
                

 
Rechtopstaand ei 

Onderzoek 

 

 

Een ei is rond en blijft daarom niet gemakkelijk rechtop staan. Of toch wel? Kun jij 

een ei rechtop laten staan zonder het te breken? 

Hypothese 

 

 

Als we het ei op zout plaatsen, blijft het ei rechtop staan. 

Materiaal 

 

Producten: 

- Zout 

- Ei 

Materialen: 

/ 

Veiligheid 

 

Niet van toepassing 

Opstelling 

 
 

 

Uitvoering 

 

Proef 1: 

 Zet het ei met de onder-of bovenkant op het aanrecht. 

 Wat zie je? (Het ei valt om) 

 

Proef 2:  

 Strooi een bergje zout op een tafel. 

 Zet nu het ei met de onder- of bovenkant in het zout.  

 Wat zie je? (Het ei blijft staan) 

 Blaas nu het zout weg.  

 Wat zie je? (Het ei blijft staan) 

 

Waarneming Voor:                                                                                                 Na: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zien dat het ei op enkele zoutkorrels kan rechtstaan. 

Rapport 

 

Een ei heeft een ovale vorm. Het is dus bijna onmogelijk op een ei rechtop te laten 

staan.  

Als je een ei op het oppervlak zet en rechthoud met je hand, zie je dat het ei maar 

met een klein oppervlak het oppervlak raakt. Het ei heeft dus maar een klein 

steunpunt. (Je kan dit vergelijken met een pen die je op zijn punt wil laten 

balanceren) 

Als je het ei in een hoopje zout plaats, steunt het ei ook op enkele zoutkorrels. Het 

steunpunt is groter geworden. Nu kan het ei wel rechtop blijven staan. 

Als we proberen de zoutkorrels weg te blazen, kunnen we enkel de zoutkorrels 

wegblazen waar het ei niet op steunt. De zoutkorrels waar het ei op steunt kan je  

niet wegblazen. 

Conclusie: 

Alle voorwerpen hebben een zwaartepunt. Dit is het punt ten opzichte waarvan de 

massa van dat object in evenwicht is. 

Een object blijft rechtop staan als het zwaartepunt precies boven of onder de plek zit 

waar het voorwerp op steunt. Is dit niet het geval dan valt het voorwerp om. 

Bij het ei zit het zwaartepunt in het midden van het ei. Het steunpunt van het ei is 

maar heel klein, doordat het ei ovaal is. Daardoor is het heel moeilijk om het 

zwaartepunt precies boven het steunpunt te krijgen en het ei rechtop te laten staan. 

Wanneer je het steunpunt groter maakt m.b.v. het zout is het makkelijker om het 

zwaartepunt boven het steunpunt te krijgen en het ei rechtop te laten staan.  

Bronnen 

 

Websites: 

http://www.proefjes.nl/uitleg/123 

http://www.zozitdat.nl/2014/04/19/rechtopstaand-ei/ 

Filmpje: 

http://www.proefjes.nl/uitleg/123
http://www.zozitdat.nl/2014/04/19/rechtopstaand-ei/


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

Leerplan 

 

Koppelen aan begrip ‘zwaartekracht’ of ‘zwaartepunt’ 

Leerplan: D/2010/7841/001   1e graad A-stroom  vak: natuurwetenschappen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerplan: D/2012/7841/009  2e graad A-stroom wetenschappen  vak: fysica 

 

Tips 

 

- Onderkant van het ei (bredere kant) laten steunen op het zout is makkelijker, 

het steunpunt is dan groter. 

 

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

