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Samenvatting

In dit verslag zullen we ons bezighouden met de vraag hoe getalenteerde
middelbare scholieren in de bovenbouw van het VWO-onderwijs, met name
de 5e en 6e klas, extra uitdaging geboden kan worden met behulp van extra
leerstof en aanvullende opgaves die verdieping geven aan de leerstof die ze in
het reguliere onderwijs al krijgen aangeboden.
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1 Inleiding en motivatie

Ik weet nog dat toen ik zelf, nog maar enkele jaren geleden, in de bovenbouw
van de middelbare school zat, me vaak verveelde op school tijdens de lessen
van de bètavakken. Ik weet nog goed hoe ik dan in de klas zat terwijl de
leraar iets uitlegde wat voor de meeste andere leerlingen zinvol was, maar
voor mij onnodig omdat ik de stof allang snapte. Ook al besefte ik dat het
als docent een bijna onmogelijke opgave is om aan de behoefte van iedere
leerling te voldoen, toch ging er op dat soort momenten soms een golf van
lichte frustratie door me heen als ik in een les zat waar ik het gevoel had
dat ik er mijn tijd aan het ‘verdoen was’. ‘Ik heb mijn leerplicht en moet
daarom verplicht naar lessen luisteren die ik niet nodig heb, kan ik mijn tijd
niet nuttiger besteden?’, dacht ik dan. Vaak wist ik dan de frustratie om te
zetten in positieve daden door bijvoorbeeld andere leerlingen die de leerstof
of opgaves niet snapten extra uitleg te geven e.d. en ik was er dankbaar voor
dat ik buiten schooltijd maar weinig hoefde te doen aan mijn huiswerk en zo
tijd had voor andere passies. Maar dat nam niet weg dat de wens naar een
verdieping en meer uitdaging in de reguliere leerstof in mij bleef leven.

Nu ik aan de universiteit sinds 3 jaar wiskunde studeer, verveel ik me niet en
met name in mijn eerste jaar dacht ik soms terug aan de middelbareschool-
tijd. Ik besefte dan dat het mooi geweest zou zijn als ik enige stof uit het
eerste jaar van de universitaire wiskundestudie al in mijn middelbareschool-
tijd tijdens de reguliere lessen aangeboden had gekregen, zodat ik me niet
had hoeven vervelen. Deze stof uit het eerste jaar van de universitaire oplei-
ding daagde me namelijk wél uit en daarom vond ik het alleen maar leuker
worden om eraan te werken.

Ik ben er zeker van dat er in elke jaarlaag op iedere VWO-school wel enkele
leerlingen tussen zullen zitten die hun bovenbouwtijd net zo ervaren als ik
dat heb gedaan. Hun wens ik toe dat hun de gelegenheid wordt geboden om
zich tijdens de reguliere bètalessen, waar ze waarschijnlijk vaak onnodig hun
tijd door zullen brengen, te verdiepen in uitdagendere leerstof en zich deze
met aanvullende opgaves eigen te maken. Op deze manier hoeven zij niet op
school te zitten met het gevoel dat ze hun tijd aan het ‘verdoen zijn’. Ook
zullen ze door deze verdieping waarschijnlijk alleen nog maar betere resul-
taten halen. En misschien wel het belangrijkste, het aantal leerlingen die
eigenlijk uiterst geschikt zijn voor een bètastudie maar toch voor iets anders
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kiezen, omdat zij door gebrek aan uitdaging op de middelbare school in de
veronderstelling leven dat bètastudies hen niet voldoende uitdaging zullen
bieden, zal zo hopelijk verminderd worden.

In deze scriptie wil ik proberen leerstof te ontwikkelen op universitair niveau
(uit het eerste en tweede jaar van de wiskundestudie) in combinatie met
aanvullende opgaves voor 5- en 6- VWO-leerlingen die behoefte hebben aan
meer uitdaging in hun bètascholing. Hiertoe heb ik, voordat ik begon aan
deze scriptie, op aanraden van mijn begeleider dr. L.M. Doorman contact
opgenomen met dr.ir. S.W. Tak en dr. A.T. van der Valk. Zij zijn beiden
werkzaam bij het Freudenthal Instituut aan de Universiteit in Utrecht en
beiden werkzaam bij het JCU (Junior College Utrecht). Dit is een orga-
nisatie die in 2004 is opgericht door de Universiteit Utrecht samen met 26
VWO-scholen uit de regio Midden-Nederland. Zij biedt een programma voor
geselecteerde VWO-leerlingen die op deze manier de bètavakken in 5 en 6
VWO door een team docenten van de Universiteit Utrecht met extra verdie-
ping gedoceerd krijgen en de rest van de vakken op hun eigen school volgen
([1]).

