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Hallo beste fans, 
Onze FAN CLUB dag van 26 juli was een groot succes. Naast een zeer grote tentoonstelling met indrukwekkende fischertechnik-modellen, waren er 
meer leuke evenementen en hoogtepunten. Wat er allemaal op ons fabrieksterrein te beleven viel, zien jullie op bladzijde 3. Daarnaast wachten er in 
deze uitgave vele nieuwigheden op jullie. Op blz. 3 vernemen jullie bijv. alles over onze nieuwe TV-reclame en het ontstaan hiervan. Bovendien stellen 
we jullie onze nieuwe ROBOTICS-bouwdozen voor. Op blz. 5 kunnen jullie zien, welke indrukwekkende mogelijkheden ieder van de vijf Mini Bots Robots 
heeft. Veel plezier met deze nieuwe editie van FAN CLUB News! Jullie Diana 
 
Succes met fischertechnik - bij wedstrijden 
Vele jongeren hebben het laatste jaar met succes met fischertechnik-modellen aan nationale en internationale wedstrijden meegedaan. Vooral in 
Duitsland en China toonden jonge onderzoekers uit de hele wereld in verschillende categorieën hun kunnen en werden daarvoor met mooie resultaten en  
prijzen beloond. Op blz. 4 kun je meer vinden over de verschillende wedstrijden. Bovendien kun je hier meer lezen over de eerste fischertechnik-robotic-
wedstrijd in Karlsruhe. 
   
Veel plezier en actie met de Mini Bots – nieuw: Robotics Mini Bots 
Duik met fischertechnik in de wereld van de robots: Met de vijf robots uit de nieuwe bouwdozen zit je niet stil op je kamer.  Je leest er meer over op blz. 5. 
Actie gegarandeerd! 
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Veel te doen op YouTube – nieuwe productvideo’s, animaties en meer 
Van de nieuwe producten, die we jullie in de vorige Fan Club NEWS al hebben laten zien, zijn er mooie video’s. Of het nu op het water met de nieuwe 
Solar Power of op het land met de Pneumatic Power is, onze beide filmsterren Jaron en Jakob hadden erg veel plezier bij het draaien van de video’s. 
Ook bij het maken van de productvideo’s van de Dynamic M of van de Mini Bots hebben de beide jongens een groot talent voor de camera laten zien. Op 
ons YouTube-kanaal ‘fischertechnikTV’ kunnen jullie alle video’s van Jaron en Jakob bekijken. Jullie vinden op het kanaal niet alleen de genoemde 
video’s, maar ook andere korte films en animaties van en over fischertechnik. Ook kunnen video’s van fans, die hun indrukwekkende modellen laten zien, 
op het kanaal bekeken worden. 
NU NIEUW: Van fischerTIP is er ook een YouTube-kanaal met handleidingen, product-test-video’s en veel meer. Bekijk het op ‘fischerTipTV’. 
 
Grote enquête – meedoen wordt beloond 
Jullie mening is voor ons erg belangrijk! We kunnen daardoor onze producten en onze service voortdurend verbeteren. Daarom vragen we jullie om aan 
onze enquête mee te doen, dit duurt ca. 5-8 minuten. Met je deelname maak je bovendien kans om één van de drie ROBOTICS TXT Discovery Sets incl. 
PLUS Accu Set met een waarde van 419,90 euro te winnen. Maak gebruik van deze kans! Ga hiervoor naar de fischertechnik homepage. Op de 
startpagina vind je gelijk de juiste informatie met een link naar de enquête. 
 
Donatie – aan ‘DrachenEi’ 
Op de afgelopen Fan Club Dag was er een grote tombola, met mooie prijzen. De ongelofelijk hoge opbrengst van € 1.100 heeft fischertechnik aan de 
‘DrachenEi’-actie geschonken. De organisatoren van ‘DrachenEi’-actie waren zeer verheugd met de cheque. Met dit geld worden kinderen uit arme 
families ondersteund. 
 
