
 

Proefkonijnen in de klas 
Wat is het gevaarlijkste 
wapen? 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Wapens zijn van alle tijden. Tegenwoordig 
zijn er pistolen, geweren en zelfs drones. 
Vroeger werden er andere soorten 
wapens gebruikt, zoals het zwaard en de 
speer. Dennis en Valerio willen weten wat 
het gevaarlijkste handwapen is.  
 
Vakgebied 
Natuurkunde 
 
Kernbegrippen 
kracht, beweging 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Natuur: 32, 33. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Proefkonijnen in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer over wapens, zoals: ‘De 
wapens die Napoleon versloegen’.  
 
Antwoorden 
1 B 2 Je moet dicht bij je tegenstander 
staan en hij mag zijn vuurwapen nog niet 
in zijn hand hebben. 3 De semi-automaat. 
4 Omdat kogels alleen bewegingsenergie 
meekrijgen als ze uit een loop van een 
vuurwapen afgeschoten worden. 5 Hoe 
groter het geweer, hoe meer schade hij 
aanricht. 6a De kogel wordt met grote 
voorwaartse kracht afgeschoten, 
waardoor het wapen met dezelfde kracht 
naar achteren schiet. b Hoe groter het 
wapen, hoe groter de kracht waarmee de 
kogel afgeschoten wordt, en hoe groter 
de terugslag. c Omdat de kracht naar je 
lichaam verplaatst wordt, je beweegt 
mee met het geweer. Als je dit niet doet 
slaat het geweer tegen je aan en kun je 
je sleutelbeen of schouder breken. 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Wat is belangrijk bij het gebruik van een 
slagzwaard? 
A Je moet met je polsen het wapen draaien 
voordat je je doelwit raakt. 
B Je moet je zwaard rechthouden als je je 
doelwit raakt. 
 
2 Onder welke voorwaarden kun je met een 
middeleeuws wapen een modern 
vuurwapen verslaan? 
 
3 Bij welk vuurwapen zorgt de druk van de 
kogel die de loop verlaat ervoor dat de slede 
naar achteren gaat en je direct weer kunt 
afvuren? 
 
4 Als in een tekenfilm kogels in een vuur 
worden gegooid schieten ze alle kanten op. 
In het echt kan dit niet. Waarom niet? 
 

 
 
5 Aan het einde van de video zegt Dennis: 
‘Size matters.’ Wat bedoelt hij hiermee? 
 
Verdiepingsvragen 
 
6 Als je een wapen afvuurt, slaat deze met 
grote kracht naar achteren, dit heet 
terugslag. 
a Waardoor ontstaat terugslag? 
b Waarom is de terugslag groter bij een 
groter wapen? 
c Waarom moet je bij grote geweren 
tijdens het schieten je schouder goed 
tegen de geweerkolf aan houden? 
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