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Reader:  Beweging 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorkennis 
Deze reader is het vervolg op de readers:  
• “Beweging” van de tweede klas: link naar reader 1) 
• “Krachten en beweging” van de derde klas: link naar reader 2) 

  

1) 2) 

http://rwi-natuurkunde.nl/aanteken/VWO/V2/Beweging.pdf
http://rwi-natuurkunde.nl/aanteken/VWO/V3/Krachten%20en%20beweging.pdf
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Beweging 
 
In de wereld om je heen komen vele 
soorten bewegingen voor. Zeer complexe 
en zeer eenvoudige. Om deze bewegingen 
te meten, te beschrijven en te verklaren is 
een aantal grootheden vereist.  
Hoe laat je bijvoorbeeld de 
computergeanimeerde figuur van Smeagol 
in de filmen “The Lord of the Rings” en “The 
Hobbit” bewegen, of hoe bereken je de 
baan van de bal in een honkbalwedstrijd? 
In het komende stuk zullen een aantal 
grootheden uit de onderbouw terugkomen. 
Er komen geen nieuwe grootheden bij. 
Bewegingen, zoals die van de acteur of de 
bal, zoals die hiernaast staan weergegeven, 
zijn vooralsnog een graadje te complex om 
te beschrijven. Daarom zullen we ons in 
eerste instantie beperken tot de twee 
eenvoudigste typen beweging, namelijk de 
eenparige rechtlijnige beweging en de 
eenparig versnelde rechtlijnige beweging. 
 
Een eenparige rechtlijnige beweging heeft als kenmerk dat de snelheid constant is, 
zowel wat betreft grootte als wat betreft richting. 
Een eenparig versnelde rechtlijnige beweging heeft als kenmerk dat de versnelling 
constant is, zowel wat betreft grootte als wat betreft richting. 
 
 
 
Geïnteresseerd in professionele toepassingen? 
Motion capture voor onder andere filmen en spellen. Kijk eens bij onderstaand bedrijf. 
link naar site 1) 
 
Bewegingsleer, oftewel kinematica, in de sport. Kijk eens naar onderstaand filmpje. 
link naar filmpje 2) 

 

Een masteropleiding in de sportfysiotherapie maakt ook gebruik van bewegingsleer, 
oftewel kinematica.  
link naar filmpje 3) 
 
 
Terug naar de twee eenvoudigste typen beweging waarmee je moet kunnen rekenen. 

1) 2) 3) 

http://www.xsens.com/products/xsens-mvn/
https://www.procarebv.nl/motion-capture-een-voorbeeld-uit-de-sportpraktijk/
https://www.somt.nl/onderwijs/hbo-masteropleidingen/sportfysiotherapie/
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Diagrammen 
Voor beide typen beweging moet je drie diagrammen kunnen tekenen, te weten een  
(s,t)-diagram, een (v,t)-diagram en een (a,t)-diagram. 
 
Eenparige rechtlijnige beweging 

Eenparig versnelde rechtlijnige beweging 

Met een diagram kun je drie dingen doen, te weten een punt aflezen, een steilheid 
bepalen en een oppervlakte bepalen. 
Welke grootheid overeenkomt met de steilheid van een grafiek, respectievelijk het 
oppervlak onder een grafiek, kan worden herkend aan de eenheid. 
 
Een oppervlakte is bijvoorbeeld hoogte keer breedte. Dit toegepast op bovenstaande 
diagrammen betekent dat de eenheid van de oppervlakte onder een grafiek gelijk is aan 
de eenheid van de verticale as vermenigvuldigd met de eenheid van de horizontale 
as. 
Een steilheid is bekend uit de wiskunde. Voor een rechte lijn geldt: y = a⋅x, hierin is a de 
steilheid (richtingscoëfficiënt) van de lijn. Met andere woorden a = Δy/Δx. Dit toegepast 
op bovenstaande diagrammen betekent dat de eenheid van de steilheid van een grafiek 
gelijk is aan de eenheid van de verticale as gedeeld door de eenheid van de 
horizontale as. 
 
Vaak zul je de steilheid op een punt van een grafiek moeten bepalen daar waar de 
grafiek niet recht is. In de wiskunde heb je geleerd dat je dan de steilheid van een 
raaklijn moet nemen. Mocht je niet meer goed weten hoe dat werkt, kijk dan eens naar 
de filmpjes in onderstaande links. 
Tekenen van een raaklijn: link naar filmpje 1). 
Bepalen van de steilheid van een raaklijn: link naar filmpje 2). 
 
