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DEEL 1: HOEKEN EN AFSTANDEN 

Hoofdstuk 1: hoeken en afstanden in rechthoekige driehoeken 

1.1 Theorie 

Er bestaan drie (groepjes) regels of formules die steeds gelden in rechthoekige 

driehoeken. Hiermee kan je als je voldoende gegevens hebt (dat wil zeggen als je 

voldoende hoeken en/of zijdes van de rechthoekige driehoek kent) alle nog niet 

gekende hoeken en zijdes berekenen. 

 
1) de stelling van (iemand anders dan) Pythagoras: 
 

 
          

                  c   c² = a² + b² 
   a    of in woorden: het kwadraat van de 

               b   schuine zijde is gelijk aan de som van   

de kwadraten van de twee andere 

zijdes 

 
 

2) de som van de hoeken is altijd 180° 
 

3) de formules met sinus, cosinus en tangens 
 

     C    sinus = overstaande zijde / schuine zijde 

    cosinus = aanliggende rechthoekzijde / schuine zijde 

    tangens = overstaande zijde / aanliggende rechthoekzijde 

     A                         B   

dus:  sin C  = AB/ BC  sin B  = AC/BC 

cos C = AC/BC  cos B = AB/BC 

tg C    = AB/AC  tg B    = AC/AB 

(sin A = sin 90° =1;  cos A = cos 90° =0;  tg A = tg 90° =onbepaald) 

 

Over de notatie: alle hoeken zijn met hun letters aangeduid, normaal moet er nog 

een hoedje (^) op. De zijdes zijn met hun begin- en eindpunt aangeduid, normaal 

staan daar ‘|’-tekens rond. 



1.2 Toepassingen 

basis 

1) Teken een rechthoekige driehoek met twee zelf gekozen zijdes (dus met twee 

gegeven zijdes) en bereken alle overige hoeken en zijdes. 

2) Idem als 1) maar met twee andere gegeven zijdes. 

3) Teken een rechthoekige driehoek met één zelf gekozen zijde en één zelf 

gekozen hoek (dus met één gegeven zijde en één gegeven hoek) en bereken 

alle overige hoeken en zijdes. 

4) Idem als 3) maar met een andere gegeven zijde en hoek. 

5) Teken een rechthoekige driehoek met twee zelf gekozen hoeken (dus met 

twee gegeven hoeken) en bereken alle overige hoeken en zijdes. 

 

warm gelopen 

6) Bereken de hoogte van één van de schoolgebouwen met behulp van de 

formules van rechthoekige driehoeken. Is dit een goede/nauwkeurige 

methode? Waarom (niet)? 

 

gevorderd 

7) Teken een regelmatige vijfhoek met zijde 5cm. Verbind elk hoekpunt met elk 

ander hoekpunt. Zo verschijnt er in het midden een nieuwe regelmatige 

vijfhoek. Bereken de lengte van de zijde van deze kleinere vijfhoek. 

 

 

1.3 besluit 

Het berekenen van hoeken en zijdes in rechthoekige driehoeken zal je dikwijls 

opnieuw tegenkomen in heel verschillende soorten toepassingen/opdrachten 

doorheen de rest van de volgende twee schooljaren.  

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 2: hoeken en afstanden in willekeurige driehoeken 

1.1 Theorie 

Er bestaan opnieuw drie (groepjes) regels of formules die steeds gelden in 

willekeurige driehoeken (zonder rechte hoek). Hiermee kan je als je voldoende 

gegevens hebt (dat wil zeggen als je voldoende hoeken en/of zijdes van de 

rechthoekige driehoek kent) alle nog niet gekende hoeken en zijdes berekenen. 

 
              C  1) cosinusregel:  AB² = BC² + AC² - 2 BC AC cosC  

      BC² = AB² + AC² - 2 AB AC cosA 

      A                   B    AC² = AB² + BC² - 2 AB BC cosB 

 

       sinA     sinB     sinC 
   2) sinusregel: ------- = ------- = ------- 
        BC       AC        AB 
 
    

3) som van de hoeken = 180° 
 

 

1.2 Toepassingen 

basis 

1) Teken een willekeurige driehoek met drie zelf gekozen zijdes (dus met drie 

gegeven zijdes) en bereken alle hoeken. 

