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Over Bouwen met veelhoeken 
 
 
 
De opdrachten van Bouwen met veelhoeken laten leerlingen spelenderwijs kennis 
maken met de mogelijkheden om veelhoeken te combineren, in het platte vlak 
én in de ruimte. Aan de orde komen tegelpatronen, de Platonische en Archime-
dische veelvlakken, piramides en de stukken van spelen als Tangram en Tetris. 
De veelhoeken van Polydron zijn ideaal om al doende de mooie eigenschappen te 
ontdekken van allerlei veelhoeken en veelvlakken. 
 
De les is inzetbaar als verrijkingsmateriaal voor leerlingen van groep 6-8. 
 
Voor het maken van de opdrachten zijn de volgende Polydron-veelhoeken nodig: 
 80 gelijkzijdige driehoeken 
 16 rechthoekige driehoeken 
 30 vierkanten 
 12 vijfhoeken 
 20 zeshoeken 
 

 



De vormen 
 
 
 
De Polydron-veelhoeken waarmee je gaat werken, zijn bijzondere vormen die 
zich op allerlei manieren laten combineren. Waarom ze bijzonder zijn? Kijk eens 
goed naar de tekeningen op deze bladzijde. Het zijn de Polydron-veelhoeken, 
maar dan zonder het klikmechanisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 gelijkzijdige vierkant regelmatige regelmatige 
 driehoek  vijfhoek zeshoek 
 
 
De vormen worden veelhoeken genoemd. Veelhoek is de verzamelnaam voor 
alle driehoeken, vierhoeken, vijfhoeken, enzovoort die rechte zijden hebben. 
 
De vier veelhoeken hierboven zijn regelmatige veelhoeken. Dit zijn veelhoe-
ken waarvan alle zijden even groot zijn èn alle hoeken even groot zijn. Sommige 
regelmatige veelhoeken hebben een extra naam. Zo wordt een regelmatige 
driehoek vaak een gelijkzijdige driehoek genoemd. Een regelmatige vierhoek 
ken je als het vierkant. 
 
 
 
 
 
 
 
 rechthoekige driehoek 
 
De driehoek hierboven is een rechthoekige driehoek. Eén van zijn hoeken is 
een rechte hoek. Vierkanten en rechthoeken hebben vier rechte hoeken. Bij de 
getekende rechthoekige driehoek en de Polydron-driehoeken zijn de twee zijden 
die de rechte hoek vormen even lang. 
 
Omdat je bij de opdrachten alleen met regelmatige vijfhoeken en zeshoeken 
werkt, is de toevoeging regelmatig bij deze veelhoeken weggelaten. 

zijde 

hoek 

rechte hoek 
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Van klein naar groot 
 
 
 
Je kunt veelhoeken op allerlei manieren samenvoegen. Eerst ga je twee of meer 
dezelfde veelhoeken combineren. 
 
 

1 Pak een vierkant. Maak, van vierkanten, een vierkant dat twee keer zo 
breed en twee keer zo hoog is. Teken het nieuwe vierkant. 

  
  
  
  
  
 Er zijn ……… vierkanten nodig om het grotere vierkant te maken. 
 Als een vierkant twee keer zo breed en twee keer zo hoog wordt, dan 

wordt zijn oppervlakte ……… keer zo groot. 
 
 

2 Maak, van gelijkzijdige driehoeken, een gelijkzijdige driehoek waarvan 
de zijden twee keer zo lang zijn. 

 Teken de nieuwe gelijkzijdige driehoek. 
  
  
  
  
  
 Er zijn ……… gelijkzijdige driehoeken nodig om de grotere gelijkzijdige 

driehoek te maken. 
 Als de zijden van een gelijkzijdige driehoek twee keer zo lang worden, 

wordt zijn oppervlakte ……… keer zo groot. 
 
 

3 Maak, van rechthoekige driehoeken, een rechthoekige driehoek waarvan 
de zijden twee keer zo lang zijn. 

 Teken de nieuwe rechthoekige driehoek. 
  
  
  
  
  
 Er zijn ……… rechthoekige driehoeken nodig om de grotere rechthoekige 

driehoek te maken. 
 Als de zijden van een rechthoekige driehoek twee zo lang worden, wordt 

zijn oppervlakte ……… keer zo groot. 
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Hierboven zie je vier tegelpatronen. Veelhoeken vormen samen een tegelpa-
troon als de zijden van de veelhoeken waarmee het patroon gemaakt is precies 
tegen elkaar aanliggen en er geen gaten tussen de veelhoeken zitten. 
 

4 Klik een aantal zeshoeken zo aan elkaar dat een tegelpatroon ontstaat. 
Teken het tegelpatroon. 

 
 
 
 
 
 

5 Klik een aantal vierkanten zo aan elkaar dat een tegelpatroon ontstaat. 
Teken het tegelpatroon. 

 
 
 
 
 
 

6 Klik een aantal gelijkzijdige driehoeken zo aan elkaar dat een tegelpa-
troon ontstaat. Teken het tegelpatroon. 

 
 
 
 
 
 

7 Klik een aantal rechthoekige driehoeken zo aan elkaar dat een tegelpa-
troon ontstaat. Teken het tegelpatroon. 
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8 Kun je een tegelpatroon maken met de vijfhoeken? 
 Zo ja, teken het patroon. 
 Zo nee, leg uit waarom dit niet kan. 
 