 
  

1) 2) 

http://www.youtube.com/watch?v=Fai1vQ3znwc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=NjohX-fx3hA
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Informatie uit diagrammen halen 
 
Eenparige rechtlijnige beweging.  
 
Wat stelt de steilheid in een (s,t)-diagram voor? 
 
Kijk naar de eenheid:  
 
Δy
Δx

=
eenheid verticale as

eenheid horizontale as
=

m
s

= m/s 
 
De m/s is de eenheid voor de grootheid snelheid, dus uit de steilheid van de grafiek in 
een (s,t)-diagram kan de snelheid worden afgeleid.  
Het (s,t)-diagram voor een eenparige rechtlijnige beweging is een rechte lijn, dus de 
steilheid is voor elk tijdstip t hetzelfde. De snelheid is dus op elk tijdstip t hetzelfde, dus 
constant. Dit moet ook, daar voor dit type beweging de snelheid per definitie constant is 
zowel wat betreft grootte als wat betreft richting. 
 
Wat stelt de steilheid in een (v,t)-diagram voor? 
 
Kijk naar de eenheid:  
 
Δy
Δx

=
eenheid verticale as

eenheid horizontale as
=

m/s
s

= m/s2 
 
De m/s2 is de eenheid voor de grootheid versnelling, dus uit de steilheid van de grafiek 
in een (v,t)-diagram kan de versnelling worden afgeleid.  
Het (v,t)-diagram voor een eenparige rechtlijnige beweging is een horizontale rechte lijn, 
dus de steilheid is voor elk tijdstip t gelijk aan 0 m/s2. De versnelling is op elk tijdstip t 
dus 0 m/s2. Dit moet ook, daar voor dit type beweging de snelheid per definitie constant 
is zowel wat betreft grootte als wat betreft richting.  
 
Wat stelt de oppervlakte onder de grafiek in een (v,t)-diagram voor? 
 
Kijk naar de eenheid:  
 
Δy ∙ Δx = eenheid verticale as ∙ eenheid horizontale as = �

m
s
� ∙ s = m 

 
De m is de eenheid voor een afstand, dus uit de oppervlakte onder de grafiek in een  
(v,t)-diagram kan een afstand worden afgeleid.  
Het (v,t)-diagram voor een eenparige rechtlijnige beweging is een horizontale rechte lijn, 
dus de oppervlakte (= afgelegde weg s) onder de grafiek is gelijk aan hoogte v keer 
breedte t. Ofwel in formulevorm s = v⋅t.  
Dit is een vergelijking voor een rechte lijn door de oorsprong (vergelijk maar met y = a⋅x 
met y = s, a = v en x = t) 
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Eenparig versnelde rechtlijnige beweging. 
 
Wat stelt de steilheid in een (s,t)-diagram voor? 
 
Kijk naar de eenheid:  
 
Δy
Δx

=
eenheid verticale as

eenheid horizontale as
=

m
s

= m/s 
 
De m/s is de eenheid voor de grootheid snelheid, dus uit de steilheid van de grafiek in 
een (s,t)-diagram kan de snelheid worden afgeleid.  
Het (s,t)-diagram voor een eenparige rechtlijnige beweging is een parabool, dus de 
steilheid is voor elk tijdstip t verschillend. In het (s,t)-diagram van een eenparig 
versnelde rechtlijnige beweging neemt de steilheid van de grafiek toe bij toenemende t. 
Met andere woorden de snelheid neemt toe bij toenemende t. 
 
Wat stelt de steilheid in een (v,t)-diagram voor? 
 
Kijk naar de eenheid:  
 
Δy
Δx

=
eenheid verticale as

eenheid horizontale as
=

m/s
s

= m/s2 
 
De m/s2 is de eenheid voor de grootheid versnelling, dus uit de steilheid van de grafiek 
in een (v,t)-diagram kan de versnelling worden afgeleid.  
Het (v,t)-diagram voor een eenparig versnelde rechtlijnige beweging is een rechte lijn, 
dus de steilheid is voor elk tijdstip t hetzelfde. De versnelling is op elk tijdstip t hetzelfde, 
dus constant. Dit moet ook, daar voor dit type beweging de versnelling per definitie 
constant is zowel wat betreft grootte als wat betreft richting. 
 
