
 

LESKIST SPORT EN BEWEGING 
 

HANDLEIDING  
VOOR DOCENTEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

Het lesmateriaal bij de leskist Sport en Beweging is ontwikkeld door De Praktijk in opdracht 
van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de 
Universiteit van Amsterdam (UvA).  

Op dit lesmateriaal is de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 
3.0 Nederland Licentie van toepassing (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl). 
Het beheer van de leskist is in handen van its labs (www.itsacademy.nl/leskisten). Met vragen 
en/of opmerkingen kan contact worden opgenomen met its academy (info@itsacademy.nl), of 
De Praktijk (info@praktijk.nu, 020 525 76 88, www.praktijk.nu). 

CC BY-NC-SA 2011 – De Praktijk i.o.v. FNWI, UvA 

 



blz. 2 van 31 

INHOUDSOPGAVE 

 

 

INLEIDING ....................................................................................................................................... 3 

GEBRUIK VAN DE LESKIST ............................................................................................................. 4 

AANWIJZINGEN EN ANTWOORDEN BIJ DE PRACTICA .............................................................. 7 

Het lichaam voor en na inspanning .................................................................................. 8 

Piekkracht en duurkracht ................................................................................................. 12 

Spierkracht en temperatuur ............................................................................................. 15 

Springen, kracht en versnelling ....................................................................................... 17 

Sprongtechnieken - aanwijzingen .................................................................................. 20 

BIJLAGE 1. SUGGESTIES VOOR ONDERZOEK .............................................................................. 22 

BIJLAGE 2. CHECKLIST INHOUD KISTEN ................................................................................... 25 

 



blz. 3 van 31 

INLEIDING 

Voor u ligt de docentenhandleiding bij de leskist Sport en Beweging. Deze leskist bestaat uit 
vier afzonderlijke kisten, en bevat allerlei instrumenten waarmee leerlingen metingen kunnen 
verrichten aan hun eigen lichaam. Onderdeel van de kist zijn relatief eenvoudige instrumenten 
zoals bloeddrukmeters en spirometers, maar ook professionele krachtmeters en een pakket 
waarmee bewegingen automatisch geanalyseerd kunnen worden (inclusief laptop, software 
Simi Aktisys en hogesnelheidscamera). Daarnaast bevat de leskist vier draagbare dataloggers en 
drie extra laptops met bijbehorende software. 

De leskist kan op verschillende manieren gebruikt worden. Zo kunt u een hele klas onderzoek 
laten doen rondom het thema sport en beweging. Hiervoor zijn vijf verschillende practica 
uitgewerkt (doelgroep bovenbouw havo/vwo). Maar ook is de leskist prima geschikt om enkele 
leerlingen de gelegenheid te bieden om voor hun profielwerkstuk gebruik te maken van 
geavanceerde apparatuur. Verderop in deze handleiding wordt hier dieper op ingegaan. Gezien 
de aard van het onderzoek dat met de meetinstrumenten gedaan kan worden, kan de leskist bij 
verschillende vakken ingezet worden, waaronder biologie, natuurkunde en NLT. 
Samenwerking met de sectie lichamelijke opvoeding kan bovendien voor een meerwaarde 
zorgen. 

Wij wensen u en uw leerlingen leuke en leerzame lessen toe. 

 

Namens De Praktijk, 

Caspar Geraedts, Charlotte Vlek en Yuri Matteman 



blz. 4 van 31 

GEBRUIK VAN DE LESKIST 

 

doelgroep 

De practica bij de leskist Sport en Beweging zijn ontwikkeld voor leerlingen in de bovenbouw 
havo en vwo. De bedoeling is dat de leerlingen grotendeels zelfstandig aan de practica werken. 
Met enige aanpassingen en/of meer sturing van de docent zijn de practica en de 
meetinstrumenten eventueel ook in onderbouwklassen en op het vmbo te gebruiken. Het 
gebruik van Simi Aktisys is echter behoorlijk ingewikkeld, waardoor u als docent de apparatuur 
en de software zelf zou moeten bedienen. 

 

plaats in curriculum en voorkennis 

Het ligt voor de hand om de leskist in te zetten bij één van de vakken natuurkunde, biologie of 
NLT. Aansluiting met andere vakken, zoals lichamelijke opvoeding, is echter zeker mogelijk. 
De practica bij de leskist zijn niet lesstofvervangend, maar zijn bij uitstek geschikt om 
bepaalde onderwerpen uit het lesprogramma uit te diepen. Voor biologie gaat het dan met 
name om de onderwerpen spieren, ademhaling, bloedsomloop en homeostase. Voor 
natuurkunde is het thema mechanica het meest relevant. Daarnaast komen natuurlijk ook 
allerlei onderzoeksvaardigheden aan bod, zoals nauwkeurig werken en het interpreteren van 
grafieken. Specifieke voorkennis is meestal niet nodig (zie de aanwijzingen bij de vijf practica 
voor enkele, kleine uitzonderingen). 

 

aansluiting bij de NLT-module Sportprestaties 

Twee practica, te weten Springen, kracht en versnelling en Sprongtechnieken, zijn bij uitstek 
geschikt om te doen in aansluiting op de NLT-module Sportprestaties. De hoekmeter die tijdens 
de module gemaakt wordt kan dan gebruikt worden als extra meetinstrument. In het 
practicum Sprongtechnieken wordt gebruik gemaakt van Simi Aktisys om de kniehoek te 
bepalen. Hiervoor kan dan aanvullend de hoekmeter gebruikt worden. 

