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De proefjeskoffer: evenwicht  
 

 

Als het zwaartepunt onder het steunpunt ligt is er (stabiel) evenwicht. 

 

Wanneer het zwaartepunt zich loodrecht boven het steunpunt bevindt is er (labiel) 

evenwicht. 

 

De uitwerking van een kracht (=moment) vermeerdert naarmate de afstand tot het 

draaipunt groter wordt 

 

Een draaiend voorwerp blijft gemakkelijker in evenwicht. 

Een lang voorwerp valt trager 

 

Een lichaam dat in rust is wil in rust blijven 

Een lichaam dat in beweging is wil in beweging blijven en zijn snelheid behouden. 
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1. De vinger, de balpen en de riem 

  

 

   
 

materiaal: 

een balpen met een clip, een broeksriem  

 

handeling: 

neem de broeksriem ongeveer in het midden vast en schuif de clip over de riem 

- laat de balpen nu op één vinger balanceren 

- leg de balpen over de rand van de tafel zodat de riem naast de tafel hangt. 

  

Wat gaat er gebeuren ? 

valt de balpen van de vinger ?  van de tafel ? 

 

waarom ? 

neen de balpen valt niet. 

Het zwaarste punt van de riem is de gesp, het steunpunt is waar de balpen op je vinger 

steunt. 

Als het zwaartepunt onder het steunpunt ligt is er evenwicht. 

 

Toepassingen:  

Circus: fietsen op een koord ( met een zwaar tegengewicht onder de koord ) 

 

2. De nagel op de kop 

   
 

materiaal: 

een plank waarin een (grote) nagel (loodrecht) is geklopt en er nog enkele cm bovenuit 

steekt en nog 6 losse nagels 

 

handeling: 

schik de 6 losse nagels in evenwicht op de rechtopstaande nagel 

zie tekening: 

leg op de tafel een nagel van links naar rechts gericht 

leg 2 nagels met hun kop net over die eerste nagel, gericht naar u toe 

leg 2 nagels met hun kop net over de eerste nagel, weg van u  
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leg 1 nagel over de onderste nagel van rechts naar links (de andere nagels zitten er 

tussen). 

neem de 2 nagels die op mekaar leggen vast en leg nu de 6 nagels op de kop van de 

nagel die in de plank is geklopt. 

 

 

wat gaat er gebeuren ? 

lukt het ? vallen de nagels ? of blijven ze liggen ? 

 

waarom ? 

het zwaartepunt van de nagels komt onder het steunpunt te liggen.daardoor blijven de 

nagels in evenwicht op de rechtopstaande nagel. 

 

 

3. Bestek in evenwicht 

 

  
 

materiaal: 

een kurk, 2 vorken, een lucifer 

 

handeling: 

prik de tanden van de vork in de kurk, prik een lucifer in de kurk  

a) leg de lucifer op je vinger 

b) leg de lucifer over de rand van een fles 

c) steek nu de lucifer aan 

 

wat gaat er gebeuren ? 

a) het geheel is in evenwicht 

b) ook op de rand van de fles blijft de constructie hangen 

c) de lucifer brandt op tot het punt waarop de lucifer de rand raakt.: maar het evenwicht 

blijft  

 

waarom ? 

telkens ligt het zwaartepunt onder het steunpunt en is er evenwicht 

 

4. Een evenwichtig wijntje 
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materiaal: 

een bijna volle fles (afgesloten)  

en een plankje waarvan de onderste rand schuin (45°) is afgezaagd en met een opening 

(ook afgeschuind in dezelfde richting)  in het bovenste deel van de plank  

 

handeling: 

zet de plank schuin op de tafel en steek de hals van de fles door de opening in de plank  

en probeer beiden in evenwicht te brengen 

 

wat gaat er gebeuren ? 

kan de fles op die manier blijven staan als je de plank en de fles loslaat?  

 

 

waarom ? 

 Het kan! 

hier is het zwaartepunt niet onder het steunpunt, maar erboven. 

 Wanneer de loodlijn uit het zwaartepunt door het steunvlak gaat is er (labiel) evenwicht. 

