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Vraag 1 – Antwoord d 

Eén millimeter (𝑚𝑚) is een 

duizendste van een meter, en één 

micrometer (𝜇𝑚) is op zijn beurt 

een duizendste van een millimeter, 

dus 1𝜇𝑚 = 0,001𝑚𝑚.  

Op de figuur hiernaast hebben we 

zo’n micrometer voorgesteld door 

de cirkelvorm. De filter zelf heeft 

cirkelvormige openingen die zelfs 

nog kleiner zijn, met name 0,2𝜇𝑚. 

Als je weet dat een bacterie een 

afmeting heeft van 0,002𝑚𝑚, dan 

betekent dat dat de bacterie 2𝜇𝑚 

groot is, en dus een factor 10 × 

groter is dan de openingen van de filter. Een schimmel is nog 10 × groter dan de bacterie, en zal 

zeker niet doorheen de filter geraken.  

Alle bacteriën en schimmels worden met deze filter dus uit het water weggefilterd. De 

watermolecules zelf hebben afmetingen van minder dan 1 nanometer (𝑛𝑚), en zo’n nanometer is op 

zijn beurt weer 1000 × kleiner dan een micrometer. Watermoleculen geraken dus wel door de filter. 

Vraag 2 – Antwoord b 

De ‘Ruimtelijke Ordening’ is de verzameling van een aantal spelregels die 

door de overheid opgelegd wordt om de beschikbare leefruimte 

planmatig te benutten en in te richten. In België waren er tot 1962 geen 

regels, wat tot een complete chaos leidde, met extreem veel 

lintbebouwing op de grote verbindingswegen tussen verschillende 

steden/dorpen. Een ander gevolg is dat er overal op het platteland kleine 

groepjes huizen opduiken, waardoor er geen grote open ruimtes meer 

zijn. Een ander voorbeeld van de slechte regelgeving heeft geleid tot de 

bouw van heel veel betonnen appartementsblokken aan de Belgische 

Kust, over bijna de ganse kuststrook.  

De huidige regelgeving probeert lintbebouwing te vermijden, en ook 

residentiële woonzones in natuurgebied en in landbouwzones zijn 

verboden. Daarom is de beste locatie om in Peer een nieuwe woonwijk in 



te plannen de Krekelzone, waar de woonwijk 

ingesloten zal worden door reeds bestaande 

verbindingswegen.  

 

Als je het gewestplan van Peer erbij neemt, zie 

je dat de Krekelzone inderdaad 

woonuitbreidingsgebeid is (rood witte arcering), 

terwijl de Tettel-zone en de Breebaan met geel 

aangeduid zijn als agrarisch gebied, en de 

Boktbos (groen) als bosgebied.  

Vraag 3 – Antwoord b 

Een QR-code kan veel of weinig informatie bevatten. De hoeveelheid op te slaan informatie bepaalt 

de resolutie van de code (= het aantal vierkante pixels/vlakjes). De oranje code zal dus weinig 

informatie bevatten, terwijl de groene code heel veel info zal bevatten.  

Om de QR-code, die soms op geplooide oppervlakken gedrukt is, goed in te lezen, worden hier en 

daar vierkante referentiefiguren getoond, die er groot of klein uitzien.  

Bij de oranje code zie je slechts één zo’n referentiefiguur, omdat dit door de lage resolutie volstaat. 

Je kent de oriëntatie van de code op deze manier (vlak linksboven) en je houdt voldoende plaats over 

om de data te coderen. Bij de groene QR-code heb je heel veel info, en de aanwezigheid van 3 

grotere referentievlakken en 6 extra kleinere referentievlakken staan toe om zowel de oriëntatie te 

bepalen (via de drie grote referentievlakken) als de eventuele vervorming van de code om te rekenen 

(6 kleinere referentievlakken). Ook bij de grijze QR-code is dat het geval, want als je die een 

kwartslag in tegenwijzerzin draait krijg je 

opnieuw een driehoek van grote 

referentievlakken (oriëntatie), en levert 

het ene extra kleine referentievlak extra 

info om de eventuele vervorming te 

berekenen.  

Bij de blauwe QR-code kun je op geen enkele manier weten wat de bovenzijde en onderzijde van de 

code is, omdat de plaatsing van de 4 referentievlakken geen oriëntatiegegevens bevat. Daarom is de 

blauwe QR-code onbruikbaar.  

