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Reader:  Momenten 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorkennis 
Deze reader is het vervolg op de readers:  
• “Momenten en arbeid” van de derde klas: link naar reader 1) 

  
1) 

http://www.rwi-natuurkunde.nl/aanteken/VWO/V3/Momenten%20en%20Arbeid.pdf
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Momenten 
 
In de readers “Beweging” en 
“Krachten” hebben we vooral naar 
rechtlijnige bewegingen gekeken. In 
de praktijk komen we echter ook 
draaibewegingen tegen.  
Zo zullen bijvoorbeeld tandwielen en 
assen in allerlei gereedschappen en 
machines ronddraaien. Maar ook in 
het menselijk lichaam komen allerlei 
draaibewegingen voor. Zie 
nevenstaande afbeelding. 
Om rechtlijnige bewegingen te 
beschrijven is de grootheid kracht 
vaak voldoende. Je zult in deze 
reader zien dat de grootheid kracht 
in het geval van draaibewegingen 
niet voldoende is. Om draaibewegingen te beschrijven hebben we een nieuwe 
grootheid nodig. Dit is de grootheid moment. 
In onderstaande afbeelding staat een eenvoudige opstelling weergegeven. Je weet uit 
ervaring dat een wip met links en rechts van het draaipunt twee ongelijke massa’s 
alleen in evenwicht kan zijn (dus niet gaat draaien) als de twee massa’s niet op gelijke 
afstand van het draaipunt staan. 

We zullen in deze reader vooral naar dit soort evenwichtssituaties kijken. Het gaat dan 
dus vooral om de vraag waaraan een kracht of een afstand moet voldoen zodat het 
voorwerp niet gaat draaien, oftewel uit evenwicht komt.  
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Stel je hebt een deur met een deurklink. Om de deur te 
openen moet je het hendel van de klink draaien rond de 
as van het slot. Met een klein experiment kom je er al 
snel achter dat de minimale kracht die je nodig hebt om 
het hendel te draaien afhankelijk is van de afstand tot 
de as van het slot. Zie nevenstaande afbeelding. 
Naarmate de afstand tot het draaipunt toeneemt, is de 
minimaal benodigde kracht kleiner. 
Tijdens de les hebben we dit experiment gedaan en 
hebben we dit verband verder onderzocht met behulp 
van een zogenaamde momentenschijf.  
 
De momentenschijf is een 
wrijvingsloos draaibaar opgestelde 
schijf waarop krachten kunnen 
worden uitgeoefend door er massa’s 
aan te hangen. 
Door een kracht F1 links op een 
afstand r1 van het draaipunt te 
plaatsen, blijkt dat er een even grote 
kracht F2 aan de rechter kant nodig 
is om het geheel in evenwicht te 
krijgen als die kracht op een afstand 
r2 gelijk aan r1 wordt gehangen. 
Plaatsen we de kracht F2 echter op 
een afstand die 2/3 deel van de oorspronkelijke afstand is, dan moet de kracht F2 met 
een factor 3/2 toenemen om weer evenwicht te krijgen. Dit is geheel in 
overeenstemming met de observatie die we hadden gedaan bij de deurklink. Hoe 
dichter bij het draaipunt de kracht wordt uitgeoefend, hoe groter de kracht moet zijn. 
 
Met de afstand van kracht tot 
draaipunt blijkt echter iets bijzonders 
aan de hand te zijn. In 
nevenstaande afbeelding zijn 
dezelfde krachten aan het wiel 
gehangen als bij de vorige twee 
situaties alleen zijn de krachten 
hoger of lager gehangen.  
Beide situaties zijn nog steeds in 
evenwicht!! Blijkbaar gaat het niet 
om de afstand van aangrijpingspunt 
van de kracht tot draaipunt, maar 
om de afstand van de lijn door de 
kracht tot het draaipunt (r1 
respectievelijk r2). 
In bovenstaande afbeelding is duidelijk te zien dat de afstand van aangrijpingspunt tot 
draaipunt verandert is ten opzichte van de vorige twee situaties, maar dat de afstand 
van de lijn door de kracht tot het draaipunt (de r1 en r2) gelijk is gebleven. 
De lijn door de kracht wordt de werklijn van de kracht genoemd. 
De afstand van de werklijn tot het draaipunt wordt de arm van de kracht genoemd. 
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In de reader “Krachten” was het voldoende om te eisen dat de resulterende  
kracht 0 N is om evenwicht te krijgen. Gaan we echter niet alleen rechtlijnige 
bewegingen maar ook draaibewegingen bekijken, dan is deze eis blijkbaar te beperkt. 
Een voorwerp waarvoor geldt dat de resulterende kracht 0 N 
is, verplaatst zich weliswaar niet, maar kan wel degelijk 
steeds sneller gaan draaien, zodat er geen sprake is van 
evenwicht. In de situatie, zoals weergegeven in 
nevenstaande afbeelding, is de resulterende kracht gelijk 
aan 0 N, maar de schijf zal steeds sneller tegen de wijzers 
van de klok in gaan draaien. 
Er is een nieuwe grootheid nodig om draaibewegingen te 
beschrijven waarin zowel de kracht als de arm van die kracht 
is verrekend. Dit is de grootheid moment. Het moment wordt 
berekend met de onderstaande formule: 
 

M = F ⋅ r.   
 
