
Er is van alles in dit boek te vinden. Wat?  
Allerlei leuke weetjes rond de tests uit het 
programma. Over rare stuntmannen, bizarre 
bowingballen, pijlsnelle dieren, supergave 
sporten of overleven in de natuur. Je kunt het 
zo gek niet bedenken, of het staat in dit boek. 

We kijken in dit boek ook achter de schermen van het 
tv-programma. Je vindt interviews met Rachel, de 
testteamleden, de cameraman en andere leden van de 
Checkpoint Crew, zoals bommenexpert ‘Boem Boem Harry’...

WEETJES

ACHTER DE SCHERMEN

Is dit een knaller van een boek? 
Dat gaan we checken!

Hé Checkpoint-fan, wat leuk dat je het enige 
echte Checkpoint-boek in je handen hebt. 
Een boek vol vuur, explosies, stunts en 
andere gekkigheid! Precies zoals je van het 
Zapp-tv-programma gewend bent. 

OVER DIT BOEK
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Dus: ga lekker 
bladeren, lezen, 
checken en testen,
dan horen we daarna
graag wat je van dit 
boek vindt! 
#boekcheckpoint

Maar er is meer. Je leest in dit boek natuurlijk 
van alles over tests van tv, tests die je thuis 
beter niet kunt doen. Maar je vindt in dit boek 
ook een aantal tests die je thuis juist WEL 
kunt doen. 

THUISTESTS  
  

 
  

THUISTEST

Dit heb je nodig:

o
Blus je verjaardags-
taart uit!

 Duct tape
 Verjaardagstaart
 ...........

Zie onder andere pagina 99!
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Cape (de; v(m); meervoud: 
capes)
Schoudermantel met 
kraag

Wie wél kunnen vliegen? Dzifa en 
Pascal van het Checkpoint-testteam. 
In seizoen 6 doen ze een wedstrijdje 
indoor skydiven. Je zweeft daarbij in een 
speciale windtunnel waardoor het net 
lijkt of je een vrije val maakt. 

Is ‘t een vogel? Een vliegtuig? 
Of een testteamlid?

De cape is een schoudermantel met kraag. Wij denken vooral aan 
superhelden die met hun cape door de lucht vliegen. Zoals Superman, 
die met z’n vuist vooruit en wapperende rode cape op weg is naar de 
planeet Krypton. Ook Batman heeft een cape, een mooie zwarte.  
Maar heel jammer voor hem: hij kan niet vliegen… 

Jongens tegen de meiden: 

Indoor skydiven

VLIEGEN1

Ook kun je allerlei stunts proberen. Dzifa 
en Pascal krijgen eerst een kwartier les 
voordat ze aan hun wedstrijd beginnen. 
Uiteindelijk wordt Pascal tot winnaar 
uitgeroepen. 
Punt voor de jongens!
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IK ZIE, IK ZIE, JIJ ZIET MIJ NIET
Een van de allerberoemdste capes is de Mantel van Onzichtbaarheid van 
Harry Potter. Alles wat deze mantel bedekt, wordt onzichtbaar. Harry  
krijgt de mantel als kerstcadeau. In zijn eerste schooljaar gebruikt Harry de 
mantel al. Hij gaat in het verboden deel van de bibliotheek van Zweinstein 
op zoek naar informatie over de Steen der Wijzen. Je kunt niet vliegen met 
de mantel, maar daar heeft Harry gelukkig weer andere spreuken voor. Als 
jij zo’n mantel zou hebben, waar zou je hem dan voor gebruiken?

Ondertussen in de loods…
RACHEL: ‘Voor een ander tv-programma 
moest ik ooit in een klein vliegtuigje gaan 
zitten. De piloot had maar één opdracht:  
mij zo misselijk mogelijk maken.  
Het vliegtuig maakte allerlei loopings  
en andere capriolen. Maar misselijk?  
Mooi niet. Ik vond ’t een topvlucht!’

Rachel: ‘Mijn  
grootste wens 
is dat we voor
Checkpoint nog 

een keer in een F16
gaan vliegen.’

   Of je een cape ook als 
schild kunt gebruiken.

    Of je met een cape  
kunt motorrijden.

   Of een cape je  
val kan breken.

