
 

Proefkonijnen in de klas 
Wanneer sla je over de kop 
met een auto? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Om in een auto te rijden heb je je rijbewijs 
nodig en daarna veel ervaring. En dan nog 
kan het fout gaan. Stel: je rijdt op de 
snelweg en ineens steekt er een ree de weg 
over. Je moet razendsnel remmen. De 
meeste auto’s zijn zo gebouwd dat ze 
moeilijk over de kop kunnen slaan, maar het 
kan toch gebeuren. Valerio doet een 
experiment en probeert over de kop te 
slaan. 
 
Vakgebied 
Natuurkunde 
 
Kernbegrippen 
Veiligheid, kracht, beweging 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Natuur: 32, 35. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Proefkonijnen in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer informatie over auto’s. 
Bijvoorbeeld deze video: ‘Mens en robot’ uit 
de serie ‘De Kennis van Nu in de klas’, over 
de toekomst van het autorijden.  
 
Antwoorden 
1a centripetale b centrifugale 2 Als de 
centrifugale kracht groter is dan de 
centripetale kracht. 3 Ze zijn lager zodat 
het zwaartepunt lager ligt. Daardoor is de 
auto stabieler en vliegt hij minder snel uit 
de bocht. 4a Hoe meer grip, hoe groter de 
kans om over de kop te slaan. b Moeilijker, 
omdat je minder grip hebt: bij een nat 
wegdek gaan de wielen eerder glijden, de 
auto komt weer recht op de weg. 5 Je 
handen naar je toe halen en jezelf zo klein 
mogelijk maken. 6a C b Omdat in Zweden 
vaak elanden de weg op lopen. Een eland 
kan meer dan 2 meter hoog en 800 kilo 
zwaar worden.  
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Als je met een auto een bocht maakt zijn 
er twee krachten aan het werk. Maak de 
zinnen kloppend: 
a De centripetale/centrifugale kracht trekt 
de auto naar beneden. 
b De centripetale/centrifugale kracht trekt 
de auto naar buiten toe. 
 
2 Wanneer slaat een auto over de kop? 
Gebruik in je antwoord de krachten van 
vraag 1. 
 
3 Raceauto’s zijn veel lager en 
gestroomlijnder dan gewone auto’s. 
Waarom is dat? 
 
4a Wat is het verband tussen de grip van 
de banden op de weg en de kans om over de 
kop te slaan? 
b Slaat een auto makkelijker of moeilijker 
over de kop bij een nat wegdek? Leg uit. 
 

 
 
5 Wat kan je het beste doen als een auto 
over de kop slaat? 
 
Verdiepingsvragen 
 
6 De test die Valerio deed is bedoeld om te 
onderzoeken hoe een auto reageert als je 
op de weg plotseling iets moet ontwijken. 
Deze test wordt de ‘elandtest’ genoemd.  
a Kan je raden in welk land deze test 
bedacht is? 
A Duitsland 
B Japan 
C Zweden 
b Waarom zou de elandtest zo heten? 
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