
SNAKE (Scratch v3) 
 

SNAKE 

 

Spelregels 

Je kent het spel Snake misschien wel.  
In het spel beweegt een slang en je kunt met de pijltjestoetsen de slang van 
richting laten veranderen.  
Er verschijnen af en toe appels op het veld. De slang moet proberen om zoveel 
mogelijk appels te eten. Elke appel is een punt. Als je appels eet wordt de staart 
van de slang steeds langer. 
Pas op dat je de rand niet raakt, want dan is het spel voorbij. Het spel begint als 
er op de spatiebalk wordt gedrukt. 

Wat heb je nodig 

Deze beschrijving is geschikt voor Scratch versie 3.  
Behalve je computer/laptop, heb je Scratch nodig. Je kunt Scratch hier vinden: 
https://scratch.mit.edu/ . Gebruik je Scratch liever direct op je computer zodat je 
het ook zonder internet kunt gebruiken, ga dan naar: 
https://scratch.mit.edu/download . 
Dit spel is niet zo geschikt voor een tablet. 
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Stap 1: Sprites maken 

We gaan in dit spel een aantal sprites gebruiken. Sprites zijn de figuurtjes of 
voorwerpen die we dingen kunnen laten doen met Scratch opdrachten. Als je in 
Scratch start met een nieuw project heb je altijd al één sprite, de kat, maar die 
gaan we in dit spel niet gebruiken. Die mag je dus weggooien (klik op de kat met 
de rechtermuisknop en kies voor verwijderen). 

Wij gaan voor dit spel onze eigen sprites maken, en wel een appel om op te eten, 
een slang (een kop en een staart), een tekst om het spel te starten en een tekst 
als het spel uit is. 
Je kunt nieuwe sprites maken door te kiezen uit voorbeelden of je kunt ze zelf 
tekenen. Bij dit spel doen we allebei. 

Een nieuwe sprite maak je door rechtsonder in 
het vak voor de sprites te klikken op de knop met 
de poezenkop. Met het vergrootglas kies je uit 
voorbeelden, met de kwast teken je zelf.  
Je kunt de tekeningen voor de sprites zo mooi 
maken als je zelf wilt, we noemen dit het uiterlijk 
van de sprite. 

 

Als je later je sprite uiterlijk nog eens wil 
veranderen, dan kies je eerst de sprite en dan 
kies je in het vak linksboven voor Uiterlijken in 
plaats van Code. 

 

Als je tevreden bent over je uiterlijk sla deze dan 
op als vectorafbeelding (je hoeft nu niet te 
snappen wat dat is). Dit kan door linksonder te 
kiezen voor “Zet om naar vector”. Dat zorgt ervoor 
dat je uiterlijk mooi blijft als je hem straks groter 
of kleiner maakt. 

 

Nu mag jij aan de gang, we gaan 5 nieuwe sprites maken: 

● Maak een nieuwe sprite en kies voor de appel uit de voorbeelden 

● Maak een nieuwe sprite en zet er deze tekst in “Druk op spatiebalk om te 
beginnen” 
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● Maak een nieuwe sprite en zet er deze tekst in “GAME OVER” 

● Maak een nieuwe sprite en kies voor de kop van de slang uit de 
voorbeelden bijvoorbeeld een cirkel of een bal en teken er oogjes in 

● Maak een nieuwe sprite en teken een stukje van de staart van de slang, 
maak het stukje mooi rond of vierkant dat is straks makkelijker 

Geef al deze sprites een handige naam, bijvoorbeeld “appel”, “kop”, “staart”, 
“tekst_begin”, “tekst_gameover”.  

Je kunt een sprite een naam geven door 
op de sprite te klikken en dan erboven de 
naam in het vakje bij Sprite te 
veranderen. 

 

Als je de appel, de kop en de staart getekend hebt, maak ze dan nu heel klein. 
Dat kan door bij deze sprites een ander getal te tikken in het vakje Grootte, 
bijvoorbeeld 30 of 50. 

Als het goed is heb je nu 5 sprites en zien 
je sprites er ongeveer zo uit: 

 

Kies ook nog voor een mooie achtergrond 
voor het speelveld. Een achtergrond maak 
je door rechtsonder in het vak voor het 
speelveld te klikken op de knop met de 
bergen. Kies dan uit de voorbeelden een 
achtergrond (met het vergrootglas), of 
teken er zelf een (met de kwast). 

 

Je kunt de tekeningen voor de achtergrond zo mooi maken als je zelf wilt. 

Dan zijn we nu zover dat we kunnen beginnen met het spel. 
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Stap 2 We starten het spel met de spatiebalk 

Het programma (de scripts) begint altijd als er op de groene vlag wordt geklikt. 
Als ons programma begint gaan we eerst de startposities innemen. 