Viermaal voortreffelijk - nominaties voor fischertechnik en fischerTiP 
fischertechnik en fischerTiP zijn ook dit jaar weer voor beide bekendste speelgoedprijzen in Duitsland genomineerd. Bij de speelgoedprijs ‘Das Goldene 
Schaukelpferd’ is in de categorie ‘Spel en Techniek’ de bouwdoos PROFI Pneumatic Power genomineerd en in de categorie ‘Kunst en Architectuur’ onze 
fischerTiP Farm Box XL. De jury van de ‘Goldene Schaukelpferd’ bestaat uit kinderen, ouders en speelgoedexperts, die alle genomineerde speelgoed 
testen en samen met de lezers van het blad ‘familie&co’ de winnaar bepalen. Ook staan deze beide producten in de short-list van de ‘Top 10 speelgoed 
2015’. 
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Onze nieuwe Tv-commercial – nu op TV of op YouTube 
Na de succesvolle TV-reclame van afgelopen jaar, is fischertechnik ook dit jaar weer op de televisie aanwezig. Op 28 september ging het van start. 
Sindsdien is onze commercial tot het einde van het jaar op de zenders Disney Channel, Super RTL en Nickelodeon te zien. De commercial is een kort 
verhaal over een vader en zoon waarin onze bouwdoos PROFI Dynamic L bij het natuurkunde-huiswerk helpt. De TV-commercial werd in één dag 
opgenomen in een televisiestudio in Keulen. Samen met de twee acteurs Justin en Alexander hadden we veel plezier. En nu – doe de televisie aan, om 
niets te missen! En als je niet kan wachten, kijk dan direct naar de commercial op YouTube! 
 
50 jaar fischertechnik – het grote verjaardagsfeest 
Het verjaardagsfeest van fischertechnik op 26 juli was een groot succes. Meer dan 2000 bezoekers waren er in Tumlingen en Salzstetten – zo veel waren 
er nog nooit! Omdat fischertechnik dit jaar 50 jaar bestaat, was er een bijzonder grote tentoonstelling met veel indrukwekkende en soms grote 
fischertechnik-modellen. Er waren meer dan 100 fans uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland die hun eigen modellen toonden. Van een 
gigantische schoeprad-graver en een groot kermismodel tot een flipperkast op ware grootte. Er waren zeer veel mooie modellen. Voor veel fans was het 
hoogtepunt van de dag het bezoek van onze bedrijfseigenaar prof. Klaus Fischer. Hij heeft met verschillende bezoekers en tentoonstellers gesproken en 
de modellen met enthousiasme bekeken. Naast de modellen-expositie van de fans werden ook alle bestaande en nieuwe producten van fischertechnik 
getoond – dat waren er heel wat bij elkaar! Er was ook een video-casting om producttesters te zoeken die onze bouwdozen voor de camera, voor ons 
YouTube-kanaal “fischertechnikTV”, konden laten zien. We hebben hele goede filmsterren gevonden! Er was zelfs een band die met ongewone 
muziekinstrumenten voor een goede stemming zorgde. In onze vestiging in Salzstetten was eveneens wat te doen. Bij de historische bouwdozen 
tentoonstelling waren er dozen te zien waarmee zeker één van jullie ouders heeft gespeeld. Verder konden de bezoekers een speciale fischertechnik 
bouwdoos en een fischerTiP-emmer zelf vullen. Bij de speciale verkoop hebben vele bezoekers zich voorzien van de nieuwe fischertechnik bouwdozen of 
fischerTiP producten. Konden jullie er jammer genoeg niet bij aanwezig zijn? Kijk dan eens op ons fischertechnik YouTube-kanaal – hier staan een paar 
video’s voor jullie! 
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Techniek al spelende begrijpen – met het nieuwe eLearning portaal! 
Met het nieuwe eLearning portaal van fischertechnik kun je vanaf vandaag zelfs online leren. Ga naar www.fischertechnik-elearning.com en je vindt daar 
veel didactische informatie over verschillende onderwerpen uit de bouwdozen. Of het nu gaat om Solar Power, Pneumatic Power, Mini Bots of TXT 
Discovery Set, er is voor iedereen wat bij. Je kunt met de code uit de bouwhandleiding diverse video’s en animaties over het onderwerp van de 
handleiding bekijken. Met de code kun je ook bij de didactische informatie. Maar ook zonder code kun je een eerste indruk krijgen. Dus kom langs en 
neem een kijkje. 
 
