Raspberry Pi alleen van 
de progressive- naar de interlaced-modus om te scha-
kelen om een beeld te krijgen.

Dat doe je met het bestand /boot/config.txt. Daar 
staan de parameters hdmi_group en hdmi_mode, die 
standaard voorzien zijn van hekjes (hashtags) aan het 
begin van de regel. Verwijder de hekjes en vul daar 
een waarde in uit de tabel op deze pagina. De klassie-
ke video- modi krijg je voor elkaar met hdmi_group=1, 
de voor pc’s gebruikelijke resolutie 1366 bij 768 krijg je 
echter alleen met hdmi_group=2. De tabel is niet com-
pleet, maar laat alleen de voor tv’s gebruikelijke waar-
den zien. Meer dan full-hd kan een Raspberry Pi so-
wieso niet aan, de maximale resolutie is 1920 bij 1080 
pixels met een lage framerate.

Om de instellingen te laten werken, moet je de 
Raspberry Pi elke keer herstarten. Zorg dat je een twee-
de computer en een microSD-kaartlezer of SSH-client 
in de buurt hebt, want als je een modus afgedwongen 
hebt waar de tv niets mee kan beginnen, krijg je hele-
maal geen beeld. Dan moet je een andere waarde in het 
bestand config.txt gaan zetten. Als helemaal niets lijkt 
te werken, kun je de parameters hdmi_group en  hdmi_
mode altijd weer uit het bestand config.txt halen of er 
weer hekjes voor zetten – dan gebruikt de Raspberry Pi 
weer de normale standaardresolutie.

hdmi_mode
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Merlin Schumacher en Noud van Kruysbergen

Het stellen van een netwerkdiagnose is altijd vrij 
complex. Heb je alleen de configuratie van je ei-
gen pc verkloot of is de router naar de Filistij-

nen? Dan zou een tweede apparaat in het netwerk wel 
handig zijn. Maar heeft een notebook tegenwoordig 
nog een netwerkaansluiting?

Met een Raspberry Pi kun je zowel het wifi als je LAN 
onderzoeken, Onze c't-net-tester voor de Raspberry Pi 
gaat uit van eenvoudige touchbediening en helpt bij 
het analyseren van de onderliggende netwerktoestand. 
Dat systeem is zo compact, dat je het altijd bij je kunt 
hebben en ook bij vrienden en familie snel kunt achter-
halen waar het probleem zit.

Een Raspberry Pi van een paar tientjes kan natuur-
lijk niet op alle facetten meekomen met professionele 
netwerktesters van een paar honderd euro. Voor het 
achterhalen van de in een thuisnetwerk meest voorko-
mende storingen voldoet echter vaak een opsomming 
van de ip-adressen, het zoeken van draadloze netwer-
ken en het controleren van de internetverbinding. 

Wat niet kan, is het detecteren van hardware- en 
kabelproblemen. Daar heb je gespecialiseerde appara-
tuur voor nodig. Voor het loggen van netwerkpakketten 
zijn andere Pi-projecten op basis van Wireshark beter 
geschikt [1]. Als je meer zou willen dan wij tot nu toe ge-
implementeerd hebben, kun je onze opensource soft-
ware gewoon uitbreiden.

(HARDWARE)
Welke Raspberry Pi je als basis gebruikt, maakt in prin-
cipe niet uit. De interface is namelijk in Python geschre-

(NETBERRY)

Netwerken testen  
met de Raspberry Pi
Deelt de router geen ip-adressen meer uit of is er een netwerk-
kabel kapot? Doet de smartphone moeilijk of is er echt geen 
wifi? Met onze Pi-netwerktester kun je analyseren waar het 
probleem zit.

ven en werkt op alle modellen. Als je een model zonder 
wifi hebt, worden de wifi-functies van de software sim-
pelweg gedeactiveerd. Het omgekeerd geldt als je een 
Raspberry Pi Zero (W) zonder netwerkaansluiting ge-
bruikt, dan is de betreffende optie ook niet te selecte-
ren. Je kunt een ontbrekende interface later altijd nog 
toevoegen met een usb-adapter, als de Linux-kernel 
van Raspbian die dan tenminste ondersteunt.

Naast een Raspberry Pi heb je ook nog een touch-
screen voor de Pi nodig. Of dat een klein 2,8"-display of 
het officiële 7"-touchscreen van Raspberry Pi is, maakt 
in principe niet uit. De grafische interface van het pro-
ject schaalt naar de resolutie en is van 320 bij 240 pixels 
tot full-hd te bedienen. Als je geen touchscreen hebt, 
kan het ook met een willekeurig gewoon scherm en een 
muis.

(SOFTWARE)
Als basis van de netwerktester dient de lichte versie 
Raspbian Lite. Download eerst de meest recente ver-
sie van de website van de Raspberry Pi Foundation. De 
link voor het downloaden en een link naar de GitHub- 
repository voor de netwerktester staat bij de link op de 
laatste pagina van dit artikel. 

Nadat je de image op je sd-kaart hebt gezet (daar-
voor raden we het programma Etcher aan) en de Rasp-
berry Pi ermee gestart hebt, log je in. Dat kan ook via 
SSH. Om SSH al bij het starten van het systeem te ac-
tiveren, maak je een bestand met de naam SSH aan op 
de bootpartitie van de sd-kaart. Vervolgens werk je de 
systeemsoftware eerst bij met 
sudo apt update

sudo apt upgrade

Na het voltooien van het bijwerken herstart je de Rasp-
berry Pi. Dan moet je het touchscreen nog installeren 
volgens de handleiding van de fabrikant. Als je ge-
vraagd wordt of het display de output van de X-server 
moet weergeven, moet je dat bevestigen. 

De X-server is nodig voor de c't-net-tester omdat 
veel touchscreens alleen maar onder X de juiste touch-
coördinaten doorgeven. De normale Raspbian heeft 
al een voorgeïnstalleerde en geconfigureerde X-ser-
ver, maar die heeft dan wel weer een complete Pixel-
desktop. Dat verbruikt onnodige resources en zorgt er 
alleen maar voor dat het opstarten van het systeem lan-
ger duurt. Installeer daarom alleen de benodigde soft-
warepakketten:
sudo apt install 

--no-install-recommends xserver-xorg 

xinit xterm xserver-xorg-input-evdev 

(Een Raspberry Pi van een  
paar tientjes kan natuurlijk  
niet meekomen met een  
professionele netwerktester)
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python3-pip python3-venv

python3-pygame

De eerste parameter --no-install-recommends ver-
hindert dat aanbevolen maar overbodige pakketten 
geïnstalleerd worden. De drie pakketten daarna zijn 
noodzakelijk voor het werken van X-server. Het pak-
ket xserver-xorg-input-edev is een driver voor 
invoerapparaten die nodig is voor de touchscreen-
bediening.

Daarna volgen er dan drie Python 3- modules. De 
eerste twee installeren de Python-pakketmanager Pip 
en de module venv. Die is nodig voor het aanmaken van 
een Virtual Environment voor Python die de systeem-
breed geïnstalleerde Python-modules scheidt van de 
modules doe alleen voor de netwerk tester nodig zijn. 

Als je de Python-modules systeembreed zou instal-
leren, loop je het risico dat ze een in Python geschre-
ven systeemdienst in de weg gaan zitten. Als grafi-
sche bibliotheek gebruikt het programma daarnaast 
Pygame. Dat wordt hier alleen geïnstalleerd van wege 
zijn afhankelijkheden. De door net-tester gebruikte 
Pygame- module wordt door Pip in een later stadium 
geïnstalleerd in de Virtual Environment.

Test vervolgens of het installeren van de X-server ge-
lukt is. Daarvoor moet je naar een console op de Rasp-
berry Pi gaan en inloggen als de standaardgebruiker pi. 
Met het commando startx start je de X-server, waarna 
je op het touchscreen een wit Xterm-venster zou moe-
ten zien verschijnen. Je verlaat de X-server weer met 
het commando exit.

(STARTHULP)
Als je dat nog niet gedaan hebt, download je vervol-
gens de c't-net-tester-soft ware via de link op de laat-
ste  pagina van dit artikel. Pak het bestand uit in de 
home-directory van de gebruiker. Vervolgens staat er 
een nieuwe directory met de naam ct-net-tester- 
master in je home-directory. Ga naar die directory en 
controleer of het bestand run.sh daar als uitvoerbaar 
gemarkeerd is. Als dat niet zo is, moet je dat corrigeren 
met chmod +x run.sh.

Daarna maak je als volgt een Virtual Environment 
aan voor Python en activeer je deze:
python3 -m venv ~/nettest-venv

source ~/nettest-venv/bin/activate

Of het activeren gelukt is, kun je herkennen aan het feit 
dat aan je shell nu een nettest-venv toegevoegd is. 
Dan kun je de voor de c't-net-tester benodigde modules 
installeren. Ga naar de directory ct-net-tester-mas-
ter en geef aan Pip op de volgende manier aan dat alle 
afhankelijkheden geïnstalleerd moeten worden:
pip install -r requirements.txt

Pip leest uit het bestand requirements.txt dan welke 
pakketten er nodig zijn en installeert ze vervolgens.

(X-SERVER)
Normaal gesproken zorgt een inlogmanager als GDM 
of Lightdm voor het inloggen van een gebruiker en het 
starten van de X-sessie. Die overhead kun je je voor 
deze netwerktester besparen door een automatische 
inlog-console te activeren en X-server dan meteen te 
starten.

Voor het automatisch inloggen start je dan de 
configuratie tool raspi-confi g met rootrechten en ga je 
daarin bij de boot-opties naar 'Desktop / CLI'. Selecteer 
daar 'Console Autologin'. Daar wordt ook het starten 
van een grafische desktop aangeboden, maar die werkt 
niet omdat de inlogmanager Lightdm niet geïnstalleerd 
is. Weiger vervolgens het aanbod om te herstarten en 
verlaat het programma door op Escape te drukken. Bij 
de volgende systeemstart zal de gebruiker pi bij de eer-
ste Terminal inloggen zonder een wachtwoord op te 
hoeven geven.

Om ervoor te zorgen dat de X-server na het inloggen 
de net-tester start, bewerk je het bestand ~/.profi le en 
voeg je aan het eind de volgende regels toe:
if ! [ -n "$SSH_CLIENT" ] && ! [ -n

"$SSH_TTY" ]; then

startx -e ~/ct-net-tester-master/run.sh

fi

De if-voorwaarde zorgt ervoor dat de X-server niet bij 
het inloggen via SSH gestart wordt, maar alleen bij het 
automatisch inloggen op de Terminal.

(WIFICONFIGURATIE)
Een interface voor het instellen en activeren van wifi-
verbindingen is geen onderdeel van c't-net-tester. Om 
het wifi te kunnen testen, moet je het te testen netwerk 
op de Raspberry Pi instellen. Dat gaat het makkelijkst 
met raspi-confi g. Daar staat bij 'Network Options' de 
optie 'Wi-Fi'. Daar heb je de mogelijkheid een wifi in te 
vullen waarmee de Raspberry Pi verbinding moet ma-
ken. Bij de eerste start vraagt raspi-confi g naar het 
land waarin je de Raspberry gebruikt. Daar moet je het 
goede land opgeven, zodat de Raspberry Pi alle toege-
stane wifikanalen gebruikt – en geen andere. Vervol-
gens kun je de SSID en het wachtwoord opgeven.

De tool raspi-confi g kan alleen normale WPA-PSK- 
netwerken configureren, maar geen WPA2- Enterprise-

Project / Netwerk testen
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01  [nettester]

02  bg_color=0,0,0

03  fg_color=255,255,255

04  resolution=0,0

05  font_size_correction=1.0

06  online_test_remote=ct.nl,example.com,8.8.8.8,1.1.1.1

07  custom_command=ping ct.nl

08  show_mouse_cursor=1

Het confi gureren van c't-net-tester werkt met het ini-formaat dat je wellicht ook van 
Windows kent.

De interface van de netwerktester is eenvoudig gehouden: links het hoofdvenster met informatie 
over het netwerk, rechts de menuweergave met functieknoppen. 

netwerken. Ook het instellen van een specifiek access-
point is hier niet mogelijk. Dat kan echter wel met een 
handmatige configuratie van de WPA-supplicant, waar 
raspi-confi g eigenlijk alleen een front-end voor is. 
Voor complexere wifi-omgevingen moet je dan ook in 
de documentatie van WPA-supplicant kijken hoe je dat 
moet doen.

(DE TESTERINTERFACE)
Na een herstart moet de interface van de c't-net-tester 
op het display van de Raspberry Pi verschijnen. Het kan 
bij een langzamere Pi een moment duren voordat de 
interface zichtbaar wordt. Je moet echter wel meteen 
een muiscursor zien. Als er problemen optreden bij 
het starten van het programma, dan blijven de laatste 
(fout)meldingen nog tien seconden op het beeldscherm 
staan voordat X-server afgesloten wordt.

In het midden van het display zie je de informatie 
over het huidige apparaat. Als de tekst met de informa-
tie niet compleet op een regel past, wordt hij automa-
tisch afgebroken. Dat afbreken wordt met pijltjes aan-
geven. 

Met de menuknop linksboven op het scherm kom 
je bij het selectiemenu. Daar kun je met behulp van de 
knoppen schakelen tussen wifi-apparaten en ethernet-
apparaten. Als de soft ware bijvoorbeeld meer dan één 
wifi-apparaat vindt, kun je dan met een volgende druk 
op de wifiknop naar de volgende interface doorscha-
kelen. Vanwege technische redenen belandt alles wat 
geen wifi-interface is op de lijst van ethernetapparaten. 
Met een druk op de powerknop sluit de Raspberry Pi 
weer af.

De daaronder staande knoppen voeren verschillen-
de tests uit. De eerste test of er een internetverbinding 
bestaat door te proberen de opgegeven domeinen en 
ip-adressen te benaderen. De tweede knop start een 

zoektocht naar draadloze netwerken en laat van alle 
door de Pi gevonden wifi's de naam, het kanaal en de 
signaalsterkte zien. De derde knop is met behulp van 
het configuratiebestand zelf een functie te geven. De 
uitvoer van het ingestelde commando wordt dan op het 
beeldscherm getoond. De tijd op de titelbalk is voor een 
visuele controle of de Raspberry Pi eventueel gecrasht 
is – altijd handig als je twijfelt.

Als je de menuknop nog een keer aanraakt, kom je 
weer op de overzichtspagina uit. Daar kun je de uitvoer 
van het laatste commando zien. Met een druk op het 
onderste of bovenste deel van de tekst kun je een pagi-
na naar beneden of naar boven scrollen.

(CONFIGURATIE)
Om de interface van c't-net-tester aan te passen, kun 
je het bestand nettester.conf bewerken. Op deze 
pagina staat linksonder een kader met een voorbeeld-
configuratie. Na de openingsregel [net tester] komen 
de eerste opties bg_color en fg_color, waarmee je de 
achtergrond- en de tekstkleur anders kunt instellen als 
je het standaard zwart-wit wel gezien hebt. De kleur-
waarden worden als daarbij 8-bit RGB-waarden opge-
geven.

Vervolgens komt resolution, waarmee je de 
display resolutie kunt opgeven voor als het auto matisch 
herkennen door Pygame niet goed zou gaan. De waar-
de 0,0 zorgt voor een automatisch herkennen van de 
reso lutie. 

De volgende font_size_correction bepaalt een 
correctiewaarde voor de lettergrootte als je de letters te 
groot of te klein vindt. Een positieve waarde zorgt voor 
een groter font, met een negatieve waarde worden de 
letters kleiner.

De zesde regel definieert welke domeinen en/of 
ip-adressen er gebruikt moeten worden voor de online- 
test. Met custom_command bepaal je het commando 
voor de vrij in te stellen knop in het menu. De optie 
show_mouse_cursor activeert of deactiveert het  tonen 
van de muiscursor in de interface. Als je die irritant 
vindt, kun je hem uitschakelen. Dat heeft  verder geen 
invloed op de bediening.

Als je suggesties voor verbetering hebt, welke dan 
ook, dan kun je bij GitHub een pull-request doen, dan 
hebben ook andere gebruikers daar eventueel nog wat 
aan.

Literatuur

[1]  Mirko Dölle, De kleine hacker, Raspberry Pi als hacking-tool voor ssl- en
 man-in-the-middle aanvallen, c't 7-8/2016, p.126

www.ct.nl/so� link/
19mm074
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Noud van Kruysbergen

Tof dat je ook een Dojo wilt oprichten! Op deze 
pagina kun je lezen hoe dat in zijn werk gaat. Als je 
hulp nodig hebt, kun je altijd contact opnemen met 

een Dojo in de buurt. Zij helpen je graag verder! Zie de link 
rechtsonder voor een overzicht van Dojo’s in de buurt.

(STAP 1)
WORD CHAMPION
Een champion is de oprichter en organisator van een Dojo. 
Een champion hoe�  géén kennis van programmeren te 
hebben! Als champion zorg je in eerste instantie dat er een 
ruimte is en mentoren zijn voor de Dojo.

Als je besloten hebt om champion te worden, doe dan 
eerst de volgende dingen:

(STAP 2)
PRIK EEN DATUM
Als tweede zorg je voor een datum. Zodra je een datum 
hebt, kun je deze gebruiken om naartoe te werken. Bij de 
locaties die je benadert kun je al aangeven wanneer ze 
nodig zijn, en ook de mentoren kunnen deze datum in hun 
agenda zetten.

Maak vervolgens op het Zen-platform een event aan 
voor jouw eerste Dojo. Deze zal automatisch op deze 
website verschijnen en deelnemers kunnen zich dan op-
geven om naar jouw Dojo te komen.

(START EEN EIGEN DOJO)

Start een Dojo in 5 stappen
Voor het starten van een Dojo hoef je zelf niet het wiel opnieuw uit te vinden. 
Er is vanuit CoderDojo Nederland ondersteuning in de vorm van een stappenplan 
dat je kunt volgen.

(STAP 3)
REGEL EEN LOCATIE
De basis van je Dojo is de locatie. Dit mag geen privé-
gelegenheid zijn! Een Dojo moet ten alle tijden in 
een publieke ruimte zijn. Denk bijvoorbeeld aan een 
bibliotheek, school, kantoorruimte, etc. Zorg ervoor dat 
je ruimte over voldoende stop contacten beschikt en snel 
genoeg internet hee�  om alle kids te kunnen voorzien 
van stroom en internet. Let ook op veiligheid en hygiëne. 
Schone wc’s en vrije vluchtroutes zijn absoluut nodig!

(STAP 4)
ZORG VOOR EEN TEAM
CoderDojo is en blij�  gratis voor iedereen, maar het vergt 
ook veel werk. Daarom heb je mensen nodig die je helpen. 
Als je zelf geen kennis hebt van programmeren, moet je op 
zoek gaan naar mentoren die dat wel hebben. Ook ouders 
kun je vragen om te helpen!

(STAP 5)
MAAK PROMOTIE
Nu je alles bij elkaar hebt en klaar bent om te beginnen 
heb je natuurlijk nog deelnemers nodig! Tijd om jouw Dojo 
te promoten. Maak bijvoorbeeld een Twitter-/Facebook-
account aan en een website.

Wij beschikken over hosting voor zowel websites als 
domeinennamen. Heb je geen funding voor een domein 
en hosting? Neem dan contact met ons op.

www.ct.nl/so� link/
19mm077
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Kevin van As

Bij dit schermspel krijg je een punt zodra je het doel 
op de ander zijn harnas raakt met de punt van 
jouw degen. Dat doel is een stukje aluminiumfolie 

op een harnas van karton, dat met lange draden aan de 
aarde hangt (0 volt). Op het puntje van de degen zit een 
prop aluminiumfolie. Daar zit een kabeltje aan bevestigt 
dat door de binnenkant van de pvc-buis loopt en via een 
lange kabel aan een signaalpin van de Makey Makey is 
verbonden (5 volt). Zodra je contact maakt, zal er stroom 
gaan lopen, waarna de Makey Makey een signaaltje 
naar de computer stuurt. Dit signaal wordt in Scratch 
opgevangen, waardoor de score digitaal kan worden 
bijgehouden, en er natuurlijk ook een cool geluid kan 
worden afgespeeld als iemand wordt geraakt!
Bij de link bij dit artikel staat een video waarin je kunt 
zien hoe dat er in de praktijk uitziet.

(EN GARDE!)

Maak een schermspel
Met karton, aluminiumfolie, tape, wat draad, en eventueel  
een paar pvc-buizen kun je een Do-It-Yourself schermenspel 
maken! Speel een real-life spel, waarbij je de Makey Makey 
board gebruikt om elektronisch de score bij te houden in 
plaats van die slechts als controller te gebruiken voor een 
computerspel.

Het lijstje met benodigdheden is lang (zie de link op de 
pagina hiernaast), maar de meeste dingen zullen er al 
zijn. Regel voor alles in ieder geval een reserve voor als 
er wat kapot gaat: zeker een kartonnen zwaard kan best 
snel sneuvelen.

(MAAK EEN HARNAS)
Houd een stuk karton voor een deelnemer om de 
benodigde grootte in te kunnen schatten. Waarschijnlijk 
is maximaal 20cm x 30cm nodig. Om er een cool harnas 
van te maken, laat je het karton horizontaal wat langer, 
bijvoorbeeld 40cm x 30cm. Dan kun je het een beetje om 
de zijkant van het lichaam vouwen. Je zou het ook nog 
langer kunnen laten om er een harnas van te maken wat 
helemaal rondom het lichaam gaat. 

Teken de maat af op twee stukken karton met pot-
lood en liniaal en teken een stippellijn waar je het karton 
straks wilt gaan vouwen. Snij de vorm uit en buig het kar-
ton (als je je harnas zo ontworpen had). 

Knip een stuk aluminiumfolie af, maar bedenk wel  
hoe groter, des te makkelijker je geraakt kunt worden. 
Ergens tussen 10cm x 10cm en 20cm x 30cm is redelijk. 
Zorg er wel voor dat beide buikschilden netjes dezelf-
de grootte hebben. Smeer wat lijm op het midden van 
het karton, en plak het aluminiumfolie erop of gebruik 
tape rondom de randen van het aluminiumfolie. Zorg er 
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Project / Schermspel

 daarbij voor dat het  aluminiumfolie wel goed vlak (strak) 
zit!

Maak nu drie banden om het harnas om te kunnen 
doen: één voor iedere schouder, en één voor rondom de 
buik. Houd het harnas voor een deelnemer om de maat 
te kunnen zien. Teken met potlood waar de gaten in het 
karton waar het touwtje doorheen kan gaan moeten 
komen. Gebruik de liniaal om het perfect symmetrisch te 
kunnen doen!

Meet een stuk touw rondom de buik van de 
deelnemer. Knip die lengte plus zo’n 10-15cm extra af. 
Geen touw? Gebruik tape: draai het tape schuin rond met 
de plakkant naar binnen. Zo vormt het tape een soort 
van touw. De uiteinden kun je plakkend houden, om ze 
zo te bevestigen op het karton. Herhaal dat voor rondom 
de schouder.

Leg een tweede stuk touw naast de eerste, en 
knip dezelfde lengte af voor de tweede schouder. Snij 
de gaatjes in het karton (tenzij je het touw/tape met 
tape gaat bevestigen). Rijg het touw alvast door de 
gaatjes heen. Bevestig een krokodillenbekje aan het 
aluminiumfolie.

Tip om even op te letten: Het folie scheurt snel, dus 
hang het niet alleen aan het folie. Maak in plaats daarvan 
een gaatje (niet te groot, niet te klein) aan de rand van 
het folie in het karton en pak via dat gaatje zowel het 
karton als het folie beet met het krokodillenbekje. Zo zit 
het heel stevig!

Alternatief: strip zo’n 10 cm draad, en tape dit 
op het aluminiumfolie. Plak daarna een tweede vlak 
aluminiumfolie bovenop de eerste, zodat de draad stevig 
in het midden zit.

Maak een lange draad om vanuit het buikschild naar 
de Makey Makey of computer te komen.

Maak het harnas tenslotte mooi met gekleurd papier 
of verf en dergelijke.

(MAAK DE ZWAARDEN)
Snij een pvc-buis of stuk karton van een mooie lengte en 
dikte af. Laat twee deelnemers tegenover elkaar staan: 
één als doel en één met het wapen. Bekijk zo wat een 
goede lengte is! 

Met karton kun je creatief zijn met de vorm van het 
wapen. Maak een mooi handvat, maar zorg wel dat de 

punt van het wapen niet te scherp is: het aluminiumfolie 
moet je goed vast kunnen maken!

Pak een ruim stuk aluminiumfolie om het puntje 
van het wapen te maken. Maak een mooie prop voor het 
puntje van het wapen. Houd de rand van de prop niet-
opgepropt. Deze kun je zo gaan vastplakken. Vouw hem 
een klein beetje uit elkaar. Grijp met een krokodillenbekje 
een paar stukken folie aan de binnenkant van de prop. 
Vouw de prop dan weer goed dicht. Draai de prop een 
beetje rondom de kabel. Dan zit het steviger. 

Bevestig de prop aan het puntje van het wapen: 
laat eerst de kabel door de buis heen gaan. Zorg dat het 
onderste stukje van de prop ook een beetje in het gat 
de pvc valt. Plak daarna een stuk tape in de rondte om 
het uiteinde van de buis aan het folie te bevestigen. Zorg 
wel dat de punt nog steeds aluminiumfolie is: het moet 
geleiden!

Leidt de kabel langs één kant van het karton. Tape 
het aluminiumfolie in de rondte vast aan het uiteinde 
van het karton. Zorg wel dat de punt nog steeds 
aluminiumfolie is: het moet geleiden! Tape de kabel ook 
goed aan het karton vast, zodat als je aan de kabel trekt 
niet alle kracht op het aluminiumfolie komt te staan.

Maak een lange kabel om vanaf je zwaard naar de 
Makey Makey of computer te komen. Tape de kabel aan 
je zwaard vast tot aan het handvat. Maak de zwaarden 
tenslotte ook weer mooi.

(AANSLUITEN)
Sluit de buikschilden beiden op GND aan. Sluit het ene 
zwaard aan arrow-left en het andere aan arrow-right aan 
van dezelfde Makey Makey.

Tip: Je kunt met een krokodillenbekje op de Makey 
Makey aansluiten door een simpele male-connector vast 
te pakken met het andere krokodillenbekje.

(PROGRAMMEREN)
Maak in Scratch een programma wat minstens het 
volgende doet: maak een score variabele voor beide 
spelers. Als ‘pijltje naar links’, dan krijgt de linker speler 
een punt. Maak hetzelfde voor rechts. Speel een geluid 
af, zodat de spelers horen dat iemand geraakt is. Gebruik 
een ander geluid voor de andere speler.

Test of de spelers nu niet dubbele punten kunnen 
krijgen. Als dat wel gebeurt, bedenk iets om te zorgen dat 
je écht maar één punt per keer kunt krijgen.

Maak een winst-animatie: zodra één speler 10 
punten heeft, maak in Scratch duidelijk dat die speler 
heeft gewonnen door geluid af te spelen en een sprite te 
laten zien die vertelt dat die speler heeft gewonnen.

(SPELEN)
Het schermspel kan nu beginnen! Test het eerst goed uit, 
één tegen één, zonder dat het uitmaakt wie er wint. In 
de uiteindelijke vorm kun je een paar regels opstellen: 
er is alleen maar licht contact nodig, dus er wordt niet 
geslagen met de wapens. Duw de ander niet in een hoek, 
maar maak op de grond een lijn met tape waarover de 
spelers niet heen mogen gaan. 

Je kunt er natuurlijk ook een toernooitje van maken: 
speel 1 tegen 1. De winnaars gaan daarna tegen elkaar, 
en de verliezers tegen elkaar. Wie wordt de beste krijger?

www.ct.nl/softlink/
19mm078
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Marco van Schagen

Als je in de buurt van Alkmaar woont dan heb je 
vast wel eens van ons gehoord: Junior IOT, een 
nieuwe plek waar de juniors enthousiast werken 

met de moderne technologie. In deze werkplaats ontdek 
je  samen hoe de diverse dingen werken, en inspireer je 
elkaar om nieuwe projecten te verzinnen waar een beet-
je extra hulp ook echt nodig is. Op deze plek kan en mag 
alles, zolang het maar iets te maken heeft met technolo-
gie en samenwerken.

Ons doel is om technologie-inspiratie weer een be-
langrijke plek te geven in onze maatschappij. Door zelf te 
leren bouwen en ontwerpen wordt het ook vanzelfspre-
kend om in de maatschappij mee te denken over bijvoor-
beeld problemen en uitdagingen in onze leefomgeving. 
Voor ons is ‘Internet of Things’ méér dan een hippe hype 
– gretig spelen wij ermee, en ervaren we wat wij zelf kun-
nen realiseren met bijvoorbeeld IOT en andere technolo-
gieën van de 21e eeuw.

De inloop is gratis toegankelijk, en dat geeft deelne-
mers meer de vrijheid om hun eigen inspiratie te ontdek-
ken en verder te ontwikkelen. Vanuit de dingen die tij-
dens de inloop gebeuren, ontstaan ook spontaan onze 
nieuwe programma’s.

Aan jou de uitdaging om met Junior IOT ook een 
volgende stap te zetten: misschien een eerste stap met 

(JUNIOR IOT)

Dojo in een bus
In dit artikel vertelt Marco van Schagen over een bijzondere 
technologiewerkplaats in Alkmaar, wie Junior IOT Alkmaar is, 
wat ze doen, en hoe je dit alles zelf ook kunt doen.

solderen, een spannend IOT-sensoring-project, of mis-
schien wil je zelfs ook zo’n gezamenlijke werkplaats op-
zetten. In dit artikel probeer ik mijn inspiratie met je te 
delen, en ik help je graag op weg.

(EEN OUDE STADSBUS)
In onze werkplaats hebben we inmiddels een mooie set 
gereedschappen verzameld: soldeerstations, een paar 
3D-printers, computers en laptops en sinds kort bijvoor-
beeld ook een mini-freesmachine. We hebben een voor-
raad met bijvoorbeeld verschillende soorten Arduino en 
Esp’s met allerlei onderdelen, sensors, en de elektronica 
die we voor verschillende projecten nodig kunnen heb-
ben. En daar komt steeds meer bij!