Daarnaast beheert het JCU de website www.betadifferentiatie.nl waar voor
alle bètavakken zowel herhalende, verdiepende als verrijkende opgaves wor-
den aangeboden ([2]). Deze website is voor iedereen, ook voor leerlingen
die niet geselecteerd zouden worden voor het in 2004 opgezette excellentie-
programma. Het zou mooi zijn als de leerstof en opgaves die ik in deze
scriptie zal maken, bruikbaar zullen zijn voor deze website en misschien zelfs
voor het excellentieprogramma van het JCU. Deze scriptie zal ik dan ook ter
beschikking stellen aan het JCU.

3



4



2 Karakteristieken van de aanvullende leer-

stof

2.1 Maatschappelijke relevantie

Al sinds jaren is er een tekort aan hoogopgeleiden in de bètavakken (Plat-
form Bèta Techniek, 2009, [1]) en vooral in de wiskundesector is dit tekort
duidelijk zichtbaar. Allang is bekend dat er een groot tekort is aan wis-
kundedocenten op middelbare scholen en meer en meer bedrijven van allerlei
soorten staan te springen om wiskundigen omdat wiskunde een steeds grotere
rol begint te spelen in het bedrijfsleven over de hele wereld. De studiekeuze
van middelbare scholieren vindt voornamelijk in het laatste jaar van de mid-
delbare school plaats (Platform Bèta Techniek; [1]) en daarom is het zinnig
om in de laatste jaren van de middelbare school aandacht te besteden aan
het uitdagen van bètatalent zodat dit talent plezier krijgt of blijft behouden
in het genieten van bèta-onderwijs. Op die manier wordt de kans groter dat
zij daadwerkelijk voor een bètastudie zullen kiezen en kan het tekort aan
hoogopgeleiden in bètavakken in Nederland teruggedrongen worden.

Zoals al eerder genoemd houdt het JCU (Junior College Utrecht)van de Uni-
versiteit Utrecht zich al jaren bezig met het ontwikkelen en toepassen van
een programma dat speciaal gericht is op geselecteerde, getalenteerde 5- en
6-VWO-leerlingen. In dit programma brengen zij in de laatste twee jaren
van hun middelbare school (dus 5 en 6 VWO) twee dagen per week door aan
het JCU waar zij onder leiding van een bèta-docententeam van de UU de
bètavakken onderwezen krijgen en drie dagen per week brengen zij door op
hun eigen school om de rest van de vakken uit hun vakkenpakket te volgen.
Zowel bij de groep die in 2007 in het programma van start ging als bij de
groep die in 2008 van start ging, is uitgebreid onderzoek (3-delig verspreid
over de twee jaren) gedaan naar hoe zij verschillende aspecten van het pro-
gramma ervaren hebben. Uit dit onderzoek zijn veel relevante resultaten
voortgevloeid waaronder de constatering dat onder de leerlingen die uitein-
delijk een universitaire bètastudie kozen na hun eindexamen, een duidelijke
meerderheid aangaf dat de uitdaging die hun was geboden door het JCU
hier een positieve invloed op had gehad ([1]). Hieruit blijkt dat uitdagen
van middelbare scholieren niet alleen bijdraagt aan het plezier met welke
zij zullen terugkijken op hun middebare school-tijd, maar ook daadwerke-
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lijk een maatschappelijke relevantie heeft en economisch gezien een zinnige
inverstering is.

