
                

 

Ei in fles 

Onderzoek 

 

 

Hoe krijgen we een hardgekookt ei in een fles? 

Hypothese 

 

 

Door hitte kan het ei vervormen en zo in de fles belanden. 

Materiaal 

 

Producten: 

Hardgekookt ei 

Kokend water 

Materialen: 

Glazen fles 

Kom  

Veiligheid 

 

 

Pas op met het warme water!  

 

Opstelling 

 

 

Uitvoering 

 

- Pel het hardgekookte ei (10 minuten laten koken in water). 

 

 

 

 

 

 

 



- Kook water (met een waterkoker). 

- Giet het kokende water in de plastieken fles. 

- Giet het water van de plastieken fles in de kom. 

- Plaats het hardgekookte ei bovenop de fles. 

 

Waarneming 

 

Voor:                                                        Na: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zien dat het ei in de fles valt. 

Rapport 

 

Er zit lucht in de fles. Lucht is een gas. De deeltjes verplaatsen zich naar alle kanten en 

drukken tegen alle kanten van de fles. De deeltjes willen namelijk zo een groot 

mogelijk oppervlak bestrijken. Dit drukken van de lucht noemt de luchtdruk. Als lucht 

opwarmt dan wordt de luchtdruk groter en als lucht afkoelt dan wordt de luchtdruk 

kleiner. (Denk maar eens aan het weerbericht! Als het warm weer is, zitten we in een 

gebied met een hoge druk.) 

 

Als het kokend water in de fles terecht komt, dan warmt de lucht in de fles op en 

wordt de luchtdruk in de fles groter. (de moleculen gaan sneller bewegen en willen 

naar buiten). De luchtdruk buiten de fles blijft ongeveer gelijk. Er ontstaat een 

luchtdrukverschil.  



Het ei wordt door dat luchtdrukverschil omhoog gedrukt, want de lucht in de fles 

duikt harder tegen het ei dan de lucht buiten de fles. Doordat het ei omhoog wordt 

gedrukt, ontsnapt er ook een beetje lucht uit de fles. 

 

Omdat je onmiddellijk het kokende water uit de fles verwijderd, koelt de lucht in de 

fles na een tijdje af. Dit betekent dat de luchtdruk in de fles weer kleiner wordt. De 

luchtdruk buiten de fles blijft nogmaals ongeveer gelijk en er ontstaat weer een 

luchtdrukverschil. 

De lucht buiten de fles drukt nu harder tegen het ei dan de lucht in de fles. Normaal 

zou de lucht dus in de fles gezogen worden, maar het ei zit in de weg. Doordat de 

lucht niet naar binnen gezogen kan worden, wordt in de plaats het ei naar beneden in 

de fles gedrukt.  Zo geraakt het ei in de fles. 

Bronnen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6KCmrc043Kk&t=17sv  

https://www.youtube.com/watch?v=IRnx60PMI8E   

  

 

Leerplan 

 

We kunnen deze proef koppelen aan het begrip ‘luchtdruk’. 

Leerplan: D/2012/7841/009  2e graad ASO Wetenschappen-wiskunde vak: fysica 

 

 

 

Zie bij tip 3: deze proef kunnen we ook koppelen aan het begrip ‘verbrandingsreactie’ 

Tips 

 

Het ei kan je weer uit de fles krijgen door de fles omgekeerd te houden met het ei 

terug in de hals. Laat warm stromend water over de fles lopen. De warme lucht zet 

uit waardoor het ei weer uit de fles geduwd zal worden. 

 

Met een sterke plastieken fles lukt de proef niet. De hitte vervormt de fles. Je 

gebruikt dus best een glazen fles met een iets bredere opening 

https://www.youtube.com/watch?v=6KCmrc043Kk&t=17sv
https://www.youtube.com/watch?v=IRnx60PMI8E


 

Je kunt deze proef ook op een andere manier uitvoeren: 

 Pel het ei  

 Strijk enkele lucifers aan en gooi deze in de fles  

 Zet hierna direct het ei op de fles. Wat zie je? 

(De lucifers gaan na een tijdje uit en er ontstaat rook. Na 

een paar seconden zie je het ei in de fles gezogen 

worden.)  

Verklaring: Vuur heeft zuurstofgas nodig. Aangezien het ei de weg de fles 

afsluit gebruikt het vuur alle zuurstof op in de fles waardoor er een vacuüm 

ontstaat. Het ei wordt aangezogen door het vacuüm en valt in de fles. 

              Deze werkwijze kan je ook koppelen aan het begrip ‘verbrandingsreactie’ 

                   (1+3n) O2 + 2 Cn H 2n+2 = 2n CO2 + (2+2n)H2O  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


