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1. V u l e e n 
glas met water 

tot aan de rand 
van het glas.

2. Leg een bierviltje op het 
glas en leg je hand stevig 

bovenop dit bierviltje.

3. Draai het glas snel om terwijl je 
je hand op het bierviltje houdt.

4. Haal voorzichtig je hand weg, 
het bierviltje plakt nu aan het 
glas vast en het water loopt er 
niet uit!

5. Zorg dat het glas op een vlakke 
tafel staat. Trek nu voorzichtig 
het bierviltje onder het glas uit. 
Het water blijft zitten!

Verklaring:

Wanneer het glas ondersteboven is 
ged raa id , i s de d ruk op de 
binnenzijde van het bierviltje (de kant 
waartegen het water staat) gelijk aan 
de druk van de waterkolom die 
erboven staat.

De druk aan de buitenzijde van het 
viltje is veel groter dan de druk in het 
glas en dus wordt het bierviltje tegen 
het glas aangedrukt.

Opa gaat de lucht in!
 experimenten in de klas
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t 1 Windvlieger maken en oplaten:

Wat heb je nodig om zelf een vlieger te maken.
- lichte dunne stokjes zoals bamboe

- vliegerpapier of dun plastik
- nylon of lichte touw

- een zaagje
- schaar en lijm

Snij de stokken op de juiste verhoudingen. Bijvoorbeeld 60 cm hoog op 50 cm 
breed (verhouding 6:5). Je maak de twee stokken met touw op kruising vast 
(1/4 van de langste stok).
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Verbind hierna de vier punten (A,B,C en D) van de 
ster met touw zodat de de bekende ruitvorm
ontstaat. 

Dit vlak wordt beplakt met vliegerpapier of plastiek. 
Tussen de kortste stok (C en D)  span je een 
touwtje dat iets korter is dan het stokje. Hierdoor 
komt de vlieger een klein beetje bol te staan. Ook 

de boven en onderzijde van je vlieger verbind je met een touw (A en B). 

Dit touwtje noemen we de ‘toom.’ Dit toom is een stuk langer dan de stok. Het 
moet even lang zijn als de afstand tussen boven en onderzijde via één van de 
uiteinde van dwarsstokje (A,B via C of D). Aan de toom wordt ter hoogte C of D 
een lusje gemaakt waaraan de rest van het vliegertouw wordt bevestigd. 

Geef je vlieger aan de onderkant een staart mee waardoor de stabiliteit verhoogt.

Wanneer de toom niet goed afgesteld is ter hoogte van C of D dan kan zelfs bij 
redelijk wat wind het oplaten moeilijk  verlopen. Net zoals bij een vliegtuigvleugel 
moet ook je windvlieger een specifieke hoek krijgen tegenover de windrichting. 

Het is de toom die de hoek bepaald waaronder je vlieger tegen de wind staat. 
Staat hij 'te vlak' dan zal de vlieger te weinig druk opbouwen om op te kunnen 
stijgen. staat je vlieger te recht op de wind dan krijgt je vlieger te weinig 
stijgkracht en wordt je vlieger enkel naar achter geblazen.
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Blaas een blad papier de lucht in.

Neem een strook van een A4. Hou het gestrekt tussen je vinger en blaas boven het papier. Het strookje zal 
zich oprichten.

Hoe komt dan nu?
De lucht onder het papiertje staat stil. Door boven het papiertje te blazen laat je de lucht boven het papiertje bewegen. Lucht die 
stilstaat duwt harder dan lucht die beweegt. Doordat de lucht boven het papiertje beweegt en onder het papiertje stilstaat, duwt 
de lucht onder het papiertje harder. Er is dus meer luchtdruk onder het papiertje dan boven het papiertje. Dus het papiertje wordt 
door de luchtdruk naar boven geduwd.

Wat met vliegtuigen?
Vervang in gedachten het papiertje door een vliegtuigvleugel. Denk er ook aan dat we wind moeten verplaatsen over de vleugels. 
We kunnen blazend met onze mond onmogelijk voldoende wind verplaatsen om een vliegtuigvleugel omhoog te tillen.

We gaan een luchtstroom maken door de vleugels doorheen de lucht te duwen. Hiervoor hebben we krachtige motoren nodig die 
het vliegtuig vooruit laten rijden zodat er ook een luchtstroom ontstaat. Wanneer wij hard genoeg rijden zal er voldoende wind 
over de bovenzijde van de vleugels bewegen. 