Vraag 4 – Antwoord d 

Om hier het juiste antwoord te selecteren moet je gegevens op de 

juiste manier in de formule inpassen. Het toerental bedraagt in deze 

situatie 𝐴 = 600, terwijl de kromtestraal van deze trommel, 

omgezet naar centimeter (zoals in de beschrijving gevraagd wordt) 

𝑅 = 25 bedraagt.  

We krijgen dus:  

𝐹𝐺 =
600 × 600 × 25

90000
=

6 × 6 × 25

9
=

36 × 25

9
= 4 × 25 = 100 

Deze hoge waarde treedt enkel op bij het centrifugeren van de was, om het overblijvende water uit 

de reeds gewassen kleren te zwieren. 



Vraag 5 – Antwoord b 

Instagram is een applicatie (of app) om foto’s te delen 

via een eigen profiel. Die foto’s blijven online staan 

nadat je ze deelde en kunnen via de app en via het 

internet bekeken worden. 

Whatsapp is een chatprogramma, waarmee je 

berichten/foto’s/filmpjes/… naar één of meerdere 

personen tegelijk kunt sturen, vergelijkbaar met Messenger. 

Photoshop is een softwarepakket waarmee je foto’s/figuren kunt maken/aanpassen/vervormen.  

Met Snapchat stuur je foto’s (of snaps) door naar andere personen. Die foto’s verdwijnen nadat die 

persoon ze heeft bekeken. Het is de bedoeling om een vluchtige inkijk in je leven te delen met wie je 

dat wil.  

 

Vraag 6 – Antwoord b 

Zoals in de vraag gezegd wordt zal isobetadine 

bij contact met zetmeel een blauwe kleur 

veroorzaken. In beker 1 is er zeker zetmeel 

aanwezig, omdat de oude boterham, gemaakt 

met bloem, bij het weken zetmeel afscheidt in 

het water.  

Dat gebeurt door de boterham in beker 2 ook, 

maar daar wordt waspoeder toegevoegd, wat 

de eigenschap heeft om het vrijgekomen zetmeel kapot te maken. Bijgevolg zal de isobetadine niet 

langer reageren met zetmeel (omdat dat er niet meer is), en kleurt de 2e beker niet blauw.  

 

Vraag 7 – Antwoord b 

Door geen dierlijke voedingsstoffen op te nemen, ontbreken 

een deel noodzakelijke voedingsstoffen in het voedsel.  

Als je de figuur die bij vraag 7 hoort bekijkt, zie je dierlijke 

producten bij heel wat verschillende vitamines, zoals B6 

(kreeft, zalm), B12 (mossels, garnalen), D (kaas, al is kaas wel 

toegelaten bij vegetariërs, niet bij veganisten, die niets van 

dierlijke oorsprong eten), B7 (rood vlees), A (vis) en B2 

(eieren, vlees).  

Omdat vitamine D ook door ons lichaam aangemaakt kan 

worden door blootstelling aan zonlicht, en omdat vitamine A ook in aardappelen en sommige 

groenten/fruitsoorten, zoals advocado’s aanwezig is, is vitamine B meest cruciaal, of toch sommige 

vitamine B-types.  

 

 



Vraag 8 – Antwoord b 

Als je wil weten hoeveel stroom doorheen een 

bepaalde verbruiker (hier is dat de lamp) vloeit, 

is het noodzakelijk om de ampèremeter in serie 

met die verbruiker te plaatsen. Dat is het geval 

bij schakeling 1 en bij schakeling 3 en wordt 

hier op de linkse figuur getoond.  

Als de elektronen van de ene zijde van de 

batterij doorheen het lampje stromen en terugvloeien naar de andere zijde van de batterij, dan 

moeten die elektronen ook doorheen de ampèremeter vloeien, en wordt de correcte stroom 

opgemeten, omdat er evenveel elektronen door het meettoestel passeren. Of die ampèremeter nu 

voor of achter het lampje staat maakt niets uit.  

Als we schakeling 2 bekijken (rechts op de ingevoegde figuur), dan zien we dat de elektronen die van 

de batterij vertrekken twee mogelijk paden kunnen volgen. Hier kiezen de rode elektronen om 

doorheen de lamp te vloeien, terwijl de blauwe elektronen er voor opteren om het andere pad te 

volgen en dus door de ampèremeter vloeien. Je meet met de ampèremeter dus NIET hoeveel 

elektronen doorheen de lamp stromen, maar net hoeveel er niet doorheen stromen. Deze schakeling 

is dus verkeerd! En omdat een ampèremeter geen weerstand bezit (bijna 0 ohm) veroorzaak je hier 

ook nog een kortsluiting van de batterij. Deze schakeling is dus dubbel verkeerd. 