De werkplaats hebben we ingebouwd in een 20 jaar 
oude, superlange stadsbus, die gelukkig niet meer hoeft 
te rijden. Deze bus is ooit door Disney gebruikt bij de pro-
motie van de Star-Wars-films, en een groot deel van de 

Het bewijs dat Internet of Things niet alleen leuk is voor jongeren.
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bijzondere inrichting is nog aanwezig! Hierover lees je 
meer op: JuniorIOT.nl/AG300

(ZATERDAGMIDDAG VOOR JUNIORS)
Tijdens de zaterdagmiddag-inloop gaan jongens en 
meisjes tussen de 6 en 17 jaar zelf aan de slag met hun 
technologieprojecten. Veel van deze juniors komen al 
twee of drie jaar in onze werkplaats. Aan de uitdagingen 
die ze samen verzinnen zie je dat ze ondertussen enorm 
zijn gegroeid. Samen werken ze aan hun eigen bouwsels 
– een technologieproject voor school, een uitdaging voor 
thuis, of een nieuwe machine voor in de bus, het kan al-
lemaal.

En soms wordt er gewoon lekker even wat geklooid, 
want daar leer je eigenlijk nog het meeste van. Maar of 
het nu gaat om het installeren van een nieuwe distro, het 
bouwen van een 3D-printer, of het solderen van een wifi- 
RGB-controller, er is altijd wel iemand die er over heeft 
gelezen of die het zelfs al eerder heeft gedaan. Met hulp 
van elkaar groeit onze fantasie uit tot de mooiste nieuwe 
dingen.

Bijna elke zaterdagmiddag is onze werkplaats ge-
opend voor de open inloop. Kijk wel altijd even op onze 
website voor de agenda! Als nieuwe bezoeker wordt je 
door de andere deelnemers verteld hoe alles werkt en 
welke spullen je mag gebruiken. We geven je graag een 
eerste mini-training solderen en programmeren.

(EXPERIMENT IN TECHNOLOGIE-EDUCATIE)
Onze bezoekers voelen zich aangetrokken, soms vanwe-
ge de techniek, en soms vanwege de sfeer en de vrijheid 
in onze technologiewerkplaats. We lijken daarnaast een 
bijzondere aantrekkingskracht te hebben op leerlingen 
die op zoek zijn naar extra uitdaging naast traditionele 
mogelijkheden op school.

We ontdekken dat onze opzet werkt, juist doordat 
iedereen bij ons zo verschillend is! Je merkt meteen dat 
je hier heel veel van elkaar kunt leren, zonder school en 
zelfs zonder leraar. 

Onze plek is gegroeid tot een hechte groep waar-
van we zelf iedere dag nog veel leren, waarom werken 

 sommige dingen beter dan andere – en elke dag verwon-
der ik mij weer over de inventiviteit en vaardigheden van 
onze juniors. We zouden willen dat het ook op andere 
plekken ontstaat.

(IOT VOOR VOLWASSENEN)
Op de zaterdaginloop zien we veel nieuwe vrienden, 
IT-experts, designers, elektronicaspecialisten en weten-
schappers die steeds vaker ‘toevallig’ even langs komen. 
De juniors maken dankbaar gebruik van hun kennis, en 
de volwassenen leren soms nog meer van de kids dan 
 andersom!

Het echte Internet of Things komt aan bod in onze 
maandelijkse avondworkshop ‘IOT voor Beginners’. 
Deze bouwt voort op de eerste junior-challenges, waar-
in we zelf GPS-trackers hebben gebouwd met sensoring, 
data- uitwisseling via Lora en The Things network. In drie 
avonden maak je dezelfde reis mee door te solderen, 
programmeren, en van een Lora32u4 bouw je zelf jouw 
eigen GPS-tracker met sensors en Lora.

Ons IOT Café is een soort open inloop voor de vol-
wassen IOT-ers. Om de maand ontmoeten we elkaar om 
verder te discussiëren. We laten ons inspireren door de 
te gekke ideeën van de juniors, en zo komt het dat be-
woners bijvoorbeeld sensors gaan inbouwen in een licht-
armatuur in de stad.

(CODERDOJO IN DE BUS)
Dojo-champion Sanneke overtuigde ons, we zien veel 
overlap met de programmeerdoelstellingen en de doel-
groep. Van de ene dag op de andere storten we ons in 
een nieuw avontuur: we zijn nu ook een CoderDojo. Het 
is leuk om te zien hoe Junior IOT en de CoderDojo elkaar 
hierin aanvullen!

Voor de CoderDojo in de bus komen de mentoren om 
de maand naar onze werkplaats om de lokale ninja’s ver-
der te trainen. Via de website van CoderDojo Kennemer-
waard schrijven de leerlingen zich hiervoor in.

Wanneer je overweegt om zelf zo’n omgeving op te 
starten, bedenk dan hoe groot je wilt worden en of je 
hulp en sponsoring nodig hebt. Het opzetten, inrichten 

Zelfs een afgedankte bus kan dienen als plek om bij elkaar te komen.

“Iedereen is op zoek 
naar mogelijkheden 
om onderwijs rijker, 
duurzamer en aan
trekkelijker te ma
ken. Ik denk dat er 
naast het reguliere 
onderwijs waar we 

proberen mooi aan
trekkelijk onderwijs 

te verzorgen nog wel 
op veel scholen een 
zoektocht gaande 

is naar aanbod voor 
kinderen die verrij
king en verdieping 
nodig hebben, niet 

alleen maar met het 
hoofd bezig zijn maar 

juist ook met bete
kenisvolle dingen 
waar ook handen 

aan te pas komen. 
Het doen, het cre
eren. Voor iedereen 

waardevol maar voor 
heel veel dreigende 
uitvallers en vast

lopers een must. Iets 
waar de meeste leer
krachten vaak niet de 
tijd, vaardigheden of 
mogelijkheden voor 

hebben.”

Karin Donkers, kwartiermaker 
en schoolleider 

Vroonermeerschool bij 
Ronduit Onderwijs Alkmaar
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en in leven houden van onze omgeving kost best wat aan 
spullen, tijd en geld.

Voor de huisvesting en de inrichting past het bij onze 
stijl om gebruikte spullen in te zetten. We noemen dat 
dan ‘circulair’ en dan zijn we ook meteen een beetje hip. 
Gebruikte spullen zijn een stuk goedkoper in de aan-
schaf, maar dit moet wel passen bij de uitstraling die je 
zoekt. Onze computerapparatuur is prima, maar tweede-
hands. Voor een groot deel hebben we deze zelfs gekre-
gen als donaties van onze betrokken partners. Gereed-
schappen en machines schaff en we meestal nieuw aan, 
evenals de voorraden met onderdelen om mee te wer-
ken. Reken er dus op dat een deel van de inrichting geld 
kost, en reken ook geld voor huur, elektra, verwarming, 
verzekeringen, voorraden, en koff ie en thee …

Daarnaast gaat er onverwacht veel tijd zitten in het 
inrichten van de omgeving, het geven van workshops 
en open dagen, en het werk op de achtergrond. Soms 

kan dit worden georganiseerd via bijvoorbeeld de lo-
kale  bibliotheek als deel van hun lopende programma’s. 
In ons geval ben ik zelf eigenwijs aan de slag gegaan, en 
ik besteed soms tot drie dagen per week aan Junior IOT. 
Gelukkig kunnen we steunen op veel enthousiaste men-
sen die meehelpen, of anders vanaf de zijlijn zorgen voor 
de juiste inspiraties.

Naast al deze kosten en inspanningen zou je bijna 
vergeten waar het echt om gaat, namelijk het geven van 
workshops, en het écht werken met techniek. Alle voor-
bereiding valt op zijn plek zodra jouw eerste deelnemer 
voor het eerst aan een eigen werkstukje werkt. Dat is 
waar we het allemaal voor doen, en geloof mij, het is het 
waard!

(GRATIS TOEGANG)
Als je kan laten zien wat jouw junior voor elkaar gaan krij-
gen, dan zullen er snel mensen zijn die je willen helpen. 
Hulp kan bestaan uit tijd, gereedschappen en materia-
len. Ga in gesprek om te leren van de inspiraties van deze 
partners, dit is een kans om te leren hoe jouw project nog 
mooier en waardevoller zal worden. Wij zorgen er daar-
naast ook voor dat de deelnemers van de projecten zelf 
ook goed begrijpen waarom de sponsors ons willen hel-
pen. De juniors hebben daar veel respect voor.

Bedenk iedere keer dat je project zonder je sponsors 
nooit zover zou zijn gekomen … En laat dus op sociale-
media zien waar juist hun bijdrage belangrijk is voor jul-
lie gezamenlijke doelstellingen.

(je zou bijna ver
geten waar het om 
gaat, namelijk het 
écht werken met 

techniek)
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Om in contact te komen met potentiële sponsors zul je 
heel onbescheiden moeten verkondigen wat je doet, 
en waarom je daarvoor een lokale sponsoring zoekt. 
Sociale media en je eigen netwerk zullen je helpen. En 
zodra je in gesprek gaat, vergeet niet dat jullie beiden 
partner zijn met dezelfde doelstellingen: inspiratie voor 
innovatie, het vergroten van ICT-kennis, of wellicht een 
grotere zichtbaarheid en herkenbaarheid. Geef jouw 
sponsors altijd de juiste plek en zichtbaarheid.

Zodra je wat langer doorgaat, zul je bestedingen en 
binnengekomen gelden ook moeten verantwoorden. 
Voor jezelf, maar ook voor je partners is het goed om bij 
te houden voor welke doelen de sponsoring is binnen-
gekomen, en aan welke projecten het heeft bijgedragen. 
Een jaaroverzicht van een half A4’tje zal voldoende zijn, 
maar voor jezelf maak je een meer gedetailleerd over-
zicht. Jouw sponsors zien ook graag dat andere partij-
en eenzelfde steun geven, daarom toon je in je overzicht 
naast de financiële giften ook de waarde van gedoneerde 
materialen, werkruimte, en vooral de waarde van jouw 
tijd.

(JAARLIJKSE JUNIOR-CHALLENGES )
Vanuit onze mini-projecten in de inloop ontstaan de idee-
en voor de jaarlijkse challenges. Ieder jaar werken leer-
lingen vanuit verschillende scholen aan een nieuw, groot 
project. De eerste zeven weken ontdekken ze de techno-
logie en bouwen ze aan een resultaat, en op de achtste 
dag volgt er een spektakel met een grote eind-battle.

In de eerste challenge ‘Balloons Up’ hebben de teams 
elk een GPS-ballon gemaakt, via Lora konden we de race 
live volgen op het scherm. Het jaar daarna werd het de 
‘Junior Smart City challenge’. In de eindstrijd hebben 
teams de kaart van de binnenstad veroverd, compleet 
met metingen via de zelfgebouwde sensors. En in 2019 
is het gelukt om ook basisschoolleerlingen mee te laten 

bouwen aan de ‘Junior Battlebot Challenge’, waarvoor je 
echt even op de website moet kijken naar de film van de 
super gave finale op JuniorIOT.nl/battlebot.

(NIEUWE TECHNOLOGY-HUBS?)
Ons doel is om onze inspiratie zoveel mogelijk te delen. In 
samenwerking met bibliotheek Kennemerwaard krijgen 
de leerlingen van basisschool Atalanta nu ook les in digi-
tale vaardigheden volgens onze aanpak. De hands-on 
oefeningen in solderen, programmeren, 3D- ontwerpen 
en 3D-printen worden enthousiast ontvangen. Zelfs de 
leraren zijn al meegenomen in het trainingsprogramma. 
Ons geheime ingrediënt: de leerlingen helpen elkaar en 
regelen zoveel mogelijk dingen zelf.

Het is hier inmiddels ook gelukt om een naschoolse 
inloop te beginnen. Leerlingen komen vrijwillig (en gra-
tis) na school bij elkaar om aan extra programmeer- en 
soldeeruitdagingen te werken. De werkplek voor de leer-
lingenworkshop moet nog worden gecompleteerd met 
een 3D-printer waarmee de kinderen zelf aan de slag mo-
gen. Deze school toont lef door hiermee voor een deel 
‘buiten de lijntjes te kleuren’. We zien dit als sterk voor-
beeld voor andere scholen.

(INSPIRATIE MOET JE DELEN!)
Wij delen graag onze inspiratie voor technologie, en 
graag leren we ook van jouw ervaring. Daarom nodi-
gen we iedereen uit voor de  wekelijkse junior zaterdag-
middag inloop en ons tweemaandelijks IOT Café op een 
zaterdagavond.

Daarnaast delen we onze lesprogramma’s zodat je 
hiermee, zelf of met jongeren, aan de slag kunt gaan. We 
geven je de instructies en de onderdelen lijst voor onze 
succesformule, en onze tips en suggesties voor de le-
raar lees je op de website. Je hebt ons daarbij niet nodig, 
want dit kan je best zelf.

Algemeen / Dojo in een bus

“Als coöperatieve  
bank steunen we 

projecten waarmee 
we relevante maat
schappelijke issues 

een positieve impuls 
kunnen geven. Junior 

IoT Alkmaar is een 
mooi voorbeeld van 

een succesvol project 
waarbij jongeren op 
een leuke, leer zame 

en aansprekende 
manier in aanraking 
komen met kennis 
en vaardigheden/

skills die nodig zijn 
voor de beroepen van 

de toekomst. Door 
jongeren op deze 

manier te stimule
ren iets te doen met 
deze nieuwe tech

nieken helpen we ook 
weer bestaande en 

nieuwe ondernemers 
aan jong talent. Dit 

jong talent is essen
tieel voor onderne
mers om te kunnen 
blijven groeien in de 

toekomst. Dat Junior 
IoT Alkmaar nu ook 

de ambitie heeft om 
wereldwijd anderen 
te inspireren verge
lijkbare ‘technology 

hubs’ op te zet
ten is natuurlijk een 
mooi vervolg van dit 
Alkmaarse succes

verhaal. En daarmee 
zijn we dan ook een 
trotse partner van 

Junior IoT!”

Martijn Groen, ambassadeur 
IoT vanuit Rabobank Alkmaar
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Ulrike Kuhlmann en Christof Windeck

De Raspberry Pi nodigt uit tot experimenteren. 
Bij veel projecten zou je er graag een scherm bij 
willen hebben, waar je niet alleen gegevens en 

graphics op ziet, maar dat je ook kunt aansturen met 
touch gebaren. We hebben zes displays getest met beeld
diagonalen van 2,8 tot 10,1 inch en prijzen van 30 tot 
meer dan 300 euro.

Er zijn allerlei verschillende verbindingen nodig om 
een scherm aan een Pi te koppelen: een interface voor 
de beeldweergave (HDMI, DSI, SPI), een aansluiting voor 
de touchsensors (USB, I2C en SPI), een kabel voor de 
stroomverzorging en tenslotte de mechanische beves
tiging. Op twee van de geteste modellen schroef je de 
Raspberry Pi aan de achterkant vast. Twee plaats je bo
venop de Pi en twee verbind je via een kabel, net als een 
monitor bij je pc.

(DE FINISHING TOUCH)

Compacte touchscreens 
voor de Raspberry Pi
Een scherm met touchbediening is bij veel eigen knutsel
projecten de kers op de taart. Uit onze test is echter  
gebleken dat er flinke verschillen zijn wat betreft  
resolutie, beeldkwaliteit, aansturing, stevigheid,  
montage en prijs.

De vier schermen met HDMI en sommige ook VGA 
aansluiting kun je niet alleen op een Pi aansluiten, maar 
ook op andere doehetzelfapparaatjes of een Windows 
of Linuxpc. 

Grote verschillen zijn er wat het touchdeel betreft: drie 
zijn resistief, oftewel drukgevoelig, en kunnen maar één 
aanraking registreren. De drie anderen hebben capaci
tieve multitouchsensors zoals van smart phones.

De capacitieve schermen zijn handiger in het gebruik 
en bij de geteste modellen wordt de beeldkwaliteit min
der beïnvloed dan bij veel resistieve sensors. Die hebben 
dan weer het voordeel dat ze niet alleen op droge vingers 
reageren, maar dat ze ook werken als je natte handen 
hebt of handschoenen draagt. Bovendien werken ze met 
elk gewenst voorwerp. Je kunt ze gebruiken met een plas
tic pennetje, dat dan ook geen vette vegen op het scherm 
achter laat.

Er zijn vergelijkbare modellen verkrijgbaar zonder tou
chsensors, iets waar je goed op moet letten wanneer je ze 
bestelt. De fabrikant Waveshare, die zich heeft gespeciali
seerd in knutselcomponenten, verscheept zijn producten 
via Amazon Marketplace vanuit China. De betreffende be
stelpagina is nogal verwarrend, net als bij de andere dis
plays moet je soms even goed zoeken voordat je de docu
mentatie kunt vinden.
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Algemeen / Pi-touchscreens

Het officiële 7"-scherm van 
de Raspberry Pi Foundation 
en een Pi passen beide prima 
in beschikbare kant-en-klare 
behuizingen.

(MONTAGE)
Een van de schermen in onze test, de Toguard WR952, kun 
je neerzetten als een kleine pcmonitor. Je kunt de stand
hoek van het scherm aanpassen en Toguard  levert er een 
plaksteun bij waarmee je hem bijvoorbeeld op het dash
board van je auto kunt bevestigen. Of dat stevig genoeg is 
om te blijven zitten als je over een hobbelpad rijdt is een 
beetje de vraag.

Alle andere schermen moeten bevestigd worden. Het 
minuscule schermpje van Watterott en het 3,2"scherm 
van Waveshare steek je direct op de pingridarray van de 
Pi. Daar halen die schermen ook hun stroom vandaan. Je 
hebt er dus geen aparte voeding voor nodig, wel een wat 
krachtigere voeding voor de Raspberry Pi met scherm. 
 Bovendien hoef je geen aparte interface te koppelen voor 
de touchverbinding. De 40 GPIOpinnen kun je dan niet 
meer gebruiken voor andere knutselprojecten. Het kleine 
2,8inch display past in veel plastic behuizingen.

Het officiële 7inch scherm voor de Raspberry Pi en 
het 10,1inch scherm van Waveshare hebben schroefgaten 
waar je de Pi aan kunt vastschroeven. Voor het  Pischerm 
zijn er ook aparte behuizingen verkrijgbaar van externe 
fabrikanten. Waveshare levert plastic onderdelen mee 
waarmee je het scherm inclusief Pi als een fotolijstje kunt 
neerzetten. Dat vereist wel wat puzzelwerk en geduld.
Het display van Faytech, dat eigenlijk voor de industriële 
markt wordt vervaardigd, is bedoeld om in een schakel
paneel of een andere behuizing in te bouwen. Aan de voor
zijde is hij IP65 waterdicht en voorzien van een siliconen
afdichting, zodat hij bij het inbouwen in een  rechte 
omlijsting strak aansluit. Voor de Pi moet je dan wel een 
apart plekje bedenken

(AANSLUITINGEN)
De schermen met HDMIingangen sluit je net als een 
 pcscherm op de Pi aan. Schermen met 1280 × 800 pixels 
werken direct. Voor een scherm met 480 × 320 pixels moet 
je in het bestand /boot/config.txt een regel toevoegen met 
de aansturings parameters (zie het kader hiernaast).

De schermen van 2,8 en 7 inch gebruiken een aparte 
interface. Het 7"scherm is het 'officiële' touchscreen van 
de Raspberry Pi Foundation. Je schroeft de Pi op de ach
terzijde vast en met de meegeleverde foliekabel wordt via 
een MIPI Display Serial Interface (DSI) verbinding met het 
scherm gemaakt. De DSI is een interface die voor smart
phonechips zoals de BCM2387 is ontwikkeld en ook in de 
Raspberry Pi wordt gebruikt. De stroom komt uit de Pi via 
twee eenaderige kabeltjes die je op de GPIOpinnen aan
sluit. De voeding van de Pi moet dan wel ten minste 2,5 
ampère kunnen leveren.

In elke recente versie van Raspbian zitten drivers voor 
het touchscreen. Bij sommige oudere Pi's heb je twee ex
tra kabels nodig voor de I2Cinterface van de touch sensor. 
Bij recentere Pimodellen loopt dat mee via de foliekabel. 
Het 7"scherm is in de praktijk alleen geschikt voor Rasp
berry Pi's.

Dat laatste geldt ook voor het 2,8inchscherm van 
Watterott. Je steekt het direct op de poort van de Pi 
en zowel de touchgegevens als beelddata worden via 
de Serial Peripheral Interface (SPI) gestuurd. SPI is veel 
trager dan HDMI, waardoor de resolutie en refreshrate 

 beperkt blijven. Bovendien vereist het enkele redelijk in
gewikkelde instellingen in het besturingssysteem van de 
Pi. Het werkt nog het beste met het officiële Rasp bian. 
Watterott biedt een voorgeconfigureerde Raspbian 
image voor een  microSDkaart om de Pi met scherm te 
kunnen starten.

(TOUCH-DRIVERS)
Bij het 3,5"scherm van Waveshare lopen de beeld signalen 
via een speciale haakse HDMIstekker. De stroom en 
touch gegevens lopen via SPI van en naar de GPIO pinnen 
van de Pi. Ook daarbij moet je de drivers voor de resistieve 
sensor handmatig in Raspbian installeren. De handleidin
gen daarvoor staan op de Wikipagina's van de betreffen
de schermen, zie de link onderaan dit artikel. De resistieve 
touch screens moeten vaak ook eerst worden gekalibreerd 
voordat het lukt om de kleine pictogrammen goed aan 
te raken. Hiervoor moet je in Raspbian een tekstbestand 
 bewerken, wat nogal een gedoe is.

(RESOLUTIE INSTELLEN)

Er is een aantal standaard displayinstellingen die je eenvoudig via de grafische 
Raspbian interface kunt instellen; 480 × 320 zit daar echter niet bij. Bij het officiële 
7"scherm van Raspberry Pi  werkt het herkennen van de resolutie desondanks auto
matisch, maar bij het 3,5"scherm van Wave share moet je het bestand config.txt hand
matig aanpassen. 

Dat doe je het makkelijkst door een terminal te openen en daar de volgende com
mandoregel in uit te laten voeren: 
sudo leafpad /boot/config.txt 

Daarmee open je de editor Leafpad, waarmee je de volgende regels toevoegt:
max_usb_current=1

hdmi_group=2

hdmi_mode=87

hdmi_cvt 480 320 60 6 0 0 0

hdmi_drive=1

Om het backlight van het 7"scherm aan te sturen, voer je het volgende commando in 
via de terminal:
sudo bash -c "echo 100 > /sys/

class/backlight/rpi_backlight/ brightness"

In plaats van het getal 100 na echo, kun je een waarde tussen 0 en 255 instellen. Maar let 
daarbij wel op: bij een waarde van 15 of lager is het scherm dan nauwelijks meer lees
baar. Stel je dat toch in, dan moet je op gevoel blind verder typen.
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Het 3,5"lcdscherm van Wave share zet je 
eveneens rechtstreeks op de GPIOpinnen 
van de Pi. Veertien pinnen blijven dan be
schikbaar. Displaysignalen lopen via twee op 
elkaar gestapelde hdmipoorten. Deze con
structie steekt naar de zijkant toe wel enigs
zins uit. Je kunt het scherm ook via  kabels 
aansluiten.

Het ingebouwde IPSpanel met resis
tieve touchsensor toont van voren gezien 
een prima beeld, maar is sterker kijkhoek
afhankelijk dan je van een IPSpanel zou ver
wachten. Het heeft een voorkeurskijkhoek, 
van de andere drie kanten wordt de weerga
ve grijs. 

Ook het gemiddelde contrast is wat zwak 
met maar 550:1. De lichtopbrengst van het 
scherm is redelijk standaard met 250  cd/m2. 
Via vier minieme toetsen aan de rand kun 
je een displaymenu openen, maar met de 
Brightnessoptie in het menu stel je alleen 
de zwartwaarde in. Als je die hoger instelt, 
wordt zwart eerder lichtgrijs en zakt het con
trast volledig in, terwijl het energieverbruik 
onveranderd blijft. 

Het display schakelt zichzelf niet auto
matisch uit wanneer de Raspberry Pi wordt 
uitgezet.

Waveshare 3.5inch  
HDMI LCD

Het 7inch lcdscherm is door de Rasp
berry Pi Foundation zelf ontwikkeld. Het  
kan zeer helder worden ingesteld. Het 
scherm zit achter een brede glasplaat met 
een geïntegreerd capacitief touch screen. 
Het TNpanel heeft een krachtig contrast, 
maar wordt van boven en onderaf gezien 
wel matter. 

De kleuren zijn ook enigszins afhanke
lijk van de kijkhoek. Blauw en groen zijn 
aangenaam verzadigd, rood is te oranje.

In het scherm van 154 × 86 mm zitten 
vierkante beeldpunten. Met de 800 × 480 
pixels die de Pi uitgeeft zou het beeld daar
door eigenlijk 7 procent in elkaar gedrukt 
moeten worden, maar dat gebeurt niet 
omdat de driver dat corrigeert: cirkels zijn 
rond.

De touchsignalen lopen bij nieuwe
re Pi's samen met de videodata door de 
DSIflatkabel. Twee extra kabels tussen de 
GPIOpinnen en het scherm leveren de be
nodigde stroom. De Raspberry Pi schroef 
je op vier punten vast aan de metalen ach
terzijde van het scherm. Als je alles in el
kaar hebt gezet, ziet het geheel er hoog
waardig uit. Bijpassende behuizingen zijn 
verkrijgbaar als accessoires.

Raspberry Pi 7"  
Touchscreen

Het 2,8"display van Watterott bevestig je 
rechtstreeks op de GPIOpinnen van de Pi, 
dus daar kan weinig misgaan. We hebben 
het met het B2model gecombineerd en 
in een behuizing van TekBerry geplaatst 
die ruimte biedt aan een display. De kleine 
toetsen aan de rechterkant van het display 
zijn verbonden met GPIOpinnen 17, 22 en 
27, en je kunt er zelf bepaalde toepassingen 
aan koppelen.

Het resistieve touchscreen is niet meer 
dan een dunne folie op het glas van het dis
play. Het touchscreen buigt bij aanrakin
gen dan wel een beetje mee en komt wat 
slapjes over. Het beeld eronder is wel glas
helder.

Watterott gebruikt voor het RPiDis
play B+ een TNpaneel dat een gemiddeld 
contrast heeft van 1050:1 en een helder
heid van 200 cd/m2. Het display heeft een 
resolutie van 320 × 240 beeldpunten, wat 
resulteert in een relatief hoge pixeldicht
heid van 140 dpi met een scherpe, maar 
kleine weergave. De kleuren van het kleine 
 Watterottscherm zijn het meest verzadigd 
van de geteste modellen. De rode kleuren 
worden van de zijkant gezien wel duidelijk 
fletser.

Watterott RPi-Display B+

 compact, goedkoop
 kijkhoekafhankelijk
 �helderheid wijzigt contrast

 eenvoudig te installeren
 backlight helder en instelbaar
 capacitieve touchsensor

 past in Tek-Berry-behuizing 
 verzadigde kleuren
 trage aansturing via SPI

(Als je een scherm wilt gaan gebruiken, moet je goed 
voor ogen hebben voor welk doel je dat wilt gebruiken)
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Algemeen / Pi-touchscreens

Om het hele display van Faytech zit een 
rubberen rand en aan de voorzijde is het 
IP65gecertificeerd. Er zitten drie signaal
ingangen op en het apparaat heeft stereo
speakers. De stekker voor de 12Vvoeding 
zit vastgeschroefd.

In de behuizing zit een IPSdisplay met 
kleuren die de sRBG kleurruimte groten
deels afdekken. De kleuren zijn helaas ech
ter niet kijkhoekafhankelijk. De kleurreso
lutie is intern namelijk op video afgestemd. 
Daardoor worden zeer donkere grijs en 
kleurtinten niet goed weergegeven. 

Het gemiddelde contrast van 1270:1 is 
wel zeer hoog voor een IPSlcd. Het glas van 
het scherm is geëtst zodat het mat is, maar 
dat levert daardoor wel een enigszins korre
lig beeld op.

Het capacitieve touchscreen sluit je via 
usb op de Raspberry Pi aan. Het wordt dan  
automatisch herkend. Het menu dat je via 
de vier toetsen aan de zijkant bedient werkt 
wat  irritant omdat je steeds mistypt, waar
door je bijvoorbeeld per ongeluk van sig
naalingang wisselt of het scherm uitscha
kelt. Los daarvan is het scherm van Faytech 
zeer professioneel – dat zie je helaas ook te
rug in de prijs.

Faytech FT10WTMBCAP

Het scherm van Toguard ziet eruit als een 
minimonitor voor een pc. Het zou ook ge
schikt moeten zijn om in een auto te monte
ren, maar daar lijkt het scherm ons minder 
geschikt voor. Naast een VGA en AV ingang 
heeft de WR952 ook ingebouwde luid
sprekers.

Standaard heeft het scherm een hel
derheid van 170 cd/m2.  Je kunt de helder
heid via het menu ophogen tot 250 cd/m2, 
maar daardoor verandert zwart opeens in 
lichtgrijs en lichtgrijs in wit. Je kunt beter de 
gemiddelde helderheid aanhouden en het 
contrast (witbalans) iets hoger instellen of 
de dynamische modus gebruiken.

Het scherm geeft kleur en grijstint
verlopen daarbij zeer goed weer. De kleuren 
zijn niet bijzonder verzadigd, maar wel kijk
hoekonafhankelijk. Het scherm oogt in z'n 
geheel prettig. 

In het scherm zit – in afwijking van de 
specificaties – een VApanel met een gemid
deld contrast van 1170:1. Door de resistieve 
touchlaag op het panel worden fijne struc
turen in het beeld onrustig en wazig. Voor 
aansluiten van het touchdeel gebruik je het 
meegeleverde kabeltje, dat aan beide uit
einden een USBAstekker heeft.

Toguard WR952

Waveshare stopt het IPSdisplay tussen 
zwarte kunststofplaten. Je kunt de achter
plaat met behulp van  elf schroeven los
maken en de twee meegeleverde  pootjes 
over het printplaatje plaatsen. Als je daar
na alles weer in elkaar schroeft, dan kun je 
het scherm net als een fotolijstje op tafel 
zetten. De Pi kun je daar dan achterop be
vestigen.