 
 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 
 
 
In een tegelpatroon van regelmatige zeshoeken komen telkens de hoeken van 
drie zeshoeken bij elkaar. Daarom wordt dit patroon ook wel (6 6 6) genoemd. In 
(6 6 6) staat elke 6 voor een zeshoek. 
 
 

 
 

(6 6 6) 
 
 
Deze notatie, manier van opschrijven, is bedacht door de Zwitser Schläfli en heet 
Schläfli-notatie. Je kunt de notatie alleen gebruiken bij regelmatige veelhoe-
ken. 
 
 

      
 
 (4 4 4 4) (3 3 3 3 3 3) 
 
 

9 Leg uit hoe je (4 4 4 4) moet lezen. 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 
 
 Leg uit hoe je (3 3 3 3 3 3) moet lezen. 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 
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Je kunt twee of meer veelhoeken zo samenvoegen dat je een andere veelhoek 
krijgt. 
 
 

10 Twee rechthoekige driehoeken kun je op drie verschillende manieren aan 
elkaar klikken. Je krijgt dan drie verschillende veelhoeken. Teken deze 
veelhoeken met daarin de driehoeken. 

 
 2 ×          =   2 ×          =    2 ×          =   
 
 
 

11 Wat is het verband tussen de driehoek die je bij de vorige opgave maak-
te en de driehoeken waarvan je hem maakte? 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 
 
 

12 Maak van twee gelijkzijdige driehoeken een ruit. Teken de driehoeken in 
de ruit. 

 
 2 ×  =  
 
 
 
 

13 Maak van vier rechthoekige driehoeken een vierkant. Teken het vierkant 
met daarin de driehoeken. 

 
 4 ×  = vierkant 
 
 
 
  
 De oppervlakte van dit vierkant is …… keer zo groot als de oppervlakte 

van een Polydron-vierkant. 
 
 

14 Welke regelmatige veelhoek kun je maken van zes gelijkzijdige driehoe-
ken? Teken de veelhoek met daarin de driehoeken. 

 
 6 ×  = ? 
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Tegelpatronen 
 
 
 
Je kunt ook een tegelpatroon maken met verschillende regelmatige veelhoeken, 
bijvoorbeeld van gelijkzijdige driehoeken en vierkanten. Of van gelijkzijdige vier-
kanten, zeshoeken en twaalfhoeken. 
 

 
tegelpatroon met Schläfli-notatie (4 6 12) 

 
Tegelpatronen met verschillende regelmatige veelhoeken hebben ook een 
Schläfli-notatie. Die maak je als volgt. Schrijf de kleinste veelhoek van de veel-
hoeken die in een punt bij elkaar komen op. Schrijf erachter de veelhoek ernaast 
met het minste aantal hoeken, waarna je de veelhoeken verder in de ingeslagen 
richting afloopt. Hierboven zie je als voorbeeld tegelpatroon (4 6 12). 
 
 

15 Maak het tegelpatroon (3 6 3 6) en teken het. 
 
 
 
 
 

16 Maak het tegelpatroon (3 3 3 3 6) en teken het. 
 
 
 
 
 

17 Maak het tegelpatroon (3 3 3 4 4) en teken het. 
 
 
 
 
 

18 Maak het tegelpatroon (3 3 4 3 4) en teken het. 
 
 
 
 

4 
6 

12 
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Platonische veelvlakken 
 
 
 
Met alleen gelijkzijdige driehoeken, vierkanten of vijfhoeken kun je heel bij-
zondere veelvlakken maken. Een veelvlak is een ruimtelijk gesloten figuur met 
veelhoeken als zijvlakken. 
 
 
 

                  
 
 regelmatige veelhoek regelmatig veelvlak veelvlak (niet regelmatig) 
 
De zijvlakken komen met hun zijden bij elkaar in ribben en met hun hoeken in 
hoekpunten. 
 
Als de zijvlakken van een veelvlak allemaal dezelfde regelmatige veelhoeken zijn 
en het veelvlak is convex, dan is het veelvlak een regelmatig veelvlak. Con-
vex betekent: zonder deuken. 
Er zijn vijf regelmatige veelvlakken. Je kunt ze beschrijven met de Schläfli-
notatie. 
 
 

19 Maak de vijf regelmatige veelvlakken met behulp van de informatie in de 
tabel. 

 Vul de vierde en vijfde kolom van de tabel in.  
 