Door de speciale vorm van de vleugel veroorzaken wij een drukverschil tussen de onder- en bovenzijde. Aan de bovenzijde 
vermindert de druk waardoor de vleugel omhoog getild wordt. Alle onderdelen die aan de vleugels vastzitten gaan uiteraard ook 
mee omhoog. Het vliegtuig vliegt!
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experimenten in de klas



(3)

www.opagaatdeluchtin.be!! ! !   ! ! ! ! ! www.luchtruim.be 

observatie van de 
gevleugelde vrucht 

van Esdoorn, d ie  
voorzien is van een 

grote v leugel en 
w o r d t s o m s 
" h e l i k o p t e r t j e " 
genoemd.

Vouw je eigen Turbojet - volg de instructies zoals hieronder beschreven -

uiteindelijk vallen de papieren vliegtuigen op de grond, waarom blijven ze niet 
doorvliegen?

Waarom blijft een helikopter in de lucht?

Een vliegtuig moet snelheid krijgen voor het kan opstijgen. 
Het rolt steeds sneller over de startbaan tot de vleugels 

genoeg lift maken om op te stijgen. 

De vleugels van een helikopter, de rotors noemen we dat, moet ook 
steeds sneller draaien om het toestel op te heffen. De rotor draait steeds 

sneller in een cirkel, terwijl het toestel op zijn plaats blijft. Spoedig draait de 
rotor snel genoeg om het toestel op te heffen. De rotor gaat recht omhoog en 

het toestel volgt deze beweging. 

Nu weet je ook waarom wij een helikopter ook wel hefschroefvliegtuig noemen!

experimenten in de klas
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stap 1: stap 2: stap 3:

Vouw een rechthoekig blad in twee en 
vouw het terug open.

Vouw de twee bovenste hoeken naar de 
middellijn om het de vorm te geven zoals 
de figuur hierboven.

Vouw de bovenste driehoek naar 
beneden. Vouw daarna langs de 
stippellijn de bovenste twee hoeken naar 
binnen.

stap 4: stap 5: stap 6:

Je bekomt nu een vorm zoals hierboven 
weergegeven.

Vouw langs de stippellijn om een vorm  
van je raket te bekomen zoals de 
afbeelding hiernaast.

Plaats een nietje in de neus van het 
vliegtuig. Dit vliegtuig vliegt zeer goed 
als je het werpt met veel kracht.
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maak een pluviometer noteer en interpreteer 
de regenneerslag.

experimenten in de klas

Creëer zelf bliksem: Laad een ballon statisch op door 
wrijving.

Laat het donderen op de speelplaats: 

Wanneer een vliegtuig boven je vliegt lijkt het geluid achter 
het vliegtuig te komen. Dit komt omdat het geluid minder snel is 

dan het licht. Er zit een aardig verschil tussen beide! Het licht reist 
met een snelheid makkelijk gezegd 300000 kilometer per uur.  Als je 

dan het geluid bekijkt is dat maar 340 meter per seconde.

Dit serieuze verschil in snelheid tussen licht en geluid verklaart een heleboel dingen die wij 
rond om ons zien: we zien eerste de bliksemflitsen en horen pas seconden later de donder. 

Wanneer wij in de verte de trommelslager van de fanfare zien passeren, dan zie je eerst de 
arm naar beneden gaan en pas daarna hoor je de slag.

Wij kunnen dat snelheidsverschil ook buiten observeren en uitmeten. Laat iemand met grote 
gebaren regelmatig op een grote trommel slaan. Kijk en hoor van op verschillende afstanden. Als je nauwkeurig chronometreert 
dan is na 100 meter afstand de tijdsvertraging reeds 1/3 seconde tussen de slag zien en de slag horen. Hoe groter je afstand 
tussen de trommelaar en jezelf, hoe groter het tijdsverschil wordt.

In plaats van waterdruppels nemen we voor dit experiment ballonen. 

Je blaast de ballonnen op en wrijft ermee over je droge haar of een wollen trui. 
Vervolgens hou je de ballonnen tegen elkaar.

 Wat hoor en zie je? Herhaal dit experiment in een donkere kamer.

Wat is er nu gebeurt? Ballonnen worden net zoals de waterdruppels elektrisch geladen door 
wrijving. De ballonnen worden elektrisch wanneer je ermee langs je droge haar wrijft. We zeggen dat 
de ballon statisch geladen is. Wanneer we de ballonnen tegen elkaar houden zien we een vonkje van 
de ene ballon naar de andere springen: dat is elektriciteit. De ballonnen zijn nu ontladen. Wanneer 
statisch geladen ballonnen ontladen horen we geknetter, dat is de donder van onze minibliksem. 