Vraag 9 – Antwoord c 

Op de grafiek hiernaast hebben we het vulproces grafisch voorgesteld, er 

rekening mee houdend dat de hoeveelheid water die per minuut in de 

tank stroomt telkens verdubbelt.  

Zo zal er na 56 minuten al 625l in de tank zitten, en zal er tijdens de 

vorige minuut 312,5l in de tank gelopen zijn. De minuut die daarop volgt 

(= minuut 57) stroomt er 625l bij in de tank, wat het totaal op 1250 

brengt. Tijdens minuut 58 stroomt 1250l in de tank (=2x625), wat het 

totaal op 2500l brengt.  

De voorlaatste minuut stoomt er 2x1250=2500l in de tank, wat de tank 

tot halfvol opvult. De laatste minuut stroomt er 2x2500=5000l binnen, zodat de tank volledig vol is na 

60 minuten.  

Vraag 10 – Antwoord a 

Water stroomt automatisch van boven naar beneden, en wordt daartoe gedreven door de 

zwaartekracht. Als je het water op het dak opvangt, en je laat het naar beneden stromen tot in de 

gele, groene of rode wateropslagtank, dan moet je sowieso energie leveren (via een pomp) om het 

water naar de hoger gelegen verdiepingen te pompen.  

Dat is in het blauwe vat niet het geval, omdat het water dan automatisch naar beneden loopt, zonder 

dat je extra energie moet leveren. 



Ons waterdistributienetwerk (zie figuur) werkt op diezelfde 

manier. In plaats van in elk huis een pomp te moeten 

voorzien, pompt 1 grote pomp het water in een watertoren 

omhoog, van waaruit dat water automatisch onder druk 

staat en naar alle lager gelegen huizen stroomt door de 

zwaartekracht. Ook het appartement wordt op deze manier 

van water voorzien. Enkel als een kraantje hoger gelegen is 

dan het waterniveau van het water in het reservoir van de 

watertoren zal er geen water uit het kraantje stromen.  

 

Vraag 11 – Antwoord c 

Hiernaast hebben we de startsituatie uitgewerkt, en daaronder 

hebben we telkens 1 van de drie uitgangen van 1 naar 0 

omgeschakeld om daarvan het effect te bestuderen.  

Als je de rekenregels volgt uit de tabellen, dan zie je dat de 

uitgang op het einde zowel 1 is in de beginsituatie als in elk van 

de 3 gewijzigde situaties. Antwoord c is dus het correct 

antwoord. 

 

Vraag 12 – 

Antwoord b 

De bij vliegt van 

één plant van 

soort A naar een 

andere plant van soort A. Het is wel zo dat de plant 

waar de bij vertrekt geen gezonde plant is, omdat ze 

niet over een stamper beschikt, maar van op de 

meeldraden neemt de bij mannelijke zaadcellen mee, om die vervolgens op een andere plant van 

soort A op de stamper, het vrouwelijke orgaan dus, neer te zetten.  

Deze bestuivingspoging is: 

 Geslaagd, want je brengt mannelijk zaad naar het vrouwelijk orgaan 

 Een kruisbestuiving, omdat je materiaal van de ene plant naar een andere plant van dezelfde 

soort brengt 



Vraag 13 – Antwoord b 

Om de robot veilig naar het ruimteschip terug te 

brengen, moeten de bruine vlakken vermeden 

worden.  

Op de figuur hebben we elk van de algoritmen 

uitgezet, en blijkt enkel algoritme b erin te slagen 

om de robot veilig af te leveren. Algoritme a faalt 

als het voor de 3e keer herhaald wordt, bij algoritme 

c is de tweede herhaling al problematisch terwijl 

algoritme d al bij de eerste uitvoering de robot 

vernietigt. 

 

 

Vraag 14 – Antwoord d 

Antwoord d is hier correct terwijl de 3 andere antwoorden om diverse 

redenen niet kunnen.  

In antwoord a is er geen gesloten stroomkring, en kan er geen stroom 

vloeien. Antwoord b en c houden geen steek, want de spanning op de 

bovenleiding is overal dezelfde, dus zal de elektrische stroom zeker 

niet het pad doorheen de trein nemen.  