 

Naam  Schläfli- 
notatie Veelhoeken 

Totaal 
aantal 
veelhoeken  

Totaal 
aantal veel-
hoeken per 
hoekpunt 

tetraëder (3 3 3) gelijkzijdige driehoeken   

kubus (4 4 4) vierkanten   

octaëder (3 3 3 3) gelijkzijdige driehoeken   

dodecaëder (5 5 5) regelmatige vijfhoeken   

icosaëder (3 3 3 3 3) gelijkzijdige driehoeken   

 
 
In de tabel staat voor elk regelmatig veelvlak de meest gebruikte naam. 

ribbe 

hoekpunt 

regelmatige 
veelhoek 

onregelmatige veelhoeken 
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20 Schrijf op waarom jij denkt dat de veelvlakken die je bij opdracht 19 
hebt gemaakt regelmatige veelvlakken worden genoemd. Let op de 
zijvlakken en de hoekpunten. 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 
 
 
De vijf regelmatige veelvlakken worden ook Platonische veelvlakken ge-
noemd. Plato was een Griekse filosoof. Hij beschreef deze veelvlakken zo’n 2400 
jaar geleden als eerste en bracht ze in verband met vuur, aarde, lucht, hemelge-
welf en water. 
 
 

            
 

Zo tekende  de Duitse sterrenkundige Kepler de Platonische veelvlakken in 1619. 
 
 

 
 

Tegenwoordig kom je de regelmatige veelvlakken veel tegen als dobbelstenen. 
 
 

21 Probeer een Platonisch veelvlak te maken met hoekpunten waarbij meer 
dan vijf driehoeken bij elkaar komen. 
 
Of één met meer dan drie vierkanten. 
 
Of één met meer dan drie vijfhoeken. 

  
 Dit lukt niet. Leg uit waarom het niet kan. 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 
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Archimedische veelvlakken 
 
 
 
Archimedische veelvlakken zijn convexe veelvlakken die zijn opgebouwd uit 
twee of meer soorten veelhoeken. Alle hoekpunten van een Archimedisch veel-
vlak zijn gelijk. Er zijn dertien afzonderlijke Archimedische veelvlakken en twee 
reeksen. Al deze veelvlakken kun je met de Schläfli-notatie beschrijven. 
 
 

22 Maak de Archimedische veelvlakken, behalve die met het onderschrift 
'niet maken'. De tabel geeft alle informatie die je hiervoor nodig hebt. 

 Vul de tweede en vierde kolom in voor álle veelvlakken. 
 Je hoeft de namen van de veelvlakken niet te onthouden. 
 
 

Archimedisch veelvlak Schläfli- 
notatie 

Bij elke hoek van 
het veelvlak 
komen bij elkaar 

Aantal 
veelhoeken in het 
veelvlak 
 

Afgeknotte tetraëder  1 driehoek + 
2 zeshoeken 

   …   driehoeken 
   …   zeshoeken 

Afgeknotte kubus 
niet maken 

 1 driehoek + 
2 achthoeken 

    8  driehoeken 
    6  achthoeken 

Afgeknotte octaëder  1 vierkant + 
2 zeshoeken 

   …   vierkanten 
   …   zeshoeken 

Afgeknotte dodecaëder 
niet maken  1 driehoek + 

2 tienhoeken 
  20   driehoeken 
  12   tienhoeken 

Afgeknotte icosaëder  1 vijfhoek + 
2 zeshoeken 

   …   vijfhoeken 
   …   zeshoeken 

Kubo-octaëder (3 4 3 4) 2 vierkanten +  
2 driehoeken 

   …   vierkanten 
   …   driehoeken 

Stompe kubus  1 vierkant +  
4 driehoeken 

   …   vierkanten 
   …   driehoeken 

Stompe dodecaëder  1 vijfhoek +  
4 driehoeken 

   …   vijfhoeken 
   …   driehoeken 

Icosi-dodecaëder (3 5 3 5) 2 vijfhoeken +  
2 driehoeken 

   …   vijfhoeken 
   …   driehoeken 

Romben-kubo-octaëder  1 driehoek + 
3 vierkanten 

   …   driehoeken 
   …   vierkanten 

Grote romben-kubo-octaëder 
niet maken  

1 vierhoek + 
1 zeshoek + 
1 achthoek 

  12  vierkanten 
    8  zeshoeken 
    6  achthoeken 

Romben-icosi-dodecaëder (3 4 5 4) 
1 driehoek + 
2 vierkanten + 
1 vijfhoek 

   …   driehoeken 
   …   vierkanten 
   …   vijfhoeken 

Grote romben-icosi-dodecaëder 
niet maken  

1 vierkant + 
1 zeshoek + 
1 tienhoek 

  30  vierkanten 
  20  zeshoeken 
  12  tienhoeken 
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 kubo-octaëder: afgeknotte octaëder: afgeknotte icosaëder: 
 12 zijvlakken 14 zijvlakken 32 zijvlakken 
 

Drie Archimedische veelvlakken getekend door Leonardo de Vinci (1452-1519). 
 
 

23 Hoe meer veelvlakken er in een Archimedisch veelvlak zitten, hoe 
………………………… zijn vorm is. 

 
 

24 Eén van de Archimedische veelvlakken is de voetbal. Welke? 

 ………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 
 
Omdat je geen achthoeken en tienhoeken van Polydron hebt, kun je de Archime-
dische veelvlakken (3 8 8), (3 10 10), (4 6 8) en (4 6 10) niet bouwen. 
 
