
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom bij de  

FIRST® LEGO® League 2017 / 2018  

Regiofinale Utrecht! 
 

 

 

 

Vandaag strijden verschillende teams om een felbegeerde plaats in de Benelux finale. 

De regiofinale staat in het teken van kennismaken, teamwork, teambuilding, technisch 

inzicht, onderzoek, ontwerpen en natuurlijk heel veel plezier! 

 

Wij wensen u een mooie, inspirerende dag toe. 

 

1 december 2017 

Disketteweg 10, 3821 AR Amersfoort 
 

 



                   

Voorwoord 
De organisatie van de FIRST® LEGO® League heet u van harte welkom op de 

regiofinale en wilt u daarbij bedanken voor uw aanwezigheid en enthousiasme.  

 

Er wordt vandaag gestreden om een plaats in de Benelux finale. De deelname aan 

de nationale en internationale finale is een extraatje (een toetje) en moet zeker 

(voor de teamcoach) niet het hoofddoel zijn van de deelname van het team. 

 

Plezier staat vandaag centraal! 

 

De organisatie hoopt dat iedereen een leuke dag heeft en het beste uit zichzelf en 

het team haalt. 

 

Deze dag had niet georganiseerd kunnen worden zonder de waardevolle inzet van 

onze vrijwilligers, via deze weg wil de organisatie de vrijwilligers dan ook 

hartelijk bedanken voor hun inzet. 

 

Namens de organisatoren van de FIRST® LEGO® League wensen wij jullie veel 

plezier en succes toe! 

 

Utrecht, 1 december 2017 

             De organisatie regio Utrecht 

 

   

 

  



                   

Huisregels 
De regiofinale van Utrecht wordt gehouden op het ROC Midden Nederland. Wij 

zijn hier te gast, om deze reden wil de organisatie nog even wijzen op de huis- en 

gedragsregels die in dit gebouw gelden. Daarnaast verwacht de organisatie dat 

iedereen zich houdt aan de Core Values en al hun afval opruimt. 

 

 

Hydro Dynamics Challenge 
Op je plaats, klaar, af! Tijdens het FIRST® LEGO® League seizoen 2017/2018 

HYDRO DYNAMICS
SM

 leer je van alles over water – hoe we aan water komen, 

het transporteren, gebruiken of afvoeren. Kinderen van 9 tot 16 jaar uit meer dan 

80 landen spetteren tijdens deze Challenge. Welke mogelijkheden zijn er als we 

begrijpen wat er gebeurt met ons water? 

 

De FIRST® LEGO® League daagt kinderen uit om te denken als wetenschappers en 

technici. Tijdens het HYDRO DYNAMICS
SM

 seizoen kiezen de teams een 

probleem uit de praktijk dat opgelost moet worden. Daarnaast leren de kinderen 

hun eigen robot te bouwen en te programmeren met LEGO MINDSTORMS
®
 om 

hier vervolgens verschillende missies in de robotwedstrijd mee uit te voeren. 

Tijdens het hele traject staan de Core Values zoals sportiviteit, samenwerking en 

respect voor elkaar hebben, centraal. 

 

 

  



                   

Plattegrond 

 



                   

Wedstrijdschema 



                   

Nevenprogramma 
Neem een kijkje in de keuken van de techniek. Tijdens het nevenprogramma zijn 

verschillende activiteiten en workshops georganiseerd, waaraan u allen kunt 

deelnemen. Het nevenprogamma is te vinden in de aula, hal en in lokaal A.0.03.  

 

Op het nevenprogramma zijn onder andere de volgende bedrijven te vinden: 

• Hogeschool Utrecht 

• ROC Midden Nederland 

• Onyx Cybersercurity 

• Waterschap Valleu en Eemland 

• TopCon 

• Frank Sloter 

• Van Dorp Installaties 

• Reliefbak van AK-ITT 

• Technotrent 

•  Doezo  

 

Neem gerust een kijkje bij het nevenprogramma en doe mee! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contact     Adres regiofinale Utrecht  
www.husite.nl/first-lego-league   Disketteweg 10 

www.facebook.com/fllutrecht   3821 AR Amersfoort 

http://www.husite.nl/first-lego-league
http://www.facebook.com/fllutrecht