Bij de start in dit spel moet alleen de sprite met de “tekst_begin” zichtbaar zijn 
(die moet dus verschijnen), alle andere sprites moeten niet zichtbaar zijn (ze 
moeten dus verdwijnen). 

Je hebt hiervoor bij alle sprites de volgende blokjes 
nodig:   

 

 

Probeer maar eens of je dat bij al onze sprites kunt maken. 

We gaan pas echt beginnen met het spel als er op de spatiebalk wordt gedrukt in 
de sprite “tekst_begin”. We moeten dan aan alle andere sprites laten weten dat 
we begonnen zijn door ze een boodschap (een signaal) te sturen. De sprite 
“tekst_begin” zelf mag dan verdwijnen. 

Je hebt hiervoor bij de sprite “tekst_begin” de 
volgende blokjes nodig:   

 

 

 

Probeer maar eens of je dit bij de kunt maken. 

Achterin vind je alle oplossingen, maar niet meteen gaan kijken, eerst zelf 
proberen! 

Je kunt altijd proberen of het werkt (testen noemen we dat) door op de groene 
vlag te drukken boven in het speelveld. 
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Stap 3 De slang beweegt en de appel verschijnt 

Nu de start boodschap gestuurd is door de sprite “tekst_begin”, zijn we 
begonnen met het spel. Bij elke andere sprite kunnen we luisteren of we deze 
start boodschap ontvangen en dan daar blokjes aan vastmaken om dingen te 
doen. 

De kop van de slang bijvoorbeeld moet nu gaan bewegen, we nemen elke keer 2 
stapjes. 

Maar voordat we de slang laten bewegen brengen we de slang eerst naar het 
midden van het speelveld (ga naar positie x en y), zorgen dat we de slang naar 
rechts gaat bewegen (richt naar 90 graden) en natuurlijk ook zichtbaar wordt 
(laten verschijnen). 

Je hebt hiervoor bij de sprite “kop” de volgende 
blokjes nodig: 

 

 

 

 

 

 

Probeer maar eens of je dit kunt maken en test maar eens of het werkt. 

Even wat uitleg over x en y 

Elke plek op het speelveld kun je aanwijzen met een getallenpaar, x en 
y. Met het getal x kun je aangeven hoe ver naar links of naar rechts 
jouw plek is. Met het getal y kun je aangeven hoe ver naar boven of 
beneden jouw plek is. Samen wijzen x en y dus een plek aan op het 
speelveld. 
Het midden van het speelveld is x = 0 en y = 0. 

Ga je naar rechts dan wordt x groter en ga je naar links dan wordt x 
kleiner. Links van het midden is x dus kleiner dan 0 en dat noemen we negatief en schrijven met een – 
teken voor het getal, bijvoorbeeld -80.  
Dat geldt ook voor y, ga je naar boven dan wordt y groter, ga je naar beneden dan wordt y kleiner. 
Onder het midden is y negatief, bijvoorbeeld -30. 
De randen van het speelveld zijn x = -240 (helemaal links) en x = 240 (helemaal rechts) en y = 180 
(helemaal boven) en y = -180 (helemaal beneden). 
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Tijdens het spel willen we dat de appel telkens op andere plek op het speelveld 
te zien is. En dat het soms wat korter en soms wat langer duurt voordat een 
nieuwe appel verschijnt, bijvoorbeeld tussen de 1 en de 3 seconden. 

Daarvoor hebben we bij de sprite “appel” de 
volgende blokjes nodig: 

 

 

 

 

 

In plaats van de getallen bij de seconden en bij x en y kunnen we de computer 
zelf een getal laten kiezen met het groene blokje. Dit blokje zetten we in plaats 
van het getal. 
Kies voor seconden een getal tussen 1 en 3.  
Kies voor x en y een getal dat binnen het veld past, bijvoorbeeld x tussen -230 en 
230 en y tussen -170 en 170. 

Als dit gelukt is, test dan maar of het werkt. 
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Stap 4 Alle kanten op bewegen 

De kop van de slang loopt nu van het speelveld af, want hij kan alleen nog maar 
naar rechts bewegen. Dat gaan we nu regelen. We gebruiken de pijltjestoetsen 
om de richting van het bewegen te veranderen. Voor de richting gebruiken we 
de graden van een kompas. Hieronder wat uitleg. 

Een sprite kan in elke richting bewegen en om de richting aan te geven 
gebruiken we de graden van een kompas. 

Willen we recht naar boven bewegen, dan gebruiken we richting 0 graden, 
naar rechts bewegen is 90 graden, naar beneden bewegen is 180 graden en 
naar links bewegen is bij scratch -90 graden (op een normaal kompas is 
dat 270 graden). 

