
 

 
 
Voer verzamelen voor koeien 
 
 
Koeienboeren geven hun koeien dagelijks te eten. Dit eten bestaat niet alleen maar uit 
krachtvoer (brokken), maar ook uit mais en gras. In het plaatje hiernaast is te zien hoe veel 
een koe eet en drinkt. Het ruwvoer (gras en mais samen) wordt vaak gemixt met de vitamines 
en mineralen. Dit gebeurt in een hele grote voermengwagen. De mais en het gras wordt dan 
door een trekker in deze voermengwagen gestopt.  
 
 
Een trekker bedrijf in 
Nederland wil nu graag een 
trekker ontwerpen die gras en 
mais kan herkennen. Nu stelt 
dit bedrijf aan jullie de vraag: 
Kunnen jullie hier een handje 
mee helpen? Het is de 
bedoeling dat deze trekker 
mais en gras kan herkennen, 
dit beide in een bak op de 
trekker kan vervoeren en dit 
vervolgens in de 
voermengwagen kan doen. 
 
Opdracht: 
 

1.  Bouw een robot met een bak om voer in te vervoeren. 
 

De robot kan rijden en sturen 10 punten 
De robot heeft een bak om voer in te vervoeren 5 punten 

  
2. De robot wordt gestart vanuit de vrije basis en volgt de zwarte lijn naar het eerste gele 

vlak, de mais. De robot moet deze mais herkennen, stil gaan staan en 1 piepje geven. 
Als dit is gelukt, mag er een geel blokje in de bak van de robot gestopt worden. De 
robot vervolgt zijn weg naar het groene vlak, het gras. Hier moet de robot weer stil 
gaan staan en 2 piepjes geven. Als dit is gelukt, mag er een groen blokje in de bak 
gedaan worden. Ten slotte volgt de robot de zwarte lijn verder tot aan een bakje, de 
voermengwagen. Hier moet al het opgehaalde voer in gekiept worden. Vervolgens rijdt 
de robot om het bakje heen door naar de vrije basis.  

a. Als de robot faalt mag hij één keer worden teruggehaald naar de vrije basis om 
opnieuw te starten dit kost 10 strafpunten.  

Figuur 1: (https://thedailymilk.nl/wat-eet-een-koe/) 
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b. De totale opdracht mag niet meer dan 4 minuten duren. Na 4 minuten wordt 
de robot uit het veld genomen, de punten die tot dan toe zijn gehaald tellen 
mee. 
 

De robot kan de zwarte lijn volgen 4 punten 
De robot kan de mais herkennen (stil staan en piepje geven) 4 punten 
De robot rijdt na het herkennen van de mais zelfstandig verder (dus 
zonder dat de robot aangeraakt wordt) 

4 punten 

De robot kan het gras herkennen (stil staan en twee piepjes geven) 4 punten 
De robot rijdt na het herkennen van het gras zelfstandig verder (dus 
zonder dat de robot aangeraakt wordt) 

4 punten 

De robot kan het obstakel herkennen 4 punten 
De blokjes worden zonder de robot aan te raken in de bak gekiept 4 punten 
De robot kan zonder het bakje te raken er omheen rijden 4 punten 
De robot keert terug naar de vrije basis 4 punten 

 
3. Overige punten 

 
Overtuigende pitch waarin je de robot presenteert 1-5 punten 
Slimheid van de constructie 1-5 punten 
Indusrial Designbonus (ziet er mooi uit) 1-10 punten 
De robot wordt opgepakt en teruggezet voor een tweede poging 10 strafpunten 
Leeftijdsbonus 1-16 punten 

 
- Op basis van de leeftijd van het oudste teamlid krijg je een startbonus: Oudste 

teamleden van 16 jaar ontvangen geen startbonus; Oudste teamleden van 15 jaar 
ontvangen 2 punten startbonus; 14 jaar 4 punten en zo gaat dit verder tot 8 jaar 16 
punten. 

- De wedstrijdbaan is tijdens de wedstrijd beschikbaar om je robot te testen 
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