Je verbindt de Raspberry Pi via een 
HDMIkabel. Het touchscreen, dat erg 
nauwkeurig werkt, sluit je aan met een kor
te microUSBkabel. Het IPSdisplay komt 
van fabrikant BOE en dat zit ook in ande
re apparaten, zoals de IdeaPad S600F van 
Lenovo. 

Het heeft een contrast van 1180:1, 
waarbij de capacitieve, heldere touchlaag 
geen negatief effect heeft op het beeld. Het 
kleurbereik dekt de sRGBkleurruimte niet 
volledig af, maar is toch groter dan dat van 
de andere twee 10inch schermen. Het is 
ons niet gelukt om de helderheidsinstel
ling te wijzigen, hoewel die volgens de fa
brikant in vijf trappen verstelbaar zou moe
ten zijn. Ook dit scherm van Wave share 
schakelt niet uit wanneer je de Raspberry 
Pi uitzet.

Waveshare 10.1inch  
HDMI LCD B

 robuust, flexibel inzetbaar
 kijkhoekonafhankelijk
 erg duur

 zeer flexibel inzetbaar
 fijne beeldstructuren wazig
 helderheid wijzigt contrast

 mooi beeld
 flexibel te gebruiken
 backlight niet instelbaar
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(Touch-displays voor Raspberry Pi)
Fabrikant Watterott Waveshare Raspberry Pi Faytech Toguard Waveshare

Model RPi-Display B+ 3.5inch HDMI LCD 7" Touchscreen FT10WTMBCAP WR952 10.1inch HDMI LCD B  
with case

Fabrikant Watterott Rasppishop diverse Amazon Marketplace Amazon Marketplace Amazon Marketplace

Diagonaal / schermoppervlak 2,8" / 5,8 cm × 4,3 cm 3,5" / 7,5 cm × 5 cm 7" / 15,4 cm × 8,6 cm 10,1" / 21,8 cm × 13,6 cm 10,1" / 21,7 cm × 13,5 cm 10,1" / 21,8 cm × 13,6 cm

Resolutie (verhouding) / pixeldichtheid 320 × 240 (4:3) / 140 dpi 480 × 320 (3:2) / 163 dpi 800 × 480 (5:3) / 132  
(142) dpi

1280 × 800 (16:10) /  
150 dpi

1280 × 800 (16:10) /  
150 dpi

1280 × 800 (16:10) /  
150 dpi

Paneltype volgens fabrikant /  
gemeten

g.o. / TN IPS / IPS g. o. / TN IPS / IPS IPS / VA IPS / IPS

Touch resistief resistief capacitief (10 punten) capacitief (10 punten) resistief capacitief (10 punten)

Helderheid backlight instelbaar op Pi / 
op display

v 1 / – – / v (zwartwaarde) v / – – / v – / v (zwartwaarde) – / – 1

Display-interface met Pi SPI HDMI MIPI DSI HDMI HDMI HDMI

Overige videoaansluitingen – – – VGA, DVI-D VGA, AV (Cinch), BNC –

Luidsprekers – – – v (stereo, achter) v (stereo, achter) –

Touchinterface met Pi SPI SPI I2C (DSI) USB (type B) USB (type A) USB (Micro-USB)

Stylus meegeleverd – v – – – –

Bedieningstoetsen v (configureerbaar via 
GPIO17, 22, 27)

4 × displaymenu,  
1 × backlight uitgeschakeld

– v (displaymenu) v (displaymenu) v (sensortoets,  
werkte niet)

Afmetingen display B × H × D (met  
standaard /op Pi) / gewicht

7 × 5,6 × 1,5 cm / 49 g 8,6 × 6,5 cm × 2,5 cm / 60 g 19,5 × 11 × 3 cm / 270 g 27,7 × 19,3 × 3,3 cm / 1122 g 24,5 × 18,5 × 13,2 cm  
(3,5 cm display) / 754 g

27,5 × 18,7 × 2 cm / 692 g

Montage op Pi / bevestiging v / – v v – / v (10 cm VESA) – / v (7,5 cm VESA) v

Met standaard – – – – v (voet) v

Kabels meegeleverd – v (HDMI-connector) v (4 × 10 cm met  
kabelschoen)

VGA, USB, audio-cinch VGA, USB HDMI, USB

Voeding meegeleverd – (haalt stroom uit Pi) – (haalt stroom uit Pi) – (haalt stroom uit Pi) v v v

Voeding stroom via Pi stroom via Pi  
(alternatief micro-usb)

stroom via Pi 
(alternatief micro-usb)

12V-stekker 12V-stekker micro-usb

Contrast min. blikveld /  
afwijking

1056:1 / 2,7 % 555:1 / 3,8 % 1307:1 / 2,2 % 1272:1 / 5,6 % 1168:1 / 8,6 % 1181:1 / 2,9 %

Contr. ruimer blikveld / afwijking 1044:1 / 3,2 % 556:1 / 7 % 1245:1 / 5,9 % 1205:1 / 14,7 % 887:1 / 24,2 % 1110:1 / 9,7 %

Energieverbruik min. / max. (afhankelijk 
van luminantie)

0,6 watt1 2,2 watt2 0,5 tot 3 watt 4,6 tot 7,2 watt 6,7 tot 6,8 watt2 5,8 watt1

Instelbereik  helderheid  gemeten 200 cd/m2 165–250 cd/m2 4–510 cd/m2 25–300 cd/m2 55–250 cd/m2 250 cd/m2

Prijs e 30 e 29 e 80 e 325 e 130 e 100
1 kon niet volgens handleiding worden ingesteld 2 instelling wijzigt zwartwaarde v aanwezig – niet aanwezig g.o. geen opgave

De touchsensors van de andere drie schermen sturen hun 
signalen via usb door. Daar is een aparte kabel voor nodig, 
die dan een van de usbpoorten op de Pi bezet. Zowel de 
capacitieve sensors van de 10,1"schermen van Faytech 
en Waveshare als de resistieve sensors van de Toguard 
WR952 worden automatisch herkend door Rasp bian, wat 
erg prettig is. We hebben die schermen bij de test niet hoe
ven kalibreren.  Onder Windows 10 werken alleen de capa
citieve sensors net zo makkelijk. Voor de resistieve eGa
laxsensor van het  Toguardschermpje moet je dan eerst 
nog een driver van producent EETI installeren. 

Dat Raspbian touchinvoer herkent, is maar de helft 
van het verhaal. Er is namelijk nauwelijks software die 
geschikt is voor touchbediening. Juist voor de kleinste 
displays zijn toepassingen nodig die grote knoppen met 
leesbare tekst tonen, anders kun je niet zien waar je mee 
bezig bent. Daar is wel aparte software voor, zoals die eer
der besproken is in een c't [1]. Daar vind je ook  informatie 

over hoe je het moet configureren en voorbeelden over 
het draaien van het scherm.

(CONCLUSIE)
Als je een bouwproject met een bijpassend scherm wilt 
opleuken, moet je goed voor ogen hebben met welk doel 
je het wilt gebruiken. De kleine schermen zijn niet voor 
elke toepassing geschikt, maar juist voor specifieke doe
len. Het officiële 7"scherm werkt gewoon probleemloos. 
Dankzij de resolutie van 800 × 480 pixels toont het vol
doende informatie om indien nodig ook via de console te 
kunnen werken. 

De hele kleine schermen van maar 2,8 of 3,5 inch zijn 
leuk zolang er software op draait die daar geschikt voor is. 
De grote 10,1inch schermen kosten relatief veel en zijn al
leen interessant voor specifieke projecten. Het industriële 
display van Faytech valt een beetje uit de toon van wege 
zijn hoge prijs. Het is dan ook met name bedoeld voor 
gebruiks omstandigheden waarin het tegen een stootje 
moet kunnen. 

Literatuur

[1]  Dr. Till Harbaum, Pi met touch, Touchscreens en vingervriendelijke  
 bediening voor de Raspberry Pi, c't 12/2016, p.58

(De hele kleine schermen zijn 
leuk zolang er software op draait 
die daar geschikt voor is)
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a 01100001
b 01100010
c 01100011
d 01100100
e 01100101
f 01100110
g 01100111
h 01101000
i 01101001
j 01101010
k 01101011
l 01101100
m 01101101
n 01101110
o 01101111
p 01110000
q 01110001
r 01110010
s 01110011
t 01110100
u 01110101
v 01110110
w 01110111
x 01111000
y 01111001
z 01111010

Het alfabet in  
binaire code.

Project / Je naam in binaire code

(DIGITALE STRIJKKRALEN)

Je naam als 
armband

Zet je naam om in binaire code en maak daar met behulp van strijkkralen een armband 
van. Dat kan makkelijk met dit stappenplan.

Marloes van der Meulen

(STAP 1)  
JE NAAM IN BINAIRE CODE
Pak een potlood en een kaartje. Op de grote kaart staat 
het alfabet in binaire code. Voor elke letter staan er 8 vak-
jes op een rij. Kleur voor alle letters van je naam de vakjes 
in waar een 1 moet komen. De vakjes voor de 0 blijven wit.

(STAP 2)  
KIES JE STRIJKKRALEN
Op tafel zie je flesjes met gesorteerde strijkkralen. Zoek 
twee verschillende kleuren uit. 1 kleur is voor de 0 en de 
andere kleur is voor de 1.

(STAP 3) 
RIJG DE KRALEN
Pak een naald en een stuk katoenen draad. En pak je 
kaartje van stap 1 erbij. Rijg de kralen in de juiste volgor-
de aan je draad. Als je een letter af hebt (8 kralen), rijg dan 
één zwarte kraal voordat je verder gaat met de volgende 
letter. Je ziet daardoor makkelijker waar de volgende let-
ter begint!

(STAP 4)  
JE ARMBAND IS KLAAR
Als alle strijkkralen aan de draad zitten, dan knoop je de 
uiteinden van de draad aan elkaar. Je armband is klaar 
om gedragen te worden!

Veel plezier ermee!
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Mirko Dölle en Noud van Kruysbergen

Veel mensen hebben liever dorst of honger dan 
dat ze geen internet hebben. Veel mensen vragen 
na het eerste kopje koffie meestal meteen al naar 

je wifiwachtwoord omdat ze je wat online foto's of zo 
willen  laten zien en bang zijn dat ze dan te snel door 
hun hele databundel heen zijn. Om niet voor iedere be
zoeker de deuren van je lokale netwerk meteen wagen
wijd open te zetten, hebben veel moderne routers de 
mogelijkheid een apart gastwifi in te stellen. Zo kan be
zoek met een eigen wachtwoord internet op, maar niet 
bij de rest van je netwerk komen.

(MAKKELIJK INCHECKEN)

Raspberry Pi als 
open wifirouter 
met captive-portal
Als goede gastheer of -vrouw geef je je bezoek niet alleen een 
kopje koffie, maar vaak ook het wachtwoord van je wifi. Dat 
wachtwoord is vanuit veiligheidoverwegingen natuurlijk wel 
lekker lang met allerlei verschillende tekens. Een open wifi  
met een captive-portal en individuele pincode is dan een  
handig en toch goedkoop alternatief.

Om ervoor te zorgen dat gasten geen complexe wifi
wachtwoorden met de hand in hoeven te typen (waar 
altijd wel weer een fout bij gemaakt wordt), wordt bij 
Androidapparaten veel gebruik gemaakt van een QR 
code om je snel aan te melden. Bij iOS werkt dat duide
lijk moeizamer, daar kom je alleen via allerlei omwegen 
met een QRcode op het wifi.

Dan is een open wifi een stuk makkelijker. Een 
captive portal met een pincode beschermt je dan te
gen allerlei on bevoegde bezoekers. Als basis heb je al
leen een  Raspberry Pi 3 en een miniatuurTFTdisplay 
van zo'n 15 euro nodig. De clou is dat je captive portal 
werkt met alleen de standaard middelen, zonder gedoe 
met sudo en zonder speciale daemons voor het toe
gangsbeheer.

Juridisch heeft een captiveportal voordelen ten 
opzichte van het simpelweg geven van het wifiwacht
woord. Gasten krijgen pas toegang tot internet als ze de 
bij de portal getoonde gebruiksvoorwaarden voor de 
wifi geaccepteerd hebben. Bovendien wordt het aan
melden makkelijker als je iedere gast een eigen, tijde
lijk geldige pincode geeft in plaats van een altijd  geldig 
complex wifiwachtwoord.

(MARKEREN EN SORTEREN)
De manier van werken lijkt veel op hoe je een Raspber
ry Pi normaal dan als een wifihotspot of wifirouter zou 
gebruiken. De Raspberry Pi maakt met HostAP een ei
gen, onversleuteld wifinetwerk aan, en dient daarbij 
tege lijkertijd als DHCP server. De Raspberry Pi krijgt 
zijn  internetverbinding via de netwerkpoort en leidt de 
data van de (erbij aangemelde) wifi gasten daar als NAT 
router ook naartoe door. Tot zover niets nieuws onder 
de zon.

De data van onbekende en aangemelde gasten wor
den door de Pi onderscheiden door de markering van 
de pakketten: eerst worden alle wifipakketten met be
hulp van firewallregels voorzien van de markering 1. 
Een tweede firewallregel gooit bij het doorsturen al die 
pakketten weg, zodat ze niet naar de ethernet interface 
worden doorgestuurd – de wifigasten zitten dan gevan
gen op de Raspberry Pi en kunnen alleen bij daarop 
draaiende diensten, zoals de webserver met de captive 
portal.

Als een gast zich aanmeldt bij die portal en de voor
waarden accepteert, maakt systemd voor hem een in
dividuele firewallregel aan die de wifipakketten van 
zijn MACadres van de markering 2 voorziet. Die worden 
door de firewall naar internet doorgestuurd, waardoor 
de gast dan vrijelijk kan surfen. 

Maar echter niet voor altijd: een cronjob verwijdert 
regelmatig de vrijgegeven gasten die langer dan vier 
uur actief zijn. Dat voorkomt dat je buren het gastwifi 
met behulp van ARPspoofing continu voor eigen doel
einden kunnen misbruiken.

Andere captiveportals moeten vaak wachten tot 
een gast een webpagina opvraagt om hem dan naar 
de portalpagina te leiden. Wij gebruiken de captive 
herkenning van Android, iOS en Windows Phone om 
gasten meteen en auto matisch door te sturen naar 
de aanmeldpagina. En ook dat weer met alleen de 
standaard middelen.
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Project / Wifi-captive-portal

Een klein TFT-display van 15 euro laat voor iedere gast een individuele pincode zien. Dat maakt 
het voor buren en voorbijgangers een stuk lastiger om het gastwifi te misbruiken.

(INSTALLEREN)
Bij de hardware hebben we gekozen voor een Rasp
berry Pi met een ethernetpoort en wifi. Je kunt daar 
zelfs een Raspberry Pi 1 of 2 met een wifiadapter of 
een Rasp berry Pi Zero W met een usbethernetadapter 
voor gebruiken. Als besturingssysteem adviseren we 
 Raspbian Lite omdat de wifirouter geen grafische inter
face nodig heeft.

De configuratiebestanden voor het gebruik als wifi
router staan bij de link op de laatste pagina van dit ar
tikel. Pak het zip archief uit in de lokale map van de ge
bruiker pi. Als je het met Windows downloadt, zet je de 
uitgepakte bestanden op de eerste partitie van de sd
kaart waar je van tevoren Raspbian op geïnstalleerd 
hebt. Onder Raspbian ga je dan eerst met cd /boot naar 
de map met het uitgepakte ziparchief voordat je de vol
gende stappen uitvoert.

Om ervoor te zorgen dat de  Raspberry Pi als hotspot 
werkt, moet je eerst de HostAP en de DHCP daemon in
stalleren:
sudo apt-get install hostapd dnsmasq

De configuratiebestanden van beide programma's zit
ten in het ziparchief. Kopieer die allebei simpelweg 
naar /etc:
sudo cp 1726-154/default/* /etc/default

sudo cp -a 1726-154/hostapd /etc

sudo cp 1726-154/dnsmasq.conf /etc

Bovendien heb je een wifiadapter met een statisch 
geconfigureerd ipadres nodig. Daarvoor moet je 
met sudo pico /etc/network/interfaces het centrale 
netwerk configuratiebestand openen en daar het vol
gende inzetten:
auto wlan0

iface wlan0 inet static

    address 192.168.255.1

    netmask 255.255.255.1

    wireless-mode Master

    wireless-power off

Daarmee heb je het ipadres 192.168.255.1 dan als 
 beginadres voor alle wifigasten ingesteld en meteen 
ook de energiebesparingsfunctie van de wifiadapter 
gedeactiveerd. 

(VERPLICHTE OMLEIDING)
De volgende stappen bestaan uit het configureren van 
de NATrouting en de firewall. Om de Pi datapakketten 
überhaupt te laten doorsturen, moet je de routing in 
het bestand /etc/sysctl.conf activeren:
net.ipv4.ip_forward=1

Dat werkt echter pas na een herstart, maar die kun je 
het beste pas doen nadat je alles geïnstalleerd en ge
configureerd hebt. De firewallregel voor het markeren 
van het gastverkeer met 1 ziet er als volgt uit:
sudo iptables -A PREROUTING 

-t mangle -i wlan0 -m mark 

--mark 0 -j MARK --set-mark 1

De met 1 gemarkeerde pakketten van nietaangemelde 
gasten moeten niet op internet terechtkomen. Die moe
ten in de FORWARDchain verworpen worden:
sudo iptables -A FORWARD 

-m mark --mark 1 -j DROP

De NATrouting moet dan alleen voor de data van de 

 aangemelde wifigasten gelden, waarvan de pakketten 
later met een 2 gemarkeerd worden:
sudo iptables -A POSTROUTING 

-t nat -o eth0 -m mark 

--mark 2 -j MASQUERADE

Wie nog niet aangemeld is, moet om te kunnen aanmel
den omgeleid worden naar de captiveportal. Daar heb
ben we een FakeDNSdaemon voor gebruikt die voor 
alle namen het ipadres 192.168.255.1 teruglevert.

Omdat clients de DNSrequests cachen, kun je geen 
DNSserver gebruiken die valse antwoorden levert. An
ders zou je bij de eerste poging http://ct.nl op te roepen 
wel op de captiveportal uitkomen en je kunnen aanmel
den, maar als je dan opnieuw probeert om naar http://
ct.nl te gaan, kom je weer bij de captiveportal uit omdat 
de DNSrequest nog gecachet is.

De Raspberry Pi moet dus ook voor nietaangemel
de gasten de juiste resultaten voor DNSrequests leve
ren. Maar dat doet DNSMasq standaard ook. Dan zorgt 
de volgende firewallregel er vervolgens voor dat je bij 
een poging om naar ct.nl te gaan bij de captiveportal 
uitkomt:
sudo iptables -A PREROUTING -t nat  

-i wlan0 -p tcp -m mark --mark 1  

-m tcp --dport 80 -j DNAT  

--to-destination 192.168.255.1

Daarmee worden alle pakketten uit de wifi (-i wlan0) 
die met 1 gemarkeerd zijn (-m mark –-mark 1) en 
voor poort 80 (--dport 80) van een bepaald doel 
bestemd zijn, geleid naar het ipadres 192.168.255.1 
(--to-destination 192.168.255.1). De gasten ko
men dan bij de portalpagina van de Raspberry Pi en 
niet bij ct.nl.

Dat werkt echter alleen voor HTTPrequests, de 
captiveportal kan HTTPSrequests niet beantwoorden 
door het ontbreken van SSLcertificaten. Maar dat hoeft 
bij mobiele apparaten ook niet omdat die door een truc 
in de websiteconfiguratie later automatisch via HTTP 
naar de portal geleid worden.
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Om ervoor te zorgen dat je de firewallregels niet na elke 
herstart opnieuw in moet voeren, installeer je nog het 
pakket iptablespersistent:
sudo apt-get install 

  iptables-persistent

Bij het installeren van dat pakket wordt je gevraagd of 
je de regels later wilt opslaan – dat moet je dan beves
tigen.

(PACHE ALS PORTALSERVER)
Voor de captiveportal heb je een webserver op de 
Raspberry Pi nodig. Die moet je ook nog installeren. Je 
kunt daarbij kiezen of je Nginx of Apache als webserver 
wilt installeren, in dit voorbeeld gaan we uit van  Apache 
met PHP:
sudo apt-get install apache2 php

De captivetest van Android, iOS en  Windows Phone 
verloopt volgens hetzelfde principe: zodra een mobiel 
apparaat verbinding heeft  met een wifi, roept elk sys
teem standaard een bepaald url op bij de betreff en
de  fabrikant en verwacht dan een succesvolle pagina 
oproep (200) of de foutmelding dat de pagina niet 
bestaat (404).

Captiveportals moeten in plaats daarvan een tijde
lijk omleiding met de code 302 terugleveren en daarbij 
de portalsite als doeladres aangeven – dan opent het 
mobiele apparaat de betreff ende pagina meteen of 
krijgt de bezoeker het bericht dat hij zich eerst moet 
aanmelden.

Om het simpel te houden, stel je bij Apache niet al
leen een omleiding in voor de drie url's van Android, 
iOS en Windows Phone, maar zorg je er ook voor dat al
tijd code 302 terug geleverd wordt als een bestand niet 
gevonden wordt – en stuur je de bezoeker vervolgens 
door naar de startpagina van de portal. 

Om dat te doen, voeg je bij het VirtualHostdeel van 
het bestand /etc/apache2/sitesavailable/000default.
conf de volgend regel toe:
ErrorDocument 404 /

Dan komen alle wifigasten bij hun eerste toegang 
tot je draadloze netwerk op de startpagina van de 
 Apachewebserver terecht.

(VRIJHEID VOOR IEDEREEN)
Om ervoor te zorgen dat een gast op internet kan rond
struinen, moet je zijn datapakketten door de firewall 
met een 2 laten markeren. Als onderscheidings criterium 
gebruik je daar het MACadres van de wifiadapter voor. 
Hier een voorbeeld:
iptables -A PREROUTING -t mangle 

-m mac --mac-source 

99:98:97:ab:cd:ef 

-j MARK --set-mark 2

Om die regel toe te voegen, moet iptables wel met root
rechten aangeroepen worden. Veel captiveportals ge
bruiken daar een sudoaanroep vanuit PHP voor, maar 
daar kan een eventuele aanvaller veel onheil mee ver
richten – voor ons een nogo.

Onze captiveportal gebruikt in plaats daarvan 
systemd om de iptablesregels te beheren, en een on
afhankelijk PHPfrontend dat bij het aanmelden van 
een gast een bestand aanmaakt met zijn MACadres als 
naam, in de directory /var/www/wlanguests. Het PHP
script achterhaalt het MACadres door de ARPtabel uit 
te lezen:
$ARP_TB = fi le("/proc/net/arp");

$MAC_ADDR = "";

if($ARP_TB !== false) {

  foreach ($ARP_TB as $ARP_E) {

    if(0 === strpos($ARP_E,

    $_SERVER["REMOTE_ADDR"]." ")) {

      $MAC_ADDR=str_replace(':','',

      substr($ARP_E,41,17));

      break;

    }

  }

}

...

fi le_put_contents($WLANGUEST_DIR

  .$MAC_ADDR,$_SERVER["REMOTE_ADDR"]

  ."\n");

De gastdirectory, die bij de Apache gebruiker www 
data behoort en voor hem beschrijfbaar moet zijn, 
 laten we door de systemdjob wlanguests.path bewa
ken op veranderingen:
[Unit]

Description=Watch directory

[Path]

PathModifi ed=/var/www/wlanguests/

[Install]

WantedBy=multi-user.target

Systemd gebruikt dan de kernelfunctie  inotify() om in
formatie te krijgen over veranderingen aan de directo
ry en start dan de job wlanguests.service die bij wlan
guests.path hoort:
[Unit]

Description=Update iptables rules

[Service]

Type=oneshot

ExecStart=/usr/local/bin/

.wlanguestsctl

(Bedrading 1,8"-TFT-display)
Displaypin Functie Pi-GPIO-pin

1 (VCC) +3,3V 17 (3.3V)

2 (GND) Massa 20 (GND)

3 (CS) SPI Chip Select 24 (SPI_CE0_N, GPIO 8)

4 (Reset) Reset 16 (GPIO 23)

5 (AO) Data/Command 18 (GPIO 24)

6 (SDA) SPI MOSI 19 (SPI_MOSI, GPIO 10)

7 (SCK) SPI Clock 23 (SPI_CLK, GPIO 11)

8 (LED) Backlight 22 (GPIO 25)

(Captive-portals 
moeten de portalsite 
als doeladres 
aangeven)
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Project / Wifi-captive-portal

De portalpagina opent op 
veel mobiele apparaten 
automatisch zodra iemand 
met het gastwifi verbinding 
maakt. Je kunt daarmee 
alleen op internet als je 
de gebruiksvoorwaarden 
accepteert en de op het  
TFT-display getoonde  
pincode intypt.

Het shellscript /usr/local/bin/wlanguestsctl stelt de 
iptablesregels in en verwijdert ze. Het script verge
lijkt daarvoor dan de MACadressen in de bestaan
de  iptablesregels met de bestandsnamen in de gast
directory – als er een bestand bestaat waarvoor nog 
geen regel is, wordt een nieuwe regel aangemaakt. Een 
regel waarvoor er geen bijpassend bestand meer is, 
wordt verwijderd.

De systemdjobs en het script wlanguests staan 
ook in het ziparchief. Om ze te installeren, kopieer je de 
bestanden naar de juiste directory's en activeer je de 
 systemdjob:
sudo cp 1726-154/wlanguests/ 

wlanguests.* /etc/systemd/system

sudo cp 1726-154/wlanguests/ 

wlanguestsctl /usr/local/bin

sudo systemctl enable wlanguests.path

Als je de PHPcode hierboven in een begroetings pagina 
integreert, heb je daarmee al een eenvoudige captive 
portal die de gebruiksvoorwaarden laat zien zodra ie
mand verbinding met de wifi maakt. Maar daarmee is 
de kans groot dat ook je buren en voorbijgangers je 
open wifi zullen gaan gebruiken.

MINI-TFT ALS PINCODE-DISPLAY
We hebben voor de Raspberry Pi daarom een goedkoop 
TFTdisplay gekocht van zo'n 15 euro dat voor iedere 
gast een individuele pincode laat zien zodra hij zich op 
het wifi aanmeldt. Het 1,8 inch grote display met 128 
bij 160 pixels heeft een ST7735controller en een SPI 
interface. Als je op internet zoekt op  '1.8 128x160 SPI 
TFT' kom je er vast wel een paar tegen, anders kun je 
hem ook bij Conrad of SOS Solutions krijgen. Let erop 
dat er een groene lip aan de displaybeschermings
folie zit – dat is een indicatie van de gebruikte display 
controller.

Hoe je het display met de Raspberry Pi verbindt, 
staat in de tabel linksonder op de vorige pagina. Om 
het display in gebruik te nemen, voeg je in het bestand 
/boot/cmdline.txt de volgende regel toe aan het eind 
van de eerste regel:
fbcon=map:0000001 fbcon=font:10x18  

FRAMEBUFFER=/dev/fb1

Daarmee wordt het display aan terminal 7 toegekend 
(/dev/tty7) en wordt een 10x18pixelfont geselecteerd, 
zodat de pincode later beter te lezen is. Bovendien laad 
je bij het starten steeds automatisch de SPImodule en 
de kernelmodule voor het display door aan het bestand 
/etc/modules het volgende toe te voegen:
spi_bcm2835

fbtft_device

Om ervoor te zorgen dat de kernel weet hoe het display 
met de Pi verbonden is, maak je het bestand /etc/mod
probe.d/raspi.conf aan en voeg je daar de moduleop
ties aan toe:
options fbtft_device custom  

 name=fb_st7735r speed=32000000  

 gpios=reset:23,cs:8,dc:24,led:25  

 rotate=90

Daarna voer je sudo raspiconfig uit en activeer je bij 
'Interfacing Options' de SPIinterface voordat je de 
Raspberry Pi herstart.

Als hij weer opgestart is, moet je ervoor zorgen dat 
de pincode op het display getoond gaat worden. Daar 
is het script wlanpindisplay uit het ziparchief ver
antwoordelijk voor. Dat wordt op dezelfde manier 
aangeroepen als het regelbeheer van systemd – de 
systemdjob bestanden heten wlanpindisplay.path en 
wlanpindisplay.service en zitten eveneens in het zip
archief. Het installeren gaat vergelijkbaar met het regel
beheer:
sudo cp 1726-154/wlanpindisplay/ 

wlanpindisplay.* /etc/systemd/system

sudo cp 1726-154/wlanpindisplay/ 

wlanpindisplay /usr/local/bin

sudo systemctl enable  

wlanpindisplay.path

Het PHPfrontend maakt ook de pincode aan, en slaat 
die op in het bestand /var/www/wlanguests/wlanpin:
if(!file_exists($WLAN_PIN_FILE))

  file_put_contents($WLAN_PIN_FILE, 

  random_int(100000,999999)."\n");

Het complete PHPfrontend zit ook in het ziparchief, 
in de directory php. Kopieer het eenvoudigweg naar de 
documentroot van Apache, verwijder het daar aanwezi
ge bestand index.html en maak de gastendirectory aan:
sudo cp 1726-154/php/* /var/www/html

sudo rm /var/www/html/index.html

sudo mkdir /var/www/wlanguests

sudo chown www-data:www-data  

  /var/www/wlanguests

Als laatste moet je dan nog twee cronjobs instellen. 
De eerste werpt de gast er na ongeveer vier uur uit, 
de tweede verwijdert een aangevraagde maar niet ge
bruikte pincode na ongeveer twee minuten. Beide die
nen ervoor om opdringerige buren af te wijzen die je 
gastwifi voor hun doeleinden willen gebruiken. Beide 
cronjobs werken met de rechten van de webserver. 
Voer sudo crontab -u www-data -e uit en voer het 
volgende in:
0,30 *  * * *  /usr/local/bin/

.wlanguestsctl --purge

*/2 *   * * *  /usr/local/bin/

.wlanpindisplay --purge

Dan blijft het wifi voorbehouden aan je gasten, die hun 
pincode vervolgens kunnen aflezen op het display van 
de Raspberry Pi.

www.ct.nl/softlink/
19mm090
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Christof Windeck en Noud van Kruysbergen

De goedkope en zuinige Raspberry Pi is als een 
 mini-server geschikt voor allerlei doeleinden, 
maar niet als een snelle NAS. Zijn Giga bit-ethernet-

aansluiting haalt niet eens de halve Giga bit- snelheid om-
dat hij via USB 2.0 verbonden is. Ook SATA-poorten en 
USB 3.0 zitten niet op een Raspberry Pi. Dat is bij een 
NanoPi M4 van de Chinese fabrikant FriendlyElec anders: 
die heeft  een echte Gigabit- netwerkaansluiting en is met 
speciale PCI- Express-adapters uit te breiden met vier SA-
TA-6G-poorten voor harde schijven of ssd’s. 

