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1. Hoe kan je beweging beschrijven? 

Opdracht 1.1 

 

1.  t = 0 
2. Ten opzichte van de persoon op de grond: 5 hokjes naar rechts (geteld vanaf midden 

van de waarnemer tot de loop van het geweer = rechterkant bal) 
a. Ten opzichte van de persoon in de truck. 8 hokjes naar links 
b.  Ten opzichte van de persoon op de grond. 5 hokjes naar rechts (rechterkant 

bal) 
3. Ten opzichte van de persoon in de truck. 11 hokjes naar links 

a.  Ten opzichte van de persoon op de grond. 0 hokjes per tijdstapje 
(verplaatsing is 0 hokjes: 5-5 = 0) 

b. Ten opzichte van de persoon in de truck. 1 hokje per tijdstapje (verplaatsing is 
11-8 = 3; tijdsduur =3 tijdstapjes; 3/3 =1) 



3 
 

 
 

Opdracht 1.2 
4. De positie van gebeurtenis 2 verschilt voor beide cameraposities 
5. Vanaf de grond: horizontale snelheid is gelijk aan 0 hokjes per tijdstapje; 

Vanaf de truck: de horizontale snelheid is gelijk aan 1 hokje per tijdstapje. 
6. Het tijdstip van de gebeurtenissen is gelijk voor beide cameraposities. 

Opdracht 1.3 
1.  Zie diagram 1.a bij opdracht 1.1 

Vanuit referentiekader van de bal, dus de vraag is: hoe bewegen de andere objecten tov de 
bal. 

Positie gebeurtenis 1: 0 – bij de bal 

Positie gebeurtenis 2: 0 – bij de bal 

Snelheid truck: 1 hokje per tijdstapje omhoog, 1 hokje per tijdstapje naar rechts 

Snelheid waarnemer op de grond: 1 hokje per tijdstapje omhoog. 
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Opdracht 1.4 

 

1. t=0, bal wordt afgeschoten 
2.  

a. 5 hokjes rechts van 
b. 8 hokjes links van 

3.  
a. 5 hokjes rechts van  
b. 16 hokjes links van 

4.  
a. v=0 hokjes per tijdstapje 
b. v=2 hokjes per tijdstapje    

Opdracht 1.5 
1. t=2 is de kogel afgevuurd 
2.   

a. 8 hokjes naar rechts 
b. 0 hokjes naar links/rechts 
c. 8 hokjes naar links 

3.  ?  
a. 12 hokjes naar rechts 
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b. 8 hokjes naar rechts 
c. 0 hokjes naar links/rechts 

4.   
a. 1 hokje/tijdstapje naar rechts 
b. 2 hokjes/tijdstapje naar rechts 
c. 2 hokjes/tijdstapje naar rechts 

 

Opdracht 1.6 
1. Positie van de misdaad hangt af van de waarnemer 
2. Snelheid van de kogel is hetzelfde voor de waarnemers op de trein, maar anders 

voor de waarnemer op de grond. 
3. Tijdstip van de misdaad is voor alle waarnemers gelijk. 

Opdracht 1.7: Beantwoorden lesvraag 

Voor 2 waarnemers (die ten opzichte van elkaar bewegen): 

 Vinden gebeurtenissen voor beiden plaats 

 Verschilt de snelheid van objecten 

 Verschilt (mogelijk) de positie van objecten of gebeurtenissen 