Hierin is: 
• M het moment in Nm; 
• F de kracht in N; 
• r de arm in m. 

 
De arm van een kracht is de afstand van de werklijn van een kracht tot het draaipunt. 
Er geldt een teken-afspraak:  Bij een draairichting tegen de wijzers van de klok in is het 

moment positief en bij een draairichting met de wijzers van 
de klok mee is het moment negatief. 

 
Een moment is het analogon van een kracht.  
Wat een kracht is voor een rechtlijnige beweging, is een moment voor een 
draaibeweging. 
1. Als de resulterende kracht op een voorwerp gelijk is aan 0 N, dan zal de snelheid 

van dit voorwerp niet van grootte en niet van richting veranderen. 
Als het resulterende moment op een voorwerp gelijk is aan 0 Nm, dan zal de 
draaisnelheid van dit voorwerp niet van grootte en niet van richting veranderen. 

2. Als het resulterende moment op een voorwerp niet gelijk is aan 0 Nm, dan zal de 
draaisnelheid van dit voorwerp van grootte en/of richting veranderen. 
Voor een rechtlijnige beweging heb je geleerd dat Fr = m⋅a, voor een cirkelbeweging 
geldt iets soortgelijks Mr = I·α. Hierin is I zoiets als de massa en α is de 
hoekversnelling. De formule voor het resulterende moment hoef je niet te kennen. 
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In nevenstaande afbeelding is een 
voorbeeld weergegeven waarin de 
eerste situatie niet in evenwicht is. 
In de eerste situatie is Fr weliswaar 
0 N, maar Mr is niet 0 Nm. Dit 
betekent dat de schijf wel op zijn 
plaats blijft, maar zal gaan draaien. 
Zou je de schijf draaien tot de stand 
zoals weergegeven in de tweede 
situatie dan is er wel evenwicht. In 
de tweede situatie is Fr nog steeds 0 
N, maar Mr is nu ook 0 Nm 
geworden. 
Zou je de schijf simpelweg loslaten 
vanuit de eerste situatie, dan zou 
het geheel een trilling gaan 
uitvoeren. Ga dat na! 
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Als draaipunt kan in principe ieder willekeurig punt worden genomen. Het is dus niet 
noodzakelijk het punt waarom het voorwerp draait, hoewel dit wel vaak het geval is. Net 
zoals je bij krachtensommen de relevante richting zodanig kiest dat je zo weinig 
mogelijk krachten moet ontbinden, zo kies je het draaipunt bij momentensommen 
zodanig dat je zo weinig mogelijk relevante krachten hebt. Als er bijvoorbeeld bij een 
som twee onbekende krachten zijn, kun je de som meestal alleen oplossen als je één 
van beide krachten kunt elimineren. Dit kun je doen door het draaipunt op de werklijn 
van één van beide onbekende krachten te leggen. Op die manier is de betreffende 
kracht niet langer relevant en komt deze in de berekening niet meer voor. Je hebt dan 
nog maar één relevante onbekende kracht en die kun je dan berekenen. 
 
Net als krachtensommen kun je momentensommen ook systematisch aanpakken. 
 
Stappenplan 
1. Schets het voorwerp. 
2. Zoek een geschikt draaipunt. 
3. Teken alle relevante krachten (die krachten waarvoor de arm niet 0 is). 
4. Bereken/bepaal voor elke kracht de arm. 
5. Bereken voor elke kracht het moment. 
6. Bereken het resulterende moment. 
7. Pas de momentenwet toe. 
 
Momenten kom je overal om je heen tegen. Bijvoorbeeld in gereedschappen, maar ook 
in het menselijk lichaam. Vaak sta je hier pas bij stil nadat er iets mis is gegaan en je 
een gewricht, spier of pees verkeerd hebt belast. In het menselijk lichaam worden grote 
krachten opgewekt door slim gebruik te maken van momenten. Diezelfde grote krachten 
kunnen echter ook voor problemen zorgen als je het overdrijft of niet uitkijkt. Uiteindelijk 
zou je dan bij de arts of fysiotherapeut kunnen belanden. Bekende probleemgebieden 
zijn rug, schouder, knie en hiel. Soms zijn het de spieren en pezen en soms de 
gewrichten zelf die problemen veroorzaken. 