2.2 Criteria van bètadifferentiatie

Ookal is het niet zeker dat het JCU de leerstof en opgaves uit mijn scrip-
tie zal gebruiken voor oftewel het excellentieprogramma oftewel de site van
bètadifferentiatie, toch vind ik het belangrijk me in een zekere mate te hou-
den aan enkele criteria die zijn opgesteld door het JCU en die aangeven
waaraan opgaves en leerstof moeten voldoen om geschikt te zijn om op de
site geplaatst te worden. Deze criteria zijn mij gegeven in een informeel be-
stand (dat daarom niet in de bronvermelding staat) dat mij toegestuurd is
door dr. A.T. van der Valk die zelf werkzaam is aan het JCU. Hier volgt een
verkorte opsomming van deze criteria:

De algemene karakteristieken waar de opdrachten aan moeten voldoen zijn:

1. De opdracht moet aansluiten bij de leerbehoeften.

2. Hij moet uitdagend zijn en het ontwikkelen van ‘academische compe-
tenties’ stimuleren.

3. De opdracht moet flexibel zijn, geschikt voor eigen inbreng van de
leerlingen, puzzelen en zelfstandig werken, uitnodigen tot overleg met
mede-leerlingen, waarbij de docent het proces wel kan begeleiden maar
niet hoeft te ’ doceren’ en een zekere mate van keuzemogelijkheden
bieden.

De academische vaardigheden waarvan gestimuleerd moet worden ze te ont-
wikkelen zijn:

1. Onderzoek doen.

2. Kennis verwerven.

3. Communicatie op gang zetten.

4. Persoonlijke ontwikkeling bewerkstelligen.

Verder wordt de opdracht verwacht de volgende onderdelen te omvatten:
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1. Oriëntatie op het onderwerp: een inleidende tekst op grond van welke
de leeringen de opdracht kunnen kiezen, aanvullende informatie over
de omvang en de aard van de opdracht en de benodigde voorkennis en
verdere informatie over het onderwerp.

2. Benodigde vakkennis vergaren: Voorkennis opfrissen in de vorm van
vragen en opgaves en daarnaast nieuwe kennis vergaren ook in de vorm
van opgaves maar ook met nieuwe leerstof.

3. Verdieping: De verdieping gaat nog dieper in op de nieuwe stof en stelt
bijvoorbeeld nieuwe onderzoeksvragen.

4. Product en presentatie: het aanzetten van de leerling tot het maken
van een presentatie of eindproduct waarin die verwerkt wat die geleerd
heeft. Dit kan een letterlijke presentatie zijn met bijvoorbeeld een
PowerPoint, maar ook een poster of een 3D-ontwerp.

Zo nu en dan zal ik enigszins afwijken van de precieze richtlijnen die in deze
paragraaf zijn opgesomd, maar globaal zal ik me er zeker aan houden.

2.3 Het onderwerp van de extra leerstof

In het maken van de keuze waarover de extra leerstof en opgaves zullen gaan,
heb ik mij laten leiden door twee hoofdmotivaties. Ten eerste heb ik gekeken
naar welke stof ik zelf de leukste vond in mijn eerste en tweede jaar van de
wiskundestudie. Ten tweede heb ik gekeken of deze onderwerpen geschikt
zijn om vanuit een uitbreiding van de reguliere VWO-leerstof benaderd te
worden. Ik ben hierbij tot het onderwerp ‘boldriehoeksmeetkunde’ gekomen.
In het komende hoofdstuk zal ik mij bezighouden met het ontwikkelen van
leerstof en opgaves over dit onderwerp die min of meer voldoen aan de criteria
genoemd in paragraaf 2.2.
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3 Het ontwikkelen van de leerstof en opgaves

In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk zal alles wat in dit lettertype
staat gedrukt de opgaves vormen zoals die voor de leerlingen te zien zullen
zijn. Eventueel commentaar dat uiteindelijk niet voor de leerlingen zichtbaar
zal zijn, maar slechts bedoeld is als toelichting voor de lezer van dit werk-
stuk, zal in dit lettertype worden toegevoegd. Onderdeel van deze voor de
leerling onzichtbare toelichting zal zijn dat er met de woorden ORIËNTATIE,
VOORKENNIS, VERDIEPING en EINDPRODUCT aangegeven zal worden in
welk stadium van de aan het eind van paragraaf 2.2 aangegeven onderdelen
we ons bevinden in de opdracht. Verder zullen er in dit lettertype oplossingen
van de gegeven opgaves worden gegeven.

