
  

De Kennis van Nu in de klas 
De kracht van imploderende 
belletjes 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Als belletjes in water in elkaar klappen, 
imploderen, gaat dat met enorme kracht. 
Met een luchtbel kan je zelfs een schip 
opblazen. De belletjes komen onder 
andere vrij bij het ronddraaien van een 
scheepsschroef in water en dit kan weer 
schade veroorzaken aan het schip. 
 
Vakgebied 
Natuurkunde 
 
Kernbegrippen 
Luchtbellen, maritieme techniek, cavitatie 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
VWO: Domein E: Golven, subdomein B2, 17 
en Domein G: Leven en aarde, subdomein 
G1, 28.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘De 
Kennis van Nu in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals: 
‘Akoestiek’.  
 
Antwoorden 
1 B 2 10.000 keer de atmosferische druk. 3 
Cavitatie 4a Als plotseling de druk zo 
toeneemt dat de bel helemaal in elkaar 
wordt gedrukt. b De hitte en de schokgolf 
die vrijkomen bij het imploderen van de 
bel. 5a De staartvin. b Door het imploderen 
van de luchtbellen kunnen er wondjes bij 
de staartvin ontstaan. 6 Eigen antwoord. 
Bijvoorbeeld: de vorm van de schroef 
aanpassen.  

Kijkvragen 
 

1 In het maritiem onderzoekslab kunnen ze 
met licht onder water kijken wat er met 
een draaiende scheepsschroef gebeurt. 
Welk licht gebruiken ze hiervoor? 
A Infrarood 
B Stroboscoop 
C Flitser 
D Ultraviolet 
 

 
 
2 Het imploderen van de belletjes 
veroorzaakt een schokgolf met hoge 
drukamplitudes. Hoe hoog kunnen deze 
drukamplitudes worden? 
 
3 Met luchtbellen kunnen schepen 
opgeblazen worden. Doordat er een torpedo 
onder het schip tot ontploffing wordt 
gebracht ontstaat er een grote luchtbel, die 
implodeert en het schip wordt verwoest. 
Hoe wordt het vormen en het imploderen 
van bellen genoemd?  
 
4 Luchtbellen kunnen imploderen. Deze 
luchtbellen vernielen de schroefbladen van 
boten. 
a Wanneer implodeert een luchtbel?  
b Waardoor wordt het schroefblad van een 
boot beschadigd?  
 
5 Als dolfijnen zwemmen ontstaat er ook 
cavitatie.  
a Bij welk lichaamsdeel ontstaat dit? 
b Dit heeft ook een nadeel voor de dolfijnen. 
Wat kan er gebeuren als dolfijnen te snel 
gaan? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Scheepsbouwers zijn druk bezig om te 
zorgen dat luchtbellen verder van de 
schroef af imploderen. Wat zou een manier 
zijn om daarvoor te zorgen? 
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