 

5. Het scheve glas 

   

 

materiaal: 

een glas met een bodempje water in 

een weinig fijn zout ( of suiker, of droog zand ) 

 

handeling: 

maak een hoopje van het zout en plaats het glas op zijn kant in het hoopje 

 

wat gaat er gebeuren ? 

Kan je het glas schuin laten staan, zonder vast te houden ? 

 

waarom ? 

De plaats waar het glas de tafel raakt is het steunpunt. Het zwaartepunt ligt in het glas.  

Ook nu is er evenwicht als het zwaartepunt precies boven het steunvlak valt. 

Dit steunpunt is deze keer klein, dus het evenwicht zal hier ook rapper verbroken zijn. 

Een labiel evenwicht. 

 

De zoutkorreltjes helpen bij de opstelling maar zijn eigenlijk overbodig. 

Probeer daarom, eens het glas in evenwicht is, om voorzichtig de zoutkorreltjes weg te 

blazen zonder dat het glas valt. 

 

6. Evenwicht bij man en vrouw 
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materiaal: 

een man, een vrouw en 2 luciferdoosjes 

 

handeling: 

laat de 2 personen op hun knieën gaan zitten  

de rechterelleboog wordt voor de rechter knie op de grond geplaatst en de onderarm en 

gestrekte hand raken de grond. Zet dan een luciferdoosje op zijn kant net tegen de 

vingertoppen 

Eens het luciferdoosje is geplaatst worden de handen op de rug gehouden en proberen 

de twee personen vanuit die houding met hun neus het doosje om te duwen. 

 

wat gaat er gebeuren ? 

Wie kan dit zonder voorover te vallen? de man? de vrouw? of allebei? of niemand ? 

 

waarom ? 

Ook hier geldt de fysicawet: zolang de loodlijn uit het zwaartepunt door het steunvlak gaat 

is er evenwicht. Het steunvlak zijn de knieën. 

 

Maar doorgaans hebben mannen bredere schouders en smalle heupen: hun zwaartepunt 

ligt hoger dan bij vrouwen die doorgaans smallere schouders maar een breder bekken 

hebben. 

Vandaar dat vrouwen die proef doorgaans wel kunnen en mannen niet. 

 

7. Spelen met een borstel 

 

  
 

materiaal: 

 een borstelsteel (of lange stok) met een borstel eraan ( of een gewicht ) 

 

handeling: 

a) zet de stok verticaal op je vinger met het zwaarste deel bovenaan 

b) zet de stok verticaal op je vinger met het zwaarste deel onderaan 

 

wat gaat er gebeuren ? 

a) kan je de borstel in evenwicht houden op één vinger ? 

b) kan je de borstel in evenwicht houden op één vinger ? 

Welke van de 2 is het makkelijkst om in evenwicht te houden ? 

 

waarom ? 

 Hoe verder het zwaartepunt van het draaipunt ligt, hoe trager de draaiing. 

Met het gewicht bovenaan krijg je dus meer tijd om het evenwicht te herstellen en kan 

je de borstel langer op je vinger houden 

 

Variatie: 
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neem 2 evenlange holle buizen. De ene buis is verzwaard door een gewicht bovenaan in 

de buis te steken, de andere buis bevat een gewicht op ongeveer de helft van de buis. 

Zet beide buizen verticaal naast elkaar op de grond en laat ze gelijktijdig voorwaarts 

vallen. 

Welke buis vertrekt het eerst ? 

Welke buis raakt het eerst de grond ? 

 

 

8. Het loopt op wieltjes 

 

 

  

 

materiaal: ( zie foto) 

2 evengrote wielen ( van een fiets bv). die naast elkaargemonteerd staan en ter plaatse 

kunnen draaien  

een lange buis die op die wielen (velgen) kan blijven liggen  

 

handeling 

a) leg de buis op de wielen en draai nu de wielen gelijktijdig naar elkaar rond (richting 

pijl) 

b) draai nu de wielen in omgekeerde richting  

 

wat gaat er gebeuren ? 

Waar gaat de buis naartoe ? 

a) In het eerste geval (situatie zoals op tekening 1) schuift de buis eerst naar rechts, 

maar dan terug naar links; de buis valt niet. 

b) Nu schuift de buis naar links en valt  

 

waarom ? 

a) omdat, bij de aanvang de buis niet precies in het midden ligt steunt het gewicht het 

meest op het wiel A: dit wiel draagt de buis en voert ze mee naar rechts. 