Wat stelt het oppervlak onder de grafiek in een (v,t)-diagram voor? 
 
Kijk naar de eenheid:  
 
Δy ∙ Δx = eenheid verticale as ∙ eenheid horizontale as = �

m
s
� ∙ s = m 

 
De m is de eenheid voor een afstand, dus uit de oppervlakte onder de grafiek in een  
(v,t)-diagram kan een afstand worden afgeleid.  
Het (v,t)-diagram voor een eenparige rechtlijnige beweging is een rechte lijn, dus de 
oppervlakte (= afgelegde weg s) onder de grafiek is gelijk aan ½ keer basis t keer 
hoogte v (oppervlakte van een driehoek). Ofwel in formulevorm s = ½⋅v⋅t.  
We hadden voor dit type beweging al afgeleid dat v = a⋅t. Dus s = ½⋅(a⋅t)⋅t = ½⋅a⋅t2. 
Dit is een vergelijking voor een parabool (vergelijk maar met y = a⋅x2 met y = s, a = ½⋅a 
en x = t). 
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Wat stelt het oppervlak onder de grafiek in een (a,t)-diagram voor? 
 
Kijk naar de eenheid:  
 
Δy ∙ Δx = eenheid verticale as ∙ eenheid horizontale as 
              = �

m
s2
� ∙ s =

m
s

= m/s 
 
De m/s is de eenheid voor de grootheid snelheid, dus uit de oppervlakte onder de 
grafiek in een (a,t)-diagram kan de snelheid worden afgeleid.  
Het (a,t)-diagram voor een eenparige rechtlijnige beweging is een horizontale rechte lijn, 
dus de oppervlakte (= snelheid v) onder de grafiek is gelijk aan hoogte a keer breedte t. 
Ofwel in formulevorm v = a⋅t.  
Dit is een vergelijking voor een rechte lijn door de oorsprong (vergelijk maar met y = a⋅x 
met y = v, a = a en x = t). 
 
 
 
Wat stelt de steilheid in een (a,t)-diagram voor? 
 
Kijk naar de eenheid:  
 

Δy
Δx

=
eenheid verticale as

eenheid horizontale as
=
�m

s2�

s
=

m
s3

= m/s3 

 
De eenheid m/s3 ken je niet, dus uit de steilheid in een (a,t)-diagram 
kan niets worden afgeleid.  
 
Wat stelt het oppervlak onder de grafiek in een (s,t)-diagram voor? 
 
Kijk naar de eenheid:  
 
Δy ∙ Δx = eenheid verticale as ∙ eenheid horizontale as 
              = m ∙ s = m s 

 
De eenheid m s ken je niet, dus uit de oppervlakte onder 
een (s,t)-diagram kan niets worden afgeleid.  
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Formules 
We hebben dus nu, door te kijken naar steilheden en oppervlaktes, de volgende 
formules voor de twee typen beweging gevonden. 
 
Eenparig rechtlijnige beweging 
Kenmerk: snelheid is constant wat betreft grootte en richting. 
Er geldt:  1) s = v⋅t 
  2) v = constant 
  3) a = 0 m/s2 
 
Eenparig versnelde rechtlijnige beweging 
Kenmerk: versnelling is constant wat betreft grootte en richting 
Er geldt: 1) s = ½⋅a⋅t2 
  2) v = a⋅t 
  3) a = constant 
 
 
 
Samenvattend: 
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Notatie van uitwerkingen 
 
In dit stadium van het schooljaar zijn we toe aan het maken van de klassieke opgaven 
zoals je die gewend bent uit de onderbouw. Het is dan ook aan de tijd even stil te staan 
bij de manier waarop uitwerkingen van opgaven dienen te worden genoteerd. Er zijn 
namelijk vanuit het correctievoorschrift voor het centraal schriftelijk eindexamen (en dus 
ook het schoolexamen en alle andere toetsen) tal van eisen waaraan je moet voldoen 
om alle scorepunten voor een opgave te krijgen. Voldoe je niet aan die eisen, kost je 
dat punten, ook al is de uitkomst in principe goed! 
Daarnaast zijn de opgaven in de bovenbouw complexer dan die van de onderbouw. 
Jouw notatie dient ondanks de toegenomen complexiteit overzichtelijk te blijven! 
 
