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De proefjeskoffer:   krachten  
 

 

 

Last x lastarm = macht x machtarm 

 

Een lichaam is in evenwicht als het zwaartepunt onder het steunpunt ligt 

 

Traagheid:  een lichaam dat in beweging is wil in beweging blijven,  

een lichaam dat in rust is wil in rust blijven. 

Om de bewegingstoestand te veranderen is er een uitwendige kracht nodig.  

Ieder lichaam heeft een zekere traagheid. 

 

Kracht = druk maal oppervlakte 

Een kracht heeft een richting en een zin 

Het effect van een draaikracht is afhankelijk van het draaipunt. 

 

de uitrekking van een veer is evenredig met het gewicht dat aan de veer hangt 

(Robert Hooke 1635-1702) 

 

Energie blijft altijd behouden, maar kan wel andere vormen aannemen. 
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1. een lichte last 

 

 

 

 

materiaal: 

-een houten latje  van ruim 1 meter. Markeer precies het midden van de lat en maak daar 

een touwtje/haakje aan vast  (het steunpunt) . Vanaf het midden zet je nog eens om de 

10 cm (zowel links als rechts) duidelijke strepen. 

-2 mandjes of zakjes met een hengsel  

-een aantal even grote gewichtjes/knikkers  

 

handeling: 

1) 

vul de mandjes met evenveel gewichtjes en hang de mandjes aan de lat op op eenzelfde 

afstand van het midden bv. 3 strepen ver. 

neem de lat op in het midden (met het handvat) 

2) 

de mandjes blijven op dezelfde plaats hangen als in 1) maar doe in het rechtse mandje 1 

gewichtje meer   

neem de lat op in het midden (met het handvat) 

 

wat gaat er gebeuren? 

1) De lat is in evenwicht 

2) Het evenwicht is verbroken: de lat  zal langs de kant met de meeste gewichtjes dieper 

doorbuigen 

 

waarom? 

1) De gewichten én de afstand tot het steunpunt zijn aan beide kanten gelijk   

2) er is geen gelijkheid meer tussen de rechter- en de linkerkant,  

  

Hoe kun je het evenwicht herstellen zonder het aantal knikkers te veranderen ?  

De machtarm vergroten dwz door het lichtste mandje verder weg te hangen van het 

steunpunt. 

 macht x machtarm = last x lastarm 
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2. De katrol  

 

  
 

materiaal:  

een katrol ( of wieltjes ); een ophangpunt (kapstok); een gewicht (= last ); een stevig 

touw; 

 

handeling: 

1) de vaste katrol : 

-hang de katrol op zoals op het schema en 

hang het gewicht aan het touw  

-laat het gewicht (last) rusten op de tafel 

-trek het gewicht (ongeveer) 30 cm omhoog  

 

 
2) de losse katrol: 

-hang de katrol op zoals op het schema en 

hang het gewicht aan het touw  

-laat het gewicht rusten op de tafel 

-trek het gewicht (ongeveer) 30 cm omhoog  

 

 
3) combinatie van losse en vaste katrol(len) 

zie schema: 

A: lastarm = machtarm 

B: machtarm is dubbel zolang als lastarm 

C: machtarm is 3 maal langer dan lastarm 

 
 wat gaat er gebeuren? 

Is het in de drie gevallen even moeilijk om het gewicht op te trekken ? 

Neen, met de losse katrol moet je minder kracht uitoefenen 

 

Waarom ? 
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1) de lastarm en de machtarm zijn hier even lang. De kracht (macht) die je moet 

gebruiken is dus even groot als de last die je moet tillen. 

Met een vaste katrol kun je de kracht die je uitoefent van richting doen veranderen  

je trekt naar beneden om de last omhoog te tillen, 

2) Een losse katrol verplaatst zich mee met de last. Hier is de lastarm gelijk aan de straal 

van de katrol terwijl de machtarm de diameter is ( dus dubbel zo groot ). De macht die je 

moet uitoefenen is hier de helft van de last. 

3) Als de machtarm langer wordt  is er minder macht nodig om de last te tillen.  

 

Proberen: ? 

hang een voldoende zwaar gewicht aan de katrol en trek (macht) met een 

hangweegschaal (veer) en kijk hoeveel kg. de weegschaal aanduidt. Probeer dit dan ook 

met een losse katrol. 