We hebben de zogeheten ‘4x SATA HAT’ uitgepro-
beerd. HAT staat voor ‘Hardware-on-Top’, en in dit geval 
gaat het om een kleine printplaat met een Marvell-chip 
die je rechtstreeks op de 40-pins header van de NanoPi 
M4 steekt.

Je kunt de NanoPi M4 met alle toebehoren recht-
streeks in China bestellen, of met veel minder risico 
(maar dan wel iets duurder) bij de Nederlandse web-
shop Antratek. Die stuurde ons een set bestaande uit 
een NanoPi M4, een bijpassende processorkoeler, de 
genoemde SATA-adapter en twee voedingen. De harde 
schijven of ssd’s hebben immers meer stroom nodig dan 
de usb-c-voeding aan de NanoPi kan leveren – dus moet 

(ALTERNASTIEF)

Zelfbouw-NAS 
met een NanoPi M4
Veel thuisbeheerders willen graag een betaalbare, maar toch 
krachtige NAS met Linux en een ARM-chip. De Raspberry Pi 
heeft daar niet genoeg interfaces voor, maar met een NanoPi 
M4 werkt het wel – zij het met beperkingen.

je een tweede voeding op de SATA-adapter aansluiten. 
De door Antratek geleverde voeding van 12 V en 2 A moet 
genoeg zijn voor twee 3,5-inch schijven. Als je alle vier de 
SATA-poorten wilt gebruiken, heb je een sterkere voe-
ding nodig, en ook wat meer kabels en kabeladapters: 
bij de 4x SATA HAT worden alleen SATA- en stroomkabels 
voor twee schijven meegeleverd.

(IN ELKAAR SCHROEVEN)
Om te beginnen zul je het een en ander in elkaar moeten 
schroeven: FriendlyElect adviseert voor het NAS-gebruik 
om een optioneel koellichaam op de Rockchip RK3399 
te monteren, die aan de onderkant van de printplaat 
zit. Daarbij moet je ook het stukje meegeleverde ther-
mal pad aanbrengen en het koelblok met de vier schroe-
ven of de bij de SATA-adapter meegeleverde afstands-
houders monteren. Aan de bovenkant van die laatste 
monteer je dan weer de SATA-adapter. Bij die adapter 
zit ook een apart koelblok voor de PCIe- SATA-bridgechip 
Marvell 88SE9215. Daar zitten ook weer twee schroeven 
en een thermal pad voor bij. Als laatste stop je nog de 
meegeleverde wifi-antennes voor 2,4 en 5 GHz op de klei-
ne aansluitingen en sluit je de SATA-, de stroomkabels, 
de voedingen en de netwerkkabel aan. Het monteren zal 
al met al een kwartiertje duren.

met een NanoPi M4
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Project / Zelfbouw-NAS
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Als dat gedaan is, zit je met een redelijke onoverzichte-
lijke brij aan kabels en losse onderdelen. Friendly Elec 
biedt helaas geen bijpassende behuizing. Om het geheel 
voor langere tijd als NAS te gebruiken, zul je dan ook iets 
moeten bedenken. Anders loop je te veel risico dat er op 
den duur iets misgaat omdat er ergens te veel stof in-
komt of dat er per ongeluk tegen een van de openliggen-
de schijven wordt gestoten.

(INSTALLEREN)
Het installeren van het NAS-besturingssysteem Open-
MediaVault (OMV) duurt veel langer dan het monteren 
van de hardware. In principe werkt dat hetzelfde als bij 
een Raspberry Pi: je downloadt een image van het ge-
wenste besturingssysteem en zet de image op een extra 
aan te schaffen microSD-kaart, waar de NanoPi M4 ver-
volgens van opstart.

Bij de test werkte dat bijna probleemloos met de 
door FriendlyElec beschikbaar gestelde FriendlyDesktop 
op basis van een ARM-versie van Ubuntu. Het image- 
bestand kun je bij Windows 10 met Etcher op de mi-
croSD-kaart zetten – een kaart met een capaciteit van 8 
GB is al genoeg. Je moet opletten dat de instelling van de 
toetsenbordlay-out goed staat en bij iedere update kre-
gen we een foutmelding met betrekking tot de service 
hostapd.

Met OMV hadden we echter minder geluk. Meerde-
re kant-en-klare OMV-images die ook op een NanoPi 
M4 zouden moeten werken, bootten helemaal niet of 
draaiden instabiel. Ten langen leste hebben we maar 
een ‘Armbian’-image speciaal voor de NanoPi M4 op ba-
sis van Debian 9 Stretch gestart en daarbij met de com-
mandline na wat typwerk OMV 4 geïnstalleerd. Dat werk-
te verder prima. Een handleiding daarvoor staat bij de 
link op deze pagina.

(NAS-PRESTATIES)
OMV configureer je met behulp van een redelijk  
 over zichtelijke webinterface. We hebben eerst een 
CIFS-(Samba-)share aangemaakt op een enkele SATA- 
ssd. Die was vanaf een Windows-pc met de volle Giga bit- 
snelheid te gebruiken: we konden een groot bestand  (6 
GB) met een snelheid van meer dan 100 MB/s schrijven 
en ook weer lezen. Bij het lezen en schrijven van veel klei-
ne bestanden is de NAS zoals gebruikelijk duidelijk lang-
zamer. Het idle-energieverbruik kwam uit op 5,4 watt 
als de HDMI-kabel niet op de monitor aangesloten was. 
Wanneer de schijven benaderd werden, liep dat op tot 
7,5 watt.

Onder OpenMediaVault kun je een LUKS-plug-in 
 installeren voor het versleutelen van de schijven. Daar 
zakt de transferrate bij het schrijven na korte tijd wel mee 
in tot zo’n 30 MB/s. Bij het lezen was de invloed daarvan 
minder groot en kwamen we nog tot 90 MB/s.

Met een 8 TB grote harde schijf (Seagate IronWolf 
8TB) verbruikt de NAS zonder dat de schijf benaderd 
wordt al meer dan dubbel zoveel energie (15,2 watt) dan 
met de ssd. OMV kan de schijven indien gewenst ech-
ter na een bepaalde tijd zonder toegang uitschakelen. 
Dan blijven er nog maar 5,8 watt over – met twee 8TB- 
schijven is dat dan 7,8 watt. Een RAID1 van twee schijven 
leverde de data eveneens met ongeveer 100 MB/s, maar 

daarbij lopen de voedingen wel tegen hun grenzen aan: 
bij het starten van de schijven liep het verbruik kort op 
tot boven de 40 watt. In theorie kan de 12V-voeding zo-
wel de schijven als de NanoPi M4 van stroom voorzien 
omdat er op de 4x SATA HAT ook een 5V-transformator 
zit. Tijdens onze tests werkte dat echter niet stabiel, in 
ieder geval niet met de twee niet zo  energiezuinige schij-
ven.

(CONCLUSIE)
Door de Rockchip RK3399 is met een NanoPi M4 in prin-
cipe een NAS met een bruikbare performance te maken. 
Met 4 GB aan RAM kun je ook nog andere diensten daar 
parallel aan laten lopen – maar je kunt er ook voor kiezen 
om met de 2GB- in plaats van de 4GB-versie 30 euro te 
besparen. Zonder behuizing en met de wat onoverzichte-
lijke constructie met twee voedingen is een NanoPi-NAS 
echter geen oplossing voor langdurig gebruik.

Een alternatief met een RK399 kan de RockPro64 
van Pine64 zijn, waar wel een NAS-behuizing voor is. 
Daar past naast twee 3,5-inch schijven ook een PCIe- 
insteekkaart met Marvell-chip in. Maar dan zit je wat 
de totaalprijs betreft praktisch in de regionen van de 
compacte kant-en-klaar NAS-systemen als de oude be-
kende Synology DS218j voor 165 euro of een mini-pc 
met een x86-processor zoals de Zbox CI329 nano [1]. 
De NAS- barebone TerraMaster F2-220 met een oudere 
x86- processor kost rond de 200 euro, terwijl de nieuwe-
re F2-221 250 euro kost [2]. Op Marktplaats worden wel 
vaker tweedehands NAS-modellen met twee bays aange-
boden voor prijzen van tussen de 100 en 150 euro. Een 
zelfbouw- NAS met een Rockchip 3399 is daarbij ook niet 
wezenlijk energiezuiniger. Het zelf in elkaar zetten van 
zo’n NAS heeft natuurlijk wel zijn charme – en daar is niet 
meteen een prijs aan te hangen.

Een betaalbare, compacte NAS-barebone met een 
RK3399, SATA-adapter en flashopslagruimte met geïn-
stalleerde OpenMediaVault zit echter bij geen enkele 
fabrikant in het assortiment. Vermoedelijk is de markt 
daarvoor gewoon te klein. Tot nu toe is een Rockchip- 
NAS alleen interessant voor experimenteel ingestelde 
hobbyisten die wat meer geld te besteden hebben en 
enige voorkennis van Linux hebben.

processor 
Rockchip RK3399: 2 × ARM 
Cortex-A72 (max. 2 GHz), 
4 × Cortex-A53 (max. 
1,5 GHz)

aansluitingen extern 
USB-C voor stroom, HDMI 
2.0, audio, 4 × USB 3.0 (via 
hub-chip), 1 × RJ-45, 1 × 
microSD-lezer

ethernet 
1 × Gigabit-ethernet 
(controller geïntegreerd in 
RK3399)

wifi 
1 × Ampak AP6356 
(SDIO, 2 × 2, 2,4 & 5 GHz, 
Bluetooth 4.1)

interne aansluitingen 
twee GPIO-headers, 
MIPI-CSI voor camera, 
MIPI-DSI, 2 × wifi-antennes 
(meegeleverd)

voeding USB-C  
(voor NanoPI M4) 
Sweex CH-005BL, 5 V / 3 A

SATA-adapter 
4× SATA HAT inclusief 
koel lichaam, stroom- en 
SATA-kabels

PCIe-SATA-bridge 
Marvell 88SE9215-NAA2

aansluitingen SATA-HAT 
4 × SATA 6G, 1 × voeding, 
12 V voor schijven

voeding 12 Volt  
(voor SATA HAT) 
HNP24-12L6, 12 V / 2 A

ssd: 6GB-bestand 
schrijven / lezen 
110 / 108 MB/s

ssd: idem mit LUKS 
versleuteld 
ca. 28 / 92 MB/s 
(schommelt)

RAID 1 van twee HDD 
schrijven / lezen 
104 / 99 MB/s

prijs NanoPI M4 4GB 
compleet 
€ 141 (met 2 GB: € 111)

prijs 4x SATA  
HAT compleet 
€ 51

antratek.nl € 192

(Door de Rockchip RK3399 is 
met een NanoPi M4 in principe 

een NAS met een bruikbare  
performance te maken)
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Vanessa Bakker

Op 5 oktober 2019 was het zover. Wij organiseerden 
de eerste CoderDojo van Almere! Dit is een super-
toffe programmeerclub voor kinderen met een 

interesse in tech. Het opstarten van onze Coder Dojo had 
nogal wat voeten in de aarde. Graag neem ik jullie mee 
mijn dagboek in zodat jullie een inkijkje krijgen in mijn er-
varing als startend champion (organisator in CoderDojo- 
terminologie) in Almere. 

(10 APRIL 2019)
Tijn (12 jaar) en Ruben (11 jaar) programmeren graag in 
Scratch. Ik vind het als moeder leuk om te zien dat ze zo 
geïnteresseerd zijn in het zelf ontwikkelen van games, 
maar ze komen hun kamer bijna niet meer uit en dat vind 
ik toch wel erg jammer. Toch maar eens op zoek gaan naar 
een leuke programmeerclub in Almere, maar is die er wel?

(15 APRIL 2019)
Een kennis van mij, Felienne Hermans, Associate Profes-
sor bij Leiden Institute of Advanced Computer Science, 

Het opstarten van een Dojo kan soms aardig wat voeten in de 
aarde hebben. Om je een idee te geven van wat er allemaal bij 
kan komen kijken, kijken we mee naar het opstarten van de  
eerste Dojo in Almere.

doet onderzoek naar programmeren en attendeerde mij 
op CoderDojo. Daar had ik nog niet van gehoord, maar 
het klinkt interessant!

(20 APRIL 2019)
CoderDojo is echt een gave club met mensen! Het is 
een wereldwijde organisatie, actief in 107 landen, met 
12.000 vrijwilligers. Er zijn CoderDojo’s in Amsterdam, 
Den Haag, Groningen, Leeuwarden en in tientallen ande-
re grote en kleine plaatsen. De CoderDojo’s worden veel-
al in de plaatselijke bibliotheken georganiseerd. Maar je 
raadt het nooit, er zit er geen één in heel Flevoland! Hoe 
kan dat nu? Ik heb een mail gestuurd naar de  Nieuwe 
 Bibliotheek in Almere om te vragen of er niet eentje ge-
start kan worden. 

(21 MEI 2019)
Vandaag een leuk gesprek gevoerd met de mediacoach 
en de programmamanager bij de Nieuwe Bibliotheek in 
Almere. Een CoderDojo stond al erg lang op hun verlang-
lijstje, maar was nog niet van de grond gekomen. Of ik de 
kar wilde trekken als champion? Ja, leuk! 

Ik bedenk mij dat we hier veel kinderen uit Almere 
erg blij en digi vaardig mee gaan maken. Besloten om te 
starten met één zaterdagmiddag per maand in de groot-
ste vestiging. Bij een groots succes wil de bieb graag uit-
breiden naar de andere locaties. We starten op zaterdag 
5 oktober. Dit valt dan mooi samen met het Weekend van 

(DAGBOEK VAN EEN DOJO)

Opstarten eerste CoderDojo

Vanessa Bakker neemt je in 
haar dagboek mee naar de 

eerste CoderDojo Almere.
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Algemeen / Eerste CoderDojo Almere

de  Wetenschap. Ik heb er zin in! Maar nu nog mentoren 
(vrijwilligers) zien te vinden, want samen kom je verder 
en alleen kan ik dit niet.

(1 JUNI 2019)
CoderDojo Almere heeft inmiddels ook een website en 
een  Facebook-pagina. Via het bestuur van CoderDojo 
 Nederland was dit zo geregeld. Ik voel mij zeer welkom 
als nieuwe champion en lid van de CoderDojo-familie. 
Via Slack, een soort chatprogramma, kan ik heel gemak-
kelijk vragen stellen en kletsen met andere enthousias-
telingen. Want dat is iets wat mij opvalt, iedereen is 
betrokken en enthousiast. Dat werkt behoorlijk aan-
stekelijk. 

(3 JULI 2019)
Vanochtend werd er een Tech-ontbijt georganiseerd bij 
hogeschool Windesheim Almere. Heel tech-savvy  Almere 
was uitgenodigd om te netwerken onder het genot van 
een broodje en verse jus. Ik heb CoderDojo Almere goed 
kunnen promoten bij de grote bedrijven, de gemeente en 
bij Windesheim zelf. Ik hoop dat ze vooral aan iedereen 
vertellen dat wij bestaan en gaan starten. 

Via Windesheim hoop ik studenten te kunnen ent-
housias meren voor een leuke vrijwilligersjob als mentor. 
Het staat  natuurlijk hartstikke goed op je CV als je in je 
vrije tijd jong Almere coacht bij het programmeren. Daar-
naast gaan we gaan we er elke keer een gezellig event 
van maken, dus ik zou het  wel weten!

(15 JULI 2019)
Via Facebook nog steeds druk op zoek naar mentoren. 
Ook bij CoderDojo en de bieb gevraagd hoe ik aan meer 
mentoren kan komen. Ik begreep van andere champions 
en mentoren dat als CoderDojo Almere eenmaal gestart 
is wij naamsbekendheid gaan krijgen en er meer mensen 
actief betrokken willen worden. 

(24 AUGUSTUS 2019)
De appgroep ‘Mentoren CoderDojo Almere’ is een feit. Ik 
heb gelukkig enthousiaste dames en heren gevonden die 
graag hun steentje willen bijdragen aan een succesvolle 
start van onze Dojo. Zo blij mee! 

(14 SEPTEMBER 2019)
Vandaag op bezoek geweest bij CoderDojo Weesp om 
kennis te maken en de kunst af te kijken. Ook mentor 
Florus van CoderDojo Almere was present. Superleuk 
om te zien hoe enthousiast de kinderen binnenkwamen 
en zelfstandig aan de slag gingen. De ervaren kinderen 
konden zonder hulp van start met Scratch of Python. 
Kinderen die nieuw waren kregen hulp van een betrok-
ken mentor. 

Ik heb veel tips gekregen van hun huidige champion 
en hun voormalige champion. Zij waren beide aanwezig. 
De voormalige champion bood zelfs aan om 5 oktober te 
komen helpen met het opbouwen en starten. Uiteraard 
heb ik dit aanbod met beide handen aangepakt. Ze gaf 
aan dat als je eenmaal start met CoderDojo en het ent-
housiasme van de kinderen ziet je moeilijk kan stoppen 
met de Dojo. Het gaf haar zoveel blijdschap en energie 
dat ze steeds terug blijft komen om te helpen. Zeker met 

de kinderen die elke maand komen bouw je een band op, 
gaf ze aan. 

(1 OKTOBER 2019)
Overdag een gesprek bij de Nieuwe Bibliotheek gevoerd 
om de puntjes op de spreekwoordelijke i te zetten. Waar 
in de bieb gaan de kinderen precies zitten? Hoe werkt het 
met de ticketinname? Alleen voor de eerste keer maken 
we gebruik van het ticketsysteem van de bibliotheek. We 
hebben inmiddels een Zen-account en gaan daarmee 
verder in de toekomst. 

In de avond heb ik een drankje gedronken met onze 
mentoren. We hadden elkaar nog nooit live gezien en dit 
leek mij een leuke manier om elkaar wat beter te leren 
kennen. Het was erg gezellig. We kijken allemaal uit naar 
een vliegende start! 

(5 OKTOBER 2019)
Wauw! Wat een gave dag was dit! Alle plaatsen waren 
gereserveerd en iedereen was aanwezig. Er hing een 
 positieve sfeer. We waren met drie vrijwilligers aanwezig. 
Om 11.15 uur hielp Ruben mij met het doorknippen van 
het lint en was CoderDojo Almere officieel geopend. 

De ouders complimenteerden ons met de organisa-
tie. Wij probeerden deze ouders gelijk te interesseren 
voor het mentorschap, want die hebben we hard no-
dig. Zonder betrokken vrijwilligers is er geen CoderDojo 
moge lijk. De dag vloog voorbij en we kijken terug op een 
mooie en succesvolle start. Op naar 9 november!

(Zonder betrokken vrijwilligers is 
er geen CoderDojo moge lijk)

De Nieuwe Bibliotheek 
in Almere was meteen 

enthousiast voor het 
huisvesten van CoderDojo 

Almere.
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Jan Niestadt

Het starten met PuzzleScript is een kwestie van naar 
de website puzzlescript.net gaan en dan klikken op 
‘Make A Game’. Je begint dan helemaal vanaf nul. 

Gelukkig kun je ook een voorbeeld downloaden (zie de 
link bij dit artikel). Je krijgt dan een simpel spelletje waar-
bij je kistjes kunt schuiven en moet proberen er drie op 
een rij te krijgen. Aan de linkerkant zie je de code van het 
project. Het lijkt misschien ingewikkeld, maar we zullen 
het stap voor stap bekijken.

Rechtsboven kun je het spel testen. Klik bovenin op 
RUN om te (her)starten en druk op de X-toets om het spel 
te starten. Je bestuurt een figuurtje met de pijltjestoetsen. 
Als je tegen een kistje aanloopt, duw je het een vakje ver-
der. Je kunt maar één kistje tegelijk duwen. Probeer maar 
om drie kistjes op een rij te krijgen (naast elkaar of boven 
elkaar). Als dit lukt, verdwijnen ze. Als alle kistjes verdwe-
nen zijn, ga je naar het volgende level. Er zijn nu maar 2 
levels. Laten we een level toevoegen.

De levels staan in het LEVELS-gedeelte van het pro-
gramma, helemaal onderaan. Voeg daar bijvoorbeeld 

(PUZZLESCRIPT PUZZEL-ENGINE)

HTML5-puzzels
PuzzleScript is een opensource HTML5-puzzel-game-engine die 
is ontwikkeld door Stephen Lavelle om te laten zien dat het pro-
grammeren van puzzels niet moeilijk hoeft te zijn.

deze tekst toe net onder de kop LEVELS, zodat het er zo 
uitziet:
=======

LEVELS

=======

#######

#S@...#

#.....#

#.@..@#

#.....#

#######

Klik nu op RUN bovenaan de pagina om je code te contro-
leren en het spel opnieuw te starten. Selecteer in het ge-
deelte rechtsboven de optie ‘new game’  (met pijltje om-
hoog) en druk op X. Nu speel je het level wat je net hebt 
toegevoegd. Wil je terug naar het titelscherm terwijl je een 
level aan het spelen bent, bijvoorbeeld om overnieuw te 
beginnen? Druk dan op Esc.

Als je iets hebt aangepast in het programma, kun je in 
plaats van RUN ook op REBUILD klikken. Het spel wordt 
dan niet helemaal opnieuw opgestart, maar bijgewerkt 
terwijl je in hetzelfde level blijft.

Klik regelmatig op SAVE (links bovenaan; op Ctrl+S 
drukken werkt ook) om je programma op te slaan. Dat is 
wel zo veilig. Misschien heb je de regels die beginnen met 
message al gezien. Je kunt hiermee instructies tonen.
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Project / PuzzleScript

(EIGEN REGELS)
De regels van het spel staan beschreven in het  gedeelte 
RULES. Daar zie je de regels die bepalen hoe kistjes in het 
spel zich gedragen. De eerste regel zorgt ervoor dat de 
speler kistjes kan schuiven:
[ > Speler | Kistje ] -> [ > Speler | > Kistje  ]

De tweede regel zorgt ervoor dat drie kistjes op een rij ver-
dwijnen:
late [ Kistje | Kistje | Kistje ] -> [        |        

|        ]

Zoals je ziet, heeft elke regel een pijltje -> in het midden. 
Als PuzzleScript de situatie tegenkomt die links van het 
pijltje staat, vervangt hij die door wat rechts van het pijl-
tje staat. 

De eerste regel kun je dus zo lezen: als een speler rich-
ting een kistje beweegt, zet het kistje dan ook in bewe-
ging. De tweede regel kun je lezen als als drie kistjes op 
een rij staan, vervang ze dan door drie lege plekken.

(KLEUREN EN PLAATJES)
PuzzleScript ziet er heel eenvoudig uit: elk vakje heeft 
maar 5 x 5 pixels. Dat is expres, omdat het belangrijker is 
om snel ideeën uit te proberen dan om het direct mooi 
te maken. Als je helemaal tevreden bent met je ontwerp, 
kun je het uitwerken in een andere programmeertaal met 
mooie graphics, animaties, geluid en muziek.

Natuurlijk is het wel belangrijk dat je in PuzzleScript 
duidelijk ziet wat wat is, anders wordt testen wel erg moei-
lijk. Daarom kun je simpele plaatjes maken in het OBJECTS 
(voorwerpen) gedeelte. In dit gedeelte bepaal je welke 
voorwerpen je spel heeft en hoe ze er uit zien. Hier is bij-
voorbeeld de Speler:
Speler S

(Het figuurtje dat je bestuurt)

darkgray brown lightblue blue

.000.

.111.

22222

.333.

.3.3.

Zoals je ziet staat op de eerste regel de naam van het voor-
werp, in dit geval Speler, gevolgd door de letter die je hier-
voor wilt gebruiken in je levels (S). De tweede regel is al-
leen commentaar en doet verder niets; dit geldt voor alles 
in PuzzleScript wat tussen haakjes staat. 

Op de volgende regel kun je een aantal kleuren zetten 
met spaties ertussen. Daarna volgen vijf regels met vijf te-
kens per regel die de pixels van het plaatje vormen. Daar-
bij is 0 de eerste kleur die je hebt opgegeven, 1 de tweede, 
enzovoorts. Een . betekent geen kleur.

(OPSLAAN)
Nu je een aantal dingen hebt aangepast, wil je jouw spel 
natuurlijk niet zomaar kwijtraken. Gelukkig kun je in 
Puzzle Script je werk op een paar manieren opslaan. De 
eerste mogelijkheid is lokaal opslaan. Klik op SAVE links 
bovenaan de pagina om je werk lokaal op te slaan. Dat 
wil zeggen dat het op deze laptop in deze browser be-
waard wordt. 

Het is verstandig om dit regelmatig te doen, zodat je 
geen werk kwijtraakt als bijvoorbeeld de batterij van de 
laptop leeg is. Als je met je eigen laptop werkt, is SAVE de 

simpelste manier om je werk op te slaan zodat je later 
verder kunt. Werk je op een  leenlaptop, dan zul je het op 
een andere manier moeten opslaan als je er later verder 
mee wilt. Let wel op, want als je de pagina herlaadt, ga 
je weer terug naar het beginproject. Maar door op ‘Load’ 
bovenaan te klikken, zie je een lijst met alle versies die je 
opgeslagen hebt met de datum en de tijd erbij. Selecteer 
de bovenste om je laatst opgeslagen versie dan terug te 
krijgen.

De tweede methode is de code naar jezelf mailen of 
opslaan in een bestand. Je kunt het hele Puzzle Script-
programma natuurlijk naar jezelf mailen, of het op-
slaan in een bestand op een usb-stickje. Om het Puzzle-
Script-programma naar het klembord te kopiëren, klik 
je op het programma en druk je op Ctrl+A (alles selecte-
ren). Als het hele programma geselecteerd is, druk je op 
 Ctrl+C (kopiëren). Daarna kun je het plakken (met Ctrl+V) 
in een mailtje of een leeg tekstbestand. Als je volgende 
keer weer verder wilt, doe je het omgekeerde: je opent 
je mailtje of bestand met de code, selecteert alles, gaat 
naar  PuzzleScript, verwijdert daar alle code, en plakt 
jouw eigen code erin.

Er zijn nog twee opslagmogelijkheden: SHARE en EX-
PORT. Die heb je misschien niet meteen nodig, maar we 
noemen ze toch even. Het is met PuzzleScript mogelijk om 
je puzzelspel op te slaan en te delen (SHARE) met ande-
ren via GitHub. Je hebt hiervoor wel een (gratis) GitHub- 
account nodig. Het is ook mogelijk om je spel op te slaan 
zodat je het kunt spelen zonder met internet verbonden te 
zijn. Druk hiervoor op EXPORT. Je downloadt een HTML- 
bestand waar het hele spel in zit. Dit bestand kun je alleen 
niet makkelijk meer wijzigen, dus als je nog verder wilt 
werken aan het spel, kun je beter een van de bovenstaan-
de manieren gebruiken.

(NIEUWE VOORWERPEN)
In het OBJECTS gedeelte staan alle voorwerpen die in het 
spel kunnen voorkomen, inclusief de Achtergrond (‘leeg 
vakje’) en de Speler. Je kunt hier ook nieuwe soorten 
voorwerpen toevoegen. Als je een voorwerp toevoegt in 
 OBJECTS, werkt het alleen als je het ook toevoegt aan de 
lijst Voorwerp onder het gedeelte LEGEND. Als je een nieuw 
voorwerp Muntje toevoegt bijvoorbeeld, zet je het op de 

Lukt het je om de drie blokken 
op één rij krijgen?
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volgende manier  bij Voorwerp:
Voorwerp = Muur or Speler or Kistje or Muntje

(BEPAAL HOE JE WINT)
Hoe weet PuzzleScript wanneer je een level gewonnen 
hebt? Dat staat bij het gedeelte WINCONDITIONS. Nu staat 
daar deze winconditie no Kistje. Dit betekent dat je het 
level wint als alle kistjes verdwenen zijn.

(GELUID)
In het voorbeeldspel staan al geluidjes voor het duwen 
van een kistje en het winnen van een level, maar je kunt 
deze geluiden aanpassen en meer geluiden toevoegen 
als je wilt. PuzzleScript kan willekeurige geluidjes voor je 
maken, tot je er een vindt die je wilt gebruiken. Klik op de 
knopjes rechts in het midden om allerlei soorten geluid-
jes te maken. Iedere keer dat je op een knopje drukt, ver-
schijnt een nummer in het gedeelte onder de knopjes. Je 
kunt op het nummer klikken om het geluidje nog eens te 
horen, en je kunt het nummer overnemen in je code om 
het geluid in je spel te gebruiken. Geluiden zet je in het 
SOUNDS-gedeelte van het programma. Dit ziet er nu zo uit:
=======

SOUNDS

=======

Kistje Move 975507

EndLevel 74356503

De eerste regel koppelt een geluidje aan het bewegen van 
een kistje. De tweede regel is het geluid dat je hoort als je 
het level wint.

Met de LEVEL EDITOR kun je zelf het speelveld bewerken.

Zelfs een eigen versie van PacMan is met PuzzleScript mogelijk.

Stel dat je een geluid wilt koppelen aan het verdwijnen 
van drie kistjes. Dit doe je door het geluid aan de juiste re-
gel te koppelen. Kies eerst een geluid dat je wilt gebruiken 
en voeg dat als volgt toe aan het SOUNDS-gedeelte:
SFX0 70755702

en vervang het nummer door jouw eigen geluid. Je kunt 
het geluid wat je SFX0 hebt genoemd nu afspelen door 
SFX0 achteraan de kistjes-regel toe te voegen:
late [ Kistje | Kistje | Kistje ] -> [ | | ] SFX0

Je kunt ook SFX1, SFX2, et cetera gebruiken als je meer ge-
luiden aan regels wilt koppelen.