Eisen waaraan je moet voldoen 
• Noteer de formule die je gebruikt eerst in letters. 
• Geef de grootheden die in deze formule moeten worden ingevuld in de juiste 

eenheid. 
• Noteer de uitkomst in het juiste aantal significante cijfers en vergeet de eenheid 

niet. 
 
Wijze van noteren om aan de eisen te voldoen 
Even zonder verhaaltje rond de vraag. 
Gegeven: s = 20 m, v = 25 m/s                          Gevraagd: t. 
 
Na het lezen van de opgave weet je welke formule je dient te gebruiken. 
Om t te bereken heb je s en v nodig en wel in de eenheden meter en meter per seconde. 
 
Notatie van de uitwerking: 
 
s = v ∙ t 
∗ s = 20 m 
∗ v = 25 m/s 

⇒ t = 0,80 s 
 
Met de sterretjes wordt aangegeven welke grootheden, in welke eenheden, in de 
formule moeten worden ingevuld om de gevraagde grootheid te berekenen. De 
sterretjes dienen recht onder elkaar te staan, zodat duidelijk is bij welke formule deze 
moeten worden ingevuld.  
Het “daaruit volgt”-pijltje geeft aan wat de naam al zegt: als je de grootheden, in de 
gegeven eenheden, invult, krijg je dat uit. Zorg dat het pijltje recht onder de 
oorspronkelijk formule wordt uitgelijnd, zodat duidelijk is bij welke formule die regel 
hoort. 
Deze notatie kan zeer ver worden uitgebreid en blijft ondanks de complexiteit van de 
opgave overzichtelijk. Op de volgende bladzijde staat een complexer voorbeeld om je te 
laten zien wat ik bedoel. Stel je deze berekening eens voor als alles, zonder sterretjes, 
gewoon in de kantlijn zou staan. Dat is als een artikel lezen waarin geen punten, 
komma’s en paragrafen voorkomen. Niet onmogelijk om te lezen, maar wel vervelend.  

1) de formule (de basisvorm, dus niet omgeschreven met balansmethode) 
2) inspringen, sterretje, benodigde grootheid in juiste eenheid.  
3) inspringen, sterretje, benodigde grootheid in juiste eenheid.  
4) terugspringen, “daaruit volgt”-pijl, uitkomst met juiste eenheid. 
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Dit is alleen om het nut van de notatiewijze te laten zien. Je hoeft op dit punt nog niet te 
snappen wat er staat.  
 
Een auto trekt op vanuit stilstand. Gedurende de eerste 150 m versnelt de auto met een 
versnelling van 1,5 m/s2. Daarna rijdt de auto nog 1,5 km met constante snelheid 
verder. Bereken de tijd die deze auto nodig heeft om deze rit af te leggen. 
Noteer jouw uitkomst in twee significante cijfers. 
 
ttot = t1 + t2 
∗ t1:     Het is een eenparig versnelde rechtlijnige beweging 

Dus er geldt: 
1)  s1 = ½ ∙ a ∙ t12 
2)  v = a ∙ t1 
3)  a = constant 

 
1)  s1 = ½ ∙ a ∙ t12 

∗ s = 150 m 
∗ a = 1,5 m/s2 

 ⇒ t1 = 14,14 s 
2)  v = a ∙ t1 

∗ a = 1,5 m/s2 
∗ t1 = 14,14 s 

 ⇒  v = 21,21 m/s 
3)  a = 1,5 m/s2 

 ⇒  t1 = 14,14 s 
∗ t2:     Het is een eenparige rechtlijnige beweging 

Dus er geldt: 
1)  s2 = v ∙ t2 
2)  v = constant 
3)  a = 0 m/s2 
 

1)  s2 = v ∙ t2 
∗ s2 = 1,5 km = 1,5 ∙ 103 m 
∗ v = 21,21 m/s 

 ⇒ t2 = 70,72 s 
2)  v = 21,21 m/s 
3)  a = 0 m/s2 

 ⇒  t2 = 70,72 s 
⇒  ttot = 84,86 = 85 s  

 

 
Pas bij de laatste stap schrijf je het eindresultaat in het juiste aantal significante cijfers. 
In de tussenstappen niet te veel afronden, anders stapel je afrondfouten. 
  

