
Met welke andere program-
ma’s kan je ook werken?
Voor mijn verjaardag kreeg ik de Lego 
Mindstorms EV3. Dat is een kleine, 
programmeerbare unit die je kan kop-
pelen aan een aantal motoren en sen-
soren. Zo kan je robotachtige dingen 
bouwen die je allerlei opdrachten kan 
laten uitvoeren. Het programmeren 
gaat via Lego Mindstorms EV3 Home 
edition op een laptop. Het aansturen 
van de gebouwde robot kan ook via 
een app op de gsm of tablet. 
De voorbije paasvakantie heb ik een 
workshop gevolgd voor de GameCode 
V3 in een elektronica-labo van de Don 
Bosco-school. Daar hadden ze heel wat 
materiaal. We mochten de GameCode 
eerst zelf maken. Dat deden we door de 
sensoren, de knoppen, de batterij en de 
andere onderdelen te solderen. Het was 
de eerste keer dat ik met een soldeer-
bout en elektronica-onderdelen aan de 
slag ging. Toen de console gebouwd 

was, werd die getest door er een aantal 
programmaatjes en games op te zetten. 

En waar was je recent mee 
bezig?
De voorbije maanden heb ik minder 
geprogrammeerd en ben ik meer bezig 
geweest met computergames. Hierbij 
bouwde ik ook wel levels in Geometry 
Dash. Maar door dit interview heb ik 
zin gekregen om het programmeren 
weer op te pakken. Ik denk eraan om 
via de microcomputer een aantal 
kleine toepassingen te maken die 
nuttig kunnen zijn in het dagelijkse 

leven. Bijvoorbeeld een vochtmeter 
voor de planten op mijn kamer.

Zou je later graag een  
beroep met programmeren 
uitoefenen?
Dat weet ik eigenlijk nog niet. Maar de 
kans dat het iets met informatica zal 
worden, is wel groot.
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met Finn uit Scheldewindeke

We wensen jou nog veel plezier bij het uitoefenen van je hobby! 