 

25 Schrijf onder de vier Archimedische veelvlakken met achthoeken of 
tienhoeken hun Schläfli-notatie. 

 
 

                
 
 ……………… ……………… ……………… ……………… 
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Een prisma is een veelvlak met dezelfde veelhoek als onder- en bovenkant. De 
prisma wordt vernoemd naar deze veelhoek. 
 
 

 
 
 driehoekig prisma vijfhoekig prisma 
 
 
De onder- en bovenkant zitten aan elkaar vast met parallellogrammen. De ruit 
en het vierkant zijn bijzondere parallellogrammen: een ruit heeft vier gelijke 
zijden, een vierkant vier gelijke zijden èn vier gelijke hoeken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 Maak een driehoekig, vierhoekig, vijfhoekig en zeshoekig prisma met 
ertussen vierkanten. De Schläfli-notatie van de prisma’s is: 

 driehoekig prisma: ……………… vierhoekig prisma: ……………… 

 vijfhoekig prisma: ……………… zeshoekig prisma: ……………… 
 
 

27 Onder welke naam ken je het vierhoekige prisma van opgave 26 ook? 

 ………………………………………………………………………………………… 
 
 

28 Hoeveel verschillende prisma’s zijn in principe mogelijk? Hoe komt dat? 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 
 
 

29 Zijn de prisma’s die je gemaakt hebt met Polydron Archimedische 
veelvlakken? Waarom (niet)? 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

parallelogram                    ruit                    vierkant 
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30 Zijn prisma’s met als zijvlak een parallellogram of een ruit Archimedische 
veelvlakken? Waarom (niet)? 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 
 
 
Antiprisma’s hebben, net als prisma’s, dezelfde veelhoek aan de onder- en 
bovenkant. Maar bij antiprisma’s zitten de onder- en bovenkant van het veelvlak 
aan elkaar met driehoeken die om en om omhoog en omlaag wijzen. 
 
De Schläfli-notatie van onderstaande antiprisma, die gelijkzijdige driehoeken als 
zijvlakken heeft, is (3 3 3 5). 
 

 
 
 
 
 
 
 

vijfhoekig antiprisma 
 
 

31 Maak antiprisma’s met een driehoek, vierkant, vijfhoek en zeshoek als 
onder- en bovenkant en driehoeken ertussen.  De Schläfli-notatie van de antiprisma’s is: 

 driehoekig antiprisma: ……………… vierhoekig antiprisma: ……………… 

 vijfhoekig antiprisma: ……………… zeshoekig antiprisma: ……………… 
 
 

32 Onder welke naam ken je het driehoekige prisma ook? 

 ………………………………………………………………………………………… 
 
 

33 Hoeveel verschillende antiprisma’s zijn er? Hoe komt dat? 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 
 
 

34 Zijn antiprisma’s Archimedische veelvlakken? Waarom (niet)? 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 
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35 Zijn antiprisma’s met andere driehoeken dan gelijkzijdige driehoeken als 
zijvlakken Archimedische veelvlakken? Waarom? 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 
 
 

36 Teken hoe, van bovenaf gezien, de boven- en onderkant van een vier-
hoekig prisma boven elkaar liggen. 

 
 Doe dit ook voor een vierhoekig antiprisma. 
 
 

37 Hieronder zie je zestien verschillende Archimedische veelvlakken. Net als 
de Platonische veelvlakken op bladzijde 8 zijn ze getekend door Kepler.  

 

    
 

 Veelvlak …… is een prisma, veelvlak …… een antiprisma. 
  
 De veelvlakken …… en …… hebben allebei de Schläfli-notatie (3 4 4 4). 
 
 
De romben-kubo-octaëder j is regelmatiger dan k. Daarom vinden wiskundigen 
dat alleen j een echt Archimedisch veelvlak is. Er zijn dus dertien Archimedische 
veelvlakken die geen prisma of antiprisma zijn. 
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Piramides en dipiramides 
 
 
 
Een piramide is een veelvlak met een veelhoek als bodem. Aan elke zijde van 
de bodem zit een driehoek. De hoekpunten van de driehoeken komen aan de 
bovenkant van de piramide in één punt bij elkaar. 
 

 
 

piramide 
 

38 Maak drie piramides: neem als bodem een gelijkzijdige driehoek, een 
vierkant en een vijfhoek. De zijkanten zijn gelijkzijdige driehoeken. 

 
 

39 Wat is een andere naam voor een piramide die is gemaakt van vier 
gelijkzijdige driehoeken? 

 ………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

dipiramides 
 

40 Maak een dipiramide. Maak eerst twee piramides, elk van vijf gelijk-
zijdige driehoeken, zonder bodem. Klik de onderkanten aan elkaar vast. 
Kan dat niet? Keer dan een van de twee als het ware binnenste buiten.  

 
 

41 Hebben piramides en dipiramides een Schläfli-notatie? Waarom (niet)? 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 
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Johnson veelvlakken 
 
 
 
Je hebt inmiddels kennis gemaakt met twee belangrijke groepen veelvlakken: 

-  de Platonische veelvlakken 
-  de Archimedische veelvlakken 

 
Er is nog een groep convexe veelvlakken met regelmatige veelhoeken als zijvlak-
ken. Het zijn de Johnson veelvlakken. Ze hebben verschillende hoekpunten, in 
tegenstelling tot de Platonische en Archimedische veelvlakken. De groep van 92 
veelvlakken is voor het eerst in 1966 door Norman Johnson beschreven, vandaar 
hun naam. De piramides en dipiramides met regelmatige veelhoeken als zijvlak-
ken zijn voorbeelden van Johnson veelvlakken. 
 