⇒ 

⇒ 
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Als je goed kijkt zie je 6 verschillende berekeningen. Het 
is een beetje het idee van de Russische matroesjka 
poppetjes die je waarschijnlijk wel kent. 
Daarnaast zie je deze structuur ook terug bij geneste 
structuren computerprogramma’s.
 
 

 ttot = t1 + t2 
∗ t1:     Het is een eenparig versnelde rechtlijnige beweging 

Dus er geldt: 
1)  s1 = ½ ∙ a ∙ t12 
2)  v = a ∙ t1 
3)  a = constant 
 

invullen 
1)  s1 = ½ ∙ a ∙ t12 

∗ s = 150 m 
∗ a = 1,5 m/s2 
⇒ t1 = 14,14 s 

2)  v = a ∙ t1 
∗ a = 1,5 m/s2 
∗ t1 = 14,14 s 
⇒  v = 21,21 m/s 

3)  a = 1,5 m/s2 
⇒  t1 = 14,14 s 
∗ t2:     Het is een eenparige rechtlijnige beweging 

Dus er geldt: 
1)  s2 = v ∙ t2 
2)  v = constant 
3)  a = 0 m/s2 
 

invullen 
1)  s2 = v ∙ t2 

∗ s2 = 1,5 km = 1,5 ∙ 103 m 
∗ v = 21,21 m/s 
⇒ t2 = 70,72 s 

2)  v = 21,21 m/s 
3)  a = 0 m/s2 

⇒  t2 = 70,72 s 
⇒  ttot = 84,86 = 85 s  
  

3 

4 

6 

⇒ 

⇒ 

5 

2 
1 
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Het is met deze notatiewijze meteen duidelijk welke grootheden bij welke formule horen. 
Daarnaast dwingt deze notatiewijze ook een zekere systematische manier van werken 
af, wat zeker bij complexere opgaven de kans om de opgave succesvol op te lossen 
vergroot. Daarnaast, zeker niet onbelangrijk, voldoe je aan alle eisen die het centraal 
schriftelijk stelt aan de notatie van berekeningen.  
Bij deze notatie kun je extra regels toevoegen, maar je mag er geen weglaten. 
Je mag bijvoorbeeld balansmethoderegels toevoegen. 
 
Hierbeneden is ter illustratie nog een voorbeeld gegeven dat je tegen kunt komen in de 
reader “Elektriciteit” verderop in het schooljaar. 
 
Een draadweerstand bestaande uit een constantaandraad van 2,0 m en een doorsnede 
van 0,15 mm wordt in serie geschakeld met een weerstand van 10 Ω en aangesloten op 
een spanningsbron van 25 V. Eén kilowattuur kost 23 eurocent.  
Bereken hoeveel eurocent deze schakeling aan elektrische energie kost als deze  
150 minuten in bedrijf is.

 
 
kostprijs = E ∙ 23 
∗ E = P ∙ t 

∗ t = 150 min. = 2,5 h 
∗ P = Ub ∗ Ib 

∗ Ub = 25 V 
∗ Ib:     Ub = Ib ∗ Rv 

∗ Ub = 25 V 
∗ Rv = Rdraad + R 

∗ R = 10 Ω 

∗ Rdraad = ρ ∙
ℓ
A

 

∗ ρ = 0,45 ∙ 10−6 Ωm 
∗ ℓ = 2,0 m 
∗ A = π ∙ r2 

∗ r =
d
2

=
0,15 ∙ 10−3

2
= 0,075 ∙ 10−3 m 

⇒ A = 1,7671 ∙ 10−8 m2 
⇒ Rdraad = 50,9296 Ω 

⇒ Rv = 60,9296 Ω 
⇒ Ib = 0,4103 A 

⇒ P = 10,2577 W = 10,2577 ∙ 10−3 kW 
⇒ E = 2,564 ∙ 10−2 kWh 

⇒ kostprijs = 0,5898 eurocent = 0,59 eurocent 
 
  

7 

6 

5 

4 

3 

2 
1 
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Opgaven 
 
Opgave: Aventador SVJ Roadster 
Een Aventador SVJ Roadster trekt op een lange 
rechte weg eenparig versneld op. Volgens 
Lamborghini heeft deze auto slechts 2,9 s nodig 
om een snelheid van 100 km/h te bereiken en 
heeft de auto een topsnelheid van 350 km/h. 
a) Bereken de versnelling van de auto  

gedurende het optrekken. 
b) Bereken de minimale afstand die deze auto 

nodig heeft om zijn topsnelheid van  
350 km/h te halen. 

