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Kan een beker jouw gewicht houden? 

Deze materialen heb je nodig:
• grote plastic partybekers
• grote papieren koffiebekers
• middelgrote dunne plastic bekers 
• kleine papieren bekers 
• styrofoam (piepschuim) bekers
• 2 stukken stevig vierkant karton van ongeveer 50 x 50 cm 
• papierlijm

Wat moet je doen?:
1. Controleer de materialen voordat je begint
2. Het leukste is als je de test met z’n tweeën doet want dan kun je 

elkaar helpen en overleggen
3. Maak een sterk platform door de beide stukken karton op elkaar 

te plakken en wel zo dat de ribbels van het karton haaks op 
elkaar staan

4. We gaan eerst testen hoeveel papieren bekers je nodig hebt 
om jouw gewicht te kunnen dragen: 

5. Zet een aantal kleine papieren bekers ondersteboven dicht bij 
elkaar op de grond

6. Als je denkt dat het er genoeg zijn om jouw gewicht te houden, 
leg dan het kartonnen platform op de bekers

7. Ga voorzichtig op het platform staan
8. Was het sterk genoeg? Nee? Probeer het dan nogmaals met 

iets meer bekers totdat het wel lukt. 
9. Lukte het wel, probeer het dan met iets minder bekers nog eens 

en ga daar mee door net zo lang totdat je hebt bepaald hoe-
veel bekers je minimaal nodig hebt om jou te kunnen dragen.

10. Nu gaan we een stapje verder:
11. Leg je kartonnen platform steeds op een ander soort bekers 

en herhaal de voorgaande stappen 5 t/m 9 en onderzoek van 
welke soort bekers je er het minst nodig hebt om jouw gewicht 
te kunnen dragen.

Kun je de volgende vragen beantwoorden?:
1. Wat heb je ontdekt?
2. Hoe komt het dat een paar bekertjes jouw gewicht kunnen 

houden?
3. Is er een bepaald soort beker dat jouw gewicht kan houden 

met slechts een beker? 
4. Hoe komt het dat de ene soort beker sterker is dan andere?
5. Wat gebeurt er als je met meerderen op het platform gaat 

staan en hoe komt dat?
6. Wat gebeurt er als je andere soorten karton gebruikt en hoe 

komt dat?

Veel plezier!

Ben van der Sanden 

Activiteit



• actie • bewust zijn • betrokkenheid • bundeling

Zo werkt het: 
Als je probeert op slechts een beker te staan dan zal deze ver-
morzeld worden omdat je gehele gewicht op een beker drukt.
Maar als je meerdere bekers gebruikt en daarop een kartonen 
platform legt dan zal het platform je gewicht verdelen over alle 
bekers. Daardoor heeft iedere beker minder gewicht te dragen.

Dit experiment laat je ontdekken dat een aantal lichte bekertjes, 
welke je gemakkelijk kunt verfrommelen met je handen, toch het 
gewicht van jezelf kunnen dragen. Bovendien zul je ontdekken dat 
het materiaal en de grootte van de bekers ook van invloed zijn op 
het draagvermogen.