Vraag 15 – Antwoord b 

De wet van Ohm legt het verband uit tussen de stroomsterkte, de spanning en de weerstand. Hoe 

meer batterijen je in serie plaatst, hoe meer spanning je ter beschikking hebt, en hoe groter de 

elektrische stroom zal zijn. De exacte waarde van de stroomsterkte wordt bepaald door de 

moeilijkheden die de elektronen ondervinden als ze doorheen de stroomkring vloeien, wat ook wel 

de elektrische weerstand genoemd wordt.  

Op de cartoon hiernaast zie je op een simpele manier het verband tussen de fundamentele 

elektrische grootheden. Een stroom I (uitgedrukt in Ampère) treedt op als er een spanningsverschil U 

aanwezig is (uitgedrukt in Volt). Hoe groot die stroom is wordt bepaald door de elektrische 

weerstand R (uitgedrukt in Ohm). Als de cowboy zijn touw meer 

aanspant, en de ‘opening’ dus kleiner wordt, zal de stroom maar 

in beperkte mate kunnen vloeien. Als de lasso gelost wordt, kan 

de stroomsterkte stijgen.  

Dit verband wordt wet van Ohm genoemd en is te schrijven als 

𝑈 = 𝑅 × 𝐼 . 

In deze vraag krijg je een grafische voorstelling van de opgemeten 

stroom in functie van de aangelegde spanning, waaruit je 

weerstand kunt berekenen: 

𝑅 =
𝑈

𝐼
=

1,5

0,025
=

3

0,050
=

4,5

0,075
=

6

0,100
=

7,5

0,125
= 60Ω 



Vraag 16 – Antwoord c 

Als lamp 3 stuk gaat, dan kan de stroom enkel door het 

horizontale stuk waar die lamp zich bevindt niet meer vloeien. 

De stroomkring die langs lamp 1, lamp 2 en lamp 4 passeert blijft 

echter gesloten, waardoor die drie lampen blijven branden. 

Bij elk van de andere situaties (breuk van lamp 1, lamp 2 of lamp 

4) zullen er minder dan 3 lampen oplichten, zoals op de schema’s 

hieronder afgebeeld wordt.  

 

 

 

 

Vraag 17 – Antwoord a 

Zoals in de vraag duidelijk 

aangegeven werd, kan beton 

goed drukkrachten weerstaan 

maar zijn trekkrachten 

moeilijk. Als je nu een 

betonnen gewelf hebt dat 

een beetje doorhangt, zoals 

op de figuur is weergegeven, dan zie je dat de lengte 𝐿𝐵𝑂𝑉𝐸𝑁 aan de bovenzijde korter is dan de 

lengte  𝐿𝐵𝐸𝑁𝐸𝐷𝐸𝑁 aan de onderzijde. Met andere woorden, het beton wordt langs de bovenzijde 

samengedrukt en uitgerekt langs de onderzijde. Daarom moet de stalen bekabeling onderaan het 

gewelf zitten. 

Vraag 18 – Antwoord b 

We weten allemaal dat lichte voorwerpen (met 

een kleine dichtheid) drijven op water en dat 

zware voorwerpen (met een grote dichtheid) 

zinken.  

Hier drijft Lien op het water, wat betekent dat 

haar dichtheid kleiner is dan de dichtheid van 

het water waarop ze drijft. Dat is zo omdat het 

water van de Dode Zee heel veel zout bevat, en 

daardoor zwaarder is dan gewoon water. De 

dichtheid van water neemt dus toe door er extra zout in op te lossen. 

In een normaal zwembad is dat niet zo. Als je eerst diep ademhaalt voor je probeert naar beneden te 

duiken, is het moeilijk om aan de bodem te geraken. Dat is zo omdat je dan een kleinere dichtheid 

hebt (omdat je lucht in je lichaam hebt, en dus een beetje lijkt op een plastieken voetbal). Als je de 

adem uitblaast, kun je gemakkelijker naar de bodem duiken.   



Vraag 19 – Antwoord c 

Als het rode wiel een volledige 

rotatie uitgevoerd heeft (dus van de 

blauwe pijl een ganse toer rond), 

dan zal er in totaal een riemlengte 

van 𝐿𝑅𝑂𝑂𝐷 = 2𝜋 × 𝑅 = 2𝜋 × 9 =

56,5𝑐𝑚 over het wiel meebewogen 

zijn. 