 

planning practica 

Als u er voor kiest om alle leerlingen in de klas tegelijkertijd met de leskist te laten werken, 
hou dan bij het plannen van de practica rekening met het volgende: 

- De vijf uitgewerkte practica nemen elk ongeveer 90 minuten in beslag, inclusief analyse. 
Het ligt dus voor de hand om de practica over twee aaneengesloten lesuren in te plannen.  

- Afhankelijk van de lesduur en het werktempo van de leerlingen kunnen de analyse en de 
nabespreking een volgende les gedaan worden. 

- Verdeel de klas in groepjes van vier of vijf leerlingen. Ieder groepje gaat aan de slag met 
één practicum. 

- Eventueel kunt u twee groepjes hetzelfde practicum laten doen: in de leskist is voldoende 
apparatuur aanwezig om de practica Het lichaam voor en na inspanning, Spierkracht en 
temperatuur en Springen, kracht en versnelling dubbel uit te voeren. 
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- Bij drie van de vijf practica worden de metingen gedaan met de draagbare dataloggers: de 
LabQuests. De metingen kunnen vervolgens ofwel op de LabQuest zelf, of op één van de 
laptops geanalyseerd worden. Bij Sprongtechnieken en bij Piekkracht en duurkracht wordt 
direct met een laptop gewerkt. 

- In principe kunnen de resultaten van de metingen ook in Excel, en daarna in Coach, 
geïmporteerd worden. Zo kunt u uw leerlingen desgewenst ook op computers van de 
school laten werken. 

 

voorbereiding practica 

Hou bij de voorbereiding van de practica rekening met het volgende: 

- Lees zelf voorafgaand aan de les(sen) de aanwijzingen bij de practica goed door. 

- Laad van tevoren de vier LabQuest dataloggers op (belangrijk!). 

- Kopieer het lesmateriaal voor de leerlingen:  

o Practicum handleiding: voor iedere leerling één exemplaar 

o Handleiding instrumenten: één of twee exemplaren per groepje 

o Handleiding Simi Aktisys:  één of twee exemplaren voor één groepje nodig 

o Handleiding LabQuest, Logger Pro en Coach: enkele exemplaren voor de hele klas 
- Voor de practica Piekkracht en duurkracht en Spierkracht en temperatuur zijn materialen 

nodig die niet in de leskist aanwezig zijn. Bekijk tabel 1 (zie volgende pagina), of raadpleeg 
de practicumhandleiding, en zorg ervoor dat de materialen aanwezig zijn. 

- Stal aan het begin van de les de instrumenten uit op enkele tafels, en leg de naamkaarten 
erbij.  

- Bekijk tabel 1 (zie volgende pagina) voor verdere bijzonderheden. 

 

gebruik van de leskist zonder de practica 

De instrumenten in de leskist Sport en Beweging lenen zich uitermate goed voor een 
vakoverstijgend onderzoek, al dan niet in het kader van een profielwerkstuk. Zie bijlage 1 
Suggesties voor onderzoek voor een lijst met ideeën op basis waarvan leerlingen zelf een 
onderzoek kunnen opzetten. Voor elk instrument is een handleiding beschikbaar. Gebruik de 
uitgewerkte practica desgewenst als eerste kennismaking met de leskist. 

 
na gebruik van de kist 
U wordt verzocht om na gebruik van de leskist te controleren of alle onderdelen aanwezig en 
op de juiste plaats opgeborgen zijn. Raadpleeg hiervoor bijlage 2 Checklist inhoud kist. 
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Tabel 1. Overzicht van bijzonderheden van de vijf practica. 

 

 materialen 
dubbel 
aanwezig? 

LabQuest en/of 
laptop nodig? 

andere bijzonderheden? 

Het lichaam voor 
en na inspanning 

ja 

LabQuest 

(laptop eventueel 
voor analyse) 

- hou er rekening mee dat de 
proefpersonen vijf minuten 
moeten hardlopen (o.i.d.) 

- vraag de leerlingen van 
tevoren eventueel om 
sportkleding mee te nemen 

Piekkracht en 
duurkracht 

nee laptop 

- zorg voor twee of meer tegen 
elkaar aan geschoven tafels om 
de proefpersonen op te laten 
liggen 

Spierkracht en 
temperatuur 

ja 

LabQuest 

(laptop eventueel 
voor analyse) 

- zorg voor twee stopwatches, 
twee thermometers, twee 
waterbaden (teiltjes, 
wasbakken of emmers die 
groot genoeg zijn om je 
onderarm volledig in onder te 
dompelen), ijsklontjes, warm 
water (uit de kraan of uit een 
waterkoker) en een handdoek 

Springen, kracht 
en versnelling 

ja 

LabQuest 

(laptop eventueel 
voor analyse) 

(geen) 

Sprong-
technieken 

nee 
laptop (zit bij Simi 
Aktisys pakket) 

- zorg voor een donkere, egale 
achtergrond 

- het is handig om de opstelling 
Simi Aktisys van tevoren zelf 
al klaar te zetten 
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AANWIJZINGEN EN ANTWOORDEN BIJ DE PRACTICA 

 

Bij de leskist Sport en Beweging horen vijf uitgewerkte practica. Op de volgende pagina’s 
worden per practicum aanwijzingen en (waar mogelijk) antwoordsuggesties gegeven. 
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Het lichaam voor en na inspanning - aanwijzingen 

 

het practicum in het kort 

Bij twee proefpersonen wordt gemeten welke lichamelijke veranderingen optreden na een 
korte periode van inspanning. Daarbij wordt gekeken naar de bloeddruk, de hartslag, het 
zuurstofgehalte van het bloed, de ademhalingsfrequentie en het ademminuutvolume (het 
volume lucht dat per minuut wordt in- of uitgeademd). Bij de verwerking komt (impliciet) het 
begrip homeostase aan de orde. 

