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--------- 
 
Toen ik de voorbeelden bekeek tijdens de presentatie van de kickoff moest ik meteen 
denken aan Michael Reeves, een bekende YouTuber die vreemde en komische dingen 
bouwd. Vaak worden in zijn video’s mensen getazed, hier wil ik inspiratie uit halen. 
 
--------- 
 
Na lang nadenken ben ik uitgekomen op een speelse manier om mensen te schokken: 
duimworstelen. Ik heb een aantal bruikbare concepten opgeschreven als begin ontwerp, 
maar het project lijkt af te hangen van de manier waarop ik de schok kan geven. 
 
--------- 
 
Ik heb op internet gezocht naar een TENS-unit, een apparaat waarmee schokken kan sturen 
naar elektroden. Dit kon ik echter niet vinden. Wel heb ik alvast een groot aantal 
weerstanden en sensoren gekocht die ik mogelijk kan gebruiken voor mijn input: knoppen, 
maar ook light- en touch sensoren die kunnen fungeren als knop, mocht dat beter passen in 
het uiteindelijke ontwerp. Daarnaast heb ik een batterijhouder voor 4x AA gekocht om het 
product draagbaar te maken. 
 
--------- 
 
Ik heb besloten te kijken naar hoe een schok pen in elkaar zit. Ik heb hier 4 van gekocht, 
omdat ik denk de eerste kapot te maken en er wellicht twee nodig ga hebben, dus wil ik in 
ieder geval genoeg materiaal hebben als er iets fout gaat. 
 
Na het openmaken van de pen heb ik de layout nagetekend en het geprobeerd te vertalen 
naar een schematic. De schok lijkt af te hangen een capacitor met 3 draadjes waarvan 1 
contact maakte met de metalen omhulling van de pen, dus heb ik die losgemaakt. 
 
--------- 
 
Ik ben begonnen aan de code en heb naar mijn gevoel een werkende timer. Echter, na het 
vervangen van de LED (die ik gebruikte om te testen of de Arduino op het juiste moment een 
output gaf) met de capacitor, merkte is slechts een hele kleine tinteling bij de draadjes. Ik 
besloot toen te zoeken op internet of iemand anders wellicht een project heeft gedaan 
waarbij die persoon gebruik maakte van een schok pen. Ik ben uitgekomen op een tutorial 
waarin iemand ook alleen de capacitor gebruikte, behalve dat hij het kleine metalen schijfje 
er aan vast heeft gehouden. Bij het losmaken heb ik dit schijfje los gesoldeerd aangezien ik 
dacht dat het slechts een PCB was waar de in-en output uit kwamen. Na op internet de 



schematic opgezocht te hebben van een typische schok pen kwam ik er achter dat er een 
transformator verstopt zat op dat stukje PCB, wat de schok mogelijk maakt. 
Daarnaast liet te tutorial zien dat ik een transistor nodig had om voldoende stroom te geven 
aan de capacitor, en dit heb ik bevestigd bij mijn begeleider. 
 
--------- 
 
Ik had zelf geen transistor, maar gelukkig heb ik er een gekregen van mijn klasgenoten. Na 
het modelnummer opgezocht te hebben bleek het een NPN te zijn, wat betekent dat de 
Emitter verbonden moet zijn aan de Ground (‘Negative’), de Base een positieve input nodig 
heeft om te werken als ‘switch’ (‘Positive’), en de Collector dus voltageverschil kan geven 
aan een ander component (in mijn geval de capacitor). 
 
Vervolgens heb ik een tweede pen opengemaakt en de capacitor, dit keer met 
transformator, er uit gehaald. Deze heb ik op een breadboard aangesloten aan de Collector 
van de NPN met de draad die eerst naar de - ging van de batterij in de pen, en de andere 
aan de 5V van de Arduino. Gelukkig bleek dit eindelijk goed te werken, mist ik zowel de 3e 
draad en een draad vanuit de 5V tegelijk vasthield, aangezien er natuurlijk wel een stroom 
moet lopen. 
 
--------- 
 
Aangezien ik wil dat het ontwerp compleet portable is ben ik uitgekomen op een koker, met 
bovenop een brede knop. De elektroden (outlets van de capacitor) gaan verbonden zijn met 
zowel de bovenkant van de knop als de zijkant van de koker. Op deze manier kunnen beide 
spelers de koker vastpakken en in contact staan met één van de elektroden. Een speler 
wint, zoals bij normaal duimpje worstelen, door de duim van de ander 3 seconden naar 
beneden te drukken. Dit drukt zowel op de knop, als dat het de verliezende speler in contact 
brengt met de tweede elektrode. Na 3 seconden geeft de arduino 5V naar de base van de 
NPN, waardoor de verliezer (die als enige van de twee spelers in contact staat met beide 
elektroden) een schok krijgt van een halve seconde. 
 
Het grootste probleem hierbij is dat ik de ideale breedte moet uitvinden; een te brede koker 
zorgt ervoor dat de spelers elkaars duimen lastig kunnen raken, een te smalle koker 
betekent minder oppervlak voor beide handen. 
 
Ik heb mijn code af en het circuit werkend, nu het solderen. Ik zorg ervoor dat beide delen 
van het circuit (het transistor + capacitor deel en het deel met de knop) een zo klein mogelijk 
oppervlak innemen op de PCB. Ik blijf testen of alles nog werkt. 
 
--------- 
 
Ik kwam er achter dat de 3D print die ik wilde doen enorm lang zou duren voor een niet-ideal 
resultaat. Als oplossing ben ik gaan kijken bij de Gamma en kwam ik kunststof onderdelen 
tegen voor leidingen. Ik heb een aantal aansluitende onderdelen gekocht met de juiste 
afmetingen voor mijn arduino, en kwam er achter dat ongeveer 6 cm breedte het beste is 



voor zowel genoeg handoppervlak aan de zijkant als bereikbaarheid voor de duimen. Ook 
heb ik een afsluitend onderdeel gevonden die nét in de smalste koker past. Hiervan ga ik de 
knop maken. 
 
--------- 
 
Ik heb de twee circuits op de PCB uitgeknipt naar een juist grootte. Het deel met de knop 
heb ik zo geknipt dat het perfect vastklemt in de bovenste koker. Met o.a. een veer en kleine 
staafjes heb ik gezorgt dat de grote ‘knop’ de knop op de PCB indrukt en ook terugveert. De 
twee output draden van de capacitor heb ik met kleine gaatjes verbonden met de boven-en 
zijkant van het geheel, en daar aluminiumfolie aan vastgemaakt zodat een groot oppervlak 
(beide handen aan de zijkant, ruimte voor een duimgevecht aan de bovenkant) verbonden 
staat aan de elektroden. De draden van de batterijhouder gaan via een gaatje naar de 
Arduino, die helemaal onderaan de koker zit. Na voorzichtig alles in goede volgorde aan 
elkaar aan te sluiten en de kokers aan elkaar vast te maken met tape (en bij elke stap te 
testen of het nog werkt) is het geheel compleet en functioneel. 


