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Bewegingen | havo 

Benodigdheden 

Voor dit experiment heb je nodig:  

• luchtkussenbaan met glijder 

(of licht lopend karretje) 

• twee katrollen 

• gewichtjes 

 Figuur 1 

 Figuur 2 

Experiment 2 
 

EXPERIMENT: LUCHTKUSSENBAAN  

 

Bij een luchtkussenbaan is nauwelijks sprake van wrijvingskrachten. Daardoor 

kun je een luchtkussenbaan prima gebruiken om te onderzoeken wat een 

kracht met een beweging doet (zie figuur 1). Maar ook met een licht

karretje op een vlakke tafel gaat dit experiment goed. 

 

Onderzoeksvraag 

Wat doet een nettokracht met de beweging van een voorwerp?

 

Hypothese 

Leg uit wat volgens jou het antwoord op de onderzoeksvraag zal zijn.

 

Meetopstelling 

a Bouw de opstelling van figuur 2 met een glijder (of kar)

glijder, twee katrollen en twee gewichten die via touwtje

de glijder. 

 

Uitvoering 

De twee gewichten aan de katrollen zorgen voor twee krachten op de glijder.

b Zorg dat de twee krachten even groot zijn. Hoe kun je met de glijder 

controleren of de krachten in evenwicht zijn? 

c Geef daarna de glijder een klein zetje. Wat voor soort beweging krijg je dan?

d Zorg dat de ene kracht iets groter is dan de andere kracht. Wat gebeurt er 

als je de glijder loslaat? Wat voor soort beweging is dat?

e Geef nu de glijder een kleine snelheid de andere kant 

dan? Wat voor soort beweging is dat? 

f Het zwaardere gewicht komt op een bepaald moment op de grond. De 

voortstuwende kracht valt dan weg. Staat de glijder dan ook direct stil?

 

Verwerking 

g In dit experiment komen drie verschillende soorten bewegingen voor. Welke 

drie soorten bewegingen zijn dat? 

h Noteer bij elke beweging wat daarbij geldt voor de nettokracht.

 

Conclusie 

i Wat is volgens jou het antwoord op de vraag: ‘Wat doet een 

de beweging van een voorwerp?’. 

j Wat voor soort beweging voert een voorwerp uit als de nettokracht nul is? 

En als de nettokracht niet nul is? 
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