
                

 

Steel de munt in water 

Onderzoek 

 

 

Hoe kan je een munt uit het water halen zonder je vingers nat te maken? 

 

Hypothese 

 

 

 

Materiaal 

 

Producten 

- Water 

Materialen 

- Bord 

- Kaars 

- Lucifers 

- Glas  

Opstelling 

 

 



Uitvoering

 

Steek de kaars aan 

Zet het glas over de kaars 

Wacht tot de kaars dooft 

Neem waar 

Waarneming

 

Het waterniveau in het glas stijgt en daalt rond het glas. De munt komt droog te 

liggen en kan uit het bord gehaald worden. 

Rapport 

 

De kaars dient enkel om de lucht op te warmen. Het glas zet je boven de kaars in het 

bakje met water. Het gas dat zich dan in het glas bevindt is dus warm door die kaars. 

Doordat de kaars geen verse zuurstof meer heeft zal die doven, en het gas dat in het 

glas zit zal dan afkoelen. Het gas krijgt nu een lagere temperatuur, dus een lagere 

druk. Buiten het glas duwt nog altijd evenveel atmosferische druk op het water, 

terwijl de druk binnen het glas verminderd is doordat het gas niet zoveel meer drukt 

als eerst. Het water wordt dus door de atmosferische druk naar binnen in het glas 

geduwd. 

(1+3 n) O2 + 2 Cn H 2n+2 = 2 n C O 2 + (2+2n) H 2 O 

Bronnen

 

https://www.ikhebeenvraag.be/vraag/22035/Waarom-stijgt-het-water-in-een-glas-

dat-over-een-brandende-kaars-wordt-gezet 

https://www.youtube.com/watch?v=YSVW4Utdy6o&feature=youtu.be  

Leerplan 

 

- B76: De verandering van oxidatiegetallen in een redoxreactie vaststellen en in 

verband brengen met de begrippen oxidator, reductor, oxidatie, reductie en 

elektronenoverdracht voor:  verbrandingsreacties; C16 42 2de graad aso 

Wetenschappen D/2012/7841/063 Sportwetenschappen, Wetenschappen-

topsport Chemie  synthesereacties met enkelvoudige stoffen;  

analysereacties (ontleding) van binaire stoffen  fysica, tweede graad 

wetenschappen 

- B76: De verandering van oxidatiegetallen in een redoxreactie vaststellen en in 

verband brengen met de begrippen oxidator, reductor, oxidatie, reductie en 

elektronenoverdracht voor:  verbrandingsreacties; C16 42 2de graad aso 

Wetenschappen D/2012/7841/063 Sportwetenschappen, Wetenschappen-

topsport Chemie  synthesereacties met enkelvoudige stoffen;  

analysereacties (ontleding) van binaire stoffen  chemie, tweede graad 

wetenschappen 

Tips

 

Je kan experimenteren wat de maximale of minimale hoeveelheid water in het bord 

kan zijn. Je kan ook berekenen wat het gehalte zuurstofgas er in de lucht zit. 

 

https://www.ikhebeenvraag.be/vraag/22035/Waarom-stijgt-het-water-in-een-glas-dat-over-een-brandende-kaars-wordt-gezet
https://www.ikhebeenvraag.be/vraag/22035/Waarom-stijgt-het-water-in-een-glas-dat-over-een-brandende-kaars-wordt-gezet
https://www.youtube.com/watch?v=YSVW4Utdy6o&feature=youtu.be


 