 

voorbereiding 

- Zorg voor voldoende kopieën van de practicumhandleiding. Zorg ervoor dat de LabQuests 
opgeladen zijn. 

- De proefpersonen moeten vijf minuten hardlopen, fietsen, of een vergelijkbare activiteit 
uitvoeren. Kondig dat van tevoren aan zodat leerlingen sportschoenen en eventueel 
sportkleding mee kunnen nemen. 

- Mocht u toevallig de beschikking hebben over een loopband, ergometer (roeimachine) of 
een hometrainer, dan kunt u de proefpersonen ook tijdens de periode van inspanning laten 
meten. Dat kan in ieder geval met de hartslagfrequentiemeter uit de leskist, en eventueel 
ook met de spirometer. 

- Een van de leerlingen moet tijdens het practicum de tijd bijhouden. De ervaring leert dat 
leerlingen daar graag hun mobiele telefoon voor gebruiken. Zorg voor de zekerheid ook 
voor een stopwatch. 

 

aandachtspunten 

- Zorg ervoor dat de leerlingen voordat ze aan de metingen beginnen de handleidingen van 
de desbetreffende instrumenten goed doorlezen. 

- Let vooral op het gebruik van de spirometer. Het instrument moet tijdens de meting 
horizontaal gehouden worden. De proefpersoon moet een neusklem dragen. Benadruk dat 
het niet de bedoeling is dat de proefpersonen tijdens de meting expres dieper (of minder 
diep) gaan ademhalen. 
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Het lichaam voor en na inspanning - antwoorden 
 

1. Door de metingen voor het bepalen van de piekkracht twee keer uit te voeren, en daar het 
gemiddelde van uit te rekenen, wordt een betrouwbaardere waarde gevonden. De kans op 
afwijkingen door meetfouten is kleiner. 

 

2. Voorbeelden van veranderingen die optreden in je lichaam bij lichamelijke inspanning zijn: 

- een snellere ademhaling / hijgen 

- een diepere ademhaling 

- een snellere hartslag 

- een sterkere doorbloeding van de huid en de spieren 

- je gaat zweten / je krijgt het warm 

- (evt.) een toename in het slagvolume (de hoeveelheid bloed die per keer door de 
hartkamers wordt weggepompt) 

- (evt.) een afname van de activiteit van het spijsverteringsstelsel 

 

3. De toename in ademhalings- en hartslagfrequentie zorgen er (onder andere) voor dat het 
zuurstofgehalte van het bloed min of meer gelijk blijft. 

 

4. Als het zuurstofgehalte (zie vorige vraag) zou dalen, dan krijgen de lichaamscellen te weinig 
zuurstof. Als gevolg hiervan neemt de aërobe verbranding af, en kunnen de cellen over minder 
energie beschikken. Op orgaanniveau zou dat betekenen dat de prestatie van de spieren 
achteruit gaat. Ook het functioneren van de hersenen heeft direct te lijden onder het gebrek 
aan zuurstof. 

 

5. Als je hartslag omhoog gaat wordt er per tijdseenheid meer bloed de slagaders in gepompt, 
hierdoor neemt de druk op de wand van bloedvaten toe (en stijgt dus de bloeddruk). 

 

6. [ter beoordeling aan de docent] 

 

7. De punten waar de grafiek de x-as snijdt komen overeen met het begin van een in- of 
uitademing. Als de grafiek de x-as van boven nadert en onder de x-as verder gaat, dan gaat het 
om een inademing. 

 

8. De oppervlakte onder de grafiek is een maat voor de hoeveelheid lucht die wordt in- en 
uitgeademd. Er wordt gemiddeld natuurlijk evenveel lucht ingeademd als uitgeademd. Het 
volume lucht in de longen fluctueert rond een bepaalde vaste (maar van persoon tot persoon 
verschillende) waarde. 
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9. [ter beoordeling aan de docent] 

 

10. Nee, het ademvolume hangt af van hoe diep iemand in- en uitademt. 

 

11. [ter beoordeling aan de docent] 

 

12. De laagste punten van de dalen (de punten waar de grafiek net weer begint te stijgen) 
komen overeen met het begin van een inademing. 

 

13. Het restvolume (RV) kun je niet met de spirometer meten. Dit is het volume lucht dat in de 
longen overblijft na een maximale uitademing. Deze lucht kun je dus niet verder uitademen 
door de spirometer. 