2) Teken een willekeurige driehoek met twee zelf gekozen zijdes en één zelf 

gekozen hoek (dus met twee gegeven zijdes en één gegeven hoek) en 

bereken alle overige hoeken en zijdes. 

3) Idem als 2) maar met andere gegeven zijdes en hoek. 

4) Teken een willekeurige driehoek met één zelf gekozen zijde en twee zelf 

gekozen hoeken (dus met één gegeven zijde en twee gegeven hoeken) en 

bereken alle overige hoeken en zijdes. 

5) Idem als 4) maar met andere gegeven zijde en hoeken. 

 

warm gelopen 

6) Bereken de afstand tussen twee kerken waarvan de ene twee kilometer en de 

andere zeven kilometer van je verwijderd is. Tussen de twee kerktorens meet 

je een hoek van 35°. 



DEEL 2: KRACHTEN 
Hoofdstuk 1: basisprincipes 

1.1 een voorbeeld van een kracht: de zwaartekracht 

De kracht waarmee de aarde aan je trekt wordt bepaald door twee dingen: 

• je massa (het aantal kilogram dat je weegt) 

• de zwaartekrachtconstante “g” van de aarde (9,81m/s² = +/-10m/s², dit is 

eigenlijk een versnelling die ervoor zorgt dat je per seconde 10m/s of 

36km/u sneller gaat) 

 

Samen levert dit:  F = m g   waarbij  F: zwaartekracht 

        m: massa 

        g: zwaartekrachtconstante 

 

1.2 algemene definitie van een kracht 

In het algemeen is een kracht gelijk aan massa maal versnelling: 

 

   F = m a  waarbij F: kracht (N van Newton)) 

        m: massa (kg) 

        a: versnelling (m/s²) 

 

Een kracht van 10N kan je je voorstellen als het optillen van een gewicht van 1kg. 

 

1.3 evenwicht 

Een kracht is massa maal versnelling. Dus een kracht laat iets versnellen, bewegen. 

Als je wil dat een constructie stil blijft staan, moet dus elke kracht naar links 

gecompenseerd of tegengewerkt worden door een kracht naar rechts en elke kracht 

naar boven door een andere naar beneden.  

         

         100N   Als op een balk die steunt op 2 

Vb:         uiteinden A en B een kracht 

    A    50N        50N    B    van 100N in het midden naar 

beneden duwt, ontstaan er in  

A en B twee tegenkrachten die de balk naar boven duwen met samen precies 100N. 

 



1.4 nog meer evenwicht 

Op een balk werken de volgende krachten in: 

   100N 

       100N 

 

Er is een even grote kracht naar boven als naar beneden, dus zou de balk in 

evenwicht moeten zijn en niet gaan bewegen. De balk gaat echter wel bewegen: hij 

zal beginnen draaien. 

 

Een constructie in evenwicht betekent dus: 

• geen horizontale beweging (krachten naar links en rechts heffen elkaar op) 

• geen verticale beweging (krachten naar boven en onder heffen elkaar op) 

• geen draaieffecten (in de fysica: “momenten”) 

 

Het draaieffect van een kracht rondom een draaipunt kan je berekenen als de grootte 

van de kracht maal de loodrechte afstand tussen de krachtlijn en het draaipunt. 

                              10m 

vb:        A 

100N Het draaieffect van de kracht van 

100N ten opzichte van het punt A 

       is 100N maal 10m = 1000Nm 
 
 

Hoofdstuk 2: enkele kleinere toepassingen 

2.1 Een voorbeeld van het berekenen van de krachten in een eenvoudige 

brugconstructie 

                            D                          E 

                        500N 
 
 

 
            A                              B                                  C 
     1000N 
 
                                   rollend steunpunt (ivm uitzetten     
                                                                     en inkrimpen door temperatuur- 
           vast steunpunt                                                 schommelingen) 



De brug bestaat uit 3 gelijkzijdige driehoeken met zijde 2m en steunt op een vaste 

ondergrond in haar twee uiteinden A en C. In punt B werkt een verticale kracht van 

1000N naar beneden. In punt E werkt een horizontale kracht van 500N naar rechts. 

 

De bedoeling is alle interne krachten (krachten in de staven van de brug, bvb staaf 

AB) en externe krachten (tussen brug en omgeving) te berekenen.  

