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Volgende bladzijde 

 
Voortgangstoets       NAT      4 VWO    Week 15            SUCCES!!! 
 
Noteer niet uitsluitend de antwoorden, maar ook je redeneringen (in correct Nederlands)  
en de formules die je gebruikt hebt! Maak daar waar nodig een schets van de situatie. 
Maak de opgaven in de juiste volgorde en werk netjes. 
 
 
Opgave 1 
Ahmed (m = 50 kg) loopt 
over een 10 m lang koord 
dat tussen twee 
gebouwen gespannen is. 
Als hij halverwege het 
koord is, is dit over een 
hoek van 10° ingezakt 
(zie nevenstaande 
afbeelding) 
Bereken de spankracht in 
het koord. 
 
 
Opgave 2 
Een verwarmingsketel wordt over 
een stevige houten plank in de 
laadbak van een pick-up 
getrokken zoals weergegeven in 
nevenstaande afbeelding. 
De plank is 4,0 m lang en buigt 
niet door. 
Het laadvlak van de laadbak 
bevindt zich 1,0 m boven de grond. 
De verwarmingsketel heeft een massa van 60 kg. 
De (dynamische) schuifwrijvingscoëfficiënt bedraagt 0,50 als het voorwerp in beweging is. 
De (statische) schuifwrijvingscoëfficiënt bedraagt 0,60 als het voorwerp stil ligt. 
a) Bereken de kracht die de man minimaal moet uitoefen om de verwarmingsketel met 

constante snelheid langs de plank omhoog te trekken. 
b) Leg uit of de ketel naar beneden zou schuiven als de man het touw loslaat. 
c) Bereken de maximale hoek van de plank met de grond waarbij de ketel (zonder touw) 

stil zou blijven staan op de plank. 
 
 
Opgave 3 
Op een vrachtauto ligt een kist met een massa 100 kg. 
Tussen de kist en de vloer van de vrachtwagen werkt een wrijvingskracht die maximaal 
200 N bedraagt.  
Leg uit wat er met de kist gebeurt als: 
a) de vrachtauto optrekt met een versnelling van 1,5 m/s2. 
b) de vrachtauto afremt met een vertraging van 3,0 m/s2. 
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Opgave 4 
Op een luchtkussenbaan 
staat een glijder met een 
massa van 400 g. Deze 
glijder is door middel van 
touwtje (touwtje 2), dat 
over een katrolletje loopt, 
verbonden met een 
blokje. Dit blokje heeft een massa van 10 g. Doordat een ander touwtje (touwtje 1) de 
glijder met een vast punt verbindt, komt het geheel niet in beweging (zie nevenstaande 
afbeelding). 
a) Bereken de spankracht in beide touwtjes. 
Het touwtje, dat voorkomt dat het geheel in beweging komt, wordt doorgeknipt. 
b) Bereken de versnelling waarmee het geheel in beweging komt. 
c) Bereken de spankracht in het touw tussen de glijder en het massa. 
 
 