 

Veelvlakken Convex Regelmatige veelhoeken 
als zijvlak 

Gelijke 
hoekpunten 

Platonische + + + 

Archimedische + + + 

Johnson + + – 
 

overzicht van de eigenschappen van de Platonische, Archimedische en Johnson Veelvlakken 
 
 
Met alleen gelijkzijdige driehoeken kun je acht convexe veelvlakken maken. Het 
zijn de Platonische veelvlakken tetraëder, octaëder en icosaëder en de di-
piramides van zes en acht driehoeken. De andere drie zijn hieronder getekend. 
Johnson gaf elk veelvlak een Engelse naam en (gelukkig maar!) een code. 
 
 

                                       
 J84: J51: J17: 
 snub disphenoid triaugmented triangular prism gyroelongated square dipyramid 
 
 

42 Maak met behulp van de tekeningen hierboven met: 
  -  twaalf gelijkzijdige driehoeken het Johnson veelvlak J84 
  -  veertien gelijkzijdige driehoeken het Johnson veelvlak J51 
  -  zestien gelijkzijdige driehoeken het Johnson veelvlak J17 

 
Hoeveel driehoeken komen op de hoekpunten van de Johnson veelvlak-
ken J84, J51 en J17 bij elkaar? 

 …………………………………………………………………...…………………… 
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43 Maak Johnson veelvlak J92: 
- klik aan een zeshoek om en om driehoeken en vierkanten; 
- klik aan de drie vrije zijden van de vierkanten driehoeken; 
- klik de driehoeken aan elkaar; 
- klik drie vijfhoeken tussen de driehoeken; 
- klik een driehoek tussen de drie vijfhoeken. 

 
 
Hieronder zie je nog drie Johnson veelvlakken. 
 
 

                                  
 
 J61: 15 driehoeken J48: 40 driehoeken J74: 20 driehoeken 
   9 vijfhoeken 12 vijfhoeken 30 vierkanten 
    12 vijfhoeken 
 
 

44 Maak een of meer van de Johnson veelvlakken J61, J48 en J74. 
 
 
In de volgende tekeningen zie je twee Johnson veelvlakken die veel op elkaar lij-
ken. Ze hebben allebei een vijfhoekig prisma als basis. Bij J52 is een vierkant 
vervangen door vier driehoeken. Bij J53 zijn twee vierkanten door driehoeken 
vervangen. 
 
 

                              
 

 J52: 4 driehoeken J53: 8 driehoeken 
 4 vierkanten 3 vierkanten 
 2 vijfhoeken 2 vijfhoeken 
 
 

45 Maak een veelvlak waarbij drie vierkanten van een vijfhoekig prisma (zie 
bladzijde 11) elk zijn vervangen door vier driehoeken. 

  
 Is dit veelvlak een Johnson veelvlak? Leg je antwoord uit. 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 
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Stella octangula 
 
 
 
De octaëder is de basis van een bijzondere ster, de stella octangula. Deze ster 
is ontdekt door de Kepler (1571-1630), die ook de Platonische en Archimedische 
veelvlakken van de bladzijden 8 en 13 tekende. 
 
 

                   
 

drie keer de stella octangula 
 
 

46 Bouw als volgt een stella octangula. Maak acht piramides, elk van drie 
gelijkzijdige driehoeken, zonder bodem. Klik deze piramides nu zo aan 
elkaar, dat de ontbrekende bodems op de plaats zitten van de gelijk-
zijdige driehoeken van een octaëder.  

 
 

47 Je kunt de stella octangula zien als twee veelvlakken, namelijk twee 
…………………………, die elkaar doorsnijden. 

 
 

48 De hoekpunten van de stella octangula zitten op precies dezelfde plaat-
sen als de hoekpunten van een ………………………… 

 
 

49 Maak van acht rechthoekige driehoeken een vierkant. Dit vierkant is 
even groot als de zijkanten van de kubus waarin de stella octangula 
past. Leg het vierkant maar eens op de hoekpunten van de stella octan-
gula. 

 
 

50 Is de stella octangula een convex (zie bladzijde 7) veelvlak? 

 ………………………………………………………………………………………… 
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Rekenen met veelvlakken 
 
 
 
Elk veelvlak heeft een aantal zijvlakken, hoekpunten en ribben. Een ribbe is de 
lijn waar twee zijvlakken elkaar raken. Tussen de drie aantallen is een verband. 
Dit verband is lang geleden al ontdekt door de Zwitserse wiskundige Euler. Euler 
(1707-1783) is zo beroemd dat er een krater op de maan naar hem is vernoemd. 
 