Daarna is het wiel B die het meeste gewicht krijgt en dan draait de buis mee met wiel B. 

b) bij de aanvang ligt het meeste gewicht op wiel A, dit wiel draait nu naar links en de 

buis schuift door naar links tot ze valt. 

 

 

9. Evenwichtspel 
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materiaal: 

een fles (van glas of een plastieken fles gevuld met zand), een ronde platte schotel die 

op die fles kan blijven staan, een aantal kleine, niet breekbare voorwerpen ( geldstuk, 

een dopje, een lepeltje, een vijs …), lichte en zware om op die plaat te leggen. En een 

klein balletje ( of knikker) die op de opening van de fles kan gelegd worden. 

 

handeling: 

- leg het balletje op de flessenhals  

- verdeel de voorwerpen op de plaat en leg de plaat in evenwicht op de fles 

- haal nu voorzichtig één voor één de voorwerpen weg zonder dat de plaat valt 

 

wat gaat er gebeuren? 

Verliest de plaat onmiddellijk haar evenwicht of maakt het verschil uit wat je 

wegneemt? 

 

waarom ? 

Wat zwaar is, en ver van het steunpunt ligt heeft de meeste uitwerking op het 

evenwicht. Om het evenwicht zo lang mogelijk te behouden verwijder je voorwerpen 

die licht zijn en dicht bij het middelpunt liggen. 

We kunnen de schijf vergelijken met een wipplank: die is in evenwicht als  

last x lastarm= macht maar machtarm. Maar op de schijf beïnvloeden de verschillende 

voorwerpen elkaar.en krijg je dus de som van de krachten die voor evenwicht zorgen. 

 

10. Het koppig vaasje 

 

 
 

materiaal ( zie koffer): 

een pingpongballetje : middendoorgesneden en half gevuld met boetseerklei. In de 

andere helft wordt een gaatje geboord waar precies een buisje (rietje) in past. De 2 

helften worden weer op mekaar geplakt. 

Een nageltje dat precies in het buisje past 

 

handeling 

a) probeer het balletje op tafel te plaatsen dat het buisje rechtop staat 

b) probeer het balletje  op tafel neer te leggen zodat het rietje op de tafel rust 

c) probeer het balletje neer te leggen met de nagel in het buisje 

d)  
wat gaat er gebeuren? 

a) geen probleem, het balletje blijft rechtop 

b) dit lukt niet 

c) met de nagel in het buisje lukt het wel 

d)  
waarom 
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het zwaartepunt (met boetseerklei) van het balletje ligt dicht bij het draaipunt / 

steunpunt : en dit maakt dat het altijd terug in evenwicht opzijn draaipunt gebracht 

wordt. 

Door de nagel in het buisje te stoppen komt het zwaartepunt hoger te liggen en nu is het 

evenwicht labieler. Als je het buisje wat schuin houdt ( uit evenwicht brengt) gaat het 

nu wel kantelen. 

 

 

11. Afruimen: 

   

 materiaal: 

een doek ( keukenhanddoek, tafelkleedje); een fles halfvol water; een lepeltje… 

 

handeling 

leg het tafelkleedje met een ruime rand over de tafel. 

Dek de tafel : zet op het tafelkleedje de fles, het glas, de lepel 

Trek met een stevige ruk het tafelkleedje vanonder de voorwerpen op de tafel: Doe dit 

door het tafelkleed vast te nemen met het afhangende deel en een snelle ruk naar 

beneden te geven. 

 

wat zal er gebeuren? 

a) Knalt het servies op de grond ?  

c) of trek je enkel het tafelkleedje weg en blijft alles staan  

 

waarom? 

Indien je werkelijk de ruk aan het tafelkleed snel en naar beneden toe heb gegeven 

zullen de voorwerpen op tafel blijven staan. 

Dit heeft te maken met ‘ traagheid’ : het wegtrekken gaat zo snel dat de voorwerpen op 

het doek te traag reageren. 