Of 

Hang aan de (trek)koord een gewicht gelijk aan de last en vergelijk de lengte van de 

trekkoord tav de koord die de last draagt (lastarm) 

Onthoud:  

Wat men aan kracht wint …verliest men aan afgelegde weg 

 

3. Middelpuntvliedende kracht of traagheidskracht 

 

 
 

 

materiaal: 

een pvc buisje, of iets dergelijks, een touw dat door die buis gaat en gewichtjes aan het 

uiteinde van het touw ( bv. zakje met zand ). Het ene gewichtje is dubbel zo zwaar dan 

het andere. 

handeling: 

hou de buis verticaal vast met het zwaarste gewicht onderaan 

neem de buis in het midden vast en draai het bovenste deel rond zodat het touwtje 

bovenaan horizontale, cirkelvormige bewegingen gaat maken 

 

wat gaat er gebeuren? 

Het touwtje bovenaan wordt langer en trekt het zwaardere gewichtje omhoog 

 

waarom? 

De draaiende beweging geeft een kracht aan de gewichtjes zodat die in staat zijn het 

zwaardere gewicht omhoog te trekken : de traagheidskracht 
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4. Fakir spelen 

  

 
 

materiaal: 

2 evengrote planken met a) 3 rijen van 3 isomobollen isomo bollen en b) 12 rijen van 7 

spijkers met de punten uit de plank ( fakir)  

 

handeling 

gebruik de planken om beurten als rugleuning en beschrijf wat je voelt, welke plank 

drukt meest? 

 

wat gaat er gebeuren? 

De isomobollen zitten minder comfortabel dan de spijkers 

 

waarom? 

Bij de isomobollen zijn er slechts 9 steunpunten waarbij elk steunpunt 1/9 van het 

gewicht van de rug moet dragen terwijl, door het groot aantal spijkers wordt  het 

gewicht ( en dus de druk) per spijker veel kleiner is. (1/84) 

 

5. De rollende klos 

 

  
 

materiaal: 

een klos garen 

 

handeling: 

a) leg de klos op de tafel met het draadje bovenaan en trek aan het uiteinde van de draad  

b) draai de klos om met het draadje onderaan en trek aan de draad… 

 

wat gaat er gebeuren ? 

in welke richting gaat de klos rollen als je aan de draad trekt  

 

waarom ? 

in beide gevallen komt de klos dichterbij rollen 
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Het steunpunt is het raakpunt van de klos met de tafel 

Het effect van die (draai)kracht is afhankelijk van zijn plaats ten aanzien van  het 

steunpunt (= draaipunt). 

In beide gevallen ligt het draaipunt onder de kracht en is het effect gelijk. 

-de richting is horizontaal; 

-de zin naar jou toe  

-gelijke kracht  

 

6. Superkracht 

   
 

materiaal: 

een kurk, een hamer, een naald, een koper- of aluminiumplaatje 

 

handeling 

Het is de bedoeling om de naald in de koperplaat (aluminium) te slaan. We gebruiken de 

kurk als hulpmiddel om de naald vast te houden, omdat ze niet zou breken. 

Stop de naald in het midden van de kurk zodat de punt net tegen de onderrand van de 

kurk zit en nijp het gedeelte van de naald af dat nog boven de kurk uitsteekt 

Leg de kurk op de koperplaat en geef een stevige klop op de kurk 

 

Wat gaat er gebeuren ? 

De naald boort een gaatje in het koper 

 

Waarom ? 

Het raakpunt tussen het punt van de naald en het koper is klein daardoor wordt alle 

kracht van de klop gebundeld in dit punt. 

 

Proberen: 

Indien je een muntstuk, dat je plat neerlegt op de koperen plaat, door het koper wil slaan 

en je klopt met dezelfde kracht als bij de naald, gaat het muntstuk dan door de plaat ? 

 

Kracht = druk maal oppervlakte. 
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7. Een simpele weegschaal 

 

 

 

 

materiaal: 

een hangweegschaal, een mandje dat je aan de weegschaal kunt hangen, en een aantal 

voorwerpen om te wegen (bv drie ongeveer even grote appels) 

 

handeling: 

weeg achtereenvolgens één, twee en drie appels en let op de uitrekking van de veer,  

 

wat gaat er gebeuren?: 

de veer rekt uit, wordt langer en hoe zwaarder het gewicht, hoe meer ze uitrekt 

 

waarom?: 

- de uitrekking van de veer is evenredig met het gewicht dat aan de veer hangt:  

één appel rekt de veer (afhankelijk van de sterkte van de veer) bv 3 mm uit, twee appels 

rekt de veer 2 keer 3mm uit, enz.. 

 

8. het koppig balletje 

   
 

materiaal 

 twee glazen, water en twee pingpongballetjes 

 

handeling:  

het ene glas vullen we boordevol water , het andere glas vullen we  bijna vol en in beide 

glazen leggen we een pingpongballetje. 

 

wat gaat er gebeuren ? 

in het glas boordevol water drijft het pingpongballetje precies inhet midden, in het 

andere glas drijft het balletje altijd tegen de kant 
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waarom ? 

