
Praktijk “experimenteer” opdrachten:  Biomechanica in het water 

 
Voer onderstaande opdrachten uit in tweetallen en geef antwoord op de gestelde vragen 

indien de theorie reeds is behandeld. Indien de theorie na de praktijk wordt behandeld 
beschrijf je wat er gebeurd. 

 

Experiment 1 
Ga op je rug liggen met je armen langs je lichaam en je longen vol met lucht. Kijk nu wat er 

met voeten gebeurt. Als ze zakken schat dan de afstand die ontstaat tussen het 

wateroppervlak en je voeten. Breng dat over in een schematische tekening van een 
lengtedoorsnede van je lichaam. 

 
 

A)  Waardoor wordt de plaats van massamiddelpunt bepaald? 

B)  Waardoor wordt de plaats van het volumemiddelpunt bepaald? 
 

Bepaal de plaats van je volume-middelpunt ten opzichte van je massa-middelpunt. 
C)  Maak een schematische tekening van de lengtedoorsnede van je lichaam in 

rugligging,  met daarin aangegeven de vermoedelijke plaats van bovengenoemde 

punten. 
D)  Beschrijf je experiment en leg uit waarom je tot die tekening bent gekomen.  

 

 
Experiment 2   

Ga op je rug liggen en houd je armen zo dicht mogelijk langs je lichaam en je benen 
helemaal tegen elkaar. Breng je lichaam aan het schommelen en onderzoek of je meer de 

neiging hebt om linksom of rechtsom te draaien. Doe hetzelfde in borstligging. 

 
E)  Maak een schematische tekening van de dwarsdoorsnede van je lichaam in 

rugligging,  met daarin aangegeven de vermoedelijke plaats van de middelpunten. 
F)  Beschrijf je experiment en leg uit waarom je tot die tekening bent gekomen.  

 

  
Experiment 3 

Ga op je rug in het water liggen met je armen gestrekt boven je hoofd en haal zo diep 
mogelijk adem. Kijk wat er gebeurt. 

Als je met je gezicht boven blijft ga je langzaam lucht uitblazen tot je gaat zinken. Ga er van 

uit dat de inhoud van je longen 4 liter is. Als je je longen half leeg blaast heb je dus twee 
liter minder lichaamsinhoud. 

 

G) Door welke twee zaken wordt de soortelijke massa bepaald? 
H) Welke deelsom moet je maken om tot het getal te komen waarmee we de soortelijke 

massa aangeven? 
  

Bepaal je soortelijke massa. 

I) Geef een zo nauwkeurig mogelijke schatting van je soortelijke massa in een getal met 
twee cijfers achter de komma. 

J) Beschrijf het experiment en leg uit waarom je tot dat getal gekomen bent.  
 

  



  

 
Experiment 4 

Ga met je gezicht naar de muur staan, laat je helemaal onderwater zakken en neem de 
rugligging aan met je armen boven je hoofd in het verlengde van je romp (stroomlijn). 

Plaats je voeten tegen de muur en zet af. Probeer zo ver mogelijk uit te drijven. Doe dit 

experiment twee keer. De eerste keer zet je rustig af, de tweede keer snel. 
 

Doe hetzelfde nog een keer maar nu houd je je hoofd niet in het verlengde van je romp 

maar recht op (over je tenen kijken), je armen leg je op je buik. Houd de rest van je 
lichaam net zo horizontaal als in het eerste experiment. 

De eerste keer zet je rustig af, de tweede keer snel. 
 

K) Vergelijk de uitkomst van de twee experimenten (de afstand van uitdrijven). 

L) Geef aan welke weerstanden je lichaam ondervindt van het water in het eerste 
experiment en waar ze voorkomen. Verduidelijk je antwoord met een tekening. 

M)  Geef aan welke weerstanden in het tweede experiment groter worden en waarom. 
Verduidelijk je antwoord met een tekening. 

 

Experiment 5 
Ga watertrappelen met ondersteuning van je armen. Je blijft watertrappelen maar na 30 

seconden til je de armen t/m de ellebogen uit het water. Je blijft watertrappelen en opnieuw 

na 30 seconden til je de armen gestrekt uit het water.  
Deze stappen herhaal je nogmaals door in deze ronde t/m je middel uit het water te komen. 

 
Experiment 6 

Spring met de schrede sprong te water. 

Kijk naar de onderlinge verschillen, blijft iedereen met het hoof boven water. Hoe dit 
voorkomen (denk aan experiment 4). 

Springen met gebruik van weerstand. Druk het water weg met je benen en armen op het 
moment dat je in het water komt. 

Spring omhoog en ga met een streksprong het water in. Doe dit nogmaals met de benen 

gespreid. Wat is het verschil. Doe hetzelfde nogmaals door omhoog te springen en een keer 
waarbij je naar voren springt (tegen het water aan). 

Combineer nu alles naar een perfecte schredesprong 
 

Experiment 7 

Loop door het water (waterdiepte ongeveer 115 cm). Zorg dat je sneller aan de overkant 
komt. Doe dit met behulp van de 3de wet van newton. 

Essentie: tegen het water aanduwen zorgt ervoor dat je sneller naar voren komt 

 
Experiment 8 

Maak een kring. Ren hand in hand rond tot ik zeg stop. Laat elkaar snel los en maak je klein. 
Kijk wat er gebeurd. 
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