Winnaars met fischertechnik – succesvolle deelname aan wedstrijden 
In het afgelopen jaar hebben jongeren uit Duitsland en de rest van de wereld weer met succesl met fischertechnik aan diverse wedstrijden meegedaan. 
De jonge onderzoeker Paul Kutzer van het Regensburger Domspatzen Gymnasium heeft een robot ontwikkeld die geheel zelfstandig Sudoku’s kan 
oplossen. De fischertechnik Sudoku-oplosser scant met een camera het blad van het op te lossen getallen-probleem. Vervolgens berekent een 
programma, dat door Paul Kutzer zelf is geschreven, de oplossing. Als de robot de Sudoku volledig doorgerekend heeft, gaat de robot de oplossing op 

http://www.fischertechnik-elearning.com/


het blad invullen. Hij heeft niet alleen de eerste plaats bij de “Jugend Forscht” (jeugd wetenschap) wedstrijd in Neumarkt behaald, maar ook de nationale 
finale in Ludwigshafen gewonnen. Deze prijs werd uitgereikt door de bondspresident Joachim Gauck. Aan het eind van het jaar wordt Paul Kutzer voor 
deze prijs uitgenodigd door premier Angela Merkel; en ook voor de afscheidsshow van Stefan Raab. Leuk wat je allemaal met fischertechnik kan doen! 
Lars Hudalla uit Heepen heeft met zijn van fischertechnik gemaakte 3D-printer de eerste plaats behaald bij de “Jugend Forscht” en bij de regionale 
wedstrijd “Schüler Experimentieren” (scholieren experimenteren) in Herford. Hij heeft ook zijn eigen operating system ontworpen. En het bijzondere 
hieraan is dat de printer niet alleen kleuren print maar ook een zoete en eetbare schuimtaart. We zeggen: “Wow!” en feliciteren Lars met dit mooie 
resultaat. De robot-afdeling van het Scheffel-Gymnasium uit Lahr was bij de ‘RoboCup’ met twee teams succesvol aanwezig. Met hun voetbal-robot van 
fischertechnik hebben ze aan de voorronden van de Duitse kampioenschappen in Vöhringen meegedaan en beslag gelegd op de 2e en 5e plaats. 
Hiermee hebben zij zich gekwalificeerd voor de German Open bij de ‘RoboCup’ Junior in Magdeburg. Ga zo door! Bij de eerste Schul-Robotik-Cup van 
het Bismarck-Gymnasium namen 80 scholieren van 7 gymnasia uit de buurt van Karlsruhe en Ettlingen deel. Maandenlang hebben ze op hun scholen 
robots bedacht, gebouwd en geprogrammeerd. De wedstrijd bestond uit 2 categorieën: In de categorie “zelf-parkerende auto” deden 11 teams met 
autonome voertuigen mee. Deze moesten op een 6 meter lange rijbaan een zo klein mogelijke parkeerplek zien te vinden, de knipperlichten aanzetten en 
in 2 bewegingen achterwaarts inparkeren. Johann Fox uit Karlsruhe won met zijn fischertechnik voertuig, die met indrukwekkende snelheid kon 
inparkeren, de eerste plaats. In de categorie “reddings-robots” deden 12 teams mee. Hun robots moesten een spoor volgen, om hindernissen heen 
laveren, een helling overwinnen en uiteindelijk een drinkpak in een ruimte zien te vinden en deze optillen en op een verhoging zetten. Ook hier hebben 
scholieren met hun fischertechnik-modellen o.a. de 3e en 5e plaats behaald. De spannende wedstrijden werden afgesloten met het huldigen van de 
winnaars. Omdat fischertechnik de hoofdsponsor van het evenement was, waren er voor de eerste 3 plaatsen in iedere categorie – naast oorkondes, 
bekers en medailles – een complete fischertechnik robot-set. Bij de ‘RoboCup’ WK in Heifei (China) waren de Kroatische fischertechnik-teams zeer 
succesvol! In de wedstijdcategorie “Rescue Lane Secondary” heeft het team de 2e plaats in de wereldrangorde behaald. Een 2e zilveren medaille hebben 
ze gewonnen in de categorie “Super Teams”. Het team bestaat hoofdzakelijk uit 15-jarigen die al vijf jaar met fischertechnik bezig zijn. Het “Rescue Lane 
Primary” team heeft met zijn fischertechnik robot de 7e plaats behaald en de speciale prijs voor de beste robotconstructie “Best Hardware Solution” 
gewonnen. Een video van de wedstrijden in 2015 staat voor jullie klaar in het fischertechnik YouTube-kanaal. 
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Klein, rap en slim – nieuw: ROBOTICS Mini Bots  
Met onze nieuwe bouwdozen van de ROBOTICS serie kun je vijf verschillende mobiele-robots bouwen en besturen. Met de bouwdozen krijg je een 
prachtige introductie in de wereld van ROBOTICS, want ze bevatten alles wat men nodig heeft voor het bouwen en besturen van verschillende mobiele-
robots. De voertuig-robot is bedoeld als eerste stap. Hij heeft geen sensoren en rijdt eerst wild in het rond. Je moet echt oppassen dat hij niet ontsnapt. 
De snelheid van de motoren van de ROBOTICS-module kan je besturen door de zwarte potentiometer te verdraaien. Als de beide motoren even snel 
draaien, dan gaat de robot rechtdoor. Als de motoren niet met dezelfde snelheid draaien, dan draait de robot naar links of rechts. Op deze manier kun je 
de robot besturen. De Mini-Bot hindernis-detector is met 2 drukschakelaars aan beide bumpers uitgerust. Hij kan zich vrij door je kamer bewegen. Als 
hij een hindernis tegenkomt, wijkt hij behendig uit en gaat verder in een andere richting. In het model ‘spoorzoeker’ is een spoorsensor ingebouwd, 
waarmee de robot een zwarte lijn kan volgen. De bouwdoos bevat hiervoor een parcours met een zwarte lijn. Zet de spoorzoeker in het midden van het 
parcours en laat hem los. Zodra de robot een zwart spoor detecteert, gaat hij deze volgen. Je kan, als je dat wil, ook je eigen spoor maken en de robot 
daarover laten rijden. Laat hem dwars door je kamer rijden… Zoals de naam ‘hindernis-detector met spoorsensor’ al doet vermoeden, is deze Mini Bot 
een uitbreiding van de hindernis-detector. De kleine robot wijkt niet alleen voor hindernissen uit, maar gaat ook weer door met het spoor volgen als hij 
deze al volgde. Hij maakt dan een uitwijkbeweging en rijdt dan weer naar voren verder. Ongeveer zoals een grasmaaier-robot die op het grasveld blijft en 
hier niet van af gaat. “Teach-in” is een begrip uit de robot-wereld en betekent “zelflerend”. Onze Teach-in-rijrobot kan je met een kabel-
afstandsbediening in alle richtingen laten rijden. Precies zoals is voorgedaan worden de bewegingen in een programma opgeslagen. Vervolgens voert de 
kleine robot dan zelfstandig dezelfde bewegingen uit zoals je deze eerder hebt geprogrammeerd. Alle opeenvolgende bewegingen zijn al in de 
ROBOTICS-module opgeslagen, zodat je na het bouwen van de robots direct van start kunt! Als je alle modellen in actie wil zien, dan moet je de product-
video bekijken op ons YouTube-kanaal “fischertechnikTV”.  
ROBOTICS Mini Bots • vanaf 8 jaar • 5 modellen • 140 onderdelen • met ROBOTICS module, IR spoorsensor, 2 drukknoppen, 2 XS motoren en houder 
voor 9V batterij (exclusief batterij) • didactisch begeleidend materiaal gratis online in het eLearning portaal • prijs: 99,95 euro • vanaf nu te koop. 
 