Oppervlaktespanning op het water ontstaat omdat watermoleculen elkaar sterk 

aantrekken. (cohesie). En daardoor is het wateroppervlak als ‘t ware een dun vlies.  

In een boordevol glas staat het water lichtjes bol : het middelste gedeelte is meer 

uitgerokken en biedt dus minder weerstand en duwt het balletje niet weg. 

In het ander glas is het wateroppervlak iets hol en is daardoor de oppervlakte spanning 

in het midden sterker dan aan de rand. Het balletje wordt naar de zwakste plaats 

geduwd. 

 

 

9. Wie is het sterkst? 

 

  
 

materiaal 

 twee stevige stokken, een stevig lang touw 

 

handeling:  

- het touw is vastgemaakt aan één van de stokken en rond de 2 stokken gewikkeld 

- laat 2 personen elk een stok met de touwen vasthouden (opentrekken) en laat een 

ander aan het losse eind trekken om de stokken naar elkaar toe te trekken.  

Wie is het sterkst ? 

 

wat gaat er gebeuren ? 

de stokken dichttrekken is gemakkelijker dan ze open te houden 

 

waarom ? 

Hier is het zoals bij de katrollen: het touw waaraan getrokken wordt moet meer weg 

afleggen ( langere machtarm) en de kracht(macht) zal dan, in verhouding met die 

afgelegde weg, verminderen. of  hoe meer het touw rond de stokken gewikkeld is, hoe 

minder kracht er nodig is om via het touw de stokken bij elkaar te trekken. 
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10. Kurk uit de fles 

 

 

 

 

 

materiaal: 

een fles met een kruk erin, een zakdoek ( of een stevig touwtje ) 

 

handeling 

Hoe halen we de kurk uit de fles? 

Maak een knoop in de zakdoek en stop de knoop zover mogelijk in de fles. Schud tot de 

kurk zo recht mogelijk achter de knoop zit 

En trek aan de zakdoek 

 

Wat gaat er gebeuren ? 

Je trekt de kurk uit de fles en je hoort een (kleine) knal net zoals bij het ontkurken. 

 

Waarom ? 

Door de knoop verplaatst de kracht zich achter de kurk en duwt de knoop de kurk eruit 

Zo kan je de kurk door de hals van de fles halen ( knalt eruit) 

 

 

11. vormen van energie 

 

 

 

 

materiaal: 

een houten blokje ( bv. 8cm ; 3cm ; 2cm ); een ruberen springbal aan een touwtje, een 

ander evengroot/evenzwaar balletjes (niet veerkrachtig) ook aan een evenlang touwtje  
 

handeling 

zet het blokje rechtop en laat een balletje van op een hoogte slingeren zodat het de 

bovenkant van het blokje raakt. 

Doe dit ook met het andere balletje 
 

wat gaat er gebeuren ? 

Met welk balletje valt het blokje achterover ? 
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waarom ? 

Met het rubberen springballetje.valt het blokje om. 

Ontwikkelt de val van het rubberen balletje een grotere kracht dan de val van het 

compacte balletje? 

Beide balletjes hebben bij het raken van het blokje dezelfde energie. Maar de energie 

wordt anders omgezet. 

Bij het springballetje : bewegingsenergie: het botst hard terug en ontwikkelt eenzelfde 

kracht op het plankje maar in tegengestelde zin.  

Bij het andere balletje wordt, door de botsing, de energie omgezet in warmte. 

Energie blijft altijd behouden, maar kan wel andere vormen aannemen 

 

12. superkrachtige draadjes 

 

 
 

 

materiaal:  

2 (sterke) draadjes naaigaren en 2 helpers 

 

handeling: 

Elke helper neemt zijn stukje touw tussen beide handen vast. 

Eén helper spant het touw horizontaal (verticaal kan ook) , de andere kruist zijn touw 

erover heen (in het midden) en neemt het ook stevig vast. 

Terwijl de eerste persoon  de draad zo goed mogenlijk gespannen houdt moet de 

andere persoon nu een stevige ruk geven met de bedoeling de draad te breken van de 

eerste persoon. 

 

wat gaat er gebeuren? 

Welk touwtje gaat breken ? Dat van degene die het touwtje gespannen houdt ? of dat 

van de  persoon die dit touw probeert te breken ? 

- Het touwtje van degene die aan het andere touw trekt breekt eerst, en precies in het 

raakpunt. 

 

waarom ? 

We vragen ons af welke kracht er uitgeoefend wordt op beide touwen, daar waar ze 

elkaar raken. Het touwtje dat de grootste kracht ondervindt zal eerst breken. 