(MEER MOGELIJKHEDEN)
Er zit ook een leveleditor ingebouwd in PuzzleScript. Klik 
op LEVEL EDITOR bovenin om hem te activeren. Je kunt 
je level dan in het spel bewerken. Bovenaan staan alle 
voorwerpen in het spel. Klik op een voorwerp en dan in 
het level om dat voorwerp te plaatsen. Rechtsklik om een 
voorwerp weer te verwijderen. Als je tevreden bent over je 
level, moet je nog wel op het S-knopje klikken, links boven 
je level. Onder je level verschijnt dan de code voor het le-
vel. Deze moet je zelf kopiëren en plakken in het LEVELS- 
gedeelte van de code, anders worden je wijzigingen niet 
opgeslagen.

Misschien had je al gezien dat helemaal bovenaan het 
programma deze regels staan:
title Mijn puzzelspel

author jij

homepage www.puzzlescript.net

Je kunt je spel hier een naam geven en je eigen naam er-
bij zetten. Maar in dit gedeelte van het programma kun je 
ook bepaalde extra opties van PuzzleScript opgeven, zo-
als kleuren en (YouTube-)achter-
grondmuziek. Misschien heb je 
bovenin al ‘Load example’ zien 
staan. Bij PuzzleScript zitten een 
aantal voorbeeldspellen waar je 
veel van kunt leren. Via de link op 
deze pagina kom je bij een web-
pagina van CoderDojo Leiden 
met meer uitleg en voorbeelden. 
Ga daar lekker mee aan de slag.

www.ct.nl/softlink/
19mm098

100  www.ct.nl

ctNL19make_098100_Puzzelscript_ok.indd   100 10-10-2019   10:33



Projecten / Arduino Nano Blink

Marco van Schagen

Bij deze workshop leren kinderen de weg te vinden in de 
technieken, creatief te denken, problemen op te los-
sen en in een team te werken. Voor een groep van acht 

kinderen zijn er vier laptops nodig met de Arduino IDE en de 
Adruino Nano-drivers erop geïnstalleerd, en twee werkplek-
ken om te solderen. De kinderen werken in tweetallen om 
hun skills te delen. Meer informatie kun je vinden via de link 
linksonder. Iedere deelnemer heeft een Arduino Nano nodig 
met bijbehorende 3V-voeding en een micro-usb-kabel, en 
een paar gekleurde ledjes en eventueel wat RGB-leds. Het 
op de laptop gemaakte programma kan met de usb-kabel 
op de Arduino worden gezet. Je programma laat de Arduino 
de pinnen op HIGH of LOW zetten, zodat je daar een led op 
het bordje mee kunt laten knipperen.

(START DE IDE)
Verbind de Arduino Nano met de laptop via de usb-kabel. 
Start de Arduino IDE en selecteer Arduino Nano. Dat doe je 
bij ‘Hulpmiddelen / board’. Selecteer daarna bij ‘Hulpmid-
delen / poort’ het hoogste nummer. Als je alleen uit COM03 
of COM04 kunt kiezen, stop de usb-kabel dan in een andere 
usb-poort van de laptop en probeer het opnieuw.

Open het Blink-voorbeeld. Op de eerste regel staat /*. 
Dat is het begin van een grijs gebied dat eindigt op */. Alles 
wat daar tussenin staat wordt genegeerd.

Als je de software op de Ardiono wilt zetten, klik je op het 
tweede ronde knopje linksboven op het scherm. Een groe-
ne balk begint rechtsonder op het scherm te lopen. Als die 
klaar is, kijk dan of de Arduino knippert. Als er een oranje 
balk onderaan verschijnt is er wat fout gegaan.

(ARDUINO NANO)

Knipperende led
Als eerste programmeerervaring helpt deze workshop je te  
ontdekken hoe leuk het is om een Arduino te programmeren. 
Het aan- en uitzetten van een ledje met software is een  
mooi vervolg op het artikel over leren solderen.

(MAAK JE EIGEN BLINK)
In the code zitten twee plekken met het getal 1000. De eerste 
plek is net na de regel met het woord HIGH. De tweede plek 
is net na een regel met LOW. Verander de eerste 1000 in 300 
en de tweede 1000 in 2000. Stuur het programma weer naar 
de Arduino en zie dat het knipperen anders gaat. 

Zoek het gekleurde woordt Setup. Net daarna staat een 
regel met het gekleurde Pinmode. Kopieer die hele regel en 
plak hem twee keer, zodat je drie identieke regels krijgt. In 
die regels staat het woord LedBuildin. Vervang dat in de 
tweede regel door 2 en bij de derde regel door 3. Stuur dat 
naar de Arduino om te kijken of het nog werkt. 

Voeg dan wat blink-commando’s voor pin 2 en 3 toe aan 
de Loop.Zoek dat woord, zet de cursor aan het eind van die 
regel, naast het haakje, en dat zie je een box verschijnen tot 
aan een ander haakje. Dat betekent dat die regels onder-
deel zijn van de Loop. Die regels zullen telkens weer her-
haald worden bij het uitvoeren van het programma. Zoek 
het woord HIGH, kopieer en plak de regel en verander in die 
nieuwe regel LedBuildin in 2. Zoek daarna het woord LOW, 
kopieer en plak die regel ook en verander in die nieuwe regel 
eveneens LedBuildin in 2. Stuur dat weer naar de Arduino.

Als je geen oranje of foutmeldingen ziet, stop dan een 
led in de gaten D2 and D3. Denk er weer even aan dat de 
stroom in een led maar in één kant kan lopen, dus het kan 
zijn dat je hem om moet draaien. Als de led gaat knipperen, 
kun je hem op het board vastsolderen. Knip de uitstekende 
lange pootjes van de led dan af.

Daarna kun je natuurlijk nog meer leds toevoegen. Je 
hebt net een led aangesloten op D2 en D3, maar dat kun je 
ook doen op D5 en D6 en op D8 en D9. Voeg regels aan de 
code toe om die aansluitingen ook te gebruiken. Test alles 
eerst weer voordat je het vast soldeert.

(UITBREIDEN)
De tekening op deze pagina laat zien dat de vier 4 pootjes 
van de RGB-led op A0, A1, A2 en A3 worden aangesloten, met 
het langste pootje op A1. Die moet altijd plus of HIGH zijn. 
De led zal op een bepaalde manier oplichten als een van de 
andere pinnen op LOW is gezet. Dit is wat je moet doen: de 
Setup-sectie heeft vier nieuwe regels nodig met Pinmode 
voor A0, A1, A2 en A3. Daar moet je ook een regel toevoegen 
om A1 op HIGH te zetten.

In de Loop-sectie voeg je dan drie nieuwe regels toe vlak 
bij het afsluitende haakje. Een regel om A0 op LOW te zetten, 
een regel met een dealy van 500 en een regel om A0 weer op 
HIGH te zetten. Doe dan hetzelfde voor A2 en voor A3. Pro-
beer dan eens om de led een paarse kleur te laten krijgen. 
Als dat allemaal werkt, kun je de led vastsolderen.

www.ct.nl/softlink/
19mm101
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Ronald Eikenberg en Noud van Kruysbergen

Pi-hole werkt als een zwart gat in het netwerk dat 
schadelijke en irritante content opslokt – vandaar 
de naam. Het technisch uitgangspunt is snel uit-

gelegd: Pi-hole zit als een DNS-proxy tussen de clients 
in het netwerk en de DNS-server van de provider. Op ba-
sis van filterlijsten bepaalt hij welke DNS- requests naar 
de DNS-server doorgestuurd worden en welke hij blok-
keert. Als een client bijvoorbeeld naar het ip-adres van 
ct.nl vraagt, stuurt de proxy de request door en wordt het 
antwoord met de ip-adressen 185.173.21.78 (IPv4) res-
pectievelijk 2a0b:3100:100:34::21:78 (IPv6) naar de client 
teruggestuurd.

Als een client echter het ip-adres van een domein 
wil weten dat op een zwarte lijst staat, beantwoordt de 
proxy de request met zijn eigen adres. Als de client daar-
op probeert om een HTTP-verbinding daarmee te ma-
ken, levert Pi-hole een website terug met daarop de mel-
ding dat de toegang geblokkeerd werd. De DNS-proxy 
filtert verbindingen op die manier heel effectief zonder 
dat het hele dataverkeer omgeleid hoeft te worden – 
dat heeft dan ook geen gevolgen voor de performance. 
Pi-hole kan zich om alle clients in een lokaal netwerk 

(INTERNETFILTER OP DE PI)

Malware en reclame filteren 
met de Raspberry Pi en Pi-hole
Veel dingen wil je al uit het internet verkeer halen voordat het  
je huis binnenkomt, zoals crypto-dieven, phishing-websites,  
tracking-code en agressieve reclame. Pi-hole filtert dat er  
meteen uit voor het hele (ook draadloze) netwerk. Het is  
makkelijk te installeren en met een browser te configureren.

 bekommeren, van pc's en smartphones tot smart-tv's 
en IoT- apparaten. Daar is geen software-installatie op de 
clients voor nodig.

Het Pi-hole-project vindt het wiel niet opnieuw 
uit, maar gebruikt populaire opensource tools als de 
DNS-server dnsmasq en de webserver lighttpd. Voor het 
filteren worden gangbare blacklists gebruikt, waar in 
 totaal meer dan 100.000 domeinen op staan – meestal 
van reclamebedrijven.

Het installeren en configureren van Pi-hole wordt 
door een set-upscript gedaan. Dat zet de DNS-filters voor 
je klaar en vergt geen diepgaande kennis over netwerk-
technieken of Linux. De belangrijkste instellingen, zoals 
het beheer van de filter lijsten, kun je vervolgens via de 
overzichtelijke webinterface doen. Die levert ook interes-
sante statistieken over de DNS-requests van de clients. 
Als je dieper in de materie wilt duiken, kun je dit open 
doe-het-zelf-systeem naar hartenlust aanpassen. 

Pi-hole is heel schappelijk wat de eisen aan de hard-
ware betreft: het is gemaakt om te gebruiken met een 
Raspberry Pi met minstens 512 MB geheugen, maar 
draait ook op andere Linux-machines onder Ubuntu, 
 Debian, Fedora en CentOS. Een ouder Raspberry Pi- 
model volstaat al. Die heb je vast wellicht nog ergens in 
een la liggen. 

In dit artikel beschrijven we het installeren op een 
Raspberry Pi binnen een Fritzbox-netwerk. Als je met 
Docker werkt, staat bij de link op de laatste pagina van 
dit artikel een Pi-hole-image om bijvoorbeeld van een 
uitbreidbare NAS van QNAP, Synology enzovoort een 
filterende DNS-proxy te kunnen maken. We hebben bij 
dergelijke scenario's wel erg zitten worstelen met het 
gebruik van IPv6 en kunnen dat dan ook zeker niet aan-
raden.

(PI-SNELSTART)
Pi-hole is op een Raspberry Pi snel aan de praat te krij-
gen. Als je al een Raspberry Pi hebt draaien, kun je met-
een door naar het deel over het installeren van  Pi-hole. 
Download anders eerst de laatste Raspbian-versie en 
pak de image uit. Voor Pi-hole heb je genoeg aan een 
tot het hoogstnodige gereduceerde Lite-versie. Zet de 
Raspbian- image vervolgens op een minstens vier giga-
byte grote geheugenkaart die je speciaal voor Pi-hole 
wilt gaan gebruiken – de oorspronkelijke inhoud gaat 
immers verloren. 

Bij Windows kan dat allemaal heel snel met Etcher 
of Win32 Disk Imager. Selecteer bij 'Select image' de te 
installeren Raspbian-image en vervolgens met 'Select 
drive' de stationsletter van de kaart lezer. Door op de 
knop 'Flash!' te drukken, wordt de image naar de kaart 
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Project / Adblocker op de Pi

Als je probeert om naar een 
geblokkeerde website te 
gaan, levert Pi-hole je een 
blokkeermelding terug.

Pi-hole als DNS-proxy
Als een client een DNS-request naar een domein doet dat op een zwarte lijst 
staat, antwoordt Pi-hole die aanvraag met zijn eigen ip-adres.

client

ct.nl?

185.173.21.78 185.173.21.78

Pi-hole DNS-server

ct.nl?

client

google-analytics.com?

192.168.178.2

Pi-hole DNS-server

gekopi eerd. Daarna staat op de kaart een FAT32-partitie 
met de naam 'boot'. Maak daar een leeg bestand aan met 
de naam 'ssh' om via SSH bij de Raspberry Pi te kunnen 
komen.

Omdat DNS latentiegevoelig is, moet je de Pi bij 
voorkeur via een netwerkkabel op het netwerk aanslui-
ten. Als het niet anders kan, omdat je bijvoorbeeld een 
Raspberry Pi Zero zonder LAN-interface hebt, kun je de 
mini computer op de volgende manier ook via wifi ver-
binden: maak op de bootpartitie simpelweg een bestand 
aan met de naam wpa_supplicant.conf met de volgende 
content:
ctrl_interface=DIR=/var/run/�

wpa_supplicant GROUP=netdev

update_confi g=1

country=NL

network={

  ssid="<SSID van je wifi >"

  psk="<wifi -wachtwoord>"

  key_mgmt=WPA-PSK

}

Stop de geheugenkaart daarna in de Raspberry Pi en 
sluit hem aan op de voeding. Hij start dan op en zal 
binnen een minuut in je netwerk zichtbaar zijn met de 
hostnaam 'raspberrypi'. Vervolgens maak je een SSH- 
verbinding met die host om Raspbian te configureren en 
Pi-hole te installeren.

Linux en macOS hebben standaard een SSH-client, 
maar bij Windows 10 kun je ook op een eenvoudige ma-
nier een OpenSSH-client activeren: zoek via het start-
menu naar 'Apps en onder delen', klik op 'Optionele 
onderdelen beheren' en vervolgens 'Een onderdeel toe-
voegen'. Installeer daar 'OpenSSH Client (Beta)'. Als je die 
niet ziet, ga je bij de Systeeminstellingen naar 'Bijwerken 
en beveiliging'. 

Na een herstart kun je bij de Opdrachtprompt dan 
het commando ssh gebruiken. Het volgende commando 
maakt verbinding met de Raspberry Pi: ssh pi@rasp-
berry.

Voer het standaard geconfigureerde wachtwoord 
'raspberry' in, en dan ben je aangemeld als de stan-
daardgebruiker pi. Als eerste moet je het standaard 

 wachtwoord dan veranderen met passwd. Maak het 
wachtwoord niet al te makkelijk, want iedereen die het 
weet en zich in hetzelfde netwerk bevindt, kan zich bij 
je Raspberry Pi aanmelden en hem via sudo met root-
rechten naar believen beheren – en ook het internetver-
keer analyseren, omleiden en vervalsen. Kies dus een zo 
veilig mogelijk wachtwoord en bewaar het in je wacht-
woordmanager.

Daarna werk je het besturingssysteem en de compo-
nenten met 
sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

weer helemaal bij. Dat kan een kwartiertje duren, maar 
daarna is de Raspberry Pi helemaal startklaar.

(PI-HOLE INSTALLEREN)
Het installeren van Pi-hole kun je makkelijk handmatig 
doen. De ontwikkelaars bieden een installatiescript dat 
je met één commando kunt downloaden en uitvoeren:
curl -sSL https://install.pi-hole.net

| bash
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De Query Log geeft een inkijk in de DNS-requests van de clients. De kleur rood betekent dat een 
request geblokkeerd werd.

Het script bekommert zich om het installeren van alle 
benodigde scripts en afhankelijkheden. Tijdens het in-
stalleren hoef je alleen een paar info-vensters met de 
spatiebalk als 'OK' te bevestigen. Het script vraagt ook 
naar een paar configuratieparameters: bij 'Select Up-
stream DNS Provider' vul je bijvoorbeeld de DNS-server 
in die Pi-hole voor de name-resolving moet gebruiken. 
Als je een router gebruikt, kun je bij 'Custom' daar het 
beste het bijbehorende IPv4-adres invullen, waardoor de 
DNS-requests de gebruikelijke weg bewandelen nadat ze 
door Pi-hole gefilterd zijn. 

De requests van de clients gaan dan eerst naar 
Pi-hole en daarna naar de router en de daar ingestelde 
DNS- server. Daarmee zorg je ervoor dat de hostnaam- 
resolving in het lokale netwerk blijft  functioneren en je 
voor de webinterface van je router bijvoorbeeld fritz.box 
of router.asus.com kunt blijven gebruiken. Als je een an-
dere DNS-dienst wilt uitproberen omdat je bijvoorbeeld 
de DNS-dienst van je provider niet vertrouwt of die te 
langzaam vindt, kun je bij de instellingen van je router 
een andere DNS-server invullen, zoals die van Quad9 
(9.9.9.9).

Pi-hole werkt in het lokale netwerk standaard via 
IPv4 en IPv6. Bij de volgende stap heb je de mogelijkheid 
een van beide protocollen te deactiveren. In de meeste 
gevallen is het aan te raden om de standaard instelling te 
laten zoals die is.

De Raspberry Pi heeft  een statisch ip-adres nodig, 
zodat hij door de clients altijd te bereiken is. Daarom 

stelt het set-upscript dit in. Daarvoor wordt het op dat 
 moment gebruikte ip-adres gebruikt dat de Raspberry 
Pi via DHCP van de router gekregen heeft . Dat is meestal 
een goede keuze. Dat wordt alleen problematisch als het 
geval zich voordoet dat de router dat ip-adres op een ge-
geven moment aan een andere client toekent. Dat pro-
bleem kun je oplossen door het ip-adres van de Pi bij de 
router vast in te stellen.

Daarna vraagt het installatiescript of de webinter face 
geïnstalleerd moet worden. Dat moet je zeker doen, want 
dat vergemakkelijkt het beheren van de filters enorm. 
Vervolgens moet je beslissen of Pi-hole de DNS-requests 
van de clients moet loggen. Het logbestand is een inte-
ressante informatiebron om achter de door de clients 
aangevraagde domeinen te komen. Dat is met name be-
hulpzaam bij het verfijnen van de filterregels. Als je het 
loggen inschakelt, moet je wel zorgen voor toestemming 
van alle medegebruikers binnen je netwerk.

Het installatiescript weet nu alles wat het weten moet 
en gaat de benodigde componenten downloaden en die 
configureren. Korte tijd later zal het script melden dat het 
installeren gelukt is en je alle relevante data tonen, zo-
als het IPv4- en IPv6-adres, de link naar de web interface 
en een random gegenereerd administrator wachtwoord. 
Noteer die gegevens of maak een screenshot. Als de in-
stallatie gelukt is, kom je via http://raspberrypi/admin 
bij de webinterface van Pi-hole. Het door de installer ge-
noemde adres http://pi.hole/admin werkt nog niet om-
dat de clients nog niet geconfigureerd zijn.

(CLIENTS CONFIGUREREN)
Om ervoor te zorgen dan de clients hun DNS-requests 
in het vervolg aan Pi-hole stellen, moet je het IPv4- en 
IPv6-adres ervan nog als DNS-server instellen. Als je het 
dataverkeer van alle clients in je netwerk wilt filteren, 
dan is één instelling in de router al voldoende. Daarmee 
deel je aan de clients via DHCP mee naar welk adres ze 
de DNS-requests moeten sturen. Bij een Fritzbox zit die 
instellingsmogelijkheid bij 'Home Network / Home Net-
work Overview' op het tabblad 'Network Settings'. Klik 
op de knop 'IPv4 Addresses' onder 'IP Addresses' en vul 
bij 'Local DNS server' onder 'Home Network' dan het 
IPv4-adres van de Raspberry Pi in. Herhaal die stap ver-
volgens voor IPv6.

Als je alleen het netwerkverkeer van specifieke 
clients wilt filteren, stel je daarop het ip-adres van de 
Pi in bij de netwerk instellingen. Bij Windows 10 vind je 
de betreff ende instelling door in het startmenu te zoe-
ken naar 'Netwerkstatus' en 'Adapter opties wijzigen'. 
Klik met rechts op de gewenste netwerkverbinding en 

(Pi-hole doet zijn werk goed en 
fi ltert bijna alle reclame-uitingen 

er betrouwbaar uit)

104  www.ct.nl

ctNL19make_102105_Internetfilter_ok.indd   104 10-10-2019   10:34



Project / Adblocker op de Pi

Op een router zoals deze Fritzbox moet je de door de clients te gebruiken DNS-server vervangen 
door het ip-adres van je Pi-hole.

op  'Eigenschappen'. Daarna open je de eigenschap-
pen van 'Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4)' en vul je 
het ip-adres van de Pi-hole-pi in bij 'De volgende DNS- 
serveradressen gebruiken / Voorkeurs-DNS-server'. 
Dat herhaal je indien nodig vervolgens nog voor IPv6. 
Om ervoor te zorgen dat de clients de nieuw ingestel-
de DNS-server gaan gebruiken, kan het nodig zijn de 
netwerk verbinding kort te verbreken. Of alles goed inge-
steld is, kun je herkennen aan het feit dat de webinter-
face van de  Pi-hole- installatie nu ook te bereiken is via 
het adres http://pi.hole/admin.

Om ervoor te zorgen dat de Pi via IPv6 betrouwbaar 
in het lokale netwerk te benaderen is, moet je je router in 
ieder geval lokale v6-adressen (Unique Local Addresses, 
ULA) laten uitdelen. Bij de Fritzbox zitten die instellingen 
onder 'Home Network / Home Network Overview / Net-
work Settings / IPv6 Addresses / Unique Local Addres-
ses'. Activeer daar de optie 'Always assign unique local 
addresses (ULA)'.

(RONDLEIDING DOOR DE INTERFACE)
Er komen bij een DNS-server interessante data langs, die 
een blik in het internetgebruik van de clients mogelijk 
maken. Pi-hole laat die data op zijn webinterface over-
zichtelijk zien en toont bij de Dashboard-weergave bij-
voorbeeld het totale aantal afgehandelde DNS-requests 
en hoeveel daarvan er geblokkeerd zijn. Bovendien kun 
je achterhalen welke domeinen het vaakst bezocht zijn 
en welke clients het meest actief zijn. De weergave werkt 
zich automatisch zelfstandig bij en ziet er door het res-
ponsieve design ook op een smartphone goed uit. De 
'Query Log' levert een gedetailleerde inkijk in de laatste 
DNS-requests. Daar zie je welke clients wanneer naar 
welke domeinen gezocht hebben en of een request ge-
blokkeerd werd ('Pi-holed'). Bovendien kun je de opge-
vraagde domeinen met een muisklik op de blacklist of 
whitelist zetten – die laatste is vooral belangrijk als een 
website of een programma niet meer werkt zoals nor-
maal omdat een noodzakelijke verbinding door Pi-hole 
geblokkeerd werd.

In de kolom 'DNSSEC' staat of Pi-hole het DNS- 
antwoord van zijn bron crypto grafisch kon verifiëren (zie 
de link op deze pagina). Via het menu-item 'Dis able' kun 
je het filteren voor een bepaalde tijd uitschakelen – bij-
voorbeeld om een website te kunnen bezoeken die niet 
wil werken als er een actieve adblocker gebruikt wordt. 
Die functie werkt dan wel meteen voor alle clients. Na af-
loop van de ingestelde tijdsduur trekt Pi-hole het schild 
dan weer omhoog. In het menu onder 'Tools' kun je de 
blokkeerlijsten bijwerken ('Update Lists') en met 'Query 
adlists' controleren of en op welke filterlijsten een be-
paald domein staat. 'Tail pihole.log' laat realtime het 
huidige logbestand zien. Daarmee kun je over de schou-
der van dnsmasq meekijken wat die aan het doen is.

Een elementaire beheertaak als het herstarten van 
het systeem en het verwijderen van het logbestand kun 
je doen bij 'Settings'. Via het submenu 'Block Lists' kun 
je instellen welke blacklists er gebruikt moeten worden. 
Pi-hole is in principe bedoeld om te werken als ad blocker, 
maar hoeft niet op die manier gebruikt te worden: op 
twee van de lijsten staan alleen domeinen die vaak met 
malware te maken hebben en dus opvielen doordat ze 

malware verspreiden of als deel van de infrastructuur 
daarvan werken (Command-and-Control- server). Als je 
niet tevreden bent met de ingestelde lijsten, kun je in het 
invoerveld onderaan de lijst eigen blacklists toevoegen. 
Op de Nocoin-lijst staan bijvoorbeeld enkele domeinen 
die ervoor zorgden dat de browsers cryptocoins gingen 
minen. Als je online reclame geen probleem vindt en 
voornamelijk browser-mining wilt voorkomen, dan kun 
je de Nocoin-lijst als enige filterlijst instellen.

(MEER TRUCS)
Je kent nu alle elementaire functies om Pi-hole te kun-
nen starten en beheren. Het filtersysteem kan echter 
meer: in het FAQ-deel van het project (zie de link rechts-
onder) staat een complete documentatie. Je kunt Pi- hole 
bijvoorbeeld ook via SSH en Terminal besturen. Het com-
mando pihole -c start een live statistiek met de naam 
chronometer, die er duidelijk meer nerdy uitziet dan de 
fraaie web interface. Met pihole -up krijg je de Pi-hole- 
installatie weer helemaal up-to-date. Met de parameter 
-r roep je de configuratiewizard, zoals je die de eerste 
keer doorlopen hebt, weer opnieuw aan. Dat kan handig 
zijn om de Pi-hole in een ander netwerk te installeren.

Onze ervaringen met Pi-hole zijn voornamelijk posi-
tief. Het filtersysteem deed zijn werk met de standaard-
configuratie al goed en filtert bijna alle reclame-uitingen 
er betrouwbaar uit. Pi-hole blokkeerde 30 tot 50 procent 
van alle DNS-requests zonder dat dit tot zichtbare beper-
kingen van het internetgebruik leidde. Ook op een smart-
phone was te merken dat het filter actief was omdat zelfs 
in-app-reclame en verbindingspogingen naar analyse-
bedrijven als Mixpanel geblokkeerd werden – zolang die 
maar via een DNS-request binnengehaald worden.

Slechts in een enkel geval moesten we elementen 
van een website op de whitelist zetten omdat we die 
door het herkennen van een adblocker anders niet kon-
den gebruiken. Of je online reclame door Pi-hole of een 
browseruitbreiding wilt laten blokkeren blijft echter een 
gewetenskwestie: voor veel website-exploitanten is re-
clame immers een belangrijke – en vaak ook de enige – 
inkomstenbron.

www.ct.nl/softlink/
19mm102
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(ZELFBOUW ALL-IN-ONE)

Kopiëren, scannen en 
mobiel printen met de 
Raspberry Pi
De Raspberry Pi stelt met de standaard Linux-tools al veel 
usb- en netwerkprinters beschikbaar voor Android en iOS. 
Samen met een usb-scanner wordt hij bovendien een 
kopieerapparaat of kun je scans op een netwerkshare 
opslaan – en dan fl exibeler dan veel gewone 
multifunctionele printers.

Cups wordt geconfigureerd via een webinterface in de 
browser. Om ervoor te zorgen dat die via het netwerk 
ook bereikbaar is en Cups de printer volgens de stan-
daard 'IPPEverywhere' beschikbaar maakt voor mobie-
le apparaten, moet je een paar regels veranderen in het 
configuratie bestand van Cups. Open dat bestand in een 
teksteditor, bijvoorbeeld nano:
sudo nano /etc/cups/cupsd.conf

Cups moet op alle netwerkkaarten (dus via de netwerk-
kabels, maar ook via wifi) werken op poort 631 en in het 
hele netwerk bekendmaken welke printer hij aanbiedt. 
De eerste benodigde verandering is in de regel Listen 
 localhost:631. Vervang dat door Port 631. Voeg op een 
nieuwe regel daarna het volgende in:
BrowseAddress @LOCAL

Scrol daarna door naar het volgende blok:
<Location />

 Order allow, deny

</Location>

Voeg op een nieuwe regel in na Order allow, deny:
Allow @LOCAL

Als de beheerinterface via het netwerk bereikbaar moet 
zijn, voeg je dezelfde regel ook toe bij het deel met <Loca-
tion /admin> meteen daaronder.

Het werk aan het configuratiebestand is daarmee 
klaar, dus je kunt de editor sluiten (met Ctrl+O en Ctrl+X) 
en Cups vervolgens herstarten:
sudo systemctl restart cups

Verbind de Raspberry Pi nu met je thuisnetwerk – dat 
kan met een netwerkkabel, maar ook  via wifi. Bij een 
nieuwe Raspbian- installatie moet je daarvoor naar het 
frambozen menu linksboven en dan naar 'Voorkeuren / 
Raspberry Pi Configuratie programma'. Op het tabblad 
 Localisatie stel je het 'WiFi Land' in, waarna Raspbian het 
wifimenu vrijgeeft . 

Om de printer te configureren, open je in een browser 
het ip-adres van de Raspberry, gevolgd door ':631', dus bij-
voorbeeld 'http://192.168.0.125:631'.

(DE EERSTE AFDRUK)
Als je een usb-printer hebt, moet je hem nu op de Rasp-
berry Pi aansluiten. Als het om een netwerkprinter gaat, 
dan hoef je er alleen maar voor te zorgen dat hij zich in 
hetzelfde netwerk bevindt. Op de startpagina van Cups 
kies je 'Adding Printers and Classes'. De browser zal je naar 
een wachtwoord vragen en proberen je naar een HTTPS- 
pagina om te leiden – dat leidt afhankelijk van de brow-
ser tot een security- foutmelding omdat je geen geldig cer-
tificaat toegevoegd hebt. In je lokale netwerk kun je dat 
negeren en je aanmelden als gebruiker 'pi' met het bijbe-
horende ingestelde wachtwoord. 

Jan Mahn en Noud van Kruysbergen

Moderne all-in-one printers zijn erg handig. Je kunt 
er niet alleen mee printen, maar ook scannen en 
kopiëren. Ze ondersteunen alle protocollen, zodat 

ook iOS-apparaten ermee kunnen werken. Maar nieuw-
koop loont niet altijd, zeker niet omdat je voor 

apparaten die wat sneller kunnen printen 
flink wat geld moet neerleggen. Misschien 
kun je sowieso geen afscheid nemen van je 

gebruikte kantoorlaserprinter en heb je nog 
een scanner liggen die eigenlijk op de nomi-

natie staat naar het grofvuil te gaan omdat hij tot 
teveel gedoe met drivers leidt. In dat geval kun je 

beide met de Raspberry Pi combineren tot een 
multifunctioneel apparaat om mee te scan-

nen en printen – en dus kopiëren.
De Raspberry Pi moet eerst overweg 

kunnen met de printer. De verbinding 
met de printer wordt gemaakt met het Li-

nux-programma Cups, het Common Unix 
Printing System.

