
water op zijn kop
Als je een glas met water omkeert, dan valt het water 
eruit. Je kunt proberen om het water tegen te houden. 
Wat gebeurt er als je een glas water met een kaart erop 
omkeert?

1. vul het glas tot aan de rand met water, zodat het water 
bol gaat staan

2. leg de kaart met de gladde kant op het glas
3. druk de kaart zachtjes aan, zodat er geen lucht meer 

onder zit
4. til het glas op

vraag 1: Wat denk je dat er gebeurt als je het glas 
omkeert?

5. keer het glas voorzichtig om

vraag 2: Wat is er gebeurd?
vraag 3: Hoe denk je dat dit komt?

nodig
! drinkglas

! water
! ansichtkaart
! 10 minuten
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uitleg 
De lucht om ons heen drukt overal tegenaan. Dit noem 
je de luchtdruk. Als je het glas met het water en de kaart 
omkeert, dan drukt de lucht van onder harder tegen de 
kaart dan het water van boven. Daardoor blijft de kaart 
hangen en valt het water niet uit het glas.

extra uitleg 
Lucht is een gas en duwt alle kanten op. Dit duwen of 
drukken van de lucht noem je luchtdruk. De lucht drukt 
met ongeveer 1 kilogram per vierkante centimeter 
(cm2) tegen alles aan. Omdat de lucht er altijd is, ben je 
hieraan gewend.

De lucht drukt van twee kanten tegen de kaart aan. 
Van onder drukt de lucht tegen de hele kaart. Van 
boven drukt de lucht alleen rondom het glas tegen de 
kaart. Daardoor drukt de lucht van onder met zo’n 10 
kilogram meer tegen de kaart dan van boven.

Het water drukt ook tegen de kaart, maar alleen van 
boven. Door de zwaartekracht drukt het met ongeveer 
1 kilogram per liter water naar beneden. In het glas zit 
minder dan een liter en daarom drukt het water ook 
met minder dan 1 kilogram tegen de kaart.

Water blijft een klein beetje aan glas en karton plakken. 
Dat komt doordat de deeltjes van water en de deeltjes 
van glas of karton elkaar aantrekken. Dit noem je 
adhesie. Het glas trekt het water een beetje omhoog en 
het water trekt de kaart een beetje omhoog.

Als je het glas op zijn kop houdt, wordt de kaart tegen 
het glas geduwd. De krachten die de kaart omhoog 
duwen of trekken (luchtdruk en adhesie) zijn namelijk 
sterker dan de krachten die de kaart omlaag duwen 
(luchtdruk en zwaartekracht). En als de kaart tegen het 
glas wordt geduwd, kan het water er niet uit vallen.

antwoorden
op vraag 1

Alle antwoorden 
zijn goed, als je hebt 

nagedacht over 
wat er zou kunnen 

gebeuren.

op vraag 2
De kaart blijft tegen 

het glas met water 
zitten. Het water 

valt niet uit het 
glas, maar blijft erin 

zitten.

op vraag 3
Alle antwoorden 

zijn goed, als je hebt 
nagedacht over hoe 

dit komt.

Kan dit ook met 
een vaas? Of met 

een emmer?
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