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Getoeter ken je natuurlijk van een auto met een ongeduldige 
bestuurder. Maar veel leuker is het om te toeteren tijdens een 
voetbalwedstrijd. Maak net als Wouter een stadiontoeter.  

Aan de slag!
 1.  Trek de opening van de ballon 2 centimeter over de wc-rol. 
2.  Pak nu de onderkant van de ballon en zoek het midden. 

Knip hier een gaatje waar precies een rietje doorheen past.
3.  Duw het rietje ongeveer 1 centimeter door het gaatje en 

plak de ballon aan de buitenkant van het gaatje aan het 
rietje goed vast met tape. Het moet luchtdicht zijn.

4.  Houd nu in je ene hand de wc-rol rechtop voor je. 
5.  Met je andere hand pak je het rietje en trek je de ballon 

strak over de bovenkant van de wc-rol.
6.  Doe het rietje in je mond. Blaas hard 

op het rietje. Het is belangrijk dat je de 
ballon strak over de wc-rol trekt. Hoor je 
niets? Kijk dan of de ballon goed strak 
over de wc-rol zit. Daarna in het rondje 
van de inkeping. Wat gebeurt er?

Komt er goed geluid uit? Probeer ook eens: 
–  Gebruik in plaats van een wc-rol een 

keukenrol of de kartonnen rol die in een 
rol huishoudfolie zit.

–   Gebruik in plaats van een ballon een 
latex handschoen. Let op! Om de 
handschoen luchtdicht om de wc-rol te 
krijgen moet je een elastiekje gebruiken.

Wat heb je nodig?
   Een rietje  
(geen buigrietje)

   Een schaar
   Een ballon
   Een wc-rol
   Stevige tape

Meer weten!
Tijdens het wereldkampioenschap voetbal in 
Zuid-Afrika in 2010 hoorde je de vuvuzela’s 
 boven alles uit. Sommige mensen vonden zelfs 
dat ze verboden moesten worden. Het geluid 
klinkt alsof er een enorme zwerm bijen je oren in 

vliegt. De vuvuzela heeft maar één toon, maar  
de toon kan wel per vuvuzela verschillen. Bijvoor-
beeld als het om vuvuzela’s van verschillende 
grootte gaat. Hoe langer de toeter, hoe lager de 
toon. Om een toon uit een echte vuvuzela te 
kunnen krijgen moet je met je lippen trillen. 