De persoon die het onderliggende draadje wil stuk trekken brengt zijn handen dichter 

bij elkaar. Zo vormt zijn touwtje een kleinere hoek dan de persoon die het draadje 

horizontaal spant, daar wordt het draadje lichtjes weggetrokken  (vormt een stompe 

hoek) 

 

De beide handen oefenen een kracht uit in het raakpunt/hoekpunt : 
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a) ligt die kracht in elkaars verlengde dan moet je de krachten van elkaar aftrekken 

b)vormen de krachten een hoek, en je wil weten welke kracht er in die hoek wordt 

uitgeoefend, dan kan je de krachten (vectoren) met “de kop-staart methode” optellen. 

Uit die methode blijkt dat de som van de 2 krachten het grootst is bij een kleinere 

hoek. 

 

Optellen van krachten: 

 
Krachten a en b : grote hoek (hoekpunt P) Krachten  a en b: kleine hoek 
Om de vector a en b op te tellen verschuif je de staart van vector b naar de kop (pijl) van vector a. 

Je vindt de som van a en b, door de staart van vector a te verbinden met de kop van vector b. 

 

  

  
Een andere proef… 
nodig :  
3 personen en een lang sterk touw ( deze keer moet het touw niet breken ) 
- 2 personen houden het touw aan de uiteinden vast 
- de 3de persoon ( een stevige kerel ) gaat in het midden van het touw staan en neemt het 
touw daar vast. 
  
bedoeling: 

 

  
De 2 personen (1 en 2) die elk een uiteinde van het 
touw vasthouden willen die middelste persoon een 
paar meter vooruittrekken ( en die persoon biedt 
weerstand !) 
  
Hoe moeten die 2 personen tov elkaar gaan staan om 
samen het meest kracht uit te oefenen om de derde 
persoon vooruit te kunnen trekken?  
Figuur a) gaan ze naast elkaar staan zodat het touw 
een scherpe hoek maakt ? 
Figuur b) gaan ze zover mogelijk uit elkaar staan 
zodat het touw een stompe hoek maakt 
  
 antwoord:  
- gaan de trekkers ( 1 en 2 ) in een rechte lijn tov van 
elkaar staan (= hoek van 180°) dan is de kracht die 
de persoon in 't midden ondervindt nul! 
- staan ze in een kleinere hoek: zie dan de kop-
staartmethode....   
daaruit blijkt dat : hoe kleiner de hoek hoe groter de 
som van de 2 krachten in het hoekpunt. 
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13. Het vallend luciferdoosje 

 

  
 

materiaal: 

 een luciferdoosje 

 

handeling: 

 laat het doosje rechtop van op zo’n 15 cm hoogte op de tafel vallen 

 

wat gaat er gebeuren ? 

 Valt het doosje om ? of blijft het rechtop staan ? 

 

waarom ? 

Als je het doosje wat openschuift vóór het vertrek dan lukt het beter dan wanneer het 

doosje volledig gesloten is bij de start. 

De reden : de kracht van het vallen wordt hier ‘verlengd’ doordat het luciferlaatje  na 

het eerste contact naar beneden schuift en dan pas de tafel raakt 

Een korte schok is heviger dan een lange schok  

 

 

14. Flessenrace 

   

materiaal:  

 5 flesjes ( plastiek flesjes van frisdrank) 

 vul 1 flesje volledig met zand, één wordt halfgevuld met zand 

 vul 1 flesje volledig met water, en één vul je tot de helft 

 1 flesjes blijft leeg 

 een tafel die je kan hellen 

 

handeling: 

 laat de 2 flesjes met zand gelijktijdig van de helling rollen 

 laat ook de 2 flesjes met water van de helling rollen 

 probeer het ook met een flesje water en zand  

 met een leeg erbij ??? 

 

wat gaat er gebeuren ? 

Rollen alle flesjes even rap?, in welke volgorde van snelheid kan je ze rangschikken? 

 

waarom ? 

Eigenlijk zijn er 2 dingen die opvallen: sommigen hebben een trage start en versnellen 

naar het einde toe, anderen hebben wel een snelle start maar worden ingehaald. 
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Wie de race wint zal dus ook afhangen van de lengte van de helling. 

Dit heeft te maken met de traagheid: een voorwerp in rust wil in rust blijven. Hoe 

zwaarder het voorwerp hoe trager het op gang komt. 

Bovendien is er ook een opvallend verschil tussen een halve fles zand en een halve fles 

water. Het zand glijdt niet langs de wand en bevindt zich, door het rollen, eens onderaan 

en eens bovenaan de fles. Daardoor gaat veel energie verloren en loopt het flesje veel 

vertraging op. Het flesje half gevuld met water heeft dit probleem niet omdat het water 

tegen de wand van het flesje glijdt  en op die manier eigenlijk blijft stilstaan. 

 

 