 

14. De resultaten zijn voor iedere (proef)persoon anders. Over het algemeen zal direct na 
inspanning vrijwel zeker een hogere hartslag, een hogere bloeddruk en een groter 
ademminuutvolume gemeten worden. Een toename in ademhalingsfrequentie is ook 
waarschijnlijk. Het zuurstofgehalte van het bloed zal voor en na inspanning ongeveer gelijk 
zijn. Een verklaring voor de opgetreden verschillen zou de volgende elementen moeten 
bevatten: 

- door inspanning ontstaat een grotere energiebehoefte in de spiercellen 

- voor het vrijmaken van energie is verbranding nodig; voor (aërobe) verbranding is 
zuurstof nodig 

- om in de grotere zuurstofbehoefte van de spiercellen te voorzien moet in de longen 
meer zuurstof worden opgenomen (toename ademminuutvolume) en moet het hart 
de opgenomen zuurstof sneller rondpompen (toename hartslagfrequentie) 

- de stijging in de bloeddruk is een gevolg van de toename in hartslagfrequentie (zie 
vraag 5) 

 

15. De resultaten zijn voor iedere (proef)persoon anders. Over het algemeen zal 10 minuten na 
inspanning vrijwel zeker weer een lagere hartslag, een lagere bloeddruk en een kleiner 
ademminuutvolume gemeten worden. Het zuurstofgehalte van het bloed zal wederom gelijk 
zijn. Een verklaring voor de opgetreden verschillen zou de volgende elementen moeten 
bevatten: 

- doordat het lichaam zich niet meer hoeft in te spannen neemt de energiebehoefte in 
de spiercellen weer af 

- hierdoor kunnen hartslag en ademhaling zich weer herstellen; hartslagfrequentie en 
ademminuutvolume nemen langzaam weer de waarden aan die in rusttoestand 
werden gemeten 

 



blz. 11 van 31 

16. Factoren die invloed hebben op de tijd die het lichaam nodig heeft om na een periode van 
inspanning te herstellen: 

- de intensiteit en duur van de inspanning 

- de conditie / mate van getraindheid van de persoon in kwestie 

- de leeftijd van de persoon in kwestie 

- persoonlijke verschillen / erfelijke aanleg 

 

17. De beste manier om precies vast te stellen hoe lang het duurt voordat de hartslag, de 
bloeddruk en de ademhaling weer hun normale waarden hebben is door in de periode vóór, 
tijdens en na de meting continu te meten. De hartslag kan bijvoorbeeld met een borstband 
gemeten worden (zie de leskist). De ademhaling kan gemeten worden door de proefpersoon 
door een slangetje te laten ademhalen dat verbonden is aan een spirometer. De proefpersoon 
moet zijn bewegingen dan wel op één plek kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld op een 
roeimachine, loopband of hometrainer). 
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Piekkracht en duurkracht - aanwijzingen 

 

het practicum in het kort 

Bij twee proefpersonen wordt eerst de maximale kracht (piekkracht) gemeten die geleverd kan 
worden met de spier waarmee je je elleboog strekt (de musculus triceps) en de spieren in de 
schouder die je gebruikt om je arm op te heffen (de musculus deltoideus en de musculus coraco-
brachialis). Vervolgens wordt gemeten hoe lang de proefpersonen een bepaald percentage van 
de piekkracht aanhoudend kunnen leveren (duurkracht). 

 

voorbereiding 

- Zorg voor voldoende kopieën van de practicumhandleiding. 

- Voor het meten van de kracht van de triceps is het handig als de proefpersonen op een 
verhoging (bijvoorbeeld een paar tegen elkaar aangeschoven tafels) kunnen liggen.  

- Een van de leerlingen moet tijdens het practicum de tijd bijhouden. De ervaring leert dat 
leerlingen daar graag hun mobiele telefoon voor gebruiken. Zorg voor de zekerheid ook 
voor een stopwatch. 

 

aandachtspunten 

- Zorg ervoor dat de leerlingen voordat ze aan de metingen beginnen de handleidingen van 
de desbetreffende instrumenten goed doorlezen. 

- Let in het begin goed op het correct gebruik van de microFET. Alle metingen moeten met 
twee personen gedaan worden. Degene die de microFET vasthoudt zorgt tijdens de meting 
voor een tegenkracht die precies even groot is (maar tegengesteld van richting) aan de 
kracht die de proefpersoon levert. De microFET blijft daardoor zoveel mogelijk op zijn 
plaats. Verder moet degene die de microFET vasthoudt bij de bepalingen van de 
piekkracht naar het eind van de meting even kort door de weerstand van de proefpersoon 
heen drukken. Bij de metingen voor de duurkracht hoeft dat niet. 

- Let er ook goed op dat de leerlingen zorgvuldig met de microFET omgaan, het is een 
kwetsbaar en tamelijk prijzig instrument. 

- CompuFET, de software die bij de microFET hoort, is op alle laptops geïnstalleerd, maar is 
maximaal op één laptop tegelijkertijd te gebruiken aangezien voor gebruik van het 
programma een dongel nodig is. 

 



blz. 13 van 31 

Piekkracht en duurkracht - antwoorden 

 

1. [ter beoordeling aan de docent] 

 

2. Over het algemeen neemt het uithoudingsvermogen toe naarmate de kracht die geleverd 
moet worden lager is. De resultaten hangen natuurlijk ook af van de nauwkeurigheid waarmee 
de leerlingen hebben gewerkt. 

 

3. De resultaten zijn sterk afhankelijk van individuele verschillen. Tijdens het testen van dit 
practicum was er bij een aantal proefpersonen een duidelijk verschil tussen beide spieren te 
zien: de triceps had een groter uithoudingsvermogen bij lage krachtinspanning (20% van de 
Fmax), terwijl bij grotere krachtinspanningen al snel vermoeidheid optrad. Het is echter goed 
mogelijk dat de leerlingen andere resultaten hebben. 