Het configureren verloopt geheel via de 
commandline. Installeer een Raspberry Pi met 

een schone Raspbian-versie en open een Terminal- 
venster. Met de volgende commando's breng je het be-

sturingssysteem helemaal bij de tijd en installeer je Cups:
sudo apt update

sudo apt upgrade

sudo apt install cups

Om ervoor te zorgen dat de standaard Raspbian-gebrui-
ker 'pi' Cups kan beheren, moet hij in de groep lpadmin
worden opgenomen. Voer daarvoor in Terminal het vol-
gende commando uit:
sudo usermod -aG lpadmin pi

Dan is het nu een mooi moment om het standaard wacht-
woord 'raspberry' voor de gebruiker 'pi' te veranderen.
Met sudo passwd wordt je naar een wachtwoord ge-
vraagd. 

koop loont niet altijd, zeker niet omdat je voor 

een scanner liggen die eigenlijk op de nomi-
natie staat naar het grofvuil te gaan omdat hij tot 

teveel gedoe met drivers leidt. In dat geval kun je 
beide met de Raspberry Pi combineren tot een 

commandline. Installeer een Raspberry Pi met 
een schone Raspbian-versie en open een Terminal- 

venster. Met de volgende commando's breng je het be-
sturingssysteem helemaal bij de tijd en installeer je Cups:
sudo apt update

sudo apt upgrade

sudo apt install cups

Om ervoor te zorgen dat de standaard Raspbian-gebrui-
ker 'pi' Cups kan beheren, moet hij in de groep 
worden opgenomen. Voer daarvoor in Terminal het vol-
gende commando uit:
sudo usermod -aG lpadmin pi

Dan is het nu een mooi moment om het standaard wacht-
woord 'raspberry' voor de gebruiker 'pi' te veranderen.
Met sudo passwd

vraagd. 
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Klik op 'Add Printer' en selecteer je printer. Cups vraagt je 
bij de volgende stappen vervolgens naar een naam een en 
een locatie voor de printer. Daarbij is het belangrijk een 
vinkje bij 'Share This Printer' te zetten. Hoe gecompliceerd 
het configureren is, is afhankelijk van de printer. Bijna alle 
HP-printers werken dankzij een omvangrijk driverpakket 
zonder verdere moeite. Installeer daar eenvoudig het pak-
ket 'hplip' voor:
sudo apt install hplip

De meeste printers werken door de meegeleverde 
Gutenprint- driver verzameling ook meteen. Als je model 
niet op de lijst staat, moet je op zoek naar een passend 
PPD-bestand en dat uploaden bij de Cups-interface. De 
database bij openprinting.org vergemakkelijkt het zoe-
ken. Vervolgens vraagt de installatie-assistent naar een 
paar standaardinstellingen en is de printer klaar voor ge-
bruik. 

Op een iOS- of Android-apparaat (wel vanaf Android 
4.3) dat zich in hetzelfde netwerk bevindt, moet je de 
printer dan kunnen zien en bijvoorbeeld met een brow-
ser of de mail-app kunnen printen. Zo niet, controleer 
dan eerst in de Cups-interface onder 'Printers' of de 
printer inderdaad wel gedeeld is. Klik daarvoor op de 
naam en kijk of er 'Shared' achter de naam staat. In de 
webinterface kun je bij 'Maintenance / Print Test Page' 
een test pagina laten printen en de printtaken laten 
weergeven.

(DE EERSTE SCAN)
De tweede component voor een multifunctionele prin-
ter heet 'SANE', wat een afkorting is voor 'Scanner Access 
Now Easy'. Het instellen gaat inderdaad erg makkelijk.

 De benodigde pakketten zijn al geïnstalleerd. Of je 
scanner door SANE herkend wordt, kun je met het volgen-
de commando achterhalen:
scanimage -L

Op de commandline moet je dan de naam van de scan-
ner kunnen zien. Verschijnt daar alleen een foutmelding, 
dan kan dat meerdere redenen hebben. Het kan zijn dat 
het SANE-project geen ondersteuning voor de scanner 
biedt – een overzicht staat bij de link onderaan dit artikel 
– of dat het apparaat simpelweg te weinig stroom krijgt. 
Bij sommige scanners die via usb aangesloten worden, is 
de stroomtoevoer van de usb-poorten van de Raspberry 
Pi niet toereikend. Je kunt die limiet softwarematig wel 
verwijderen, maar het is voor de Raspberry Pi gezonder 
als je de scanner op een aparte usb-hub met een exter-
ne voeding aansluit. Als de scanner door SANE herkend 
wordt, dan krijg je met scanimage -L de productnaam 
en de fabrikant te zien. Tussen aanhalingstekens staat de 
Linux-scannernaam, en die moet je bij de volgende regel 
voor een testscan invoegen:
scanimage -d <naam van de scanner> 

--resolution 300 --mode Color -x 210 

-y 297 --format=png >test.png

De scanner moet dan met zijn werk beginnen en het be-
stand test.png in kleur met 300 dpi aanmaken in de huidi-
ge directory. Sommige scanners hebben waarden voor x 
en y nodig om een compleet vel A4-papier te kunnen scan-
nen. Een overzicht van verdere instellingsmogelijkheden 
krijg je met
scanimage -h

(VAN VERAF)
Met SANE is het mogelijk ook vanaf afstand een scanner 
te bedienen. Om ervoor te zorgen dat dit werkt, moet je 
toegang tot de scanner toestaan. Bewerk daarvoor het 
configuratie bestand:
sudo nano /etc/sane.d/saned.conf

Ga daar naar het blok 'Access List'. Daar staan al een paar 
ip-adressen als voorbeeld, uitgecommentarieerd met #. 
Om de toegang voor een afzonderlijk adres toe te staan, 
volstaat het om dat toe te voegen. Om scannen vanuit het 
hele thuisnetwerk toe te staan, voeg je het adres van je 
netwerk met een 0 aan het eind toe, gevolgd door /24. Sla 
het bestand op en start SANE opnieuw met
sudo systemctl restart saned.socket

Er zijn meerdere mogelijkheden om via het netwerk te 
scannen. Voor Windows is er het gratis programma SaneT-
wain (zie de link onderaan dit artikel), dat een verbinding 
met de Windows-scannerinterface maakt. Gebruikers van 
macOS krijgen contact met 'TWAIN SANE' – zie ook de link 
onderaan. 

Linux-gebruikers kunnen zonder extra's bij je netwerk-
scanner. Zij hoeven op de client alleen maar het bestand   
/etc/sane.d/net.conf te openen en het ip-adres of de host-
naam van de Raspberry-scanserver toe te voegen. Dan 
moet scanimage -L de scanner die op de Raspberry Pi 
is aangesloten laten zien. Voor Android is er de gratis app 
SaneDroid, die zijn taak prima vervult. Maar als je tijdens 
het scannen op het display tikt, breekt het programma af. 
Voor iOS ontbreekt een dergelijk aanbod helaas nog in de 
App Store.

Project / All-in-one-Pi

(Bij sommige scanners is  
de stroomtoevoer van de  
Raspberry Pi niet toereikend)

Een numeriek usb-toetsenblok, dat maar net iets meer dan 10 euro hoeft te kosten,  
is al genoeg als bedieningspaneel voor het kopiëren.
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(SAMENWERKING)
De printer en scanner werken nu allebei en zijn door de 
goed ondersteunde netwerkprotocollen door veel appa-
raten te bereiken. Alleen de mogelijkheid om snel een ko-
pie te maken ontbreekt nog. Dat moet kunnen zonder dat 
je daar een pc voor hoeft aan te zetten. Daar hebben we 
een klein programmaatje voor gemaakt in Python, dat je 
makkelijk naar eigen inzichten kunt uitbreiden. Om het te 
gebruiken is een numeriek usb-toetsenbord als invoerap-
paraat al genoeg. Die zijn er al voor rond de 10 euro.

Het installeren van de kopieersoftware werkt via de 
commandline. Open een  Terminal-venster en blijf in je 
home-directory. Installeer eerst de dependency's met
sudo apt install python-cups

Download het programma met git uit onze repository 
met de volgende regel:
git clone  

https://github.com/jamct/raspi-copy

Ga met cd raspi-copy vervolgens naar de nieuw aan-
gemaakte directory en maak het programma uitvoerbaar 
met chmod 755  copy.py. Dan moet je het programma al-
leen nog zover krijgen dat het ook automatisch start als de 
Raspberry Pi opstart. 

Het programma werkt via de commandline en je zou het 
in plaats van de desktop uit kunnen voeren bij het opstar-
ten, maar als de Raspberry Pi daarnaast nog andere taken 
moet vervullen, kun je het bij het opstarten als Terminal- 
venster starten. Daar staat in de directory het bestand 
copy.desktop voor. Kopieer dat bestand naar de auto-
start-directory met
cp copy.desktop

/home/pi/.config/autostart

Na een herstart van de Pi opent een blauw Terminal- 
venster met de kopieerinterface. Die is snel uitgelegd: met 
de functie toetsen F1 tot en met F4 op het grote toetsen-
bord selecteer je een scanner en met de knoppen F5 tot 
en met F8 de printer. 

Met de cijfers op het numerieke toetsenbord geef je 
het aantal kopieën op, waarbij + en - het aantal verhogen 
respectievelijk verlagen. Door op de Enter- toets te druk-

ken begint het kopiëren. Met de komma toets zet je het 
aantal kopieën weer terug en met de rekentekens * en / 
wissel je tussen een kleur- en zwart-witkopie.

Alle instellingen (behalve het aantal kopieën) worden 
door raspi-copy in een instellingsbestand opgeslagen en 
bij een herstart weer ingelezen. 

Als je eenmaal een scanner en printer hebt geselec-
teerd, is een groot toetsenbord verder eigenlijk niet meer 
nodig en hebben ook de interface en het display hun dien-
sten volbracht – de Raspberry Pi is nu klaar voor zijn nieu-
we taak als kopieer apparaat.

(UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN)
De software is natuurlijk nog naar believen uit te breiden. 
Elke scan wordt tijdelijk als jpg-bestand opgeslagen en 
dan geprint. Om een document naar een netwerk share of 
een usb-stick te scannen, zou je daar het aantal kopieën 
voor kunnen misbruiken. 

Als je aanneemt dat niemand meer dan 999 kopieën 
nodig heeft, kun je met een invoer als 999 en Enter de scan 
op een usb-medium laten opslaan. In het bestand copy.
py hebben we dat al ingebouwd om zelf aan te kunnen 
 passen.

www.ct.nl/softlink/
19mm106

Cups wordt via een webinterface beheerd. Die interface biedt veel mogelijkheden,  
maar is zeker niet onoverzichtelijk.

De interface van raspi-copy 
heb je alleen voor de eerste 
configuratie nodig, daarna 

kopieert de Raspberry Pi ook 
zonder display.
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Project / Theremin

Jan Mulder

De theremin is in 1920 uitgevonden door de Rus-
sische wetenschapper Lev Sergeyevich Termen, 
toen hij in opdracht van de nog jonge Sovjet- 

regering bezig was met een onderzoek naar nabijheids-
sensoren. Het elektronische instrument wordt met twee 
handen bespeeld zonder het aan te raken. Het werkt 
puur op de elektrische weerstand van het menselijk 
 lichaam die inwerkt op een elektromagnetisch veld. Er 
 zitten twee 'antennes' (elektroden) aan het apparaat, 
een lusvormige liggende antenne voor de linkerhand 
en een staande antenne voor de rechterhand. Met de 
rechter hand beïnvloed je de toonhoogte en met de lin-
ker het geluidsvolume. 

De daarmee veroorzaakte veranderingen in het veld 
worden versterkt en als geluid door een luidspreker 
weergegeven. De klanken lijken nog het meest op die van 
een zingende zaag.

Hoewel de theremin als elektronisch instrument een 
pioniersrol vervulde, bleef het gebruik ervan beperkt tot 
bepaalde segmenten als sciencefictionmuziek en experi-
mentele popmuziek. Sinds zijn ontstaan heeft de there-
min regelmatig een comeback gemaakt. Denk bijvoor-
beeld aan Good Vibrations van The Beach Boys. Enkele 
bekende bespelers van de theremin zijn Jimmy Page van 
Led Zeppelin in 'Whole lotta love' en Jean-Michel Jarre. 
In Nederland heeft met name Fay Lovsky het instrument 
bekend gemaakt. 

Het instrument werd in de jaren vijftig ook gebruikt 
voor allerlei geluidseffecten in sciencefictionfilms. Het 
is ook te horen in de herkenningsmelodie van de eerste 
Star-Trek-serie. 

De theremin speelt nog een bijzondere rol in de 
muziek geschiedenis doordat Robert Moog in zijn school-
tijd al theremins bouwde en die kennis later gebruikte bij 
het ontwikkelen van de eerste synthesizer.

In dit artikel gebruiken we een Raspberry Pi om een 
goedkope nabootsing van de theremin te bouwen met 
behulp van de ultrasone afstandsmeter HC-SR04 en 
 Sonic Pi. Dit laatste is een live programmeeromgeving 
voor geluid die standaard in Raspbian zit. 

De data die de HC-SR04 continu genereert over de af-
stand van je hand tot de sensor, worden door een Python- 
script omgezet naar MIDI-waarden en doorgestuurd naar 
Sonic Pi, die ze in een oneindige lus meteen afspeelt.

(MAGISCHE MUZIEK)

Bouw een theremin met 
de Raspberry Pi, een 
afstandssensor en Sonic Pi
De theremin is een van de eerste elektronische muziek
instrumenten. Hij stamt al uit 1920. Met zijn buitenaardse  
klanken past hij nog prima in onze futuristische tijd.  
Met een Pi, een ultrasone afstandssensor en Sonic Pi  
kun je een aardige imitatie van dit legendarische  
instrument maken om mee te experimenteren. 

Een theremin bespeel je door je handen in de ruimte te bewegen.
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Je hebt maar een paar regels Python-code nodig om de sensor uit te lezen en de waarden door te 
sturen naar Sonic Pi.

Sonic Pi ontvangt een bericht van Python met de geluidscode en speelt die af, en dat achter elkaar 
door.

(STAP 1)  
VOORBEREIDINGEN
Sluit op de Raspberry Pi een monitor, een toetsen-
bord en een muis aan. Zorg ervoor dat Raspbian op het 
sd-kaartje staat en in de grafische interface opstart. Up-
date Raspbian naar de laatste versie door in de terminal 
het commando: 
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y  

uit te voeren. Je hebt namelijk de laatste versie van Sonic 
Pi nodig (v2.11 of hoger). Wat je nog apart moet instal-
leren, is de Open Sound Control (OSC) implementatie 
voor Python: 
sudo pip3 install python-osc 

Nu kun je als laatste van de voorbereidingen een externe 
luidspreker aansluiten op de hoofdtelefoonaansluiting 
van de Pi. Zorg dat de luidspreker aanstaat. Klik met de 
rechtermuisknop op het luidsprekerpictogram rechts-
boven in de menubalk en dan op 'Analog'. 

Als het goed is, komt daar een vinkje voor te staan, 
zodat de hoofdtelefoonuitgang het uitvoerapparaat is 
(en niet HDMI). Het volume stel je in met een klik met de 
linkermuisknop op het luidsprekerpictogram. Je kunt 
dan een schuifknop omhoog of omlaag schuiven.

(STAP 2)  
ELEKTRONICA AANSLUITEN
Daarna is het tijd om de elektronica aan te sluiten met 
behulp van het breadboard. Dat is in dit geval erg simpel, 
zie ook het schema op de volgende pagina. De HC-SR04 
is een afstandsmeter die met ultrasone geluidspulsen   

afstanden tot op ongeveer één meter kan meten. Hij 
heeft vier pinnen: GND (ground), Trig (trigger), Echo 
(echo) en Vcc (power). Vcc gaat naar de 5V-pin (pin 2) op 
de Pi. GND gaat naar een ground-pin op de Pi (bijvoor-
beeld pin 14). Trig gaat naar GPIO4 (pin 7). 

De aansluiting van Echo is ietsje ingewikkelder want 
die moet via een weerstand van 330 ohm aangesloten 
worden op GPIO17 (pin 11) op de Pi, maar die pin moet 
ook geaard worden via een weerstand van 470 ohm.

(STAP 3)  
CODE
De code die je nodig hebt bestaat uit twee kleine scripts, 
een voor Sonic Pi en een voor Python. In de Python 3 pro-
grammeeromgeving (IDLE) maak je een nieuw bestand 
aan en daarin typ je het volgende (let op de inspring-
ingen):
from gpiozero import DistanceSensor 

from time import sleep 

sensor = DistanceSensor(echo=17, trigger=4) 

while True: 

    print(sensor.distance) 

    sleep(1) 

Hiermee worden de waarden van de HC-SR04 uitgele-
zen en in het shell-venster weergegeven. De sensor. 
distance is daarbij de afstand in meters tussen een 
 object en de sensor. Sla dit script op als theremin.py.  
Als je de code  afspeelt met Run en je je hand naar de sen-
sor toe en weer terug beweegt, kun je de verschillen in 
de output zien.

Om de data in de vorm van MIDI-waarden voor de no-
ten van de Python-omgeving naar Sonic Pi door te stu-
ren, gebruik je de eerder geïnstalleerde OSC-bibliotheek. 
Daarvoor moet je bovenaan het script nog twee regels 
toevoegen:
from pythonosc import osc_message_builder  

from pythonosc import udp_client 

 Nu moet je nog een sender-object maken die de bood-
schap kan versturen. Dat doe je met de regel
sender = udp_client.SimpleUDPClient('127.0.0.1', 

 4559)

Vervolgens moet je de afstanden omzetten naar geldige 
MIDI-waarden. Dat moeten gehele getallen zijn en rond 
de 60 liggen (dat is C4, 261,626 hertz). Het recept hier-
voor is: rond de afstand af naar een geheel getal, verme-
nigvuldig hett met 100 en tel er 30 bij op zodat de toon 
(pitch) niet te laag wordt:
pitch = round(sensor.distance * 100 + 30) 

Tenslotte moet de toon nog doorgestuurd worden naar 
Sonic Pi en moet de sleep-time omlaag:
sender.send_message('/play_this', pitch)

sleep(0.1)  

De complete Python-code staat bij de link rechtsboven.
Dan is er nog de Sonic Pi-code waarmee Sonic Pi 

de messages van Python moet opvangen en de inhoud 
moet uitvoeren:
live_loop :listen do 

    set_sched_ahead_time! 0.1 

    message = sync "/play_this" 

    note = message[:args][0] 

    play note 

end 
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Het aansluitschema is simpel. 
De HC-SR04 heeft vier pinnen: 
GND (ground), Trig (trigger), 
Echo (echo) en Vcc (power). 
Alleen de Echo-pin vereist 
wat meer aandacht, want 
daar moeten twee extra 
weerstanden bij aange  -
sloten worden. 

De door de afstandssensor gegenereerde waarden (rechtsonder) worden door het Python-script (rechtsboven) omgezet naar MIDI-waarden en zo snel mogelijk 
doorgestuurd naar Sonic Pi, die ze vervolgens afspeelt (linksboven). 

Daarbij wil live_loop zeggen dat de lus oneindig loopt. 
Met de tweede regel wordt de tijd die Sonic Pi en Python 
nodig hebben om te communiceren verkort. In de der-
de regel wordt de live_loop gesynct met de messages die 
van Python komen. 

Elke message die binnenkomt zal een dictionary zijn 
met de key :args. De waarde van deze sleutel zal een 
lijst zijn waarvan het eerste item de MIDI-waarde is van 
de noot die gespeeld moet worden. Het afsluitende af-
speelcommando zit in de laatste regel. Zie ook de afbeel-
ding van het Sonic Pi-script.

(STAP 4)  
MAESTRO, MUZIEK!
Om het systeem in werking te zetten, hoef je alleen de 
bovenstaande code in een lege buffer van Sonic Pi te 
zetten en op play te klikken. Start vervolgens het Py-
thon-script theremin.py in Python3 (IDLE) en beweeg je 
hand boven de afstandssensor.

Deze implementatie gaat uit van 1 sensor, alleen 
voor de toonhoogte. Om met je linkerhand ook het volu-
me te kunnen beïnvloeden zoals bij een echte theremin 
zou je een tweede HC-SR04 kunnen aansluiten. 

Bij Raspbian Stretch bleek de daarin opgenomen 
gpiozero-bibliotheek (1.4) een bug te bevatten waar-
door de HC-SR04 afstandssensor niet goed wordt aan-
gestuurd. Als output krijg je uit de sensor dan alleen de 
maximale waarde 1.0 (= 1 meter, zijn maximale bereik). 
De bug moet in de volgende update (1.5) van gpioze-
ro verholpen zijn. Als workaround kun je handmatig de 
vorige versie (1.3.2) van gpiozero installeren (zie de link 
rechtsboven op deze pagina).

www.ct.nl/softlink/
19mm109
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Noud van Kruysbergen

Een slimme meter heeft het voordeel dat het verbruik 
automatisch geregistreerd wordt, en je dus geen 
meterstanden meer door hoeft te geven aan je 

energieleverancier. Omdat zo’n beetje iedere slimme meter 
een P1-poort heeft, al dan niet verborgen achter een klepje, 
kun je data over je energieverbruik makkelijk monitoren. 
Daar heb je niet meer voor nodig dan een Raspberry Pi, de 
software P1monitor en een kabeltje van P1 naar USB.

Om met dat laatste te beginnen, die zijn te koop voor 
zo’n twintig euro. Verder vallen de kosten mee: een oude-
re Raspberry Pi heb je wellicht nog in de lag liggen, en de 
software P1 Monitor is gratis te downloaden (zie de link 
linksonder). De P1-software is ook geschikt voor een Rasp-
bery Pi 4. Na het downloaden – onthoud ook even het bij-
behorende wachtwoord – zet je de image op een sd-kaart 
van minimaal 8 GB, sluit je de Pi met een netwerkkabel op 
je netwerk aan en maak je bijvoorbeeld via SSH contact 
met het account p1mon het wachtwoord verandermij. 
Maar je kunt ook naar de webinterface van P1monitor 
gaan op het adres http://<ip-adres-van-je-pi>. Als je inlog, 
kun je via het het steeksleuteltje linksonder in het menu 
naar de instellingen.

De snelheid van de P1-poort staat standaard op 
9600-7E1, dat moet je bij het menu ‘P1-poort’ aanpassen 

(P1MONITOR OP DE PI)

Bekijk je 
energieverbruik 
Als er bij jou thuis een slimme meter geïnstalleerd is, heb je met 
een Raspberry Pi een simpele mogelijkheid om het verbruik aan 
gas en stroom realtime te monitoren. 

afhankelijk van de meter die je hebt – bij ons was dat  115200-
8N1. Je kunt bij de instelling ook je verbruiks- en vastrecht-
tarieven opgeven, dan wordt ook automatisch berekend 
hoeveel je energieverbruik kost.

(ALLES IN BEELD)
De webinterface laat je zien wat het momentane stroom- 
en gasverbruik is. Daaronder een overzichtje van de 
laatste tijd. De grafieken worden iedere tien seconden 
bijgewerkt. Je kunt ook overzichten laten weergeven van 
het stroomverbruik per minuut van het laatste kwartier tot 
en met de laatste 24 uur, maar ook in uren, maanden, dagen 
en zelfs jaren – al zal dat nog een vrij lege grafiek zijn.

Het euroteken in het menu leidt tot een weergave van de 
kosten van bijvoorbeeld de dagen van de laatste maand. Die 
kosten worden netjes opgebouwd in kleuren weergegeven 
op basis van de ingestelde tarieven.

Als je op openweathermap.org een account aanmaakt, 
kun je ook de lokale weerinformatie op de webinterface van 
P1monitor laten zien.

(ZONNEPANELEN)
Als je huis over zonnepanelen beschikt, kun je met 
P1monitor mooi zien hoeveel energie die opleveren. Op 
het tabblad ‘verbruik en levering’ van de Home-pagina 
staat naast een verbruiksmeter dan ook een groene wijzer 
die aangeeft hoeveel stroom er terug geleverd wordt en 
is. Je kunt (nog?) niet instellen hoeveel je voor de terug 
geleverde stroom terugkrijgt, wat natuurlijk wel relevant 
wordt als de saldering op een gegeven moment niet meer 
één op één is.

(EXTRA INSTELLINGEN)
Je kunt aangeven of je wilt dat configureren via internet 
mogelijk is. Als je dat uitzet, kun je van buitenaf wel naar het 
verbruik kijken, maar krijg je de instellingenknop niet te zien.

Ook kun je een wifi instellen voor als je op de plek war 
de meter hangt geen netwerkaansluiting hebt. Omdat de 
meter vaak in de gangkast zal zitten en daar vaak ook de 
router staat, is een vaste verbinding vaak betrouwbaarder.

Je kunt ook regelmatig een back-up van de verbruiks-
data laten maken via FTP of naar Dropbox. Geëxporteerde 
bestanden kun je bij een andere P1monitor weer importeren.

P1monitor is al met al een handige manier om inzicht in 
je energieverbruik te krijgen. Dan kun je zien waar nog wat 
valt te winnen …

www.ct.nl/softlink/
19mm112

Achter het klepje zit de 
data-aansluiting in de 
vorm van een P1-poort. 
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LittleBits
Beginnen met elektronica is nog nooit zo makke-
lijk geweest. Little Bits is educatieve elektronica 
voor kinderen. Zij leren spelenderwijs omgaan 
met deze educatieve electronica-modules. Alle 
LittleBits- modules zijn al gebruiksklaar en elke 
module heeft een geheel eigen functie! De mo-
dules (Bits) zijn eenvoudig aan elkaar te kop-
pelen met behulp van magneetjes. Solderen of 
programmeren is daarbij niet nodig! 

MakeBlock
Ontmoet de mBot Ranger, een vriendelijke 
instap robot van Makeblock voor ieder kind! Laat 
je fantasie erop los en breng mBot tot leven met 
de simpele grafische programmeeromgeving 
mblock. Wat je idee ook is, met de verschillende 
Makeblock- onderdelen bouw je snel een robot. 
Upgrade het plezier met de add-on packs! Wij  
denken dat elk kind de potentie heeft om een 
grote uitvinder te worden!

Kijk voor deze bundels en leuke uitbreidingen op

www.sossolutions.nl

MakeBlock
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(DOCKERTJE)

Docker op de 
Raspberry Pi
De containersoftware Docker ondersteunt niet alleen x86- 
systemen, maar ook de Raspberry Pi. Inmiddels is er al een  
respectabel aantal containers voor de Pi waarmee je hem tot 
familie-wiki of smarthome-centrale kunt bombarderen.  
We geven je tips voor het omgaan daarmee en laten ook  
zien hoe je eigen multi-architectuur-images voor pc en  
Raspberry Pi maakt.

verschillende versies van runtime-omgevingen als Node-
JS parallel naast elkaar draaien zonder dat ze in elkaars 
vaarwater komen.

Als je al met Docker bekend bent en alleen geïnte-
resseerd bent in wat er specifiek aan Docker op ARM- 
architecturen is, kun je de volgende stappen overslaan en 
verder lezen bij 'Image zoeken'.

Om alle stappen uit te voeren inclusief het maken van 
containers die zowel voor een Raspberry Pi als pc geschikt 
zijn, heb je minimaal een Raspberry Pi 2 en een pc met 
een werkende Docker-installatie nodig. Als je nog geen 
Docker- installatie hebt en Debian, Ubuntu, Fedora of Cen-
tOS gebruikt, dan kun je de in dit artikel genoemde instal-
latiestappen voor de Raspberry Pi ook op je pc uitvoeren. 
Een uitzondering daarbij is Ubuntu 18.10 – daarop draai-
en alleen Docker-versies uit de pakketbronnen (sudo apt 
install docker.io). Die zijn om mee te testen actueel 
genoeg. Voor macOS en Windows staan op de Docker- 
website handleidingen voor het installeren. Koppelingen 
daarnaar vind je via de link onderaan dit artikel.

(CONTAINER-CRASHCOURSE)
Ook al lijkt het op het eerste gezicht wel zo: containers zijn 
geen virtuele machines, maar draaien als processen net 
als normale software op het systeem. Ze worden wel door 
speciale kerneltechnieken gescheiden van andere proces-
sen. Daardoor heb je praktisch geen performanceverlies, 
maar wel zuiver van elkaar gescheiden diensten. In een 
container draait in principe maar één proces. Als dat be-
eindigd wordt, verdwijnt ook de container.

De basis van containers zijn de zogeheten images, die 
alle bestanden bevatten die een container nodig heeft 

Merlin Schumacher en Noud van Kruysbergen

Ontwikkelaars en bedrijven weten de software-
containers al langer op waarde te schatten. Je 
kunt er in een handomdraai WordPress, Media-

Wiki, Node-RED en andere diensten mee installeren en 
configureren. Oorspronkelijk was Docker alleen voor 
x86-processors beschikbaar, maar nu draait het op meer-
dere architecturen, waaronder ook de ARM-cpu's van de 
eenvoudige Raspberry Pi. Daardoor kun je diensten waar 
je nog over twijfelt probleemloos en goed afgezonderd 
als container op een Raspberry Pi uitproberen. Of je laat 
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om te kunnen werken. De software in de containers kan 
die images niet veranderen. Bestanden die een herstart 
van de container moeten kunnen overleven, bewaar je 
in aparte volumes. Daardoor is reproduceerbaarheid een 
feit: de Docker-image ziet er op elke host hetzelfde uit en 
er gelden altijd dezelfde randvoorwaarden. 

Een Dockerfile beschrijft de inhoud van een image. Het 
definieert alle stappen die bij het maken volbracht moe-
ten worden. Eerst wordt daarin een basis-image gedefini-
eerd, die dan uitgebreid wordt met bestanden en functies. 
Aan de hand van de Dockerfile kun je achterhalen welke 
bestanden er in de kant-en-klare image zitten.