Een lichaam dat in rust is wil in rust blijven 

 

Toepassingen: 

- als je rechtop staat in de bus als die vertrekt blijf je een beetje achter; als je in een 

wagen zit die plots afremt blijf je zelf voorwaarts bewegen.  

 

12. Snel, sneller, snelst 

 

 

 

 

materiaal:  

een geldstuk 

 

handeling: 

plooi je elleboog zo dat je hand naast je oor komt en je onderarm horizontaal is. Leg een 

muntstuk op je onderarm dicht tegen je elleboog. En je vrije hand hou je nu op je rug. 

Probeer nu met je hand ( van naast je oor ) het geldstuk te nemen dat op je elleboog ligt. 
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wat zal er gebeuren ? 

lukt het om het geldstuk te nemen, of niet ? 

 

waarom ? 

na een paar keer oefenen lukt het zeker. Ook hier geldt weer de regel: een lichaam dat in 

rust is wil in rust blijven. Het geldstuk ‘aarzelt’ vooraleer het naar beneden valt, en 

daardoor kan je het opvangen. 

 

13. De luie waterpas 

 

  
 

materiaal: 

een waterpas 

 

handeling: 

leg de waterpas plat op de tafel: in rust is de luchtbel precies in het midden. 

We verschuiven nu  snel de waterpas naar rechts. 

 

wat zal er gebeuren ? 

Wat gaat er gebeuren met die luchtbel: blijft die mooi in ’t midden, of heeft ze last van 

traagheid ? 

 

waarom ? 

Inderdaad het traagheidsverschijnsel speelt hier mee. Maar niet de luchtbel blijft achter 

bij het plotse verschuiven. Er zit ook water in de waterpas en die heeft een grotere 

massa dan lucht.  Het water zal dus achterblijven en de luchtbel wordt daardoor sneller 

in de bewegende richting geduwd. 

Water heeft een grotere massa dan lucht en dus ook een grotere traagheid. 

 

14. Springen en gooien 

   

 

materiaal: 

een bal 

 

handeling: 

a) sta stevig op de grond en gooi met een gestrekte arm een bal ongeveer een meter 

recht omhoog en probeer de bal met dezelfde hand terug op te vangen 

b) loop een eindje flink door met de bal in je hand en probeer dan de bal, met een 

gestrekte arm, ongeveer 1 m.  recht omhoog te gooien terwijl je verder loopt en 

…probeer de bal op te vangen 

 

wat zal er gebeuren ? 

a) lukt het ? 

b) of valt de bal achter jou? of boven jou ? of voor jou neer 
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waarom ? 

De bal valt in beide gevallen voor jou neer zodat je hem, ook al lopend, kan opvangen. 

Terwijl jij liep had je de bal in je handen: dus ook de bal verplaatste zich voorwaarts.  

De traagheid zorgt ervoor dat de bal, ook al duwde je hem met een verticale kracht 

omhoog zich nog verder voorwaarts verplaatst met dezelfde snelheid als waarbij jij je 

verplaatst. 

Want een lichaam in beweging, wil in beweging blijven 

 

15. Het zatte ei 

 

 

 

 

materiaal: 

2 eieren die uitwendig niet verschillen maar waarvan één hardgekookt is en één vers en 

rauw. 

 

Handeling: 

leg beide eieren op een gladde tafel en geef beiden een zetje zodat ze beginnen 

rondtollen  

zet ze nu ook rechtop en geeft ze een tik zodat ze over hun langste zijde gaan 

ronddraaien 

 

wat gaat er gebeuren ? 

Draaien beide eieren op dezelfde manier rond ? 

Welk ei draait het ‘elegants ‘ ? 

 

waarom ? 

Het hardgekookte ei: daarvan vormt inhoud en schaal één geheel: een draaiing zal dus 

vlot uitgevoerd worden. 

Het rauwe ei: daarvan is de inhoud niet vast verbonden met de schaal. De dooier hierin 

heeft de grootste massa en zal dus meest onderhevig zijn aan de wetten van de 

traagheid. 

Het ei zal wentelen, maar de inhoud blijft nog eventjes stilstaan en op die manier 

weerstand bieden tegen vlotte wentelingen 

 