Kijk op de website  
van Checkpoint  
of het gelukt is! 
www.zapp.nl/checkpoint

test ook:
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VLIEGEN1

1.    Ze vliegen met een mini-helikopter een slaapkamerraam binnen en 
pakken daar een sleutel.

2.    Ze frituren bitterballen en leveren die met de drone af bij de leden 
van het testteam. Ook bezorgt de drone keurig een flesje mosterd.

3.    Tijdens een potje paintball gebruiken de testteamleden een drone 
om de tegenstanders vanuit de lucht in de gaten te houden.

Dekselse drones
Zie ze vliegen!

Vouw je eigen vliegtuig 
(niet eng)

Doe een parachutesprong 
(nog veel enger)

Vraag een drone voor 
je verjaardag (niet eng)

Doe aan wingsuitflying en spring 
van wolkenkrabbers naar beneden 
(allerengst)

Ga een middagje indoor 
skydiven (beetje eng)

OOK VLIEGEN? 

Wat kun je allemaal met een drone? Het testteam gaat met deze 
vliegende alleskunners aan de slag. Oké, ze krijgen daarbij wel 
hulp van een professionele dronebestuurder.

1

4

2

5
3
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Dit heb je nodig:
   papier
  paperclip

DOE HET 
LEKKER ZELF

Vouw het allerbeste vliegtuigje
Je kunt een vliegtuigje op duizend verschillende manieren vouwen. 
Maar wil je dat jouw vliegtuig ook écht goed – en lang – vliegt?  
Houd je dan aan deze tips! 

Tip 1   Maak een paperclip aan je vliegtuigje vast. Dit is het zwaartepunt, de plek 
waar je vliegtuigje het zwaarst is. Als je de paperclip helemaal vooraan vastmaakt, zal 
je zien dat het vliegtuigje snel neerstort. Door de paperclip steeds een beetje te ver-
schuiven, kun je testen wat het perfecte zwaartepunt is. 

Tip 2  Vouw de vleugels op het achterste deel van het vliegtuig een stukje naar 
binnen. Zo krijg je twee vinnen die omhoog wijzen. De vinnen zorgen ervoor dat je 
vliegtuig mooi recht blijft vliegen en minder snel afbuigt naar links of rechts.

Tip 3  Je kent het vast wel: je gooit je vliegtuigje weg, maar al snel begint het 
steeds snellere rondjes te draaien en stort je papieren kist ter aarde. Wat je hiertegen 
kunt doen, is de vleugels een klein stukje naar boven buigen. En zorg ervoor dat de 
romp precies in het midden van de vleugels zit. 

Tip 4  Het is belangrijk welk papier je gebruikt om je vliegtuig te vouwen. Het mag 
niet te licht, maar ook niet te zwaar zijn. We willen geen dwarrelvliegtuig, maar ook 
geen vliegtuig dat als een baksteen naar beneden valt. Het papier dat bij jou thuis in de 
printer ligt, is prima geschikt voor het vouwen van een vliegtuigje. 

Wist je dat… zeven kilometer  
de langste afstand is die ooit met een 
wingsuit is gehaald? Wingsuitflying  
is zó extreem dat je pas een training 
mag volgen als je tweehonderd (!) 
parachutesprongen hebt gemaakt. 

TI-TA-TOKKELEN
Tokkelen is ook een soort vliegen, 
alleen zit je veilig vast aan een kabel. 
De langste tokkelbaan ter wereld is 
twee kilometer lang en ligt, eh, hangt 
in Zuid-Afrika. Je kunt er een snelheid 
mee halen van 150 kilometer per uur!
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‘IK BEN GEK OP DIEREN.  
MIJN HOND HEET MOZES, 
MIJN POES HEET SHLOMO  

EN MIJN HAMSTER  
HEET ARNOLD.’

‘TOEN IK DE EERSTE KEER  
CHECKPOINT MOEST PRESENTEREN, 

PROBEERDE IK EXTRA STOER TE 
DOEN. LATER LEERDE IK DAT IK 
GEWOON MEZELF MOEST ZIJN.’

‘Ik heb een bizarre baan  
en doe alleen maar 
maffe dingen. Ik kom 
thuis en zeg tegen mijn 
man: “Hoi, ik heb vandaag
in een tank gereden. 
Wat heb jij gedaan?”’