KNOW-HOW: kleine hulpjes van de toekomst  
Robotics wordt de wetenschap genoemd die zich bezighoudt met de constructie van robots. Robots zijn normaal bedoeld om mensen fysieke arbeid uit 
handen te nemen. Ze kunnen zowel vast als mobiel zijn en worden met software gestuurd. Bij fischertechnik heet deze software “ROBO Pro”. Onze kleine 
Mini Bots zijn zogenaamde autonome, mobiele robots, die zelfstandig bewegen. Hiernaast zijn er bijvoorbeeld ook humanoïde robots die handelen als 
mensen. En wie weet, misschien hebben we ooit robots als vrienden … 
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Galerie 
Jullie hebben ons weer zeer veel e-mails met foto’s van interessante en leuke fischertechnik modellen toe gezonden – hartelijk dank daarvoor! We tonen 
jullie hier een selectie van de modellen. Bovendien kunnen jullie op www.fischertechnik.de stemmen welk model jullie het mooiste vinden. Ga snel kijken! 
Graag jullie begrip voor het feit dat er alleen foto’s meedoen die per e-mail naar info@fischertechnik.de gestuurd zijn. Vanwege juridische redenen 
verzoeken we jullie om je model zonder personen te fotograferen. 
Foto’s met de klok mee  modelbeschrijving, naam (leeftijd) : Voetbalstadion, Daniel (7 jaar) • Kogelbaanhamermachine, Felix • Tank met smartphone-
bediening, Florian • Sportauto, Merijn uit Nederland (10 jaar) • Kraanauto, Alexander • Kogelbaan, Vasco (10 jaar) • Ventilator, Lennard (8 jaar) • 3D-
printer, Georg (10 jaar) • Veegmachine, Samuel • Bellenblaasmachine, Daniel (7 jaar). 
 
