
soms worden zelfs de raarste ideeën echt uitgevoerd, maar of een uitvinding  
ook zinvol is , is weer een andere vraag. Toch is dromen het grote versch il 
tussen mensen en andere levende wezens. grote uitvinders moeten bereid  
zijn om te proberen, te mislukken, en weer te proberen. h ier zijn een  
paar top tips. . .

leer los te laten 
hoe geweldig jouw idee ook is , als verder 
niemand dat (ooit) vindt, zal het de wereld 
niet veranderen en jou geen miljonair maken. 
sommige gepatenteerde ideeën worden nooit 
gerealiseerd, zoals patent 2882858,  
'een slab voor vogels'. kunnen ze Wel  
netjes eten!

controleer
ga na of je niet iets uitvindt wat al bestaat. heb je een 
geweldig plan voor boter in een lijmstift? bestaat al.. .  
kijk aan het eind van dit boek, daar leggen we je alles  
uit over patenten. (pagina 124)

houd een notitieboekje bij 
al je schetsen, plannen, gedachten, notities en weblinks zijn 
belangrijk. een van de grootste uitvinders aller tijden, leonardo 
da vinci (1452-1519) , nam zijn notitieboekje overal mee naartoe en 
liet bij zijn dood wel 13.000 bladzijden vol krabbels na! 

top  
Tip
nr.1

top  
Tip
nr.3

top  
Tip
nr.2



een duikboot is cool, maar nog cooler 
 als h ij lijkt op een haai . waar of niet?

er kunnen twee mensen in de 
'seabreacher x'. h ij kan uit het 
water opspringen en dan draaien 
en buitelen!

liever een vliegtuig dan een haai?  
H ier is- ie: een duikboot die als een vliegtuig  

door het water vliegt, met vleugels en stuursysteem.  
de 'sas super aviator' wordt gebruikt voor oceaanonderzoek 

en gaat tot 305 meter diep.

hoe zou een duikboot  

eruitzien als jij er een  

uitvond?



Hondenweer?
geen probleem, koop  
een hondenparaplu!

hoe heet een uitvinding om de 
ogen van je hond te beschermen? 
' hondenbril', natuurlijk! h ij beschermt tegen 
vuil, wind en uv-stralen.

wil je weten waar de 
hond over blaft?

dan heb je een 'bow-lingual' nodig, 
een vertaalhulp van hond naar 

mens! je klikt de 'bow-lingual' op 
de halsband. In het venster zie  
je zinnen die vertellen of het 
geblaf van de hond blij, triest  

of waakzaam is.

fitness voor honden! wil je hond 
alsmaar rennen? gebruik die energie 
in een step met hondenmotor! 
iemand heeft dit echt uitgevonden!

de uitvinders van deze twee 
producten wilden wel een hond 
maar geen rommel. we presenteren 
h ierbij. . . de nette brokkenbak en de 
poeppakker! waar zouden die voor 
bedacht zijn?

Kun je een paar dingen uitvinden   
om deze honden blij te houden?

uitvindingen zijn echt niet  

alleen voor mensen hoor.. .