 

stap 1: externe krachten berekenen 

1) teken de constructie met de gegeven krachten en teken er de te zoeken externe 

krachten bij: 

                        D                   E     500N 

 

    FAY       FCY 

FAX 

          A                 B                       C 

   1000N 

 

In punt A wordt een verticale en een horizontale kracht getekend omdat daar de brug 

volledig vastgemaakt is aan de ondergrond. Hierdoor kan de brug op deze plaats in 

horizontale en in verticale richting vastgehouden worden. In punt C is enkel een 

verticale kracht getekend omdat de brug er in horizontale richting niet vastgehouden 

wordt. FAX is naar links getekend omdat ze de horizontale kracht naar rechts in punt 

E moet compenseren. FAY en FCY zijn naar boven getekend omdat ze de verticale 

kracht naar beneden in punt B moeten compenseren. Als je een kracht in de 

verkeerde richting zou tekenen, is dat niet erg: je zou dan bij de berekening uitkomen 

op een negatieve waarde die er op wijst dat je de richting van de kracht moet 

omkeren. 

 

2) * De som van alle krachten in horizontale richting moet nul zijn: 

  -FAX + 500N = 0  (negatief teken voor krachten naar links) 

 * De som van alle krachten in verticale richting moet nul zijn: 

  FAY – 1000N + FCY = 0 (negatief teken voor krachten naar onder) 



* De som van alle draaieffecten tov van een draaipunt moet nul zijn. Het 

draaipunt mag je kiezen, best een punt waar krachten door lopen. Hier wordt 

gekozen voor punt A: 

  1000N * 2m + 500N * 1,732m – FCY * 4m = 0 

 De eerste twee krachten zorgen voor een draaieffect tegenwijzerzin (plus- 

teken), de laatste kracht zorgt voor een draaieffect in wijzerzin (min-teken). De  

afstand 1,732m is de loodrechte afstand tussen de lijn van de kracht in E en 

het draaipunt A. Je kan deze afstand berekenen met de stelling van pytagoras 

in een halve driehoek van de brugconstructie. 

 

Uit de eerste formule bereken je:  FAX = 500N 

Uit de derde formule bereken je: 2000Nm + 866Nm – FCY * 4m = 0 

    dus: 2866Nm – FCY * 4m = 0 

    dus: – FCY * 4m = -2866Nm 

    dus: FCY * 4m = 2866Nm 

    dus:  FCY = 716,5N 

Uit de tweede formule tenslotte:  FAY – 1000N + FCY = 0 

    dus:  FAY – 1000N + 716,5N = 0 

    dus: FAY = 283,5N 

 

Samengevat:  FAX = 500N 

   FCY = 716,5N 

   FAY = 283,5N 

     

stap 2: interne krachten berekenen 

1) krachten in punt A 

teken eerst alle krachten die in punt A werken: 

 

           283,5N 

                                                   FAD 

                  500N                                  FAB 

                                          A 



FAD en FAB liggen in de richting van de bijhorende staven van de constructie. De zin 

van de pijltjes kies je zodat er evenwicht kan zijn tussen alle krachten. Als je je hierin 

vergist, bekom je een negatieve waarde voor deze kracht. 

 

De som van alle krachten in horizontale richting moet nul zijn: 

-500N + FAB - FAD * cos60° = 0  (de horizontale component van FAD is  

gelijk aan FAD maal de cosinus van de hoek 

tussen FAD en de horizontale richting) 

De som van alle krachten in verticale richting moet nul zijn: 

283,5N - FAD * cos30° = 0   (de verticale component van FAD is gelijk  

aan FAD maal de cosinus van de hoek 

tussen FAD en de verticale richting) 

Uit de tweede formule volgt: - FAD * cos30° = -283,5N 

    dus: FAD = 283,5N/cos30° 

    dus: FAD = 327,4N 

Uit de eerste formule volgt dan: -500N + FAB – 327,4N * cos60° = 0 

    dus: FAB = 500N + 327,4N * cos60° 

    dus: FAB = 663,7N 

Besluit: In staaf AB wordt belast met een kracht van 663,7N, staaf AD met 327,4N. 

De richting van FAB wijst weg van punt A, dus AB wordt belast onder trek. De richting 

van FAD wijst naar punt A, dus AD wordt belast onder druk. (Kan je dit uitleggen?) 