 
Leuke auto?  Kijk eens bij de site van de fabrikant: link naar site 1). 
Klein nadeeltje …… hij kost € 600.000,-. 
 
Opgave: Boeing 747-400  op startbaan 
Een Boeing 747-400 staat op een horizontale 
rechte startbaan klaar voor vertrek. Zie 
nevenstaande afbeelding. 
Het vliegtuig versnelt vanuit stilstand met een 
constante versnelling over een afstand van 2,0 km. 
Om op te kunnen stijgen, moet het vliegtuig een 
minimumsnelheid van 280 km/h bereiken. 
Bereken de versnelling die het vliegtuig moet 
hebben om na 2,0 km de minimumsnelheid van  
280 km/h te hebben. 
 
Opgave: Fietser voor stoplicht 
Een fietser remt voor een stoplicht. In 
nevenstaande (s,t)-diagram is de afgelegde 
weg s van de fietser gegeven als functie van 
de tijd t. 
a) Bepaal tussen welke twee tijdstippen de 

fietser aan het remmen was. 
b) Bepaal de snelheid van de fietser vóór 

hij met remmen begon. 
c) Bepaal de snelheid van de fietser op het 

tijdstip t = 5,5 s. 
d) Bepaal de gemiddelde snelheid van de 

fietser tussen 3,0 s en 12,0 s. 
  

1) 

https://www.lamborghini.com/en-en/models/aventador/aventador-svj-roadster
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Opgave: Stevige oren 
Lees het artikel. 
 

Bron: Spits, 9 februari 2000 
 
In het (v,t)-diagram is 
weergegeven hoe de 
snelheid van de auto 
tijdens het op gang 
komen afhangt van de 
tijd. 
a) Bepaal de versnelling 

van de auto op het 
tijdstip t = 9,0 s. 

De afstand tussen het 
startpunt en de 
eindstreep is 20 m.  
Na ongeveer 12 s blijft de 
snelheid constant totdat 
de auto over de 
eindstreep rijdt. 
b) Bepaal hoe lang de recordpoging duurt. 

Geef jouw antwoord in twee significante cijfers. 
 
 
Vrije val 
 
Een vrije val is een beweging waarbij alleen de zwaartekracht van invloed is. Daarmee 
is de vrije val bij de natuurkunde iets anders dan de vrije val in het Nederlands 
taalgebruik, want in het Nederlands taalgebruik is de beweging die bijvoorbeeld een 
parachutist uitvoert voordat deze zijn parachute opent ook een vrije val. Maar zelfs 
zonder geopende parachute ondervindt een parachutist behoorlijk wat wrijving. Er 
werken dan dus twee krachten namelijk de zwaartekracht en de wrijvingskracht. 
Daarmee is die beweging volgens de natuurkundige definitie dus geen vrije val. 
Een beweging is alleen als vrije val te beschouwen als of de zwaartekracht de enige 
kracht is die werkt of als de andere krachten verwaarloosbaar klein zijn ten opzichte van 
de zwaartekracht zodat effectief alleen de zwaartekracht een rol speelt. 
Galileo Galilei heeft zich in de 16e eeuw bezig gehouden met onderzoek aan 
bewegingen. Eén van de ontdekkingen die hij heeft gedaan is dat de versnelling die 
vallende voorwerpen krijgen ten gevolge van de zwaartekracht onafhankelijk is van de 
massa. 
Uit ervaring weet je dat als je een hamer en een veer vanaf dezelfde hoogte laat vallen 
de hamer eerder op de grond is dan de veer. Met andere woorden, dat de hamer een 
grotere versnelling heeft gekregen dan de veer. 
  

