
Hoe maak ik een Pong-spel 
——————————————————————- 
Het filmpje om Pong-spelletjes te maken kan je terugvinden op de 
Scratch webpagina maar hier lees je de Nederlandse uitleg en 
verklaar ik waarom je bepaalde instructies gebruikt. 

Een Pong-spel is een van de eerste spelletjes die ooit voor 
computers zijn gemaakt. Er is altijd een balletje en een balk 
waarmee je de bal heen en weer op het scherm botst. 

Maak een nieuw project in scratch. 

1. Kies een leuke achtergrond 
2. Verwijder de kat en kies een nieuw bal-figuur 
3. We willen dat de bal de hele tijd heen en weer bots dus schrijven 

we bij de bal het volgende programma: 

   
-Als je op de vlag klikt, start dit 
programma. 
- De bal gaat richting 45 of 45 graden uit. 
- De herhaal-blok zorgt ervoor dat de bal 
de volgende blokken blijft uitvoeren 
-Beweeg 15 stappen  
-Als de bal tegen de rand botst dan botst 
hij een andere richting uit. 

Dit programma zorgt ervoor dat de bal de 
hele tijd blijft bewegen en nooit stopt. 



4. We moeten ook een balk hebben waar de bal tegenaan kan botsen 

- Kies de “paddle” figuur en programmeer hem als volgt: 

-Dit programma start ook met de vlag. 
-Ook dit programma moet de hele tijd 
herhaald worden. 
- Je gaat de balk besturen met de muis. 
Als je de muis naar rechts beweegt zal 
de balk ook naar rechts gaan. Maar de 
balk mag nooit naar omhoog of omlaag 
bewegen. Om dat te regelen mag de balk 

enkel op X-as bewegen. De X-as is een horizontale as die van links 
naar rechts gaat en nooit naar boven of beneden. 

WEETJE: de Y-as is een lijn die van boven naar beneden gaat en 
nooit naar links of rechts. Vergelijk het met de lijnen van een 
grafiek.  

Met dit programma zorg je ervoor dat je de balk of paddle kan 
besturen door met je muis naar links en rechts te bewegen. De balk 
zal zich op een horizontale lijn bewegen op de manier dat je met 
de muis beweegt. 
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5. Nu moeten we ervoor zorgen dat de bal botst als hij de balk 
raakt. 

1. Kies opnieuw de bal 

-dit programma moet ook meteen 
gestart worden en herhaald blijven 
- “Als en Dan” blokken gebruik je om 
een oorzaak en gevolg te programmeren. 
ALS de bal de paddle raakt DAN draait 
hij 180° en beweegt hij 15 stappen. 

Dit programma zorgt ervoor dat de bal botst op de balk van zodra 
ze elkaar raken. Je bal heeft nu twee programma’s die starten van 
zodra je op de vlag klikt.  
- de bal blijft bewegen 
- De bal botst op de balk. 

6. In een spel wil je punten scoren. Dit doen we zo: 

-Kies de variabelen blokjes. Variabelen zijn dingen 
die kunnen veranderen naargelang er iets gebeurt. 
Dus als de bal de balk raakt, willen we dat er een 
punt gescoord wordt. Die score is een variabele. 

-Klik op “maak een variabele”. 
-Geef hem de naam: SCORE  

-Bij de bal plaats je nu het volgende programma: 

Bij het starten van het programma,            
                 zet je de score op 0 



Je wil dat de score ook verhoogt als de bal de balk raakt. Daarom 
ga je een extra blokje toevoegen in een programma van de bal. 

Bij de variabel blokken kies je deze blok. 
Hierdoor zal de score met 1 omhoog gaan 
elke keer dat de paddle geraakt wordt. 
Daarna zal hij zoals altijd draaien en 
bewegen in een andere richting. 

7. Een spel kan natuurlijk niet blijven duren dus moeten we een 
manier maken om te verliezen. Een soort van vijand. 

Kies een nieuw figuur en deze keer kiezen we voor de rode lijn. 
Plaatst deze onderaan je scherm.   

We willen nu dat het spel 
stopt van zodra de rode 
lijn geraakt wordt. We 
geven de rode lijn 
daarom het volgende 
programma : 
 

ALS ik de ball raak DAN stopt alles. 



Tijd om de spelen en een topscore te behalen. Je kan nog heel veel 
aanpassen in het spel. Je kan dit spel zelfs als een soort 
tennisspelletje ombouwen en met twee balken werken of meerdere 
ballen. Experimenteel ook met richtingen en snelheden. 

Veel programmeer plezier! 