 

                             
 
 

51 Onderstaande tabel is voor een aantal veelvlakken al ingevuld. Vul de 
lege vakken in. 

 
 

Zijvlak Veelvlak 
Totaal aantal 

zijvlakken hoekpunten zijvlakken + hoekpunten ribben 

 tetraëder   4   4   8   6 
 kubus     
 octaëder     
 piramide   5   5    8 
 twaalfvlak 12   8  18 
 dodecaëder     
 icosaëder 20 12  30 

 voetbal 32 60  90 
 stella 

octangula     

 
 

52 Kijk goed naar de aantallen in de laatste vier kolommen (onder Totaal 
aantal) van de tabel. 

 
 Vul in: 

 ………………………… + ………………………… = aantal ribben + ………  

ribbe 

Euler 
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Zelf veelvlakken maken 
 
 
 
Het is niet moeilijk om zelf mooie veelvlakken te maken. Zeker niet als je als 
basis een Platonisch of een Archimedisch veelvlak neemt. Vervang van een veel-
vlak bijvoorbeeld de gelijkzijdige driehoeken door een piramide van gelijkzijdige 
driehoeken (zonder bodem), zoals je hebt gedaan bij het maken van de stella 
octangula. 
 
Een piramide kan altijd met de punt naar buiten gericht zijn. Als het veelvlak dat 
je als basis hebt gekozen groot genoeg is, kunnen de punten ook naar binnen 
gericht zijn. Zo’n veelvlak is niet convex omdat het deuken heeft. 
 
 

53 Ontwerp zelf een veelvlak. 
 
 

54 Gaat de regel van Euler ook voor je eigen veelvlak gaat op? 
 
 ………………………… + ………………………… = aantal ribben + ………  
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Tangram 
 
 
 
De bekende tangrampuzzel heeft zeven puzzelstukken. Je kunt er eindeloos veel 
figuren mee leggen. De tangram-puzzelstukken kun je allemaal maken met een 
of meer rechthoekige driehoeken. 
 
 

           
 
 

55 Maak de tangramstukken na met de Polydron-veelhoeken. Teken de 
stukken waarbij je alle rechthoekige driehoeken laat zien. 

 
 
 
 
 
 

56 Vergelijk de grootte van de oppervlaktes van de verschillende stukken 
met elkaar. Noem de grootte van de kleinste driehoek 1. Schrijf de 
groottes in de puzzelstukken. 

 

 
 
 

57 Maak twee even grote vierkanten met de zeven tangramstukken. Teken 
je oplossing. 

1 

1 
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Pentomino’s 
 
 
 
Je kent vast wel het computerspel Tetris. De stukken van dit spel zijn samen-
gesteld uit vier vierkanten. Dat kan op vijf verschillende manieren. Elke manier is 
een stuk in het spel. Zo’n stuk heet een tetromino. 
 
 
 
 
 
 
Je kunt natuurlijk ook vijf vierkanten op verschillende manieren samenvoegen. 
Zo kun je twaalf verschillende pentomino’s maken. 
 
 

58 Maak onderstaande grijze pentomino van Polydron-vierkanten.  
 
 
 
 

Overtuig jezelf ervan, door de pentomino te draaien en om te keren, dat 
de grijze pentomino en de zeven ernaast één en dezelfde is. 

 
 

59 Maak de twaalf verschillende pentomino’s van Polydron-vierkanten. 
Teken de pentomino’s in het rooster. 
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60 Schrijf in elke pentomino van de vorige opgave wat zijn omtrek is. Tel 
elke zijde van een vierkant als 1. 

 
 

61 Hebben alle pentomino’s dezelfde omtrek? Zo niet, verklaar dan de 
verschillen. 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 
 
 

62 Kleur de pentomino’s van opgave 59 waarvan je een doosje zonder 
deksel kunt maken. 

 
 
Er zijn 35 verschillende hexamino’s, vormen die zijn samengesteld uit zes 
vierkanten. Een voorbeeld is onderstaande hexamino. Van deze hexamino kun je 
een kubus vouwen. 
 
 
 
 
 
 
 

63 Maak met Polydron de elf verschillende hexamino’s waarvan je een ku-
bus kunt vouwen. Teken de hexamino’s in het rooster. 
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Antwoorden 
 
 
 
1  Er zijn vier vierkanten nodig. 
  De oppervlakte wordt vier keer zo groot. 
 
 
2  Er zijn vier gelijkzijdige driehoeken nodig. 
  De oppervlakte wordt vier keer zo groot. 
 
 
3  Er zijn vier rechthoekige driehoeken nodig. 
  De oppervlakte wordt vier keer zo groot. 
 
 
4  

 
 
5  

 
 
6  

 
 
7  

 
 
 
 
 
 

 
8 Nee. Wanneer je probeert om een tegelpatroon te maken, merk je dat er 

gaten ontstaan of dat je de tegels gedeeltelijk over elkaar moet leggen. 
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9 (4 4 4 4) betekent dat telkens vier vierkanten met hun hoekpunten in één 
punt bij elkaar komen. 

 (3 3 3 3 3 3) betekent dat telkens zes driehoeken met hun hoekpunten in 
één punt bij elkaar komen. 

 
10  
 
 
 
11 De driehoek heeft dezelfde vorm als de twee driehoeken waarmee hij is 

gemaakt. Zijn oppervlakte is twee keer zo groot. 
 