‘Soms ben ik een beetje 
jaloers op de leden van het 
testteam. Zij mogen alles 

doen. Ja, dat is wel een 
dingetje…’

‘Een paar keer ben ik echt bang geweest, 
bijvoorbeeld die keer dat we middenin 

vuurwerk wilden zitten. We moesten onder 
een soort glazen kap gaan zitten terwijl 

om ons heen van die grote vuurwerkpotten 
werden neergezet. Het was heel mooi, maar 

ook superangstaanjagend.’

DIT IS RACHEL



‘IK VIND INSTAGRAM LEUK. 
ALS IK ZIN HEB OM EEN 
MOOIE FOTO TE POSTEN, 
DAN DOE IK DAT.’

‘IK STA IEDERE KEER 
WEER VERSTELD VAN DE 
TESTS DIE DE REDACTIE 

BEDENKT. BRILJANT!’

Paspoort
Naam: Rachel Rosier
Geboren: 16 maart 1990
Geboorteplaats: Amersfoort
Presenteert Checkpoint
sinds: 2016
(Nam het over van 
Klaas van Kruistum)

 ‘Checkpoint is het leukste
 programma dat er is,

 maar ooit zou ik ook wel 
 tv-programma’s 

 voor volwassenen
 willen maken.’

‘Als we een aflevering van 
Checkpoint opnemen, moeten we 

tussendoor ook veel wachten. Ben 
je me kwijt, zoek dan de kachel. 

Meestal zit ik daar lekker tegenaan, 
met mijn mobiel te spelen.’

‘Omdat mijn werk heel 
heftig is doe ik thuis 

vooral rustige dingen. 
Dan ga ik met de hond 
wandelen of met mijn 

zoon Ezra spelen.’



De fik erin!

Aluminium of 
bakpapier? 1TES

T

2TES
T

3TES
T

Potgrond of 
printpapier?

Ovenwanten of 
wc-papier?

Dikke overwinning voor aluminiumfolie. 
Als je je console hiermee inpakt, kun 
je rustig verder gamen nadat je huis 
geblust is…

Inslaan die aarde! Het beschermt 
supergoed tegen vuur. Je kunt er  
maar het beste meteen je hele  
kamer mee bedekken. 

De kans dat het gebeurt is mini, maar toch: hoe bescherm je je dierbaarste 
bezit als er plotseling brand uitbreekt in huis? Oftewel, waarmee kun je je 
spelcomputer het beste inpakken? Je hebt geluk, dat is gecheckt!

Ovenwanten. Absoluut. De 
vlammen vreten het wc-papier 
in een mum van tijd op.

BRAND2
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EEN KAMPVUUR MAAK JE ZO
Soms wil je juist wél dat iets brandt. Op een 
feestje of tijdens het kamperen is een vuurtje 
supervet. Maar hoe maak je een mooie fik?  
Check dit stappenplan!

stap 1 Sprokkelen! Ga op zoek naar droog hout 
en maak daar drie stapels van. Dikkere stokken,  
medium takken en allerlei klein en dun spul. 

stap 2 Zorg voor een extra grote voorraad van 
dunste takjes. Dat noem je tondel. Denk ook aan 
droog mos, stukjes schors, dennennaalden en droge 
dunne takjes van een dennenboom.

stap 3 Leg een rijtje dikke stokken op je  
ondergrond. Dat wordt een soort tafeltje waarop je  
je vuurtje bouwt. Straks geeft het jouw fik extra 
vlamkracht.

stap 4 Leg een berg tondel op het ‘tafeltje’.  
Zorg wel dat er genoeg lucht tussen zit, want vuur 
kan niet zonder zuurstof. Druk de tondel dus niet aan.

stap 5 Bouw van de medium takken een mooie 
piramide om de tondelberg heen. Je bent nu klaar, 
dus aansteken maar!

DOE HET 
LEKKER ZELF

Planeet van 
lucifers
De Amerikaanse kunstenaar 
Ben Ahles is het afgelopen jaar 
wel honderd keer naar de 
buurtsuper gelopen om een 
doosje lucifers te halen. Hij 
wilde weten wat er zou 
gebeuren als hij de stokjes aan 
elkaar zou lijmen en niet meer 
zou stoppen. Ongeveer 42.000 
lucifers later was hij erachter: 
de stokjes vormden een 
gigantische bol. Natuurlijk ging 
die bol er uiteindelijk aan.  
Ben Ahles hing de brandbare 
planeet in een boom en fikte 
hem helemaal af. 
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