
Water blijft zo graag bij elkaar, dat het wel lijkt of 
het een vliesje vormt. De libelle is zo licht dat 

zij er niet doorheen zakt. Die stevigheid van 
water noemen we oppervlaktespanning. 

Mama, kom kijken! 
Die libelle kan over 
water lopen, hoe 
kan dat nou?

Het vliesje van water wordt 
minder sterk door zeep. Ik 
weet nog wel een leuk 
proefje om dat te laten zien.

Kijk, Sanne, 
een libelle.

1,2,3,…..Zullen we indiaantje 
gaan spelen?

Daar heb ik geen zin in. 
Ik ga de vissen in de vijver tellen.
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Vul het ontbrekende woord in de zin in de puzzel in. 
Als je alles hebt ingevuld lees je van boven naar beneden in de rode 
vakjes de oplossing. Stuur je oplossing met je naam, adres en leeftijd 

naar expeditionchemistry@c3.nl en maak kans op een verrassing.

1. Een steen ….. (5) in het water.
2. Een …… (7) drijft op water en je 
    gebruikt het om iets aan te steken.
3. Een libelle behoort tot de groep van de …..(8)
4. Op een schoon raam vormt water mooie ..… (8)
5. Met afwasmiddel en water 
    kun je …..(6) blazen.
6. Bij sommige vijvers kwaken …… (7).
7. Zeep maakt het vliesje 
    van water ….. (5)

Wat heb je nodig?
1Twee diepe borden 
2 Water
3 Afwasmiddel
4 Lepeltje
5 Krantenpapier
6 Schaar

Wat moet je doen?
1 Leg twee lagen 
krantenpapier op elkaar.
2 Teken op de bovenste 
laag een poppetje. 
Zorg ervoor dat het 
een stuk kleiner is dan 
het bord.
3 Knip nu twee poppetjes 
tegelijk uit de twee lagen.
4 Doe een laag water in 
beide borden.
5 Druppel in één van de 
borden een paar druppels 
afwasmiddel. Roer het 
met een lepeltje goed 
door elkaar.
6 Leg voorzichtig in elk 
bord een papieren 
poppetjes op het water.
7 Welk poppetje zinkt 
het snelst? Het kan een 
paar minuten duren.

Wil je meer proefjes 
doen met de oppervlakte-
spanning van water? 
Kijk dan op www.expedition-
chemistry.nl onder 
Proefjes.
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Dit najaar kun je met 
je klas proefjes doen met 

water en zo meedoen aan een 
wereldwijd onderzoek! Vraag of je 

meester of juf zich wil opgeven voor 
het Global Chemistry Experiment 

via www.c3.nl.

weetje