12  
 
 
 
13  
 
 
 

De oppervlakte van dit vierkant is twee keer zo groot als de oppervlakte van 
een Polydron-vierkant. Je kunt immers van twee rechthoekige driehoeken 
een vierkant maken dat even groot is als een Polydron-vierkant. 

 
14 Een regelmatige zeshoek. 
 
 
 
 
 
 
 
15 (3 6 3 6) 
 

 
 
16 (3 3 3 3 6) 
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17 (3 3 3 4 4) 
 

 
 

18 (3 3 4 3 4) 
 

 
 

19  

Naam  Schlafli- 
notatie Veelhoeken 

Totaal 
aantal 
veelhoeken  

Totaal aantal 
veelhoeken 
per hoekpunt 

tetraëder (3 3 3) gelijkzijdige driehoeken 4 3 

kubus (4 4 4) vierkanten 6 3 

octaëder (3 3 3 3) gelijkzijdige driehoeken 8 4 

dodecaëder (5 5 5) regelmatige vijfhoeken 12 3 

icosaëder (3 3 3 3 3) gelijkzijdige driehoeken 20 5 

 

                                          
 
 tetraëder kubus octaëder dodecaëder  icosaëder 
 
20 De veelvlakken worden regelmatig genoemd omdat ze 
 1) allemaal dezelfde regelmatige veelhoeken als zijvlakken hebben en 
 2) hoekpunten hebben die allemaal gelijk zijn. 
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21 Wanneer je de hoeken van zes driehoeken in een punt bij elkaar brengt, 
liggen ze in een plat vlak. Breng je zeven of meer driehoeken in een punt bij 
elkaar, dan krijg je een grillige bewegende vorm, geen mooi vast hoekpunt. 
Vier vierkanten liggen in een plat vlak. Meer dan vier vierkanten en meer 
dan drie vijfhoeken geven ook een grillige bewegende vorm. In alle gevallen 
ontstaan deuken. 

 
22 De Archimedische veelvlakken en hun Schläfli-notaties: 
 

Archimedisch veelvlak Plaatje Schläfli-notatie Veelhoeken 

Afgeknotte tetraëder 2 (3 6 6) 4 driehoeken en 4 zeshoeken 

Afgeknotte kubus 1 (3 8 8) 8 driehoeken en 6 achthoeken 

Afgeknotte octaëder 5 (4 6 6) 6 vierkanten en 8 zeshoeken 

Afgeknotte dodecaëder 3 (3 10 10) 20 driehoeken en 12 tienhoeken 

Afgeknotte icosaëder 4 (5 6 6) 12 vijfhoeken en 20 zeshoeken 

Kubo-octaëder 8 (3 4 3 4) 8 driehoeken en 6 vierkanten 

Stompe kubus 12 (3 3 3 3 4) 32 driehoeken en 6 vierkanten 

Stompe dodecaëder 13 (3 3 3 3 5) 80 driehoeken en 12 vijfhoeken 

Icosi-dodecaëder 9 (3 5 3 5) 20 driehoeken en 12 vijfhoeken 

Romben-kubo-octaëder 10 (3 4 4 4) 8 driehoeken en 18 vierkanten 

Grote romben-kubo-octaëder 6 (4 6 8) 12 vierk., 8 zesh. en 6 achth. 

Romben-icosi-dodecaëder 11 (3 4 5 4) 20 drieh., 30 vierk. en 12 vijfh. 

Grote romben-icosi-dodecaëder 7 (4 6 10) 30 vierk., 20 zesh. en 12 achth. 
 
 

 
 De Archimedische veelvlakken getekend door Kepler. 
 
 
23 Ronder. 
 
24 De afgeknotte icosaëder (plaatje 4 bij antwoord 22). 
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25  

                      
 
 (3 10 10) (4 6 8) (4 6 10) (3 8 8) 
 

26 driehoekig prisma (3 4 4) vierhoekig prisma (4 4 4) 

 vijfhoekig prisma (4 4 5) zeshoekig prisma (4 4 6) 
 

 
 
(3 4 4) (4 4 4) (4 4 5) (4 4 6) 
 

27 Kubus. 
 
28 Oneindig veel: er zijn oneindig veel regelmatige veelhoeken. Dus heb je 

drie-, vier-, vijf-, zes-, zeven-, acht-, negen-, ……………… hoekige prisma’s. 
 
29 Ja. Elk prisma heeft gelijke hoekpunten. 
 
30 Parallellogrammen en ruiten zijn geen regelmatige veelhoeken, daarom zijn 

prisma’s met parallellogrammen of ruiten als zijvlak geen Archimedisch 
veelvlak. 

 

31 driehoekig antiprisma (3 3 3 3) vierhoekig antiprisma (3 3 3 4) 

 vijfhoekig antiprisma (3 3 3 5) zeshoekig antiprisma (3 3 3 6) 
 

 
 
 (3 3 3 3)  (3 3 3 4) (3 3 3 5) (3 3 3 6) 
 
32 Octaëder. 
 
33 Er zijn oneindig veel antiprisma’s, omdat er oneindig veel regelmatige 

veelhoeken zijn die de onder- en bovenkant kunnen vormen. 
 