Ook wanneer twee elektrisch geladen wolken dicht bij elkaar komen veroorzaken ze bliksemsnel een vonk: dat noemen we 
dan een bliksem. De bliksem  is de ontlading van statische elektriciteit, de donder is  het bijverschijnsel van de bliksem. De 
bliksem verhit de lucht bliksemsnel en dat veroorzaakt een felle klap omdat de lucht opwarmt, snel uitzet, weer afkoelt en 
weer krimpt. Deze luchtverplaatsingen veroorzaken gedonder.
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Een pluviometer is een ander woord voor ‘regenmeter’. Een 
pluviometer is eenvoudig te maken.  Neem een glazen bokaaltje en 

teken om de centimeter een streep. Zet je bokaaltje buiten. Wanneer het 
regent vullen de druppeltjes langzaam je bokaal. 

Nu moet je alleen nog weten hoe je de hoeveelheid regen moet berekenen.
Bereken eerst de oppervlakte van je bokaal en vermenigvuldig dat met het aantal 
centimeters regen dat je op je bokaal afleest. Tenslotte moet je deze hoeveelheid regen 
omrekenen naar 1m².

Voorbeeld: Je bokaal heeft een diameter van 6 cm, dan is de straal gelijk aan 3 cm. De oppervlakte is dus 3 cm x 3 cm x 
3,14 = 28,26 cm2 (straal x straal x pi). Aan de hand van de streepjes op je bokaal zie je dat je vorige nacht 2 centimeter 
regenwater hebt opgevangen. In je bokaal zit ongeveer 56 cm3 (28,26 cm2  x 2).

Eén vierkante meter = 10.000 vierkante cm. De oppervlakte van onze bokaal kan dus ongeveer 350 keer in één m².  
Vermenigvuldig dus je inhoud met 350 en je weet hoeveel cm3 water er viel per m². In ons voorbeeld is dat: 19,7 liter (1 liter 
= 1000 cm3).
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Maak zelf een kompas in de klas:

experimenten in de klas

Knip een stukje van de paperclip af. 

Het moet tussen de 2 of 3 cm lang zijn. Het stukje moet helemaal recht zijn, anders wordt het kompas 
onnauwkeurig. 

Wrijf vervolgens het stukje paperclip langs een magneet, keer op keer steeds in dezelfde richting. Het stukje paperclip 
wordt magnetisch. Dit wordt dan de kompasnaald.

Controleer dit door het tegen een stuk ijzer te houden. Het moet eraan kunnen blijven hangen.

Vul vervolgens een glazen bokaal met water. Leg de kompasnaald voorzichtig op het water en kijk wat er dan gebeurt. Leg je 
kompasnaald op een stukje papier, kurk of piepschuim zodat het blijft drijven. Je kompasnaald gaat draaien, tot het in een 
bepaalde richting staat. Dan wijst de ene kant van de naald naar het noorden, en de andere naar het zuiden.

Maar hoe weet je nu wat het noorden is en wat het zuiden?
Dat kun je bepalen aan de stand van de zon. De zon staat in het middaguur pal in het zuiden. 's Ochtends meer naar het 
oosten, en 's middags meer in het westen. Wij zien de zon nooit in het noorden.

Neem een papier en duid de 4 windrichtingen aan. Dit is je kompasroos. Leg het papier onder je bokaal met de noord-zuid as 
in de richting van je kompasnaald. De kompasnaald is de richting waar de zon  nooit staat.

Je kompas is klaar!
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experimenten in de klas

Tekening 3: Op het snijpunt van de drie cirkels is de positie van de GPS.

Ook het GPS berust op de afstandsmeting
satelliet en ontvanger wordt de afstand
de GPS ontvanger te bepalen.

Tekening 3: Op het snijpunt van de drie cirkels is de positie van de GPS.

afstandsmeting tussen satelliet en ontvanger. Op basis  van
afstand in km afgeleid. Ook in realiteit heeft men minimaal

basis  van de reistijd van een radiosignaal tussen 
minimaal drie metingen nodig om de positie van 

Cirkels en afstand. 

Herinner je de eigenschap van een cirkel! 
Elke cirkel heeft een middelpunt. 

Alle punten op de cirkel liggen even ver van het 
middelpunt. Net zoals je een steen in een plas 

water gooit, vertrekken golven uit een bron en vormen 
ze een steeds groter wordende cirkel.
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Kies willekeurig op de speelplaats de posities van drie 
antennes. 

Zet ze niet te dicht tegen de rand of in de hoeken. Plaats 
binnen de drie antennes op een willekeurige plaats de 
GPS-ontvanger.

tekening 1:

posities van drie antennes en de 
GPS op de speelplaats. 