 

Belangrijke opmerking: Voor elk punt krijg je twee formules (som van krachten moet 

nul zijn in horizontale richting en in verticale richting; de formule van de draaieffecten 

kan je niet gebruiken omdat alle krachten door het gekozen punt gaan en dus geen 

draaieffect hebben ten opzichte van dat punt). Dit betekent dat je telkens verder moet 

gaan met de berekening van de krachten in een punt waar ten hoogste nog twee 

onbekende krachten zijn. Met punt B kan je bijvoorbeeld nu nog niet verder rekenen 

omdat daar voorlopig nog drie krachten onbekend zijn: FBD, FBE en FBC. Met punt D 

kunnen we wel verder want hier zijn nog slechts twee onbekende krachten: FDB en 

FDE. 

 

2) krachten in punt D 

teken eerst alle krachten die in punt D werken: 



    FDE 

             327,4N 

       FDB 

 

De som van alle krachten in horizontale richting moet nul zijn: 

327,4N * cos60° + FDB * cos60° - FDE = 0 

De som van alle krachten in verticale richting moet nul zijn: 

327,4N * cos30° - FDB * cos30° = 0 

Uit de tweede formule volgt: - FDB * cos30° = -327,4N * cos30° 

    dus: FDB = 327,4N * cos30°/cos30° 

    dus:  FDB = 327,4N 

Uit de eerste formule volgt dan: 327,4N * cos60° + 327,4N * cos60° - FDE = 0 

    dus: - FDE = -327,4N * cos60° - 327,4N * cos60° 

    dus: FDE = 327,4N 

 

3) krachten in punt B: 

teken eerst alle krachten die in punt B werken: 

      327,4N        FBE 

 

        663,7N       FBC 

 

           1000N 

De som van alle krachten in horizontale richting moet nul zijn: 

-663,7N + FBC – 327,4N * cos60° + FBE * cos60° = 0 

De som van alle krachten in verticale richting moet nul zijn: 

-1000N + 327,4N * cos30° + FBE * cos30° = 0 

Uit de tweede formule volgt: FBE * cos30° = 1000N – 327,4N * cos30° 

    dus: FBE * cos30° = 1000N – 327,4N * cos30° 

    dus: FBE = 827,3N 

Uit de eerste formule volgt dan: -663,7N + FBC – 327,4N*cos60° + 827,3N*cos60° = 0 

    dus: FBC = 663,7N + 327,4N * cos60° - 827,3N * cos60° 

    dus: FBC = 413,8N 

 

4) krachten in punt E: 



teken eerst alle krachten die in punt E werken: 

 

        327,4N           500N 

 

    827,3N      FEC 

De som van alle krachten in horizontale richting moet nul zijn: 

327,4N + 500N – 827,3N * cos60° - FEC * cos60° = 0 

De som van alle krachten in verticale richting moet nul zijn: 

-827,3N * cos30° + FEC * cos30° = 0 

Uit de tweede formule volgt: FEC * cos30° = 827,3N * cos30° 

    dus: FEC = 827,3N 

 

2.2 Een tweede voorbeeld van het berekenen van de krachten in een eenvoudige 

brugconstructie 

zie oefening in de les 

 

Hoofdstuk 3: een brug ontwerpen en bouwen 

Met de technieken die je leerde in hoofdstuk 2 kan je nu aan de slag om in je eigen 

ontwerp enkele krachten te berekenen. De bedoeling is dat je voor jouw ontwerp (of 

een eventuele vereenvoudigde versie ervan: de leerkracht helpt je hierbij) ten eerste 

de externe krachten berekend voor een door de leerkracht gegeven belasting in een 

punt van je constructie. Ten tweede moet je minstens in twee knopen de interne 

krachten bepalen. 

 

De methode uit het vorige hoofdstuk zal in het geval van jouw ontwerp slechts 

benaderende resultaten geven omdat ze aan de volgende voorwaarden moet 

voldoen: 

• het moet gaan om een tweedimensionale structuur 

• het moet gaan om een constructie die niet vervormt 

• het eigen gewicht van de constructie wordt niet in rekening gebracht 

• de knopen waar de staven samen komen moeten scharnierend zijn 

• het moet gaan om een constructie die uitsluitend uit driehoeken is 

opgebouwd 



Het is niet de bedoeling om in je ontwerp met deze voorwaarden rekening te houden. 

Voor de berekeningen zal de leerkracht je helpen een vereenvoudigd model te 

maken van jouw ontwerp waarvoor je de berekeningen kan uitvoeren. 


