
RIETJE DOOR AARDAPPEL  

Onderzoeksvraag 

Hoe kan je een rietje door een aardappel steken, zonder het te breken?  

 

Voorbereiding 

Begrippen als achtergrond voor experiment 

molecule 

wet van de traagheid 

 

Materiaal + stoffen  

 enkele aardappelen 

 enkele rietjes  

Opstelling (foto) 

 
 

Uitvoeren 

Werkwijze 

 

Laat eerst iedereen op zijn of haar eigen methode proberen.  

 

 Neem de aardappel in de breedte vast.  

 Pak met je andere hand het rietje vast en bedek met je duim het achterste 

uiteinde van het rietje. Een andere manier waarop het lukt, is door het rietje dicht 

te knijpen. 

 Steek het rietje nu met een snelle beweging door een smaller stuk van de 

aardappel. 

 

Waarneming 

 

Als het rietje gewoon wordt vastgehouden en je traag beweegt: 

Het rietje plooit. 

Je kan het rietje niet door de aardappel steken. 

 

Als het rietje wordt toegehouden en je snel beweegt: 

Het rietje plooit niet. 

Je kan het rietje door de aardappel steken.  

 



Reflecteren 

 

Besluit 

 

Het is belangrijk dat we het rietje snel en toegeknepen naar de aardappel brengen. 

 

Toegenepen: Als je je duim op het uiteinde van het rietje zet of het rietje dicht knijpt, hou 

je de lucht binnenin tegen. De luchtmoleculen zijn als het ware gevangen waardoor het 

rietje sterker wordt. Doordat het rietje op deze manier sterker wordt, zal het niet 

vervormen. Indien dit niet wordt gedaan, wordt de lucht simpelweg eruit geduwd. 

Snel: Dit is een illustratie van de wet van de traagheid.  
Als het rietje traag beweegt, komt het tot stilstand tegen de schil. 
Als je het rietje snel beweegt in de richting van de aardappel, heeft het de neiging om te 
blijven bewegen in die richting en dus door de schil van de aardappel te boren.  
 

 

Koppeling aan leerplan/nen 

 
 

Bronnen 

i. Literatuur 

http://www.lessenpakket.be/lesson/files/aardappelen5de.pdf 

 

Tips and tricks 

Opmerkingen bij uitvoeren van proef 

 

Laat eerst ieder op zijn of haar eigen manier proberen om het rietje door de aardappel te 

krijgen. Vertel hierna pas de beste methode. 

 



 