 
 
 
Als je geïnteresseerd bent in een vervolgopleiding op dit gebied kijk eens naar 
onderstaande links: 
link naar filmpje 1) 
link naar site 2) 
 
  

1) 2) 

http://www.youtube.com/watch?v=e8qoJSdeoRE
http://fontys.nl/Studeren/Opleidingen/Fysiotherapie-voltijd.htm?gclid=CLPC1ra57L4CFQkEwwodISgAeg
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Opgaven 
 
Opgave: Balanceren 
Hieronder zie je een foto van een vrouw die op de tenen van één voet balanceert. 
De vrouw staat stil. In onderstaande afbeelding is eveneens alleen het silhouet van de 
vrouw getekend.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: http://retreatsworldwide.com 

 
In bovenstaande afbeelding zijn de punten A t/m E aangegeven. 
a) Leg uit welke van deze punten het zwaartepunt van de vrouw is. 
Het been waarop de vrouw staat, is gestrekt; het 
andere been is gebogen.  
Nevenstaande afbeelding is een anatomische 
tekening van een been. Bij het bovenbeen zijn twee 
spieren aangegeven: de voorste dijspier en de 
achterste dijspier. Deze spieren zorgen voor het 
buigen en strekken van het been. Een spier oefent 
een kracht uit door zich samen te trekken.  
De beenspieren zijn via pezen met botten 
verbonden. De pees waarmee de voorste dijspier 
aan het scheenbeen vastzit, loopt over de 
knieschijf. Daardoor is het moment dat deze spier 
op het scheenbeen uitoefent extra groot. 
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In nevenstaande afbeelding is de 
situatie schematisch weergegeven. 
Punt O is het draaipunt van het 
kniegewricht. 
De kracht F van de pees op het 
scheenbeen is 20 N. 
De afbeelding geeft het kniegewricht 
weer op een schaal van 10:25. 
b) Bepaal het moment van kracht F 

ten opzichte van punt O.  
Geef je antwoord in twee 
significante cijfers. 

c) Leg uit dat de knieschijf er onder 
andere voor zorgt dat het moment 
dat de bovenste dijspier op het 
scheenbeen uitoefent extra groot is. 

In het kniegewricht zitten veel meer 
pezen en ligamenten.  
Als je geïnteresseerd bent in de anatomie van het kniegewricht en de mogelijke 
complicaties bij sportblessures, kijk dan eens naar de informatie op de site onder 
onderstaande link: 
link naar site 1). 
 
In nevenstaande afbeelding is de voet van de 
vrouw op de foto op anatomische wijze 
getekend op een schaal van 1:4. Door de 
achillespees aan te spannen, houdt de vrouw 
de voet in deze stand. 
De voet in evenwicht is te beschouwen als een 
hefboom met Q als draaipunt. 
Voor deze hefboom zijn twee krachten van 
belang: 
Een kracht van 600 N, loodrecht omhoog in  
punt R. Dit is de kracht die de grond op de 
voet uitoefent.  
Deze kracht is even groot als en tegengesteld 
aan de zwaartekracht op de vrouw. 
De kracht van de achillespees op de voet in  
punt P. 
De werklijn van deze kracht is met een stippellijn aangegeven. 
d) Bepaal de grootte van de kracht van de achillespees op de voet. 
Behalve de twee hierboven genoemde krachten werkt er nog een derde kracht FQ op de 
voet. Deze kracht grijpt aan in het draaipunt Q.  
FQ vergelijken we met de zwaartekracht Fz op de vrouw. 
Eén van onderstaande mogelijkheden is juist: 
• FQ is kleiner dan Fz 
• FQ is gelijk aan Fz 
• FQ is groter dan Fz 
 

e) Leg uit welke van deze mogelijkheden juist is.  
  

1) 

https://www.peellandfysiotherapie.nl/knieklachten-meest-voorkomende-oorzaken/
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Je hebt bij vraag c) de kracht berekend die de achillespees op de voet uitoefent, maar 
volgens de 3e van Newton is deze natuurlijk even groot als die van de voet op de pees. 
De berekende kracht is in geval van evenwicht. Als je bij sporten abrupte bewegingen 
maakt en een positief resulterend moment maakt kan de kracht aanmerkelijk groter zijn. 
Als je onvoorzichtig en vooral ongetraind bent kan dit tot blessures leiden.  
Als je meer wil weten over de achillespees en de blessures die hieraan kunnen 
optreden kijk dan eens naar het filmpje in nevenstaande link: link naar filmpje 1). 
 
Opgave: Bowlen 
Peter is aan het bowlen. Op 
een bepaald moment houdt 
hij de bal vast zoals in 
nevenstaande afbeelding is 
getekend. In onderstaande 
afbeelding is de onderarm 
schematisch en op schaal 
weergegeven. 

 
 
 
 
 

De onderarm kan worden gezien als een hefboom. Punt E is het draaipunt van de 
onderarm. 
Punt H is het aangrijpingspunt van de kracht die de bowlingbal uitoefent op de 
onderarm. 
Punt O is het aangrijpingspunt van de zwaartekracht van botten, spieren en overig 
weefsel in de onderarm. 
In punt B werkt de kracht van de biceps op de onderarm. De werklijn van deze kracht is 
met een streepjeslijn aangegeven. De krachten van andere spieren in boven- en 
onderarm zijn in deze situatie niet van belang. 
De massa van de bal is 8,0 kg. De massa van de onderarm is 1,5 kg. 
Bepaal de grootte van de kracht van de biceps op de onderarm.  
Geef je antwoord in twee significante cijfers. 
 

 

1) 

http://www.youtube.com/watch?v=sROHgGBKZE4
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