Je moet wel heel stevige oren hebben, wil je in staat zijn om 
een 4000 kg wegende auto met je oorschelp voort te trekken. Li 
Jian Hua lukte dat afgelopen dinsdag in Shanghai. De Chinees 
had een klem aan zijn oor bevestigd en sleepte de zware auto 
twintig meter verder. Hij komt met zijn daad in het Guinness 
Book of Records. 
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Volgens Galilei is dit enkel en alleen het gevolg van de wrijvingskracht. Voor de hamer 
geldt dat de wrijvingskracht verwaarloosbaar klein is vergeleken met de zwaartekracht 
op de hamer, maar voor de veer is de wrijvingskracht niet verwaarloosbaar ten opzichte 
van de zwaartekracht op de veer. Volgens hem zou de veer dus even snel vallen als de 
hamer, als je in staat zou zijn de wrijving op de veer te elimineren. Omdat de 
wrijvingskracht in dit geval wordt veroorzaakt door de lucht, zou je dus de lucht moeten 
verwijderen en dan het experiment uitvoeren. Dit is precies wat de astronauten van de 
Apollo 15 op de maan hebben gedaan. Op de maan is namelijk geen atmosfeer 
waardoor er geen luchtwrijving kan zijn. In het filmpje onder onderstaande link kun je 
het betreffende experiment van de astronauten zien. 
link naar filmpje 1) 
 
Het blijkt dat de versnelling die een voorwerp 
krijgt ten gevolge van de zwaartekracht aan 
het aardoppervlak in Nederland gelijk is aan  
9,81 m/s2. Op de maan blijkt deze versnelling 
slechts 1,63 m/s2 te zijn omdat de maan 
kleiner is dan de aarde.  
Een vrije val is een beweging met een 
constante versnelling en is dus een eenparig 
versnelde beweging. Alle eerder geleerde 
vergelijkingen voor de eenparig versnelde 
beweging zijn dus geldig voor de vrije val. 
 
 
Opgave: Vrije val 
Galilei maakte voor het eerst het onderscheid tussen een 
valbeweging in het algemeen en een vrije valbeweging in 
het bijzonder. Het verhaal gaat dat Galilei zijn onderzoek 
verrichte bij de toren van Pisa waar hij zware loden kogels 
van de top naar beneden liet vallen en zo onderzocht wat 
de rol van de massa van de kogel was bij de valbeweging.  
Galilei zou het volgende experiment uitgevoerd kunnen 
hebben: 
Hij laat een kogel met een massa van 4,45 kg vanaf een 
hoogte van 50,0 m hoogte vallen. 
Ga uit van een vrije val. 
a) Bereken hoe lang het duurt voordat de kogel de grond raakt. 

Geef jouw antwoord in het juiste aantal significante cijfers. 
b) Teken het (v,t)-diagram behorende bij deze valbeweging voor t = 0 s tot t = 5,0 s. 

Geef een toelichting met berekening(en). 
c) Schets in hetzelfde diagram hoe het (v,t)-diagram er uit zou zien als de wrijving niet 

te verwaarlozen zou zijn. 
  

1) 

http://www.youtube.com/watch?v=5C5_dOEyAfk
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(Plaats, tijd)- diagram versus (afstand, tijd)- diagram 
 
Als voorbeeld om het verschil tussen deze beide 
diagrammen duidelijk te maken nemen we een 
slingerbeweging. 
Het (s,t)-diagram van de slingerbeweging ziet er als volgt uit: 
 

De slingerbeweging begint vanuit 
de evenwichtstand naar rechts. 
De afgelegde weg neemt 
voortdurend toe, zoals duidelijk  
blijkt uit het nevenstaande (s,t)-diagram. 
Dit diagram heeft een aantal nadelen. 
• De verticale as wordt heel snel heel groot, omdat dit type 

grafiek alleen maar kan stijgen. 
• De steilheid van de raaklijn, welke de snelheid op het 

desbetreffende tijdstip geeft, geeft wel de juiste grootte 
van de snelheid maar niet de juiste richting. Bedenk dat 
een naar rechts gerichte snelheid positief is en een naar 
links gerichte snelheid negatief. Een naar links gerichte 
snelheid zou dus overeenkomen met een dalende raaklijn, 
dit is per definitie niet mogelijk in een (s,t)-diagram. 

• Een (s,t)-diagram begint altijd in de oorsprong. 
 

Om de beperkingen van 
een (s,t)-diagrammen op te 
lossen kun je gebruik 
maken van een  
(x,t)-diagram.  
In een (x,t)-diagram zet je 
niet de totale afgelegde 
weg uit als functie van de 
tijd, maar de verplaatsing 
ten opzichte van een 
oorsprong. Kies de 
oorsprong voor de 
slingerbeweging in de 
evenwichtstand, zoals 
weergegeven in de rechter 
nevenstaande afbeelding, dan ziet het (x,t)-diagram er uit 
zoals weergegeven in linker nevenstaande afbeelding. 