Als je berekent dat de totale omtrek 

van het kleine groene wieltje slechts 

𝐿𝐺𝑅𝑂𝐸𝑁 = 2𝜋 × 𝑅 = 2𝜋 × 3 =
18,8𝑐𝑚 bedraagt, dan kun je afleiden dat het groene wiel 3 toertjes zal rondgedraaid hebben. 

Vraag 20 – Antwoord c 

Net zoals bij het uitgewerkte voorbeeld in de vraag 

moeten we elke helft van ouder 1 combineren met 

elke helft van ouder 2. Zo krijgen we van ouder 

1 telkens een witte helft, en van ouder 2 in de helft van 

de gevallen een witte helft (dus 2 ×) en in de andere 

helft van de gevallen een zwarte helft (dus ook 2 ×). 

 

 

Vraag 21 – Antwoord c 

Reset is een Engelse term en betekent letterlijk vertaald ‘her-zetten’. 

Als de tablet van Joke vastgelopen is, zal het afsluiten van applicaties 

niet langer werken, en ook wachten zal geen soelaas bieden.  

De enige optie die Joke rest is het volledig uitschakelen en 

heropstarten van het toestel. Dat kan soms door op de ON/OFF knop 

te drukken (als die reageert), soms door met een paperclip een 

‘verborgen’ contact in te drukken (zie foto), soms door de elektrische 

stroomvoorziening te onderbreken als het toestel geen batterij bezit 

(en daarna terug in te schakelen) of door een specifieke 

toetsencombinatie in te duwen. 

Vraag 22 – Antwoord a 

Enkel Norah voert de juiste procedure uit. Door de peer in te duwen bij de start zorgt ze er voor dat 

in het pipet weinig lucht aanwezig is. Als ze vervolgens het pipet onderdompelt gebeurt er niks, maar 

bij het loslaten van de peer, probeert die peer terug te keren naar haar rusttoestand, 

waardoor er vloeistof naar binnen gezogen wordt.  

Als ze het pipet daarna boven het lege bekertje houdt en terug de peer induwt, dan wordt 

de lucht naar beneden geduwd, en perst die lucht de vloeistof uit het pipet in het bekertje. 

De andere meisjes zuigen op geen enkel moment vloeistof in het pipet naar binnen.  



Vraag 23 – Antwoord a 

Als je van links naar het blokje kijkt, zie je een uitsteeksel 

bovenaan het blokje, en aan de rechterzijde van het blokje. 

Antwoord a is dus correct.  

Vraag 24 – Antwoord c 

Zonnepanelen leveren enkel energie als de zon schijnt, en die 

schijnt alleen overdag, wat hier overeenstemt met de zwarte 

curve.  

Het huis van Jan en Mieke zal enkel verwarmd worden 

op het ogenblik dat er iemand in de woning aanwezig is, 

en omdat de meting uitgevoerd wordt op een maandag 

is het waarschijnlijk dat zowel Jan als Mieke overdag 

niet aanwezig zijn, en de verwarming dus enkel ’s 

ochtends en ’s avonds werkt, wat met de blauwe 

kromme overeenstemt. 

De elektrische meterstand zal dus de rode curve zijn. De 

logica wordt ook hier gerespecteerd want de 

elektriciteitsteller draait achteruit op het ogenblik dat 

de zonnepanelen veel elektriciteit produceren. 

Vraag 25 – Antwoord a 

Enkel door de I-blok en het T-blok te combineren kun je hier 

2 lijnen verwijderen.  

Er bestaan nog wel andere combinaties die hetzelfde 

resultaat zouden opleveren (L + T bijvoorbeeld, of I + T), maar 

dit lukt niet met de andere antwoorden, waar 1 lijn telkens 

het beste resultaat is dat je kan verkrijgen. 

Vraag 26 – Antwoord a 

De zon schijnt het meest tijdens de zomerperiode want dan is 

het weer in Vlaanderen het best. Enkel exact in de middag 

staat de zon op haar hoogste punt, onder een hoek van 60°. Daarom is optimaliseren voor dit 

ogenblik niet zo verstandig, en kies je er best voor om te optimaliseren voor een zonnehoek van 

50 − 55° ten opzichte van de horizon.  

Omdat zonnepanelen optimaal werken 

als de inval van het licht loodrecht op 

het zonnepaneel plaatsvindt, moet de 

hoek van het zonnepaneel dus 35 − 40° 

bedragen. Op diagrammen die door de 

plaatsers van zonnepanelen gebruikt 

worden zie je dit ook. Het diagram 

hiernaast geldt in België, maar 

bijvoorbeeld niet in Marokko.  