Bij de start hebben we de kop van de slang gericht naar 90 graden, hij zal dus 
naar rechts bewegen. 
We gaan de richting veranderen telkens als we op de pijltjestoetsen drukken. 
Drukken we op het pijltje  naar boven  dan moet de richting naar boven worden 
en dat is 0 graden. Datzelfde doen we voor pijltje  naar rechts ,  naar beneden  en 
naar links . Als het goed is weet je nu welk aantal graden er bij elke richting 
hoort, kijk maar naar het plaatje hierboven. 

Bij de kop van de slang moet je dus 4 nieuwe stukjes script maken, voor ieder 
pijltje één. Als we de richting veranderen, zal de kop vanaf dan in een andere 
richting bewegen. 

Daarvoor hebben we bij de sprite “kop” 
de volgende blokjes nodig: 
Je kunt “spatiebalk” vervangen door elk 
van de 4 pijltjestoetsen. 

 

 

Als dit gelukt is, test dan maar of het werkt en of de slang goed beweegt. 
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Stap 5 Appels vangen 

Elke keer als de appel geraakt wordt door de kop van de slang moeten er een 
aantal dingen gebeuren: 

● We hebben een punt verdiend en moeten dus 1 bijtellen bij de score 

● De appel die we nu geraakt hebben moet verdwijnen omdat de slang die 
heeft opgegeten 

● Na even wachten moet er op een willekeurige plek een nieuwe appel 
verschijnen. Dit hebben we ook al gedaan bij signaal “start”, dus dat kun je 
kopiëren 

 Deze 3 dingen moeten elke keer opnieuw gebeuren als we een appel vangen, 
dus we zullen ze moeten herhalen. 

Om de score bij te kunnen houden moeten we een plek maken in je programma waar je iets in kunt 
stoppen, zoals bijvoorbeeld een getal. In programma taal noemen we zo’n plek een variabele. Je kunt 
die in Scratch maken onder “Variabelen” | “Maak een variabele”. Een variabele krijgt altijd een naam 
en het is handig als je een naam kiest die al duidelijk maakt waar de variabele voor gebruikt wordt. 
Noem onze variabele dus “score”.  
Je kunt bij elke variabele aangeven of je deze op het speelveld wilt zien of niet, door het vinkje ervoor 
aan of uit te zetten. 

Het is goede gewoonte in programma’s om aan het begin van het programma elke variabele een 
startwaarde te geven, in ons geval zetten we “score” dus op 0. 

Voor dit alles  hebben we bij 
de sprite “appel” de volgende 
blokjes nodig: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Het is al iets moeilijker maar als je rustig nadenkt dan moet het lukken met deze 
blokjes. 
De oplossing staat weer achterin. 
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Stap 6 Game over 

In de spelregels stond dat het spel afgelopen was (game over) als de kop van de 
slang de rand van het speelveld raakt. 
Als dat gebeurt sturen we het signaal “gameover”. De andere sprites kunnen 
daar dan op reageren. 

Bij de sprite “kop” gaan we dus een aantal blokjes toevoegen. We wachten tot we 
de rand raken en sturen dan een signaal “gameover”. 

Hiervoor heb je bij sprite “kop” de volgende 
blokken nodig:   

 

 

 

 

In de sprite “tekst_gameover” kunnen we reageren als het signaal “gameover” 
wordt ontvangen. 

We laten dan deze sprite met de tekst verschijnen zodat hij zichtbaar wordt. 

Hiervoor heb je bij sprite “tekst_gameover” de 
volgende blokken nodig:   

 

 

 

Het is netjes om bij de andere sprites, zoals de appel, de kop en de staart ook te 
luisteren naar het signaal “gameover” en dan alle scripts voor die sprite te 
stoppen. Dan stopt je slang ook echt met bewegen. 

Hiervoor heb je bij de sprites “appel”, “kop” en 
“staart” de volgende blokken nodig:   

 

Als je dit gemaakt heb, kun je weer testen. 
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Stap 7 De staart 

We zijn er bijna, nu nog de staart maken.  
En dat is misschien wel het moeilijkste want de staart van de slang moet 
meebewegen met de kop. En de staart van de slang moet ook steeds langer 
worden als we appels gevangen hebben. 

Hoe gaan we dat doen? We gaan een staart maken door telkens een nieuw 
stukje staart bij te maken die precies hetzelfde is als het stukje staart dat we al 
hebben. In Scratch noemen we dat klonen. De sprite die je dan maakt noemen 
we een kloon. 

