
 

 
 

Los van de wereld 
zwaartekracht  
 
Na een lange winter gaan de pretparken weer open! Eindelijk kun je weer in de 
achtbanen over de kop worden geslingerd, vanuit stilstand snoeihard gelanceerd 
worden tot hoge snelheden en van grote hoogte naar diepe dalen racen. 
 
 
 Voordat je gaat kijken  
1. Wat is je favoriete attractie in een pretpark?  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Kijkvragen  
2. Wat is zwaartekracht?  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
3. Waarom is elke heuvel bij een achtbaan lager dan de vorige?  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Waarvoor dienen de magneten aan het einde van een achtbaan?  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Na het kijken I  
Bij een achtbaan gaat wordt zwaartekracht gebruikt om de wagens snelheid te 
laten maken.  
Stel je eens een achtbaan voor met een looping.  
5. Wat zal er gebeuren als de snelheid in een looping te laag is?  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  



 

 
 

Toepassing 
 
Maak zelf een achtbaan voor knikkers met een looping. Daarmee onderzoek je vanaf 
welke hoogte een knikker moet rollen om veilig door een looping te komen.  
 
Wat heb je nodig?  
- 2 lengtes buisisolatie  

- Knikkers  

- Duct Tape  

- Stanleymes  
 
Wat moet je doen?  
- Snij de isolatiebuizen in de lengte door midden (zie afbeelding). Je hebt nu twee 
halve buizen.  

- Tape de buizen zo aan elkaar dat je een lange goot  

krijgt waar knikkers doorheen kunnen rollen.  

- Vorm een looping met een diameter tussen de 30 en 50 cm. (zie afbeelding)  

- Tape de looping aan de vloer en je startpunt aan een tafel of een kast vast.  

- Meet de diameter van je looping, de afstand en de hoogte van je startpunt.  

- Laat een knikker 10 keer vanaf het startpunt door de looping rollen. Hoe vaak 
haalt je knikker het?  

- Herhaal het onderzoek met drie andere starthoogtes. Vul je meetgegevens in het 
schema in.  
 
 Diameter 

looping 
Afstand 
startpunt 

Hoogte 
startpunt 

Hoe vaak 
haalt de 
knikker het? 

           1     
           2     
           3     
 
 
- Vergelijk je meetgegevens met die van je klasgenoten. Je kunt ook proberen meer 

buizen aan elkaar te maken om een langere achtbaan te maken.  

 

  



 

 
 

Na het kijken II  
Je favoriete pretpark wil een suffe draaimolen vervangen door een ruige achtbaan. 
Jij mag hem ontwerpen! Teken de meest wilde achtbaan die je kunt bedenken.  
 
Houd je aan de volgende eisen:  
- De karretjes halen het eindpunt (en blijven dus niet halverwege steken).  

- De achtbaan is veilig.  

- De achtbaan bevat minstens 4 spectaculaire elementen zoals kurkentrekkers, 
loopings, boomerangs, enz.  



 

 
 

De pretparken zijn weer open, en menigeen zal de komende maanden doorbrengen 

in de spectaculaire attracties die je lanceren, over de kop doen gaan en – eerlijk is 

eerlijk – ook wel eens een beetje onpasselijk maken.  

 

Onze verslaggever doet dapper mee en stelt tussen twee lanceringen door 

nieuwsgierige vragen. Hoe werkt het allemaal precies? Slim gebruik maken van de 

zwaartekracht, meneer. Daar komt het allemaal op neer. 

 
 Antwoordsuggesties  
1. Wat is je favoriete attractie in een pretpark?  
Eigen antwoord  
2. Wat is zwaartekracht?  
Zwaartekracht is de kracht waarmee de aarde alles aantrekt. Daardoor vallen alle 
dingen naar beneden.  
3. Waarom is elke heuvel bij een achtbaan lager dan de vorige?  
Door wrijving van de lucht en de wielen gaat er energie verloren. Het treintje 
verliest daardoor snelheid en kan daardoor steeds iets minder hoog komen.  
4. Waarvoor dienen magneten aan het einde van een achtbaan?  
De magneten zorgen ervoor dat de achtbaan afremt.  
5. Wat zal er gebeuren als de snelheid in een looping te laag is?  
 
Als de snelheid te laag is kunnen de karretjes uit de baan vallen, of de inzittenden 
uit de karretjes.  
 
Toelichting proef:  
U kunt voor de proef buis-isolatie gebruiken met een diameter van 22 mm. Dit 
materiaal is voor een paar euro te koop bij de doe-het-zelfwinkel.  
 
Als u het te gevaarlijk vindt de leerlingen zelf de buizen te laten snijden kunt u dat 
vooraf doen. Ook kunt u ervoor kiezen om in plaats van de buis-isolatie buismantels 
voor roodkoperen buis te kopen. Ook dit is in een diameter van 22 mm te koop.  
 
Dit materiaal hoeft u niet te snijden, u gebruikt de gehele ‘slang’. Nadeel is dat de 
leerlingen de knikkers dan niet door de achtbaan kunnen zien rollen, waardoor de 
proef minder aanschouwelijk is.  
 

Voordeel is dat de proef aanzienlijk minder tijd in beslag zal nemen. 

 
 