Techniekgeschiedenis – met fischertechnik 
Het is zover – op 29 oktober 2015 verscheen een nieuw fischertechnik-boek! In 360 bladzijden wordt getoond wat je allemaal met fischertechnik kan 
maken. Het boek is geschreven door Dirk Fox en Thomas Püttmann, heeft de titel "Bauen, erleben, begreifen: Technikgeschichte mit fischertechnik" 
(bouwen, ervaren en begrijpen: Techniekgeschiedenis met fischertechnik) en heeft 16 hoofdstukken. In het boek worden diverse technische uitvindingen 
besproken, zowel van vroeger als meer recente, zoals bijv. een stoommachine en een helikopter. Aan de hand van foto’s en tekeningen kun je deze 
uitvindingen heel eenvoudig met fischertechnik-onderdelen thuis nabouwen. Wil je ook een fischertechnik-boek? Benut dan deze kans en win één van de 
twee boeken tezamen met een bouwdoos PROFI Da Vinci Machines! Beantwoord eenvoudig de volgende vraag: “Hoeveel hoofdstukken telt het boek?” 
Stuur het antwoord met als onderwerp “fischertechnik-Buch” per e-mail naar gewinnspiel@fischertechnik.de. De sluitdatum is 15 december 2015. Vergeet 
niet om, naast de oplossing, je volledige naam, adres en leeftijd te vermelden. De winnaar krijgt schriftelijk bericht. Over de uitslag kan niet 
gecorrespondeerd worden. Veel succes! 
 
Gefeliciteerd  
In het nummer van 01/2015 heeft Jan Ove Baum uit Ilsede de juiste weg door het doolhof gevonden. Hij heeft met het goede antwoord “KUGEL” een 
PROFI Dynamic M gewonnen. Bij de fotopuzzel was “SOLARZELLE” het juiste antwoord. Dit wist Steffen Koch uit Marbach en hij mag zich verheugen op 
een PROFI Solar Power. We feliciteren alle winnaars van harte!  
 
Quiz 
Test je fischertechnik-kennis en win een nieuwe ROBOTICS Mini Bots bouwdoos. De antwoorden op de vragen vindt je op de vorige pagina’s. Stuur de 
oplossing (het woord van boven naar beneden) met je volledige naam, adres en leeftijd en met als onderwerp “Quiz” naar gewinnspiel@fischertechnik.de. 
De sluitdatum is 15 december 2015. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Nog een kleine tip: gebruik ue voor de ü. Veel succes! Hoeveel 
voertuig-robots kan je met de ROBOTICS Mini Bots bouwen? In welke maand wordt de reclame van fischertechnik op de TV vertoond? Hoe oud is 
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fischertechnik dit jaar geworden? In welke stad vond de eerste fischertechnik wedstrijd plaats? In welk land werd dit jaar de “RoboCup” WK gehouden? 
Oplossing: 
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Bouwhandleiding Nr.47- om te verzamelen - FAN CLUB model – Pneumatische Bulldozer 
Tim Rothfuss (17 jaar) zit in het 2e jaar van de mechatronica opleiding en werkt op dit moment bij fischertechnik op de ontwikkelingsafdeling. Hij heeft 
goed nagedacht over een mooi Fan Club model voor jullie. Met de twee bouwdozen PROFI Pneumatic Power en ADVANCED Universal 3 heeft hij een 
echte coole bulldozer ontwikkeld. De brede schep kan door het bedienen van een handventiel naar boven en beneden worden bewogen. Hiervoor wordt 
vooraf de lucht met de hand in de druktank gepompt. Door de slang stroomt de lucht dan naar de pneumatiek-cilinder, die door het draaien van het 
handventiel heen en weer bewogen wordt. We wensen jullie veel plezier bij het bouwen en het spelen! 
 