 

4. [ter beoordeling aan de docent] 

 

5. De eigenschappen moeten als volgt worden verdeeld: 

R o d e  /  w i t t e  spiervezels hebben een grote voorraad ATP. 

R o d e  /  w i t t e  spiervezels hebben een hoge concentratie myosine en actine. 

R o d e  /  w i t t e  spiervezels  hebben veel mitochondriën. 

R o d e  /  w i t t e  spiervezels  worden ook wel dynamische spiervezels genoemd. 

R o d e  /  w i t t e  spiervezels  worden ook wel statische spiervezels genoemd. 

R o d e  /  w i t t e  spiervezels  zijn sterk doorbloed. 

Benadruk bij de nabespreking: 

- dat eiwitten myosine en actine verantwoordelijk zijn voor spiercontractie, 

- dat ATP een energierijk molecuul is dat direct gebruikt kan worden voor het in elkaar 
schuiven van actine en myosinefilamenten, 

- dat bij de verbranding van glucose in de mitochondriën o.a. ATP wordt gevormd, 

- dat bij anaërobe verbranding de glucose niet volledig wordt omgezet, en er dus ook 
minder energie wordt vrijgemaakt, 

- dat voor aërobe verbranding zuurstof nodig is, dat aangevoerd wordt door de 
haarvaatjes die in de spier lopen. 

 

6. Het antwoord op deze vraag hangt af van de resultaten van de metingen (zie ook het 
antwoord bij vraag 3). 
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7. Een gewichtheffer zal relatief veel witte spiervezels hebben. Een gewichtheffer traint 
namelijk specifiek op korte, explosieve bewegingen. 

 

8. [ter beoordeling aan de docent] 

 

9. We hebben hier te maken met hefboomwerking. Naarmate de krachtmeter zich verder van 
het draaipunt (het gewricht) bevindt, wordt er minder kracht gemeten. 

 

10. De verschillende metingen worden vrij kort na elkaar uitgevoerd. Vermoeidheid heeft 
waarschijnlijk in meerdere of mindere mate invloed gehad op de gemeten duurkrachten. 

 

11. Mogelijkheden om het onderzoek aan te passen zijn bijvoorbeeld: 

- het tijdsinterval tussen de afzonderlijke metingen groter maken, 

- de verschillende duurkrachtbepalingen (80%, 60%, 40% en 20%) in willekeurige 
volgorde doen, en daarna de resultaten van verschillende proefpersonen middelen. 
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Spierkracht en temperatuur - aanwijzingen 

 

het practicum in het kort 

Bij twee proefpersonen wordt gemeten wat de invloed is van afkoeling en opwarming van de 
onderarmspieren op de knijpkracht die zij kunnen leveren. Een meting bestaat eruit dat de 
proefpersonen hun onderarm 15 minuten in een waterbad onderdompelen, en vervolgens 20 
seconden lang zo hard mogelijk in de handkrachtmeter knijpen. Tegelijk met de krachtmeting 
wordt ook een elektromyogram gemaakt. 

 

voorbereiding 

- Zorg voor voldoende kopieën van de practicumhandleiding. Zorg ervoor dat de LabQuests 
opgeladen zijn. 

- Voor dit practicum zijn (minimaal) twee waterbaden nodig. Denk aan teiltjes, 
(af)wasbakken of emmers die groot genoeg zijn om je onderarm volledig in onder te 
dompelen. Verder zijn nodig: twee thermometers, twee handdoeken, ijswater (water met 
ijsklontjes) en warm water. 

- Een van de leerlingen moet tijdens het practicum de tijd bijhouden. De ervaring leert dat 
leerlingen daar graag hun mobiele telefoon voor gebruiken. Zorg eventueel voor een 
stopwatch. 

 

aandachtspunten 

- Zorg ervoor dat de leerlingen voordat ze aan de metingen beginnen de handleidingen van 
de desbetreffende instrumenten goed doorlezen. 

- Vertel de leerlingen indien nodig dat de baden tijdens gebruik op temperatuur gehouden 
kunnen worden door er af en toe wat warm of koud water bij te doen. 
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Spierkracht en temperatuur - antwoorden 

 

1. De spieren waarmee je je vingers beweegt, en je hand dichtknijpt, lopen in de onderarm. 

 

2. [ter beoordeling aan de docent] 

 

3. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat naarmate de temperatuur van spieren lager wordt 
hun prestaties over het algemeen afnemen. Dat geldt met name voor temperaturen lager dan 
25°C. Naar verwachting zal de gemeten (gemiddelde) knijpkracht bij (water)temperaturen van 
15°C en 20°C lager zijn dan de knijpkracht bij 30°C en 40°C. 

 

4. Bij veel stofwisselingsprocessen in de cel zijn enzymen betrokken. Deze enzymen werken 
meestal optimaal bij een temperatuur rond de 37°C. Afkoeling zorgt dus (onder andere) voor 
een afname in enzymatische activiteit. Ook de impulsgeleiding wordt door afkoeling negatief 
beïnvloed. 