Bepaal de afstand van antenne 1 
tot de GPS. 

Start met 3-4 leerlingen zo dicht mogelijk tegen elkaar op de 
plaats van antenne 1. Laat de kring groter worden door gelijkmatig 
achteruit te gaan. 

Voeg meer leerlingen toe aan de kring, als de leerlingen elkaar nog 
maar net kunnen aanraken. Vergroot zo de cirkel tot de kring de 
positie van de GPS raakt. 

De straal van de cirkel is de afstand van de GPS tot antenne 1. 
Bepaal die positie met een lang touw. 

Kleef een stukje kleefband om de straal te markeren. Markeer op 
de grond de omtrek van deze cirkel.

tekening 2: 
Vergroot de kring tot je de GPS raakt.

Met de afstand van antenne 1 tot de GPS ontvanger ken je 
helaas nog de positie niet. Daarom doe je hetzelfde voor 
de twee overige antennes.

Nu je de afstand weet van de GPS tot de drie antennes. 
Teken op de speelplaats drie cirkels  met als straal telkens 
de afstand van de GPS tot de antennes. De drie cirkels 
snijden elkaar in 1 punt, de positie van de GPS.

GPS-activiteiten op school zonder de 
GPS koffer:
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GPS-act iv i te i ten op 
school met de GPS koffer:

Deze Stimulus gps kit is een onderdeel van 
de Stimulus gps module die je kan terugvinden 

via www.stimulus.eu.Exp
er
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en

t 1
0

De gps kit bestaat uit vier 
onderdelen: 

•1 zender/meter (de gps-
ontvanger)  

• 3 satellieten 

• 4 universele 5V geschakelde 
voedingen  

• 3 driepikkeltjes voor het 
bevestigen van het satellietje 

stap 1: stap 2: stap 3:
De leerlingen tekenen een plattegrond van 
hun klas op schaal. 

Ze plaatsen de drie satellieten in de klas. 

Ze bepalen de plaats van de satellieten 
op de kaart met behulp van 2 coördinaten 
op de X en Y-as.

Vervolgens meten de jongeren met de 
gps ontvanger één voor één de afstand 
tussen de ontvanger en de satellieten. 
Op de ontvanger wordt de afstand in 
meters aangegeven.

 

In tegenstelling tot het echte gps 
systeem werkt deze GPS kit niet met 
radiogolven maar op basis van 
ultrasoon geluid. Net zoals bij het echt 
g p s r e k e n t d e o n t v a n g e r h e t 
tijdsverschil tussen het vertrek en het 
ontvangst van het signaal om naar 
afstand in km of meter.

Wanneer de leerlingen drie cirkels 
tekenen met de satelliet als middelpunt 
en de afstand tot de ontvanger als straal, 
ontstaat er ergens op hun plattegrond een 
doorsnede. In het ideale geval zouden 
alle cirkels elkaar snijden in één punt.

In die doorsnede bevindt zich de 
ontvanger: de leerlingen hebben dus de 
exacte positie van hun ontvanger bepaald 
ten opzichte van de drie satellieten.

stap 4:
Tenslotte bepalen de leerlingen de plaats
beide assen. 

Met behulp van de schaal kunnen ze die
het resultaat controleren door de afstand
de satellietjes.

Leerlingen hebben hun positie op de kaart
tot de satellieten te meten!

Deze GPS kit kan je aanvragen bij wvbroeck@vub.ac.be. 

Het gebruik is gratis. Je moet wel de transportkosten van en naar Brussel rekenen.

plaats van de gps ontvanger met behulp van 

 die naar reële maten omrekenen. Ze kunnen 
afstand te meten met GPS ontvanger en één van 

kaart en in de klas bepaald door de afstanden 

Deze GPS kit kan je aanvragen bij wvbroeck@vub.ac.be. 

Het gebruik is gratis. Je moet wel de transportkosten van en naar Brussel rekenen.

 Waar zie je een gps?

GPS is een belangrijk hulpmiddel binnen de luchtvaart. 

Het geeft een piloot de richting aan waar hij of zij heen moet vliegen, dit is zeer handig voor vluchten zonder 
herkenningspunten (boven woestijnen, oceanen, …), in het donker of bij slecht weer.

Maar er zijn nog meer plaatsen waar we een GPS kunnen terug vinden kun je er zelf ook een paar bedenken?
In de auto, fiets, motor, wandelaar, boot ….
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Werken met de gps kit in vier stappen: 

http://www.stimulus.eu
http://www.stimulus.eu
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