
                

 

Pingpongballetje als afsluiter 

 

Onderzoek 

 

 

Hoe kunnen we een fles afsluiten met water zonder extra materialen te gebruiken?  

 

Hypothese 

 

 

 Niet 

 Fles met water vullen 

 … 

 

Materiaal 

 

Producten 

 Water 

Materialen 

 Glazen fles 

 Pingpongballetje  

Opstelling 

 

 

 

 

 

Uitvoering 

 

 

 Vul de wijnfles met water; 

 Hou het pingpongballetje op de fles en draai de fles rustig om. Werkt de 

afsluiting? 

 Vul de fles volledig met water; 

 Hou het pingpongballetje op de fles en draai de fles rustig om. Werkt de 

afsluiting nu wel?  



 Probeer dit nu ook eens met een fles met een inhoud van 1l. Werkt het dan 

ook?  

 

Waarneming 

 

 

Als we de wijnfles niet volledig vol water doen, dan kunnen we het pingpongballetje 

niet gebruiken als afsluiter.  

Als we de wijnfles volledig vol water doen, dan kunnen we het pingpongballetje 

gebruiken als afsluiter. 

 

Als we de fles van 1l nemen, dan kunnen we het pingpongballetje niet gebruiken als 

afsluiter.  

 

Rapport 

 

 

Als er lucht in de fles zit, dan duwt de lucht tegen het pingpongballetje zodat hij niet 

als afsluiter werkt.  

Als er geen lucht in de fles zit, dan duwt de lucht buiten de fles het pingpongballetje 

tegen de fles. Het pingpongballetje werkt dus als een afsluiter.  

We kunnen het begrip luchtdruk hieraan koppelen. 

De zwaartekracht is soms sterker dan de luchtdruk. Daardoor gaat het water uit de 

fles van 1l.  

 

Bronnen  

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

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


 

Leerplan 
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Tips 

 

 

Voer de proef best uit boven de wasbak, moest het water uit de fles lopen. 

Je kan weer op zoek gaan naar de maximale grootte van de waterfles. Werkt de proef 

het beste met een plastic fles of eerder met een glazen fles?  

Daarnaast kunnen de leerlingen ook eens kijken of er een verschil is al het water 

warm is of koud.  

Is er een effect van temperatuur van het water? 

 

 