Vraag 27 – Antwoord d 

De benaming van de afmetingen van een SIM-kaart is afkomstig van 

het gebruik van natuurkundige eenheden. Zo heb je een meter, een 

decimeter, een centimeter en een millimeter, waarbij je telkens een 

factor 10 keer kleiner gaat. Ook micro en nano zijn voorvoegsels zoals 

deci, centi en milli. 

Op de tabel hiernaast zie je wat die voorvoegsels effectief betekenen. 

Nano is dus kleiner dan micro, micro kleiner dan milli (waar mini van 

afstemt), en mini is op zijn beurt kleiner dan een gewone SIM-kaart. 

De nano-SIM-kaart is dus het kleinst mogelijk kaartje tot op heden.  

Vraag 28 – Antwoord a 

De 3D-weergave van het appartement 

van Caro en Eva heeft een heel aantal 

duidelijke kenmerken, waarvan er 

hiernaast vier zijn aangeduid: 

 2 × zijn er 3 ramen in een muur 

 slechts 1 gekromde muur 

 kleine kamer 

 … 

Met behulp van de minstens 2 van de  

hiernaast aangeduide kenmerken wordt 

duidelijk dat antwoord a het correcte 

grondplan voorstelt. 

 

 

Vraag 29 – Antwoord b 

In de beslissingstabel kan met de code 1 − 0 − 1 een pad 

gevolgd worden. Het gaat dus om een dier (= 1), maar 

niet om een zoogdier (= 0), dat wel schubben heeft (= 1).  

Bijgevolg kan het fluogele pad doorlopen worden 

doorheen de beslissingstabel, om uit te komen bij de 

krokodil, antwoord b.  

 

Vraag 30 – Antwoord b 

De atoommassa geeft aan hoeveel zware kerndeeltjes er in een atoom 

aanwezig zijn. Bij aluminium zijn dat er dus 27. Die 27 deeltjes zijn dus 

ofwel protonen, ofwel neutronen. Het atoomgetal van aluminium is 13, 

wat betekent dat er 13 protonen deel uitmaken van de atoomkern.  

De rest van de zware kerndeeltjes, dus 27 − 13 = 14, zijn bijgevolg 

neutronen.  



Vraag 31 – Antwoord b 

Het groene net levert een probleem op wanneer je het probeert in 

een kubusvorm te plooien. De vier vlakken met cijfers 1 tot en met 

4 vormen een kubus zonder zijvlakken.  

Als je echter die zijvlakken wil sluiten, dan zie je dat zowel vlak 6 als 

vlak 5 langs de rechterzijde van de kubus toegeplooid moeten 

worden, en dus een dubbele wand zullen vormen, terwijl de 

linkerzijde van de kubus open zal blijven.  

Dat is bij geen enkele van de andere netten het geval. 

 

Vraag 32 – Antwoord a 

Als je het rode balkje een lichte tik geeft, zal dat balkje misschien 

eventjes wankelen maar terugkeren naar zijn originele situatie. Op 

de figuur onderaan wordt dit lichte tikje voorgesteld met de blauwe 

hamer, die een kleine uitwijking veroorzaakt naar rechts, maar de 

balk niet voorbij het kantelpunt tilt. Als je een stevige tik geeft (bruine hamer, tik van rechts), zal het 

balkje kantelen omdat het voorbij het kantelpunt gebracht wordt. Dit is dus de metastabiele 

toestand. 

De groene balk bevindt zich in een onstabiele toestand, want elk klein duwtje zorgt voor een nieuwe 

situatie. Als je een duwtje geeft naar rechts (groene hamer en pijl), zal het balkje neervallen en 

horizontaal liggen. Als je een klein duwtje naar links geeft (zwarte hamer en pijl), zal het balkje 

rechtop komen te staan. 

De blauwe balk bevindt zich in een stabiele toestand, en zal steeds plat op de grond blijven liggen als 

je een horizontale tik naar rechts of links geeft. Je kan enkel de positie van deze balk wijzigen door 

een sterke opwaartse kracht uit te oefenen.  

Voor de zwarte balk zal een tik links (blauw) of rechts (groen) een slingerbeweging veroorzaken, 

maar uiteindelijk zal de balk opnieuw tot rust komen bij de beginsituatie, dus dit is ook een stabiele 

situatie.  

 

 

 

 