 

5. Door afkoeling neemt de doorbloeding van de huid en (zij het in mindere mate) de spier zelf 
af. 

 

6. [ter beoordeling aan de docent] 

 

7. EMG signalen zijn over het algemeen lastig te meten (er kan veel ‘ruis’ zijn, en de elektroden 
moeten vrij nauwkeurig geplaatst worden). Bovendien is het soms lastig om EMG-metingen te 
interpreteren. Over het algemeen geldt dat de amplitude van het EMG-signaal (en dus ook het 
potentiaalverschil, ∆mV) groter is naarmate ook de kracht die geleverd wordt groter is. Dat 
heeft te maken met het feit dat in dat geval meer zogenaamde ‘motorische eenheden’ worden 
geactiveerd, of dat de reeds actieve motorische eenheden sterker worden geprikkeld. Of in dit 
geval (bij afkoeling van de spier) dezelfde relatie tussen EMG en kracht gevonden wordt is de 
vraag. De wetenschappelijke literatuur is op dat punt niet eenduidig. 

 

8. De verschillende metingen worden vrij kort na elkaar uitgevoerd. Vermoeidheid heeft 
waarschijnlijk in meerdere of mindere mate invloed gehad op de gemeten (knijp)krachten. 

 

9. Mogelijkheden om het onderzoek aan te passen zijn bijvoorbeeld: 

- het tijdsinterval tussen de afzonderlijke metingen groter maken, 

- de verschillende metingen (bij 40°C, 30°C, 20°C en 15°C) in willekeurige volgorde 
uitvoeren, en daarna de resultaten van verschillende proefpersonen middelen. 
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Springen, kracht en versnelling - aanwijzingen 

 

het practicum in het kort 

In dit practicum onderzoeken leerlingen sprongen, en in het bijzonder hoe het gebruik van de 
armen de spronghoogte beïnvloedt. Er wordt veel aandacht besteed aan de verwerking en de 
interpretatie van de meetresultaten. Leerlingen onderzoeken grafieken, en moeten zelf 
waarden berekenen met enkele formules. 

 

voorbereiding 

- Zorg voor voldoende kopieën van de practicumhandleiding. Zorg ervoor dat de LabQuests 
opgeladen zijn. 

 

aandachtspunten 

- Zorg ervoor dat de leerlingen voordat ze aan de metingen beginnen de handleidingen van 
de desbetreffende instrumenten goed doorlezen. 

- Let vooral op het gebruik van de versnellingsmeter. Het instrument moet stevig aan het 
lichaam bevestigd worden, en geen vrije bewegingen kunnen maken. Anders wordt het 
erg moeilijk de resultaten te interpreteren. 

- Wanneer er weinig tijd is voor de verwerking kunnen de vragen 11. t/m 17. eventueel 
overgeslagen worden. Deze vragen gaan over het interpreteren van de resultaten van de 
versnellingsmeter, en gaan in op het verband tussen kracht en versnelling (F = m * a). De 
vragen zijn niet nodig voor de overige verwerking. 
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Springen, kracht en versnelling - antwoorden 

1. Een schets van de grafiek, met daarin de fasen aangegeven, zou er als volgt uit moeten zien. 

 

 

 

 

2. [ter beoordeling aan de docent] 

 

3. [ter beoordeling aan de docent] Het antwoord wordt berekend op basis van de uitkomst van 
de vorige vraag, met Fz = m * g.  

 

4. [ter beoordeling aan de docent] 

 

5. [ter beoordeling aan de docent] 

 

6. [ter beoordeling aan de docent] Hier moet het verschil berekend worden tussen de 
tijdstippen van vraag 4 en 5.  

 

7. [ter beoordeling aan de docent] Het antwoord wordt berekend met het antwoord van de 
vorige vraag en v = g * t. 

 

8. [ter beoordeling aan de docent] Het antwoord wordt berekend op basis van de antwoorden 
bij vraag 3 (massa) en vraag 7 (snelheid), en met Ek = 1/2 * m * v2. 
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9. [ter beoordeling aan de docent] Hier moet dezelfde waarde gegeven worden als het antwoord 
op vraag 8. 

 

10. [ter beoordeling aan de docent] Het antwoord wordt berekend op basis van de antwoorden 
van vraag 3 (massa) en vraag 9 (energie), en met Ez= m* g * h. 

 

11. Als de meting goed is uitgevoerd, is dit de x-richting. Deze geeft de versnelling naar boven 
en naar beneden weer.  

 

12. Zelfs als je stil staat beweeg je vaak een heel klein beetje, en de versnellingsmeter meet dat. 

 

13. [ter beoordeling aan de docent] 

 

14. [ter beoordeling aan de docent] 

 

15. [ter beoordeling aan de docent] Het antwoord wordt berekend met de antwoorden van 
vraag 3 (massa) en 14 (versnelling), met F = m* a. 

 

16. [ter beoordeling aan de docent] 

 

17. [ter beoordeling aan de docent] Een mogelijke verklaring kan zijn: een deel van de 
versnelling vindt niet plaats in de x-richting maar in de y- of z-richting. Deze wordt niet 
meegenomen in de berekening met F = m * a. 
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Sprongtechnieken - aanwijzingen 

 

het practicum in het kort 

In dit practicum onderzoeken leerlingen sprongen, en in het bijzonder de invloed van het door 
de knieën veren voorafgaand aan een sprong. Ze maken hierbij gebruik van het pakket Simi 
Aktisys, met een hogesnelheidscamera en geavanceerde software. 

 

over Simi Aktisys 

Simi Aktisys is zogenaamde tracking software. Met behulp van bijgeleverde LED lampjes 
(markers) kunnen maximaal 5 punten op het lichaam gemarkeerd worden. Wanneer deze 
gefilmd worden, wordt de beweging van de markers automatisch door de software gevolgd. Zo 
kan de afstand tussen twee markers, of de hoek die drie markers maken, bijvoorbeeld real time 
berekend worden. 