De Docker-images staan daarbij in een zogeheten Re-
gistry, oftewel een image- verzameling. Standaard is dat 
Docker Hub (hub.docker.com). Daar staan talloze images, 
die door allerlei ontwikkelaars onderhouden worden. Net 
als bij elke software zijn er ook bij containers security-pro-
blemen, daarom moet je goed kijken of een geselecteer-
de image nog bijgehouden wordt en wie dat doet [1]. Een 
bijzonder geval zijn de officiële images uit de zogeheten 
docker- library. Die worden regelmatig van updates voor-
zien door een team dat betaald wordt door het bedrijf 
Docker Inc. Het vergt enige ervaring om de goede en slech-
te images van elkaar te kunnen onderscheiden.

In een aantal artikelen in c't magazine zijn we dieper 
ingegaan op de achtergronden en technieken voor contai-
ners [2,3], dus als je daar meer over wilt weten moet je die 
even lezen.

(INSTALLEREN)
Als je je Raspberry Pi niet alleen voor Docker wilt gebrui-
ken, is het aan te raden de standaarddistributie Raspbian 
te gebruiken. Zet de image daarvan zoals gebruikelijk op 
een sd-kaart en start de Pi daarmee op. Bedenk daarbij: 
hoe groter de sd-kaart, des te beter – als je tenminste geen 
externe opslag gebruikt in de vorm van een usb-stick of 
een harde schijf voor het opslaan van Docker-images. Min-
der dan acht gigabyte raden we af, om niet meteen met 
opslagruimtegebrek te maken te krijgen.

Voor het installeren van Docker op een Raspberry Pi 
kun je volgens de Docker-ontwikkelaars het beste het in-
stallatiescript get-docker.sh gebruiken. Download dat met 
de commandline op de volgende manier:
curl -fsSL https://get.docker.com 

-o get-docker.sh

De parameters -fsSL verbergen wat overbodige statu-
suitvoer en met -o geef je het doelbestand aan. Het down-
loaden moet in een fractie van een seconde gebeurd zijn. 
Controleer vervolgens de inhoud van dat bestand met een 
fileviewer als less om er zeker van te zijn dat je geen ver-
keerd script hebt gekregen en ook om te controleren of 
het downloaden daadwerkelijk gelukt is. 

Ter controle staat een andere kopie van het script in 
de bijbehorende GitHub-repository (zie de link onderaan 
dit artikel). Als alles in orde is, voer je het script met root-
rechten uit:
sudo sh get-docker.sh

Het script installeert de Docker-pakket repository auto-
matisch en de benodigde pakketten (en dan met name 
docker-ce) voor Raspbian. Bovendien wordt de docker- 
daemon in het vervolg automatisch geladen bij het starten 
van het systeem. Raspbian zelf heeft alleen een  hopeloos 

verouderde versie van Docker in het pakket  docker.io. 
Om ervoor te zorgen dat de standaardgebruiker van Rasp-
bian pi met de docker-daemon kan interacteren, moet je 
hem lid maken van de groep docker:
sudo usermod -aG docker pi

Om ervoor te zorgen dat die groepsverandering werkt, 
moet je je eenmaal afmelden en weer aanmelden. Vervol-
gens kun je met docker ps controleren of het installeren 
gelukt is. Omdat er nog geen containers draaien, zul je een 
lege tabel krijgen. Om de eerste container te starten, voer 
je docker run hello-world uit. De docker-daemon gaat 
dan de image hello-world downloaden uit de repository 
en maakt daar een container van. Die laat alleen maar wat 
informatie zien en wordt dan afgesloten.

(BOUWWERKZAAMHEDEN)
Om beter te kunnen begrijpen wat er allemaal gebeurt, is 
het handig het maken en starten van een container-image 
eens zelf te doen. Als eerste voorbeeld maak je een een-
voudige container die met het programma screenfetch 
wat systeeminformatie als resultaat oplevert. 

De eerste container is snel gestart en levert wat basisinformatie over de werking van Docker.

(DOCKER-DISTRIBUTIES OP DE PI)

Zoals bij Raspberry Pi gebruikelijk, 
zijn er zelfstandige en gespecialiseer-
de distri buties voor  Docker ontwik-
keld. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld 
Hypriot, resinOS en Rancher OS. 
Hypriot is daarbij gebaseerd op 
Raspbian en heeft de noodzakelijke 
Docker-tools al meteen ingebouwd. 
Updates en optimalisaties verschij-
nen echter relatief zelden. 

De andere concurrenten hebben daar-
bij enige nadelen. Je moet resinOS 
bij voorbeeld eerste met een speciale 
configuratie tool aanpassen. De toe-
komst van Rancher OS is onzeker, want 
sinds versie 2.0 is de daarop geïnstal-
leerde containerbeheertool Rancher 
ge ba seerd op de container tool Kuber-
netes, maar RancherOS werd daar zelf 
nog niet op aangepast.
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Om je eerste echte Docker-image te maken, maak je eerst 
een nieuwe directory aan met de naam docker-test in 
je home-directory en maak je daarin een bestand aan 
met de naam Dockerfile. Zet daarin het volgende:
FROM ubuntu

RUN apt-get update

RUN apt-get -y upgrade

RUN apt-get install -y screenfetch

ENTRYPOINT ["/usr/bin/screenfetch"]

Een Dockerfile is simpel opgebouwd: op basis van de offi-
ciële Ubuntu-basis-image (FROM ubuntu) wordt een nieu-
we image gemaakt. Regels die met RUN beginnen, voeren 
het commando uit dat erna komt bij het maken van de 
image. Hier worden de pakketlijsten en alle geïnstalleerde 
programma's bijgewerkt. Vervolgens wordt screenfetch 
nog geïnstalleerd. Met ENTRYPOINT stel je het commando 
in dat de container bij het starten moet uitvoeren. Zoals 
hierboven al gezegd, bestaat de container alleen zo lang 
screenfest draait.

Dan kun je de Docker-image aanmaken. Voer daar het 
volgende commando voor uit:
docker build . --tag myimage:test

Vergeet daarbij de punt in het midden niet, waarmee 
 Docker de Dockerfile in de huidige directory gebruikt en 
uitvoert. De parameter --tag stelt de naam van de  image 
in, zodat je die makkelijker kunt identificeren en bij-
werken. Als de laatste regels van de uitvoer eindigen zoals 
hier, dan was het proces succesvol:
Successfully built 60d9a33b54f6

Successfully tagged myimage:test

De tekenreeks aan het eind van de eerste regel zal daarbij 
variëren, want dat is de eenduidige image-ID en die veran-
dert bij elke keer dat je de image maakt – vandaar ook het 
expliciet herbenoemen van de image met --tag. Vervol-
gens kun je de container uitvoeren:
docker run myimage:test

(RASPBERRY PI, ARM EN ARCHITECTUREN)

De microarchitectuur van de Raspberry Pi is 
door de jaren heen gewijzigd door het wisse-
len van cpu's. ARMv6 werd ARMv7, en vanaf 
de Raspberry Pi 2 V1.2 ondersteunen de cpu's 
ook het 64-bit ARMv8. De kernel van Raspbian 
gaat daar echter niet in mee, die werkt afhan-
kelijk van het model met ARMv6 of ARMv7. 
Een opsomming van welke modellen welke 
microarchitectuur ondersteunen, staat in de 
tabel hiernaast. 

Met images voor ARMv7 of ARMv6 kan in 
principe niets verkeerd gaan, want de ARM-
cpu's zijn backwards compatibel. Maar aan 
het gebruik van Docker op een Raspberry Pi 
van de eerste generatie of een Pi Zero (W), die 
alleen ARMv6 ondersteunen, is door de lage 
snelheid sowieso al weinig plezier te be leven. 
De ARMv8-architectuur wordt door bijna 

geen enkele Raspberry-Pi- distributie onder-
steund en de voordelen van de 64-bit archi-
tectuur zijn zo'n beetje te verwaarlozen. Als 
je andere platformen met een ARM-cpu ge-
bruikt, is daar wellicht wel een 64-bit distri-
butie voor beschikbaar en kun je de bijbeho-
rende  images gebruiken

Docker Inc. heeft de regelmatig onder-
houden images uit de library geporteerd 
voor talrijke processortypen – waaronder 
ook een paar ARM-varianten. Officieel wor-
den echter alleen de architecturen arm32v7, 
arm32v8, amd64 en windowsamd64 onder-
steund. Alle andere versies biedt Docker 
meer uit een soort 'hoffelijkheid' aan. Bij de 
beschrijvingen van de officiële images in de 
Hub kun je zien welke architecturen door 
de betreffende image ondersteund worden. 

Als je op de architectuur klikt, kom je op de 
pagina van de specifieke image. Docker Inc. 
heeft voor de verschillende architecturen ei-
gen repository's aangemaakt. In arm32v7/
hello-world staat bijvoorbeeld de ARMv7- 
variant van de hello-world-image.

(Pi-microarchitecturen)
Model Processor Architectuur

Raspberry Pi BCM2835 ARMv6

Raspberry Pi Compute Module BCM2835 ARMv6

Raspberry Pi B+ BCM2835 ARMv6

Raspberry Pi 2 V1.1 BCM2836 ARMv7

Raspberry Pi 2 V1.2 BCM2837 ARMv8

Raspberry Pi 3 BCM2837 ARMv8

Raspberry Pi 3+ BCM2837B0 ARMv8

Raspberry Pi Zero (W) BCM2835 ARMv6

Dan zou screenfetch wat systeeminformatie moeten gaan 
vertonen over het draaiende systeem en laten zien dat 
daarbij Ubuntu als besturingssysteem wordt gebruikt om-
dat Ubuntu als basis-image voor de container dient. De 
software in de container krijgt verder helemaal niets van 
Raspbian mee. Informatie zoals uptime en RAM zijn echter 
universeel en ook binnen een draaiende container iden-
tiek aan die van het host systeem.

Helaas geeft screenfetch daarbij nog een fout melding 
omdat het programma ps problemen heeft met de 
container omgeving. Je kunt die melding onderdrukken 
door bij het starten van de container nog de parameter -E 
aan screenfetch mee te geven:
docker run myimage:test -E

Daarmee heb je het handwerk voor het elementair pro-
ductief gebruik van Docker op een Raspberry Pi achter de 
rug.

(IMAGE ZOEKEN)
Bij het zoeken naar images voor de Raspberry Pi moet je 
wat geduld hebben. Docker had in den beginne geen con-
tainers voor andere processorarchitecturen dan AMD64 
(ook x86-64 genoemd). Inmiddels is dat probleem op-
gelost, maar toch zijn er nog een paar dingen waar je 
op moet letten om het werken op andere architecturen 
makkelijker te maken. De zonet gemaakte image voor de 
Raspberry Pi zou op een x86-pc niet werken, omdat de 
processorarchitectuur niet compatibel is. Dat geldt ook bij 
images die naar Docker Hub geüpload zijn. Daarom moet 
je daar goed zoeken naar de juiste images.

Docker-Hub-gebruikers stellen hun images deels be-
schikbaar onder eigen gebruikersaccounts, repository's 
en tags. Sommige ontwikkelaars onderhouden speci-
fieke repository's voor de Raspberry Pi, bijvoorbeeld als 
merlinschumacher/mijnproject-raspi. Vaker kom je 
'tags' tegen die men achter de naam van een image plakt, 
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Project / Docker op de Pi

{

  "schemaVersion": 2,

  "mediaType": "application/vnd.docker.distribution.manifest.list.

  v2+json",

  "manifests": [

    {

      "mediaType": "application/vnd.docker.distribution.manifest.

    v2+json",

      "size": 1784,

      "digest": "sha256:b1033d485fe98081289d...22a782399",

      "platform": {

        "architecture": "amd64",

        "os": "linux"

      }

    },

    {

      "mediaType": "application/vnd.docker.distribution.manifest.

    v2+json",

      "size": 1784,

      "digest": "sha256:64086497e0db9facd0c0...8f4b796fe",

      "platform": {

        "architecture": "arm",

        "os": "linux",

        "variant": "v7"

      }

    }

  ]

}

Een image-manifest beschrijft welke varianten van een image beschikbaar zijn.  
In dit geval is er een image voor ARM- en AMD64-processors.

bijvoorbeeld in de vorm van merlinschumacher/mijn-
project:raspi. Die tags dienen ervoor bepaalde ver-
sies of varianten van een image te kunnen selecteren. Als 
je zo'n tag weglaat, haalt Docker altijd de image de met 
latest getagde image op, oft ewel de laatst gepubliceer-
de image.

Omdat je tags en namen helemaal zelf kunt toeken-
nen, zijn er verschillende trefwoorden zoals arm, arm32v5, 
arm32v6, arm32v7, armhf, armel, rpi en raspi, die zou-
den kunnen duiden op een compatibiliteit met de Rasp-
berry Pi. Tags als arm32v7 stammen van de naam van de 
micro architectuur van de Raspberry Pi-cpu's. Meer details 
daarover staan in het kader op de vorige pagina.

(DUBBEL IMAGE)
Gelukkig hoef je niet altijd de bijpassende tag voor de be-
nodigde architectuurvariant van de image aan te geven, 
want Docker kan de juiste versie zelf bepalen. Als je alleen 
docker run hello-world uitvoert, downloadt Docker 
automatisch de bij het systeem passende image, waarbij 
het niet uitmaakt of dat bijvoorbeeld amd64 of arm32v7 is. 

Daarbij wordt op de achtergrond dan een truc ge-
bruikt: de docker-daemon controleert welke architec-
tuur het systeem heeft  en kijkt in een zogeheten image- 
manifest welke compatibele images er in de repository 
worden aangeboden. Het manifest beschrijft  de eigen-
schappen van een image en kan ook naar alternatieven 
verwijzen. 

Het hoofddoel van de huidige versie 2 van het mani-
festbestand is om multi-architectuur-images mogelijk 
te maken. Door het manifest kan een image-naam naar 
verschillende images verwijzen en ubuntu wordt dan 
amd64/ubuntu of arm32v7/ubuntu. Op die manier kun 
je van dezelfde Dockerfile images genereren voor ver-
schillende systemen.

Om een eigen multi-architectuur-image op Docker 
Hub beschikbaar te stellen, moet je daar eerst een ac-
count aanmaken en vervolgens via de commandline 
 inloggen met docker login. Het commando vraagt dan 
naar de gebruikersnaam die je op de website hebt inge-
vuld en het bijbehorende wachtwoord. Daardoor heeft  je 
lokale  daemon toegang tot je repository's op de Hub om 
images te kunnen up- en downloaden. Vervolgens klik je 
op de startpagina op 'Create Repository' om een nieuwe 
container- repository aan te maken. Geef hem de naam 
publicimage. De beschrijving onder Description kun je 
leeg laten. Bij Visi bility kun je kiezen uit een openbare 
( Public) of privé (Private) repository. Een privé-repository 
is gratis. Om te beginnen moet je Private selecteren, dan 
kan niemand hem ongewenst downloaden.

Op de Raspberry Pi ga je dan weer naar de directory 
met de Dockerfile. Daar voer je de volgende commando's 
uit:
docker tag myimage:test

MIJNGEBRUIKERSNAAM/publicimage:arm32v7

docker push 

MIJNGEBRUIKERSNAAM/publicimage:arm32v7

Met docker tag koppel je de naam van de lokale image 
aan die van de openbare public image. De volgende tag 
test maakt er een meer passende arm32v7 van. Vervol-
gens uploadt Docker de image dan naar de Hub, zodat hij 
van daaruit altijd toegankelijk kan zijn.

Op je pc voer je dan bijna hetzelfde commando uit, maar 
vervang je arm32v7 door amd64:
docker tag myimage:test

MIJNGEBRUIKERSNAAM/publicimage:amd64

docker push

MIJNGEBRUIKERSNAAM/publicimage:amd64

Ga dan naar de repository bij Docker Hub. In het deel 
Tags zul je dan de tags arm32v7 en amd64 zien staan. Jij 
(en bij openbare repository's verder ook iedere andere 
 Docker-Hub- gebruiker) kunt nu met docker pull MIJN-
GEBRUIKERSNAAM/public-image:amd64 of …:arm32v7
bij de desbetreff ende image. Dan ontbreekt alleen de tag 
latest nog. Die hoeft  niet gevuld te zijn met een image, 
maar kan ook naar een image- manifest verwijzen dat Doc-
ker naar de archi tectuurspecifieke images doorstuurt.

De manifest-functie van Docker is nog experimen-
teel. Daarom moet je die eerst handmatig vrijschakelen. 
Daarvoor moet je het bestand confi g.json bewerken in 
de configuratiedirectory van Docker. Bij Linux en macOS 
is dat ~/.docker/. Breid daar de regel die met "experi-
mental" begint uit op de volgende manier:
{

  “experimental”: "enabled",

  "auths": {

    "https://index.docker.io/v1/": {}

  }

  ...

}
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Bij Docker Hub kun je kijken voor welke architecturen een image beschikbaar is.

Met een zogeheten manifest kan een image-tag naar 
verschillende varianten verwijzen.

Bij Windows kun je die instelling via de GUI uitvoeren door 
met rechts te klikken op de kleine walvis in het informatie-
deel. Bij de instellingen ga je naar het tabblad Daemon en 
zet je een vinkje bij de 'Experimental features'.

Vervolgens kun je met docker manifest werken. Om 
ervoor te zorgen dat de tag latest in plaats van naar een 
image naar een manifest verwijst, dat op zijn beurt weer 
verwijst naar de image-tags arm32v7 en amd64, moet 
je dat manifest eerst aanmaken met docker manifest 

create:
docker manifest create 

MIJNGEBRUIKERSNAAM/publicimage:latest 

MIJNGEBRUIKERSNAAM/publicimage:arm32v7 

MIJNGEBRUIKERSNAAM/publicimage:amd64

docker manifest push 

MIJNGEBRUIKERSNAAM/publicimage:latest

Daarbij wordt de eerst aangegeven tag MIJNGEBRUIKERS-
NAAM/latest aan de daarop volgende tag gekoppeld. De 
docker- daemon zoekt in het vervolg dan aan de hand van 
het manifest uit welke versie het beste bij je architectuur 
hoort en downloadt die dan. Vervolgens stuurt docker 
manifest push het nieuwe manifest naar de Hub.

Als je dan nog een keer naar de website van de repo-
sitory gaat, zul je daar de tag latest zien staan. Als je met 
de muis boven de kleine pinguïn gaat staan, krijg je een 
pop-up te zien dat de latest-versie voor Linux-bestu-
ringssystemen bedoeld is en voor arm en amd64 beschik-
baar is. 

Docker doet daarbij zijn best om de architectuur van 
een image te identificeren. Dat werkt bij ARM maar be-
perkt, zodat je daar nogmaals handmatig moet ingrijpen. 
Om de precieze ARM- architectuurvariant v7 te specifice-
ren, gebruik je docker manifest annotate. Annotate 
stelt de manifestdetails voor de image vast. Om in het ma-
nifest de juiste ARM-variant in te stellen en de wijziging te 
publiceren, gebruik je het volgende commando:
docker manifest annotate 

MIJNGEBRUIKERSNAAM/publicimage:latest 

MIJNGEBRUIKERSNAAM/publicimage:arm32v7 

--os linux --arch arm --variant v7

docker manifest push 

MIJNGEBRUIKERSNAAM/publicimage:latest

Je kunt een blik op een image-manifest werpen met het 
volgende commando:
docker manifest inspect

MIJNGEBRUIKERSNAAM/publicimage

De uitvoer daarvan moet lijken op die van de vorige pagi-
na. Je kunt daarmee ook de manifesten van de containers 
van anderen inzien, bijvoorbeeld dat van hello-world. 

Dat manifest is een goed voorbeeld voor een uitgebreide 
multi-architectuur- container.

Als je de container dan uitvoert met docker run 

MIJNGEBRUIKERSNAAM/publicimage op een willekeu-
rige pc of Raspberry Pi, dan krijg je automatisch de juiste 
image- variant geleverd.

(EN NU VERDER)
Git en Docker Compose zijn twee handige aanvullingen 
voor verdere Docker- experimenten. Het versiebeheer-
systeem GitHub komt in combinatie met Docker vaak voor 
omdat de meeste ontwikkelaars hun Docker-projecten op 
GitHub publiceren. Je kunt het makkelijk installeren met 
sudo apt install git. 

Bij het gebruik van Docker is eveneens Docker Com-
pose bijna onontbeerlijk. Dat Python-script helpt om 
de diensten van meerdere containers te combineren tot 
één applicatie. Daarmee wordt het mogelijk om snel een 
complexe infrastructuur in elkaar te zetten. We gaan er 
hier verder niet op in, maar dat is bijvoorbeeld handig 
bij een contentmanagement systeem, waarbij je een da-
tabase en een webserver eigenlijk in één stap wilt aan-
maken. 

In zo'n geval is Docker Compose de tool die je moet 
hebben. Ook daarvoor levert Raspbian alleen een oer-
oud pakket mee. Je kunt Docker Compose daarom beter 
meteen systeembreed installeren met de Python-pak-
ketmanager pip:
sudo pip3 install docker-compose

Als je vaker images moet maken, loont het om het proces 
in de cloud te automatiseren. Voor een multi-architectuur- 
image moeten daarbij nog wel een paar hobbels genomen 
worden – maar dat zou buiten het kader van dit artikel 
 komen te vallen. 
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Algemeen / Club van 100

Noud van Kruysbergen

Sinds de start van CoderDojo in 2015 hebben zij twee 
keer een grote financiële donatie gekregen, eenmaal 
van Elastic en eenmaal van CodeStarter. Deze 

donaties hebben hen geholpen de Dojo-gemeenschap in 
Nederland op te zetten en te onderhouden.

Natuurlijk zijn zij dankbaar voor die hulp, maar het 
maakt CoderDojo erg afhankelijk van kortlopende en/of 
eenmalige donaties. Veel beter zou zijn om de stichting 
zelfstandig van een jaarlijks inkomen te voorzien. Op die 
manier weet je van tevoren waar je aan toe bent en kun je 
het besteden van het budget verder vooruit plannen.

(CLUB VAN 100)
De manier om dat op te lossen is een club van 100 op te 
richten. Dat zijn 100 mensen of bedrijven die elk jaar 100 
euro aan CoderDojo Nederland doneren. Als lid van die 
club kom je (als je dat wilt tenminste) in de hall of fame 
van de club van 100. Op die manier kan iedereen zien wie 
de dragers van CoderDojo Nederland zijn!

(LID WORDEN)
Als je besluit om lid te worden, kun je online aanmelden 
via een formulier – zie de link op deze pagina. Je krijgt 
dan een e-mail met daarin een link om je aanmelding te 
bevestigen. Vanaf dat moment ben je o� icieel één van de 
leden van de club van 100!

(HOE ZIT HET MET BETALEN?)
Bij het aanmelden kies je of je per jaar, per half jaar of 
per kwartaal wilt betalen. Afhankelijk van je keuze krijg je 
steeds een e-mail op het juiste moment om te betalen. In 
die e-mail kun je op een link klikken om online te betalen 
(iDeal / PayPal). Makkelijker kan het niet.

(STOPPEN)
Wil je stoppen als een lid van de Club van 100 lid. Super 
jammer! Stuur dan een e-mailtje naar CoderDojo, dan 
zorgen zij dat je lidmaatschap opgezegd wordt.

(GEEN WINSTOOGMERK)

Club van 100
CoderDojo Nederland is een stichting die op non-profi t basis 
werkt. Dat betekent dus dat zij op geen enkele manier winst 
maken. Om de taken goed uit te voeren moeten daarbij 
helaas wél de nodige kosten gemaakt worden. 

www.ct.nl/so� link/
19mm119

De kosten voor bijeenkomsten worden zo laag mogelijk 
gehouden.

Maar ook niet alle materialen zijn gratis.
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Marco van Schagen

In plaats van de traditionele lessen willen we soms liever 
even prutsen. Deze manier helpt om een aantal leuke 
puntjes theorie aan te stippen – waar de leerling in 

geïnteresseerd raakt. Maar belangrijker is dat de interesse 
voor techniek, ontwerpen en onderzoeken wordt aan
gewakkerd.

In de klas kan jij als leraar hiermee prima beginnen. 
Je hebt geen techniekachtergrond nodig, materialen 
zijn betaalbaar én alles is makkelijk op te bergen. Laat 
leerlingen vooral zelf creëren, onderzoeken en beleven – 
technische details zijn nu even te saai, dat leren ze later 
maar een keer.

Hieronder lees je de flow en de didactiek. Een aantal 
didactische ‘dansjes’ zal ik beschrijven om de leerlingen te 
inspireren – en door deze flow kan je inspelen op vragen 
voordat ze worden gesteld. Op meerdere momenten kan 
je zien hoe de leerlingen betrokken raken, en hun passie 
en energie maakt dat je kunt genieten van dit vak!

(TECHNOLOGIE IN HET ONDERWIJS)

Solderen kun je leren
Op veel scholen is maar weinig ruimte om écht even te prutsen. 
Met dit project om te oefenen met solderen wordt een trilrobot 
gemaakt om te ervaren dat je dat ook makkelijk in de klas kunt 
doen.

De korte versie van deze instructie is te vinden via de link 
bij dit artikel.

(GEEN VOORKENNIS NODIG)
Er is geen voorkennis nodig, en de oefening is ook leuk 
voor leerlingen die al delen van de techniek denken te 
kennen. Deze oefening is niet leeftijdgebonden. Ik werk 
met groepen leerlingen vanaf 6 à 8 jaar tot 77 jaar oud.

Bij de meer uitdagende trajecten begin ik vaak met 
deze oefening om daarna snel door te pakken met de 
arduino, programmeer en 3Dontwerpprojecten.

Met dit beknopte overzicht kan je zelf makkelijk een 
eigen minirobot maken. De benodigdheden zijn te vinden 
via de link op de rechterpagina van dit artikel.

(AAN DE SLAG)
Start om te beginnen met een opgeruimd werkoppervlak 
en berg na de oefening je spullen weer op. Bescherm je 
werkoppervlak tegen schroeiplekken, dus werk op het 
vuurvaste matje. Een soldeerbout is geen speelgoed, ga 
er verantwoordelijk en veilig mee om. Een spanning van 3 
volt is daarbij niet gevaarlijk, daar voel je niets van.

Met behulp van de flyer (zie de link) leren leerlingen 
vragen te beantwoorden als “Waar zitten de plus en 
minpool van een batterij” en gaan ze aan de slag om een 
minirobot in elkaar te solderen. 
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Projecten / Solderen

Besteed altijd eerst geruime tijd aan de veiligheids
instructie. Leerlingen blijken zich toch regelmatig te beze
ren aan de soldeerbout. En er kan door de warmte soms 
wat stuk gaan. Dit hoort er allemaal wel bij, maar het is be
langrijk dat je leert opletten en voorzichtig leert doen. Het 
is daarom belangrijk dat je altijd weet waar je soldeerbout 
is. Hij is op de steun neergelegd of hij is in je hand. Nergens 
anders, niet onder de oksel van de buurman of onder de 
tas of jas van je buurvrouw. En je houdt altijd je eigen sol
deerbout en die van de anderen in de gaten om te voorko
men dat er kleding of plastic tegenaan gaat.

De punt van de soldeerbout is heel warm, we stellen 
deze in op 350 graden Celsius. Dit is heet genoeg om een 
schroeiplek op je vinger te maken en dat doet best pijn. 
Dit wil je niet. Je krijgt dan een witte plek maar geen blaar.

De metalen zijkant naast de punt is iets minder heet, 
en daarom eigenlijk gevaarlijker. Veel kinderen die daar 
tegenaan komen krijgen een grotere rode plek, en dat 
doet echt goed pijn en kan een blaar worden. Als dit 
gebeurt, dan moet je de hand onder de kraan houden. 
Vraag vooraf: waar zijn de kranen?

We merkten dat dit bij een bepaalde groep kinderen 
veel voorkwam, daar waren ze heel enthousiast bezig 
met een beetje een volle werkplek. Om elkaar te helpen, 
gingen ze vaak over het midden van de tafel heen. Zo kan 
je per ongeluk de zijkant van het hete deel aanraken. Zorg 
dus dat de soldeerbout op een plek ligt waar je handen 
niet op de tafel leunen.

De volgende dag zijn we van een ronde werktafel 
met krappe werkplekjes verhuisd naar een grote rechte 
tafel met meer ruimte en overzicht. Bij het ‘elkaar helpen’ 
lopen we om de tafel heen. We hadden meteen minder 
zere vingertjes.

Probeer overigens op school van tevoren aan te geven 
dat je een soldeeroefening gaat doen. Vertel dat in dit 
leerproces soms een onschuldig ongelukje kan ontstaan 
en dat dure kleding dan niet heel handig is. Bij ons 
reageren ouders altijd heel enthousiast en vinden het fijn 
dat de kinderen hier mee om leren gaan.

(VEILIGHEID VAN DE APPARATEN CONTROLEREN)
Je gebruikt soldeerbouten en wellicht ook verleng
snoeren. Controleer voordat je begint of de snoeren van 
de soldeer bouten glad zijn, dus zonder smeltplekken. 
Een smeltplek aan het snoer waarbij de koperdraden 
nog niet zichtbaar zijn, kun je netjes afplakken met 
bijvoorbeeld ducttape. Bij te veel beschadiging gooi je 
het soldeerapparaat weg.

Controleer je verlengsnoeren en of de stopcontacten 
kindveilig zijn, dat is met klepjes achter de gaten. Indien 
dit niet het geval is, mag dit niet op school worden 
gebruikt. Voor alle snoeren die op tafel liggen doe je een 
visuele controle op beschadiging: alles wat niet goed is 
doe je weg.

(WE GAAN SOLDEREN, PAS OP ...)
Kinderen komen bij elkaar en zien de soldeerbout. Een 
aantal durft te vertellen dat ze het gevaarlijk vinden. Toon 
de soldeerbout en vertel welke kant heet is. Het is niet erg 
als je jezelf even verbrand, dat gebeurt altijd wel een keer. 
Dan loop je even naar de kraan. En als het erg is, dan loopt 
er altijd iemand mee.

