
 

 

 

                
 Potentiële energie 

 

Magic rollback can 
 
Onderzoek 

 

 
 
Hoe kun je een pot laten terugrollen? 

 
Hypothese 

 

 
 
 
Door tegengewicht op de elastiek op de batterij, zal de pot terugrollen. 

 
Materiaal 

 

 

 Metalen pot 

 Schaar  

 Elastiekje 

 Batterij van 9V 

 2 paperclips 
 

 
 

 
Veiligheid 

 

 
Een schaar is een scherp voorwerp, wees voorzichtig! 
 

 
Werkwijze 

 

1. Gebruik een schaar om een gat te maken in het deksel. 
2. Maak ook een gat in de onderkant van de pot van ongeveer dezelfde 

grootte. 
3. Zet de batterij verticaal neer en leg de elastiek er bovenop. Zorg dat de 

elastiek aan beide kanten even ver uitsteekt. 
4. Doe ducktape over de batterij en de elastiek. 
5. Duw de ene kant van de elastiek door het gat aan de onderkant. Steek dan 

een paperclip door de elastiek zodat de batterij blijft hangen. 
6. Doe hetzelfde bij het deksel. De batterij hangt nu in het midden van de 

pot. 
7. Rol de pot over de grond en zie wat er gebeurt. 

 
Voor videofragment: https://youtu.be/J7XR8W-UMfc 

Waarneming 

 

  
 
De pot zal terug naar je toe rollen. 
 
 
  
 

https://youtu.be/J7XR8W-UMfc


 

 

 
Rapport 

 

 
The magic rollback can is een fenomeen te wijten aan het behoud van mechanische 
energie. De kinetische energie, gegeven aan de pot, wordt omgezet in potentiële 
energie. De kracht die hier eigenlijk speelt is de veerkracht naarmate de pot een 
grotere afstand aflegt, betekent dit ook dat de elastiek zichzelf opdraait. De 
veerkracht werkt de beweging tegen en zorgt ook voor een terugwaartse beweging 
omdat de elastiek terug naar zijn rusttoestand gaat, waardoor het omhulsel in 
beweging wordt gezet en er potentiële veerenergie omgezet wordt naar kinetische 
energie.   
 
Met andere woorden:  
Als je tegen de pot duwt gaat hij rollen. Aan de elastiek in de pot hangt de batterij. De 
elastiek wordt voorgesteld als de veer, deze wil altijd terug naar zijn oorspronkelijk 
positie. De batterij dient als gewicht dat de elastiek tegenhoudt om mee te draaien. 
Doordat te pot draait en het tegenhouden van de batterij, draait de elastiek. Daarom 
komt de pot ook terug omdat de elastiek terugwil naar zijn oorspronkelijke positie. 

Bronnen 

 

 
http://www.stevespanglerscience.com/lab/experiments/magic-rollback-can-sick-
science/ 
https://www.youtube.com/watch?v=bQyK47SBkHw 
http://www.encyclopedoe.nl/?onderwerp_id=151&alfabet_letter=P 
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