 

voorbereiding 

- Zorg voor voldoende kopieën van de practicumhandleiding.  

- Voor het instellen van Simi Aktisys hebben de leerlingen een meetlint of iets dergelijks 
nodig. 

- Zorg dat er voldoende ruimte voor de leerlingen is om te werken. De hogesnelheidscamera 
moet zeker op ongeveer 3 à 4 meter afstand staan van de proefpersoon die gefilmd wordt. 
Houd rekening met een vloeroppervlak van ongeveer 3x4 meter.  

- Het opstellen van Simi Aktisys kost vrij veel tijd. We raden aan voorafgaand aan het 
practicum de opstelling vast klaar te zetten voor de leerlingen. Volg daarvoor de paragraaf 
‘De opstelling klaarzetten’ in Handleiding Simi Aktisys.  

 

aandachtspunten 

- Het instellen van Simi Aktisys vinden leerlingen soms moeilijk; let erop dat ze goed de 
instructies volgen. Eventueel is meer achtergrondinformatie beschikbaar in de 
Handleiding Simi Aktisys in de paragraaf ‘De software instellen’.  

- De laatste verwerkingsvraag (vraag 7) is interessant om tijdens een (klassikale) discussie 
verder te bespreken. 
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Springen, kracht en versnelling - antwoorden 

1. Nee, als je de spronghoogte met een marker op de enkel meet, krijg je geen eerlijk resultaat. 
De proefpersoon kan dan de voeten hoger optrekken terwijl hij in de lucht is, waardoor het zou 
lijken of hij ook hoger springt.  

 

2. Hoogte  min hoogte in rust. 

 

3. [ter beoordeling aan de docent] De leerlingen berekenen de spronghoogte door de gemeten 
hoogte af te trekken van de hoogte in rust.  

 

4. [ter beoordeling aan de docent] 

 

5. [ter beoordeling aan de docent] 

 

6. [ter beoordeling aan de docent] 

 

7. Je kunt bijvoorbeeld  

- het aantal proefpersonen vergroten 

- elke proefpersoon meerdere keren laten springen met steeds ongeveer dezelfde 
beginhoek. 
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BIJLAGE 1. SUGGESTIES VOOR ONDERZOEK 

De instrumenten in de leskist Sport en Beweging lenen zich uitermate goed voor een 
vakoverstijgend onderzoek, al dan niet in het kader van een profielwerkstuk. Hieronder wordt 
een lijst met onderwerpen en onderzoeksvragen gegeven op basis waarvan leerlingen zelf een 
onderzoek kunnen opzetten. Deze lijst is natuurlijk niet uitputtend; vele andere onderzoeken 
zijn denkbaar. 

 

 

Evenwicht 

Welke spieren gebruik je bij het bewaren van je evenwicht als je op twee benen staat? 

Welke spieren gebruik je bij het bewaren van je evenwicht als je op één been staat? 

Welke beweging maakt het zwaartepunt van je lichaam tijdens het lopen over een balk? 

Hoe kun je je evenwicht bewaren zonder je armen te gebruiken? 

[nodig uit leskist o.a. Simi Aktisys, EMG meter] 

 

 

Ganganalyse 

Welke verschillen zijn er tussen wandelen, joggen en rennen… 

- in het contact dat de voeten maken met de grond? 

- in de hoek die je (onder- en boven-) benen maken? 

- in schredelengte, staplengte en toe-out angle? 

[nodig uit leskist o.a. Simi Aktisys, krachtplaat] 

 

 

Werpen 

Wat is het verband tussen de hoek waarin een voorwerp wordt weggeworpen, en de afstand die 
dat voorwerp aflegt voordat het de grond bereikt? Wat is de optimale ‘werphoek’? 

Welke bijdrage leveren schouders, armen en vingers bij het werpen (kwalitatief en 
kwantitatief)? 

Wat is de optimale werptechniek? 

Wat is het verband tussen het gewicht van het gegooide voorwerp en de streksnelheid van de 
elleboog? 

[nodig uit leskist o.a. Simi Aktisys, evt. krachtmeter] 
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Roeien 

Uit welke stadia bestaat de roeibeweging? 

Welke bijdrage leveren schouders, armen en vingers bij het roeien (kwalitatief en 
kwantitatief)? 

[nodig uit leskist: Simi Aktisys, evt. krachtmeter, EMG meter] 

 

 

Analyse ingewikkelde bewegingen 

Uit welke stadia bestaan de volgende bewegingen? 

- het vangen van een bal 

- een koprol 

- een karatetrap 

- een duik in het water 

- (de aanloop naar) verspringen 

De bewegingen kunnen beschreven worden in termen van de houding van de lichaamsdelen 
ten opzichte van elkaar (denk aan hoeken) en de duur van elk stadium. Daarbij kan ook 
aandacht geschonken worden aan het gebruik van de spieren. Eventueel kan het hele lichaam 
(evenwicht, zwaartepunt) of de oogcoördinatie meegenomen worden. De analyse kan 
bijvoorbeeld uitmonden in een stickdiagram. 

[nodig uit leskist o.a. Simi Aktisys, EMG meter] 

 

 

Langzame en snelle bewegingen 

Wat is het verschil in de activiteit van een spier tussen een beweging die langzaam uitgevoerd 
wordt, en een beweging die snel uitgevoerd wordt? 