Laten we maar eens beginnen in het script van de sprite “staart” door na de start 
even te wachten en dan een kloon te maken van zichzelf en deze 2 dingen de 
hele tijd te herhalen. Dus herhaal de hele tijd even wachten en maak een kloon 
van de zichzelf.  
 

Hiervoor heb je bij de sprite “staart” de volgende 
blokken nodig:   

 

 

Hoe lang je moet wachten hangt af van hoeveel stappen de kop neemt en hoe 
groot je stukje kop/staart is, dat moet je dus even uitproberen. Begin maar met 
0.2 seconde wachten, dat is lekker kort. 

Als je dit gemaakt hebt en gaat controleren zie je nog niks gebeuren.  
Er worden wel klonen gemaakt van de stukjes staart, maar ze zijn niet zichtbaar. 
We moeten de gekloonde stukjes staart dus nog laten verschijnen.  
Als we als kloon starten laten we het nieuwe stukje staart verschijnen op de 
plaats waar dan de kop is. De staart groeit dus niet aan het einde, maar eigenlijk 
meteen achter de kop van de slang. 

Hiervoor heb je bij de sprite “staart” de volgende 
blokken nodig:   
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Als je dit gemaakt hebt en controleert zie je dat de staart steeds langer en langer 
wordt. Dat willen we niet. 

Daarom moeten we elk stukje staart maar eventjes laten staan. We doen dit 
door even te wachten en dan te verdwijnen door de kloon weer weg te halen. 

Voeg deze blokjes toe aan de vorige blokjes bij 
sprite “staart”:   

 

Hoe langer we wachten, hoe langer de staart is. Laten we beginnen met 1 
seconde. 

We willen dat de staart langer wordt steeds als we appels vangen en voor een 
langere staart moeten we langer wachten met laten verdwijnen van de stukjes 
staart. Daarom maken we weer een nieuwe variabele (net als we bij “score” 
gedaan hebben). Noem deze variabele “lengte”.  
Bij het start signaal zetten we “lengte” op 1. En we wachten in de kloon niet meer 
1 seconde, maar “lengte” seconden. In plaats van het getal 1 kun je de oranje 
variabele “lengte” erin slepen.  
We hoeven “lengte” niet te zien op ons speelveld, daarom verbergen we de 
variabele bij het start signaal. 

Je hebt deze blokjes nodig om toe te voegen aan 
sprite “staart” na ontvangen van signaal start:   

 

 

Als we nu “lengte” groter gaan maken, zullen we langer wachten met het 
verwijderen van de klonen, de stukjes staart.  
Maar waar moeten we dan “lengte” groter maken? Dat doen we in de sprite 
“appel” en wel als we de kop van de slang raken, daar waar we ook de “score” 
hoger maken. Verander hier “lengte” met 0.5, dat is een halve seconde langer 
wachten. 

Je hebt deze blokjes nodig om toe te voegen aan 
sprite “appel” na het raken van de kop:   

 

    

 

 
CoderDojo Maaspoort DB  februari 2019 Pagina 11 van 15 

SNAKE (Scratch v3) 
 

Stap 8 Het spel is af, of toch niet? 

Het spel is nu af. Werkt alles goed bij jou? 

Je kunt nu vast nog een heleboel dingen bedenken om het nog leuker of nog 
moeilijker te maken. Bijvoorbeeld: 

● Maak geluidjes als de slang een appel eet, of als het game over is 

● Het is ook “Game Over” als de kop van de slang de staart raakt 

● De slang gaat sneller bewegen nadat je 5 appels gevangen hebt 

● Je kunt met toetsen 1 tot en met 5 verschillende snelheden voor de slang 
instellen en scoort dan meer punten 

● Wat kun je zelf nog verzinnen? 
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Oplossingen stap 2 

Bij de sprite “tekst_begin”: 

 

Bij de andere sprites: 

 

Oplossingen stap 3  

Bij de sprite “kop”: 

 

Bij de sprite “appel”: 

 

Oplossingen stap 4 

Bij de sprite “kop”: 
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Oplossingen stap 5 

Bij de sprite “appel”: 

 

Oplossingen stap 6 

Bij de sprite “kop”: 

 

Bij de sprite “tekst_gameover”: 
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Oplossingen stap 7 

Bij de sprite “staart”: 

 

 

 

Bij de sprite “appel”: veranderen van lengte komt erbij: 

 

Oplossingen stap 8 

Gameover, ook als de kop 
de staart raakt, bij sprite 
“staart”

 

Tip: elk nieuw stukje staart komt altijd op de 
plaats waar de kop is. Dan zou de kop dus 
meteen de staart raken, en zou het gameover 
zijn. Daarom begin je hier met even wachten, 
dan kan de kop van de slang eerst van het 
nieuwe stukje staart vandaan gaan. 
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