34 Ja, als de veelhoeken waarmee hij gemaakt is allemaal regelmatig zijn. Elk 

antiprisma heeft gelijke hoekpunten. 
 
35 Nee, want alleen antiprisma’s met regelmatige veelhoeken tussen de boven- 

en onderkant zijn Archimedische veelvlakken. Alleen gelijkzijdige driehoeken 
zijn regelmatige driehoeken. 
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36  
prisma antiprisma 

 
Bij een prisma liggen de bovenkant en de onderkant precies boven elkaar. 
Bij de antiprisma’s zijn de bovenkant en de onderkant verdraaid ten opzich-
te van elkaar. 

 
37 Veelvlak a is een prisma, i een antiprisma. De veelvlakken j en k hebben de 

Schläfli-notatie (3 4 4 4). 
 
38  

       
 
39 Tetraëder. 
 
40  

 
 
41 Nee, behalve de tetraëder (piramide) en de octaëder (dipiramide). 
 De overige piramides en dipiramides hebben geen Schläfli-notatie omdat 

niet al hun hoekpunten gelijk zijn. Een piramide heeft hoekpunten waarin 
alleen driehoeken bij elkaar komen en hoekpunten waarin twee driehoeken 
en één hoek van het veelvlak dat de onderkant is bij elkaar komen. Bij 
dipiramides is aantal driehoeken dat in een hoekpunt bij elkaar komt niet 
voor alle hoekpunten gelijk. 

 
42 Vier of vijf. 
 
43  

 
 

44 - 
 
45 Nee, want het veelvlak is niet convex. 
 
46 - 
 
47 Tetraëders. 
 
48 Kubus. 
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49 - 
 
50 Nee, want er zitten deuken in. 
 
51  

Zijvlak Veelvlak 
Totaal aantal 

zijvlakken hoekpunten zijvlakken + hoekpunten ribben 

 tetraëder   4   4    8    6 
 kubus   6   8  14  12 
 octaëder   8   6  14  12 
 piramide   5   5 10    8 
 twaalfvlak 12   8 20 18 
 dodecaëder 12 20 32 30 
 icosaëder 20 12 32 30 

 voetbal 32 60 92 90 
 stella 

octangula 24 14 38 36 

 
52 aantal zijvlakken + aantal hoekpunten = aantal ribben + 2 
 
53 - 
 
54 Ja. 
 
55  
 
 
 
 
 
 
56  
 

 
57  
 
 

1 

1 
2 

2 

4 

4 

2 
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58 - 
 
59  
 
 
 
 
 
60 De omtrek van de witte pentomino’s is 12, die van de grijze 10. 
 
 
 
 
 
 
 
61 De omtrek van alle pentomino’s, behalve van      , is 12, die van       is 10. 

…… is de enige pentomino waarbij vier vierkanten samen een groter 
vierkant vormen. 

 
62  
 
 
 
 
 
63  
 
 
 
 
 
 

Bouwen met veelhoeken      © Jantine Bloemhof 2005 30 


	Bouwen met veelhoeken
	Opdrachtbladen
	Inhoud
	De vormen  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1
	Veelhoeken samenvoegen: van klein naar groot  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    2
	Tegelpatronen .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    6
	Platonische veelvlakken    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 7
	Archimedische veelvlakken    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 9
	Piramides en dipiramides  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 14
	Over Bouwen met veelhoeken
	De vormen
	Je kunt veelhoeken op allerlei manieren samenvoegen. Eerst ga je twee of meer dezelfde veelhoeken combineren.
	Je kunt twee of meer veelhoeken zo samenvoegen dat je een andere veelhoek krijgt.
	Platonische veelvlakken
	Met alleen gelijkzijdige driehoeken, vierkanten of vijfhoeken kun je heel bijzondere veelvlakken maken. Een veelvlak is een ruimtelijk gesloten figuur met veelhoeken als zijvlakken.
	De zijvlakken komen met hun zijden bij elkaar in ribben en met hun hoeken in hoekpunten.
	Archimedische veelvlakken

	Veelhoeken
	Afgeknotte tetraëder
	Afgeknotte octaëder
	Afgeknotte icosaëder
	Kubo-octaëder
	Icosi-dodecaëder
	Veelhoeken

	kubo-octaëder: afgeknotte octaëder: afgeknotte icosaëder:
	12 zijvlakken 14 zijvlakken 32 zijvlakken
	Piramides en dipiramides
	J61: 15 driehoeken J48: 40 driehoeken J74: 20 driehoeken
	Rekenen met veelvlakken

	Zelf veelvlakken maken

	parallelogram                    ruit                    vierkant
	Tangram
	Pentomino’s
	Je kent vast wel het computerspel Tetris. De stukken van dit spel zijn samengesteld uit vier vierkanten. Dat kan op vijf verschillende manieren. Elke manier is een stuk in het spel. Zo’n stuk heet een tetromino.

	Afgeknotte tetraëder
	Afgeknotte octaëder
	Afgeknotte icosaëder
	Kubo-octaëder
	Icosi-dodecaëder