Wat gebeurt er met de activiteit van een spier wanneer een bepaalde beweging steeds herhaald 
wordt? 

Bij welke snelheid kan optimaal gebruik gemaakt worden van de veerkracht van de spier 
(counter movement)? 

[nodig uit leskist o.a. EMG meter, evt. krachtplaat, evt. krachtmeter, Simi Aktisys] 

 

 

Reactievermogen 

Wat is de reactietijd bij verschillende stimuli en verschillende reacties? 

Wat is de invloed op de reactietijd wanneer het type reactie afhangt van de stimulus?  

[nodig uit leskist o.a. Simi Aktisys, een krachtmeter, EMG meter] 
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Het effect van energizers 

Wat is de invloed van consumptie van zogenaamde energizers (energiedrankjes en dergelijke) 
op het uithoudingsvermogen? 

Wat is de invloed van consumptie van energizers op de piekkracht? 

[nodig uit leskist o.a. krachtmeter, EMG meter, evt. krachtplaat, hartslagmeter] 

 

 

Wel of niet getraind 

Wat is het verband tussen bewegingspatroon (bijv. aantal uur sporten per week) en hartslag en 
bloeddruk (vóór, tijdens en na inspanning)? 

Wat is het verband tussen bewegingspatroon en ademhaling (ademhalingsfrequentie, 
longvolume, etc.) (vóór, tijdens en na inspanning)? 

Wat is het verband tussen bewegingspatroon en de zuurstofspiegel van je bloed (vóór, tijdens 
en na inspanning)? 

[nodig uit leskist o.a. hartslagmeter, bloeddrukmeter, oximeter, spirometer] 
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BIJLAGE 2. CHECKLIST INHOUD KISTEN 

 
Hieronder vind u een overzicht van de inhoud van de leskist, verdeel over de vier kisten. U 
wordt verzocht om na gebruik van de leskist nauwkeurig te controleren of alle onderdelen 
aanwezig en op de juiste plaats opgeborgen zijn. 
 
 

Kist 1. Laptops en LabQuests 

Laptop 

� laptop (3x) 

� adapter (3x) 

 

LabQuest 

� LabQuest (inclusief plastic pennetje) (4x) 

� Adapter (4x) 

� USB kabel (4x) 
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Kist 2. Hart, longen en spieren 

Bloeddrukmeter (microlife) 

verdeeld over twee etuis: 

� bloeddrukmeter (2x) 

� armband met slangetje (2x) 

� USB kabel (2x) 

 

Hartslagfrequentiemeter 

� borstband (1x)   

� elastiek (2x) 

� ontvanger (1x) 

� flesje zoutoplossing (1x) 

 

Oximeter (Contec) 

verdeeld over twee doosjes: 

� oximeter met koord (2x) 

� adapter (2x) 

� USB kabel (2x) 

 

Spirometer 

� spirometer met wit opzetstuk (2x) 

� neusklemmen (4x) 

� kartonnen mondstukken (6x) 

NB. De kartonnen mondstukken kunnen na gebruik weggegooid worden. 

 

EMG meter / EKG sensor 

� EMG meter (2x) 

� elektroden 

 

Ademhalingsband 

� borstband met slangetje (1x) 

� gasdruksensor (1x) 
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Kist 3. Kracht en versnelling 

microFET krachtmeter (Biometrics) 

verdeeld over twee koffertjes: 

� microFET krachtmeter (2x) 

� drie opzetstukken (2x) 

� USB kabel én verlengstuk (1x) 

� overzichtsblad tests (1x) 

� dongel (let op: slechts één exemplaar in leskist) (1x) 

 

Handkrachtmeter 

� Handkrachtmeter (2x) 

 

Krachtplaat 

� krachtplaat (2x) 

� handvaten (4x) 

� schroeven (8x) 

 

Versnellingsmeter 

� versnellingsmeter aan riem (2x) 
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Kist 4. Simi Aktisys 

Simi Aktisys systeem 

� camera (A) (1x) 

� lens (B) (1x) 

� statief (C) (1x) 

� switch (D) (1x) 

� switch adapter (met aan beide kanten een snoer) (1x) 

� laptop (E) (1x) 

� laptop adapter (1x) 

� LED lampjes (F) (5x) 

� afstandsbediening (G) (1x) 

� rol plakkers (H) (1x) 

� dongel (Q) (1x) 

� korte kabel (X) (1x) 

� lange kabel (Y) (1x) 
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Kist 1 

 

 

Kist 2 

 

controleer of 
USB kabels (4x) 
en adapters (4x)  
LabQuests 

aanwezig zijn 

ademhalings-
band en 

gasdruksensor 

controleer ook 
de inhoud van de 
etuis / doosjes 

hartslag-
frequentiemeter, 
met elastieken, 
ontvanger en 
zoutoplossing 

EMG meters met 
elektroden 

adapters 
laptop (3x) 
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Kist 3 

 
 

Kist 3 – microFET krachtmeter 

 
 

let op 
aanwezigheid 

dongle 
(in één van de 
koffertjes) 

let op aanwezigheid interface en 
snoeren (in één van de koffertjes) 

vier handvaten 
en zakje met 
acht schroefjes 

drie opzetstukken  
(in beide koffertjes) 
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Kist 4. Simi Aktisys 

 
 
 

 

let op 
aanwezigheid 

dongel 

let op 
aanwezigheid 
vijf LED lampjes 

voorzichtig: 
camera en lens 