 
De beweging is nu duidelijk herkenbaar als een slingerbeweging, oftewel een beweging 
rond een evenwichtstand.  
Alle bovengenoemde nadelen van een (s,t)-diagram komen bij het (x,t)-diagram niet 
voor. Kijk bijvoorbeeld eens naar de snelheid. De steilheid geeft nu zowel de juiste 
grootte als de juiste richting (je hebt nu wel dalende raaklijnen). 
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Opgave: Verplaatsing versus afgelegde weg 
Een voorwerp voert een beweging uit, waarvan het (v,t)-diagram staat weergegeven in 
onderstaande afbeelding. 

a) Bepaal de afgelegde weg tussen de tijdstippen t = 0 s en t = 45 s. 
Geef jouw antwoord in twee significante cijfers. 

b) Bepaal de versnelling op tijdstip t = 10 s. 
c) Bepaal de verplaatsing tussen de tijdstippen t = 0 s en t = 45 s. 

Geef jouw antwoord in twee significante cijfers. 
d) Bepaal de gemiddelde versnelling tussen de tijdstippen t = 6 s en t = 37,5 s. 
e) Vul onderstaande tabel in. 

f) Teken het (a,t)-diagram van deze beweging voor 0 s ≤ t ≤ 40 s. 
 
 
 
 
 
 
  

 0 s tot 7,5 s 7,5 s tot 15,0 s 15,0 s tot 22,5 s 22,5 s tot 32,5 s 32,5 s tot 37,5 s 37,5 s tot 45,0 s 

Eenparig 
versneld 

      

Eenparig 
vertraagd 

      

Eenparig 
rechtlijnig 
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Gemiddelde snelheid 
 
Speed versus velocity 
Er zijn twee definities voor gemiddelde snelheid die niet dezelfde grootheid opleveren. 
De gemiddelde snelheid v�⃗  (in het Engels velocity genoemd) en de gemiddelde snelheid 
v (in het Engels speed genoemd).  
 
De gemiddelde snelheid v�⃗  is een vectorgrootheid (deze heeft dus zowel een grootte als 
een richting) 

 
 

Deze grootheid is dus gedefinieerd op basis van de verplaatsing. 
 
 

De gemiddelde snelheid v is geen vectorgrootheid, maar gewoon een getal. 
 
 

Deze grootheid is dus gedefinieerd op basis van de afgelegde weg. 
 
 

 
Maakt het verschil? 
 
Jazeker! 
 
Wat is jouw gemiddelde snelheid tussen het tijdstip dat je ’s morgens van thuis naar 
school vertrekt en het tijdstip dat je ’s middags weer thuis aankomt? 
 
Velocity :  v�⃗ = Δx�����⃗

Δt
 = 0 m/s, want je hebt je uiteindelijk niet verplaatst! 

 
Speed: v = s

Δt
 ≠ 0 m/s, want je hebt wel degelijk een aantal meters afgelegd. 

 
Als er niets bijzonders wordt vermeld met betrekking tot de gemiddelde snelheid dan 
wordt met gemiddelde snelheid de vectorgrootheid “velocity” bedoeld. Dit geldt tevens 
voor het centraal schriftelijk eindexamen. 
 
 
  

v�⃗ =
Δx����⃗
Δt

 

v =
s
Δt
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Opgave: Speed versus velocity 
Een atleet zwemt een 100 m afstand in een  
50,0 m bad. Het eerste baantje (heen) kost  
hem 24,0 s en het tweede baantje (terug)  
kost hem 28,9 s. 
Bij de vragen a t/m c wordt met gemiddelde 
snelheid de snelheid in de zin van “speed” 
bedoeld. 
a) Bereken de gemiddelde snelheid voor het eerste baantje (heen). 
b) Bereken de gemiddelde snelheid voor het tweede baantje (terug). 
c) Bereken de gemiddelde snelheid voor de volledige 100 m (heen en terug).  
Bij de vragen d t/m f wordt met gemiddelde snelheid de snelheid in de zin van “velocity” 
bedoeld. 
d) Bereken de gemiddelde snelheid voor het eerste baantje (heen). 
e) Bereken de gemiddelde snelheid voor het tweede baantje (terug). 
f) Bereken de gemiddelde snelheid voor de volledige 100 m (heen en terug).  
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