Je moet ook een soort ‘derde oog’ ontwikkelen waarmee 
je in een werkplaats het gevaar in de gaten houdt. Je let 
dan altijd op dat jouw eigen soldeerbout veilig ligt, en ook 
die van anderen. Je let ook op als iemand een jas of tas op 
tafel wil gooien.

De les begint met een lege prikkelvrije werkplek. Wel 
heb je de soldeerbouten op de steun klaargelegd, maar 
deze staat niet aan. Deel batterijen uit. Tijdens de uitleg 
deponeer je wat ledjes op tafel.

Hopelijk ben je zelf geen techniekleraar, anders zul je 
willen uitleggen dat de één een langer pootje heeft en hoe 
dat allemaal werkt. Onderdruk dit, want vandaag is om 
te prutsen. De saaie theorie zoeken ze over een paar jaar 
maar een keer op in een boekje.

Je kunt vragen bij het uitleggen voorkomen door met 
gebaren de aandacht te trekken. Bij ‘batterij’ is dat een 
vlakke hand omhoog, deze blijft omhoog. Bij ‘led’ gaat 
de andere hand omhoog, twee vingers in een Vvorm. De 
twee ledpootjesvingers schuiven over de batterijhand. 
En door de ledhand om te draaien, snappen de meesten 
het omdraaien van de pootjes.

De creatieve kinderen maken spontaan een bloemetje 
met meerdere ledjes op een batterij. Voor mij is dit een 
teken dat ze goed op dreef zijn. Bij groepen waar dit 
gebeurt, geef ik een complimentje voor de creativiteit.

(TRILMOTOR)
Deel de trilmotors uit. Of liever, deponeer ze in hoopjes, 
zodat de leerlingen ze zelf leren pakken. Zelf pakken 
en voor elkaar zorgen is in deze oefening echt heel 
belangrijk.
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De motor heeft twee draadjes, zwart en rood. Dat zwart en 
rood is plastic, dat isoleert en de stroom kan er dan niet 
door. Gelukkig zie je ook glimpuntjes voor de stroom. Van
daag maakt het niet uit welke kleur op de plus gaat, maar 
een goede afspraak is dat rood altijd naar de plus gaat en 
zwart of blauw naar de min.

Kijk naar de twee draadjes, buig je de draadjes als een 
hartje zodat de glimpuntjes naar elkaar wijzen. Schuif de 
batterij ertussen zodat elk glimpuntje aan zijn eigen kant 
tegen de batterij komt. Lukt het, voel je al een tril?

Het met de hand aandrukken van de motordraadjes 
is soms best lastig. Bij ‘kijk naar de draadjes’ maak ik 
met mijn armen het gebaar van twee draadjes die iets uit 
elkaar staan. Door mijn handen naar elkaar te bewegen 
geef ik aan hoe de glimpuntjes worden gebogen. Als je 
dit niet voordoet, zul je de kinderen vaak individueel 
moeten helpen.

Er zijn verschillende redenen om niet op de batterij te 
solderen. Laat de leerlingen daar eerst even over nadenken. 
Ik hoor telkens een hele variatie aan antwoorden, en je 
herkent nu van elke leerling hoeveel ze technisch eigenlijk 
al weten. Het is lastig om de motordraadjes de hele tijd 
met de hand aan te drukken, en na een middag zal dat 
wel gaan vervelen. Daarom ga je deze draadjes straks 
solderen. Maar solderen op de batterij is geen goed idee, 
alles wordt heet en daardoor kan de batterij stuk gaan. We 
solderen liever aan een batterijhouder. 

Op een batterijhouder zie je aan één kant een plus in 
het zwarte plastic. Doe de batterij in de batterijhouder, 
en doe de led tegen twee van de drie pootjes. Ontdek 
bij welke pootjes de led wel werkt. Als je goed in de 
batterijhouder kijkt, dan kun je zien hoe de pootjes naar 
de batterij lopen. De buitenste twee pootjes zitten in de 
batterijhouder aan elkaar, en daarom komen ze uit op 
dezelfde kant van de batterij.

(SOLDEERBOUT OP EEN VEILIGE PLEK)
Kijk voordat je de stekker in het stopcontact doet, eerst 
even naar de soldeerbout. Herken je welke kant heet zal 
worden? De soldeerbout krijgt een veilige plaats op je 
werkplek. Leg het deel wat warm wordt op een speciaal 
steuntje. Als je ergens iemands soldeerbout ziet liggen 
dan let je altijd op dat er niets tegenaan komt. Pas dus ook 
op voor je ellenbogen, en leg niet zomaar je tas op tafel. 
Een opgeruimde werkplek werkt het beste.

Als er een hittebestendig matje is, dan gebruik je dat 
om de werktafel te beschermen tegen ongelukjes. Vertel 
de leerlingen dat de soldeerbout altijd boven het matje 
blijft, en dat ze daar bij zichzelf en bij elkaar op letten. 
Doe even voor en gebruik je creativiteit: beweeg de 
soldeerbout over het matje en af en toe ernaast; en maak 
geluid als een buzzer als je het fout doet.

Maak nu een overzichtelijke en veilige werkplek klaar. 
Als de soldeerbout veilig ligt, dan controleert iedereen 
elkaar. Zet dan de soldeerbouten aan met de schakelaar 
of met de stekker in het stopcontact. Stel de temperatuur 
in op 350 graden. Met een klein beetje soldeertin kan je 
straks kijken of de soldeerbout al warm wordt.

De soldeerspons maak je alvast een beetje nat. Als de 
punt van de soldeerbout niet meer glimt, dan kun je hem 
zacht aan de natte spons afvegen. Een schone soldeerbout 
werkt veel beter.

(SOLDEER DE TRILMOTOR)
Aan de trilmotor zit een plakkertje, plak hem vast op 
de batterijhouder zodat de draadjes nog goed bij de 
pootjes kunnen. Je hebt al ontdekt welke pootjes van de 
batterijhouder je kunt gebruiken, dus daar moet dan het 
rode en het blauwe draadje naartoe. Buig de draadjes 
zodat de zilveren puntjes goed bij de juiste pootjes kunnen 
komen.
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www.ct.nl/softlink/
19mm120

Het eindresultaat: de trilrobot mag mee naar huis!

Nu ga je solderen, en daarvoor zorg je dat het glimmende 
puntje van het draadje tegen het pootje zit wat jij daarvoor 
hebt uitgekozen. Verwarm met de soldeerbout de plek 
waar het pootje en het draadje bij elkaar komen, en dan 
doe je een beetje soldeertin tegen die plek. Het is voldoen
de om 5 millimeter van het soldeertin te gebruiken maar 
een beetje meer is ook niet erg.

Na een beetje prutsen zie je vaak dat het niet lukt 
omdat het draadje niet vanzelf op het pootje blijft zitten. 
Je moet het draadje zo buigen dat er geen kracht nodig 
is om het op zijn plek te houden, en daarna soldeer je 
het rustig vast. Heb jij zoveel geduld, of wil je liever dat 
iemand het voor je vast houdt? En lukt het om te solderen 
zonder elkaars vingers aan te raken?

Als je het tweede draadje aan het tweede pootje vast 
wilt maken, merk je dat de trilmotor gaat trillen. Haal 
daarom de batterij uit de houder. Soldeer het tweede 
draadje. Als je klaar bent, zet de soldeerbout dan uit door 
de stekker uit het stopcontact te halen.

Als je robot het dan doet, kun je de batterij er weer in 
doen, en is de trilrobot klaar. Als je hem op tafel legt, gaat 
hij dan bewegen? Doet hij het ook op zijn kop?

(OPBERGEN EN OPRUIMEN)
Als je de batterij in de robot laat zitten, dan is deze snel op. 
Daarom kun je de batterij eruit halen. Probeer dat eens? 
Maar pas op, als iets van metaal tegen de plus en min 
van de batterij tegelijk komt, dan gaat er stroom lopen. 
Net zoals bij een led – maar dan sneller. We noemen dat 
kortsluiting, en de batterij kan daardoor snel leeg raken. 
Daarom berg je de batterij op in een klein plastic zakje 
waar je geen andere dingen in doet. De rest van het 
apparaat doe je in een ander plastic zakje.

De leerlingen mogen de robot mee naar huis nemen. 
Voordat je weggaat, kun je jouw werkplek weer netjes 
opruimen.

(EXTRA UITDAGINGEN)
We hebben een paar extra dingen bedacht. Je hoeft het 
niet te doen, maar de meeste bouwers vinden het leuk om 
hier over na te denken. Deze extra’s mag je natuurlijk ook 
thuis doen.

Om het extra spannend te maken, kun je ook je led 
erop solderen. Maar de motor verbruikt zoveel energie 
dat de leds het al snel niet meer zullen doen. Rode leds 
kunnen daar beter tegen.

Je kunt de leds ook over de batterij schuiven zolang ze 
er niet aftrillen. Met twee leds lijkt het net alsof de robot 
oogjes heeft, maar pas op dat je geen kortsluiting maakt.

Met een schakelaar kun je de robot uitzetten. 
De schuifschakelaar heeft drie pootjes. Je mag zelf 
bedenken hoe je hem moet monteren. Zelf kies ik ervoor 
om het motordraadje van het buitenste pootje van de 
batterijhouder los te solderen, en aan dat pootje maak ik 
het middelste pootje van de schakelaar. Het losgemaakte 
snoertje gaat aan een buitenste pootje van de schakelaar. 
Dan kun je met de schakelaar de robot aan en uitzetten.

(BEHEER VAN MIDDELEN EN MATERIALEN)
Risico is niet helemaal uit te sluiten. Hoe je omgaat 
met de gevaren kan per school verschillend worden 
ingevuld. Bij het werken met technische apparaten is de 

school daarvoor verantwoordelijk. Het is belangrijk dat 
er bewust en verantwoordelijk wordt omgegaan met 
veiligheid. Als begeleider of docent ben je vakbekwaam 
en dus bekend met het vak of het soort les dat je geeft. 
Mochten er onveilige situaties ontstaan dan maakt de 
docent dit bespreekbaar zodat de verantwoordelijke, de 
directeur, op de hoogte is om passende maatregelen te 
kunnen nemen.

Bij een goede aanpak krijgen de leerlingen instructie 
over de gevaren. Bij gevaarlijke machines zoals kolom
boormachines in een techniek ruimte geef je met 
pictogrammen het gevaar aan. Maar – hoe gaan we om 
met een workshop met soldeerbouten?

In het algemeen geeft een ongelukje met een kleine 
soldeerbout niet meer dan een kort schrikmoment en 
mogelijk enige tijd een pijnlijke plek. Bij kinderen waar 
dit gebeurt zien we dat de workshop in totaal toch als 
super positief wordt ervaren, zo’n schrik is maar van 
korte duur. Desondanks zal het vervelend zijn voor ouders 
om onverwacht met een zere vinger geconfronteerd te 
worden.

Zorg ook voor een tube brandzalf. Het is vervelend om 
te zien wanneer kinderen na een vakantie toch nog even 
komen showen dat hun plekje niet helemaal weg is.

Let dus op, als er meer dan een enkeling per sessie een 
serieus auwmoment meemaakt kan er iets mis zijn. Is de 
werkplek overzichtelijk, zijn de leerlingen wel bewust van 
de soldeerbouten, kijk even goed naar de situatie.

Naast technische veiligheid noemen we ook de sociale 
veiligheid. Daar bestaan duidelijke regels en wetten over, 
zie de link op deze pagina.

Projecten / Solderen
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Algemeen / Maker Faire

Marloes van der Meulen en  
Sanneke van der Meer

In de stand van CoderDojo werden twee workshops 
aangeboden. We lieten de jongere kinderen kennis-
maken met binaire code. Ze ontdekten eerst hoe hun 

naam er in binaire code uitziet en daarna maakten ze 
van strijkkralen er een ketting of armbandje van. Het viel 
ons op hoeveel jonge kinderen er met hun ouders naar 
de Maker Faire gekomen waren. Dit was dus een geslaag-
de workshop om ouders te vertellen waarom we doen 
wat we doen en waar je terecht kunt in Nederland. Het 
instructiemateriaal werd volop gefotografeerd, dus we 
vermoed dat er binnenkort op scholen en BSO’s meer 
kinderen met een binaire armband lopen. En daar wor-
den we alleen maar blij van!

De andere kant van de stand stond volledig in het 
teken van de AstroPi. We hadden vooraf een replica ge-
bouwd en hiermee konden we makkelijk laten zien hoe 
de Raspberry Pi’s er in het ISS uitzien. Het maakt indruk 
dat je je code écht in de ruimte kunt laten draaien. Op 
twee Raspberry-Pi-stations konden kinderen (én volwas-
senen) oefenen met het lesprogramma van ESERO (zie 
de link hiernaast voor meer informatie). 

www.ct.nl/softlink/
19mm124

Het resultaat op de SenseHat zien van je eerste regels 
Python-code leverde toch altijd weer een glimlach op. 
En sommige kinderen werkten dan ook het complete 
 programma af …

Voor ongeduldige ouders was er gelukkig een koffie-
bar aan de overkant van onze stand! 

Verder was het ontzettend tof dat we spontaan heel 
veel mentoren en champions van Dojo’s in het land 
tegen kwamen. De meesten kennen we alleen van onze 
Slack-community of socialemedia, maar er gaat natuur-
lijk niets boven elkaar in het echt ontmoeten. En is een 
mooie opwarmer voor DojoConNL op zaterdag 2 novem-
ber 2019.

Zo’n stand kunnen we niet alleen runnen en geluk-
kig konden we rekenen op een aantal vrijwilligers die 
een dagdeel meehielpen. De flyers vlogen van de tafel en 
als  iemand dan ook nog zegt: “Ik kom speciaal voor jul-
lie naar de Maker Faire, want …”. Dan kunnen we alleen 
maar heel  tevreden terugkijken op een geweldig week-
end!

(CODERDOJO NL WAS OP DE)

Maker Faire Eindhoven
Op zaterdag 28 en zondag 29 september 2019 vond in Eind
hoven het grootste maakfestival van Nederlands plaats: de 
Eindhoven Maker Faire. De Maker Faire is een gezins  vriendelijk 
festival waarbij uitvinding, creativiteit en vindingrijkheid  
centraal staan. Makers presenteren en demonstreren hun  
uitvindingen, producten, installaties en meer. En delen hun  
kennis door het geven van workshops. En daar kon CoderDojo 
Nederland natuurlijk niet langer ontbreken!.

Het was lekker druk bij de 
CoderDojo-stand.

Ook voor de begeleiding was het een leuke dag.

124  www.ct.nl

ctNL19make_124000_MakerFaire_ok.indd   124 10-10-2019   10:40



Steun ons op 3 manieren:

Club van 100
Word lid van onze club van 100 en
doneer samen met 99 anderen €100 per 
jaar.

1

Webshop
Met elk artikel doneer je automatisch €10 
of €20 aan CoderDojo Nederland.

2

Word vrijwilliger
Sluit je aan bij 1 van de 100 locaties of 
start je eigen dojo in jouw omgeving.

3

Met elk artikel doneer je automatisch €10 
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Willem Luijkx

Voor het smoesjesproject moet je om te begin
nen een Codepenaccount aanmaken op https:// 
codepen.io en daar inloggen. Open vervolgens een 

nieuwe lege ‘Pen’ en geef die een naam.
Een webpagina bestaat doorgaans uit minimaal 

twee en eventueel drie onderdelen. De HTMLcode met 
weer te geven elementen, de stylesheet waarin staat hoe 
die elementen eruit moeten zien en eventueel JavaScript 
om elementen te manipuleren, interactiviteit te creëren 
of dingen te automatiseren. De smoesjesgenerator bevat 
alle drie die elementen.

(DE HTML)
Begin met het invoegen van HTMLcode. HTML bestaat 
uit verschillende tags met allerlei inhoud. Bijna alle tags 
hebben een opening en een afsluiting en elementen kun
nen zich binnen een ander element bevinden. Je begint 
met het benoemen van het begin en einde van de HTML 
code met de opentag <html> en de sluittag </html>.

De HTMLcode bestaat uit zelf uit twee delen, een 
head, met daarin de titel en eventuele andere metadata, 
en een body met daarin de dingen die weergegeven moe
ten worden op de pagina.

Dus voeg nu een open en sluittag  voor de head toe 
<head></head> en voor de body <body></body> tussen 
de HTMLtags. Het resultaat is dan:
<html>

 <head>

 </head>

 <body>

 </body>

</html>

Je kunt tussen je head open en sluittags een titel toe
voegen met de titletag.

Een div is een vak waar je dingen in kunt plaatsen. 
Die kun je dan de plaats en het uiterlijk geven dat je wilt. 

(VERZIN EEN SMOESJE)

Maak een smoesjes-
generator in HTML, CSS en 
JavaScript
Kom je vaak te laat, vergeet je je huiswerk soms te maken, heb je 
moeite om elke keer weer met een goed excuus te komen? In dit 
artikel ga je een smoesjesgenerator programmeren in HTML en 
JavaScript. Natuurlijk gaan we er ook voor zorgen dat hij er piekfi jn 
uit ziet, dus ga je ook met Cascading Style Sheets aan de gang.

Omdat je de tekst straks een specifiek plekje wilt geven, 
zet je de inhoud van de generator in een div met de id
container. De id’s kun je gebruiken om stylesheets en 
Java Script specifiek op een element toe te passen.

Je ziet nu nog steeds een lege pagina, laten we die 
maar eens gaan vullen.Begin met een header, een kop
tekst. Hiervoor zijn headers van verschillende niveaus 
beschikbaar. Standaard worden die headers groter en 
dikgedrukt weergegeven (dat passen we later nog aan 
naar hoe je dat precies wilt hebben). Voeg nu <h2></h2>
tags toe met een weer te geven titel. Vervang h2 maar 
eens door h1 of h3 en kijk wat gebeurt.

Nu gaan we één of meerdere paragrafen toevoegen. 
Die definieer je met <p></p>.

Dan moet er nog een knop bij die later het JavaScript 
gaat uitvoeren en een lege plek waar je een gegenereer
de tekst in gaat plaatsen. Oft ewel een lege paragraaf en 
een knop. Voor de knop gebruik je de tag <button></
button> met daartussen de tekst die op de knop ge
toond moet worden.

Om je JavaScript de knop en de lege paragraaf te 
kunnen laten herkennen, voeg je een id toe aan de open 
tags <button id=”knop”> en <p id=”Smoesje”>.

Je krijgt als resultaat dan een knop te zien, maar er 
gebeurt nog niets als je daar op klikt. Daarvoor moet je 
eerst een JavaScript toevoegen.

In deze HTML-code zitten de basisfuncties die je nodig hebt. 
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Project / Smoesjesgenerator

(JAVASCRIPT)
We beginnen met een stukje code dat gaat ‘luisteren’ of 
er op de knop geklikt wordt. Daarbij zoek je eerst naar 
het element in het document
document.getElementById(“knop”)

Om daarop vervolgens te gaan luisteren naar een muis
klik met
.addEventListener(“click”)

Met de opdracht die uitgevoerd moet gaan worden als er 
geklikt wordt
, GenereerSmoesje)

Dat leidt tot de code
document.getElementById(“knop”).addEventListen-

er(“click”), GenereerSmoesje)

Daarna wordt de functie GenereerSmoesje aangeroe
pen, maar die bestaat nog niet. Laten we beginnen met 
een functie die een standaard tekst toevoegt aan de 
 pagina.

Begin met het definiëren van de functie Genereer-
Smoesje(), waarbinnen je in het document zoekt naar 
een element met de id Smoesje, waarbij je de inner HTML 
(de code binnen de tags) gaat vervangen door een stan
daard tekstje. Klik maar eens op de knop om te kijken 
wat er gebeurt. De lege paragraaf is nu vervangen door 
“standaard tekstje”. Maar dat wil je variabel maken, of
tewel de inner HTML moet gevuld worden met een varia
bele. Maak een niet zo variabele variabele vartekst  en 
vul die daarna in bij de innerHTML. In zijn totaliteit:
.innerHTML = vartekst;

document.getElementById(“knop”).addEventListener 

(“click”), GenereerSmoesje)

function GenereerSmoesje() {

 var vartekst = “standaard tekstje uit variabele”

 document.getElementById(“Smoesje”).innerHTML =  

  vartekst;

}

Nu kun je de variabele vartekst gaan vullen met wille
keurige onderdelen.

(SMOESJES)
De smoesjes gaan bestaan uit een willekeurige intro, 
een willekeurige boosdoener en een willekeurig ex
cuus. Daarvoor moet je eerst drie lijsten maken waaruit 
het script de drie onderdelen kan kiezen. We beginnen 
met een variabele intro om de tekst mee te beginnen, 
 bijvoorbeeld;
var Intro = [

 “Het spijt me, maar”,

 “Dit geloof je nooit, maar”,

 “Ik heb het echt geprobeerd, maar”,

 “Het is echt bizar,”,

 “Ik baal er enorm van, maar”,

 “Dit was echt een noodsituatie want”

];

Die variabele is dus gevuld met een opsomming. Je kunt 
daar iets uithalen door de variabele aan te spreken met 
daarbij de waarde die je wilt hebben (beginnend bij 0). 
Vul de variabele tekst maar met de eerste waarde uit 
deze lijst intro[0]. Maar probeer ook eens intro[1] en 
intro[2].
Door de waarde tussen de [] willekeurig te maken, 
wordt er een willekeurige waarde uit de lijst genomen en 

Verzin zelf een aantal mogelijke boosdoeners en excuses en zet die in een lijst. 

De smoesjesgenerator werkt in principe, maar het ziet er allemaal nog niet zo mooi uit.

in de vartekstvariabele ingevuld. Dat doe je door een 
willekeurige waarde tussen 0 en 1
Math.random()

te vermenigvuldigen met de lengte in aantal items van 
de variabele
* intro.length

en dit naar beneden af te ronden om een geheel getal te 
krijgen met Math.floor:
var tekst = intro(Math.floor(Math.random()* intro.

length)];

Je zult dn een willekeurige waarde te zien krijgen als je 
op de knop klikt.

Maak nu een tweede variabele met een opsomming 
aan boosdoeners en de derde met de excuses, zoals in 
de scan hiernaast, en voeg deze samen tot een zin in de 
vartekst variabele. 

Doe dat vervolgens door eerst voor elk deel van de 
zin een willekeurige waarde te selecteren in een nieuwe 
varia bele:
var wlk_intro = intro(Math.floor(Math.random()* 

intro.length)];

var wlk_boosdoener = boosdoener (Math.floor(Math.

random()* boosdoener.length)];

var wlk_excuus = excuus (Math.floor(Math.random()* 

excuus.length)];

En die daarna in de variabele tekst samenvoegen tot 
een zin:
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var tekst = wlk_intro + “ “ + wlk_boosdoener + “ 

had ” + wlk_excuus + “!” 

En gefeliciteerd, je hebt nu je eerste webapplicatie ge
schreven!

(CASCADING STYLE SHEET)
Laten we beginnen met het vervangen van die saaie wit
te achtergrond. Zoek een afbeelding op internet. Op de 
volgende manier zorg je er dan voor dat de body deze 
afbeelding op de achtergrond gaat tonen
body{background: url(http://www.willemwortel.net/

img/smoesjes.png);

En hem 1000 pixels breed moet tonen
background-size: 1000px;

Maar niet moet herhalen
background-repeat: no-repeat;

Stel een ander lettertype in door te bepalen dat je de 
sansseriffamilie wilt gebruiken
font-family: sans-serif;

En de tekstkleur wit
color: #FFF;

Om de tekst leesbaar te houden op lichte delen van de 
achtergrond, kun je er nog een schaduw achter zetten 
met 2 pixels verticale offset, 2px horizontale offset, 5px 
blur en zwart 30% transparantie
text-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3);

Bekijk het resultaat weer even, de onderdelen kunnen 
nog wat beter gepositioneerd worden. Verplaats de 
 container div dan wat naar beneden ten opzichte van de 
bovenkant van de pagina. Je kunt je CSScode specifiek 
voor een tag met een id maken met een stukje #id sty-

le. In dit geval maak je vervolgens een stukje style sheet 
dat de body{...} style uitbreid met de style #contai-
ner{...}:
#container{

 position: relative;

 top: 160 px;

}

Maak het gegenereerde tekstje dan wat groter door de 
fontsize van de paragraaf met id tekstje op 24 pixels te 
zetten en dikgedrukt:
#Smoesjes{

 font-size: 24 px;

 font-weight: bold;

}

En zie daar: je eigen unieke smoesjesgenerator. Deze 
smoesjesgenerator is natuurlijk ook aan te passen door 
er een klusjesgenerator, een complimentengenerator, 
een gedichtengenerator enzovoorts van maken. Laat je 
creativiteit de vrije loop.

Het eindresultaat: in het vervolg zit je niet 
meer verlegen om een smoesje!

(Deze smoesjes
generator kan ook 

dienen als klusjes , 
complimenten of 

gedichtengenerator)
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Project / Vliegtuigen spotten

Noud van Kruysbergen

Het spotten van vliegtuigen is een leuke hobby. Dan 
bedoelen we niet dat je bij een van de startbanen van 
Schiphol staat te kijken welke modellen er allemaal 

opstijgen of landen, maar dat je thuis op een beeldscherm 
kijkt welke vliegtuigen er boven je huis vliegen. 

Op de website flightaware.com kun je dat bij ‘live flight 
tracking’ zien. De vluchtgegevens zijn daarbij gebaseerd 
op data die door vrijwilligers live en realtime doorgestuurd 
worden. Daar kun jij er ook één van worden. Het enige wat 
je daarvoor nodig hebt is een account bij FlightAware, een 
Raspberry Pi (een Pi Zero W of een Pi 2 volstaan al), een 
microSD-kaart van 8 GB of meer en een ADS-B-receiver in 
de vorm van een FlightAware Pro Stick (zie de link op deze 
pagina). Last-but-not-least moet je nog wel een 1090MHz-
antenne hebben – die zijn er al vanaf 10 euro, maar om een 
beetje ontvangst te hebben moet je rekenen op zo’n 60 euro 
(of 30 als je die in China bestelt). Gelukkig zijn er ook kant-
en-klare pakketten te koop, dat scheelt uitzoeken of dingen 
samenwerken.

(INSTALLEREN)
Het installeren van PiAware is niet meer dan de image 
downloaden en die op een SD-kaart zetten. Omdat je de 
Pi redelijk dicht bij de antenne wilt hebben, en die op zijn 
beurt weer in de buurt van een raam of – beter nog – buiten 
tegen een muur gemonteerd, heeft het instellen van een 
wifiverbinding de voorkeur.

(PIAWARE)

Vliegtuigen 
spotten 
Met een Raspberry Pi, de FlightAware-dongle en de  
PiAware-software kun je de vliegtuigen spotten  
die boven je huis langskomen.

Open het bestand piaware-config.txt met een teksteditor 
en vul de wifi gegevens in. Je kunt kiezen of je een IP-adres 
via DHCP wilt of er zelf een instellen. Dat laatste heeft de 
voorkeur, dan kun makkelijker naar de webinterface van 
je PiAware-Pi.

Sluit de antenne aan op de FlightAware-stick en stop die 
stick in een usb-poort. Zet de Pi vervolgens aan. Ga met een 
browser naar het IP-adres van je Pi. Maak bij FlightAware 
een account aan om je PiAware-client toe te voegen. Na een 
aantal minuten moet je wat vliegtuigen zien verschijnen 
op de kaart van PiAware. Als je op een vliegtuig klikt, krijg 
je de vluchtgegevens te zien en kun je met de knop ‘Visit 
Flight Page’ meer informatie krijgen op de website van 
FlightAware over de betreffende vlucht.

(RANKING)
Als je ingelogd bent op de website van FlightAware, krijg 
je bij ‘My ADS-B’ een overzicht van hoeveel vliegtuigen en 
posities jouw Pi-grondstation doorgegeven heeft. Ook zie 
je de ranking van je grondstation ten opzichte van andere 
zogeheten ‘flight feeders’. Wees niet teleurgesteld als je 
ergens op plek 5000 staat …

Met de webinterface kun je snel zien meer informatie 
zien over het vliegtuig dat je op dat moment in de lucht ziet: 
wat voor vliegtuig het is, waar hij vandaan komt en waar hij 
naartoe gaat. Dat kan bijvoorbeeld met een tablet in de tuin 
of op het balkon, waarmee je met de browser draadloos 
bij de webinterface van je grondstation kunt komen. Dat 
maakt het spotten van vliegtuigen een stuk leuker.

www.ct.nl/softlink/
19mm129
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BBC micro:Bit
De micro:bit is een mini-computer van 40 x 50 mm die ontworpen is op initiatief van de BBC. 
Deze pocket-sized computer is bedoeld voor het programmeren en uitvoeren van al je digitale ideeën. 
Maak je eigen apps of speel spelletjes, elk element is compleet programmeerbaar via de makkelijke 
so� ware. Je kunt van alles en nog wat ontwerpen, van scrollende teksten tot en met games en 
animaties. Alle leds kunnen individueel aangestuurd worden, net zoals de knoppen en in- en uit-
gangen.

Maak het jezelf makkelijk en kies binnen deze bundel voor meerdere opties!

Vanaf € 19,95

Kijk voor deze bundels en leuke uitbreiding kitjes op

www.sossolutions.nl

BBC Micro:Bit Club
Grootverpakking met alles x10, 
ideaal voor scholen.  

BBC Micro:bit
Voor deze micro:bit heb je zelf nog 
een micro-usb-kabel nodig

BBC Micro:bit GO 
Compleet met 
usb-kabeltje
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(PROGRAMMEREN IS EEN LEUKE, 
SOCIALE EN KICK-ASS ERVARING)

(VERLEGEN OM EEN SMOESJE? 
GEBRUIK DE SMOESJESGENERATOR)

(MET EEN MICRO-CONTROLLER EN 
EEN CODE-EDITOR HEB JE SNEL EEN 

WERKEND PROGRAMMA)

(LAAT JOUW CODE IN HET 
INTERNATIONAL SPACE 

STATION UITVOEREN)

(MAAK EEN EIGEN WEERSTATION 
MET EEN RASPBERRY PI)

(EEN KNIPPERLICHT MET 
EEN ARDUINO NANO)

(PROGRAMMEER JE EIGEN GAMES)

(SNEL AAN DE SLAG 
MET HTML EN CSS)

(WORD EEN MUSKETEER MET 
EEN MAKEY MAKEY)
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