3.1 Boldriehoeksmeetkunde

ORIËNTATIE Gedurende je middelbareschooltijd tot nu toe heb je allerlei
wiskundige zaken voorbij zien komen die met meetkunde te maken hebben.
Zo heb je met hoeken en lengtes van lijnstukken in driehoeken leren rekenen
met behulp van verschillende stellingen en goniometrische functies (sin, cos
etc.) Ook heb je al gewerkt met meetkunde in ‘ 3D’, bijvoorbeeld met bollen,
vlakken en lijnen in de ruimte. In dit hoofdstuk zullen we dit meetkundige
palet dat je tot nu toe tot je beschikking hebt, uitbreiden met boldriehoek-
smeetkunde. Dit is meetkunde, de naam zegt het al, die duidelijkheid geeft
over de relatie tussen hoeken en zijdes van driehoeken die ‘op een bol getekend
zijn’. De boldriehoeksmeetkunde kent verschillende praktische toepassingen.
Boldriehoeksmeetkunde is met name van cruciaal belang in verschillende na-
vigatiesystemen. Zo wordt zij in de lucht- en scheepvaart gebruikt om de
kortste route van de ene naar de ander plek op aarde te bepalen.

3.2 Nieuwe begrippen

VOORKENNIS Voordat we ons bezig zullen houden met de meetkunde op de
bol, is het nodig dat we kennis over ruimtelijke meetkunde die je al hebt,
opfrissen en enkele nieuwe begrippen introduceren. Dat doen we met behulp
van de volgende opdrachten.

Opdracht 1 Hoeveel punten van een lijn moeten er bekend zijn om de lijn
vast te laten liggen? En hoe is dit bij een vlak?
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Oplossing 1 Als er twee punten van een lijn bekend zijn, dan ligt de lijn vast.
Voor een vlak geldt dat het vastligt dan en slechts dan als er minstens drie punten
van het vlak bekend zijn.

Opdracht 2 Wanneer een vlak een bol snijdt, dan is het snijfiguur een
cirkel. Door welk punt moet dit vlak gaan zodat de verkregen snijfiguur, dus
de cirkel, een zo groot mogelijke straal heeft? En omgekeerd: als het vlak
door dit punt gaat, is de snijfiguur dan ook altijd een cirkel met de grootst
mogelijke straal?
Oplossing 2 De straal van de cirkel is zo groot mogelijk, namelijk zo groot als
de straal van de bol, als het vlak door het middelpunt van de bol gaat. In alle
andere gevallen is de straal van de cirkel die het snijfiguur is van de bol met het
vlak kleiner dan de straal van de bol.

Deze zo groot mogelijke straal van het snijfiguur is natuurlijk gelijk aan de
straal van de bol zelf. We noemen een cirkel op de bol met dezelfde straal
als de bol, een grootcirkel (zie figuur 1). Alle andere cirkels die gevormd zijn
als snijfiguur van de bol met een vlak, maar een kleinere straal hebben dan
de bol zelf, noemen we kleine cirkels. Wanneer we door het vlak waar een
grootcirkel of kleine cirkel in ligt een lijn trekken die loodrecht op dit vlak
staat en daarnaast door het middelpunt van de bol heengaat, dan noemen
we de snijpunten van deze lijn met de bol de polen van deze cirkel. Van
twee punten die beide snijpunten zijn van een bol met een lijn die door het
middelpunt van deze bol gaat, zeggen we dat ze diametraal tegenover elkaar
liggen. De polen van een cirkel liggen dus altijd diametraal tegenover elkaar.

Opdracht 3 Van welke bekende grootcirkel op aarde zijn de Noordpool en de
Zuidpool de polen? Van hoeveel grootcirkels zijn twee punten die diametraal
tegenover elkaar liggen op een bol de polen? En van hoeveel kleine cirkels?
Oplossing 3 De evenaar heeft de Noordpool en de Zuidpool als polen. Twee
diametraal tegenover elkaar liggende punten hebben één grootcirkel en oneindig
veel kleine cirkels waarvan zij de polen zijn.

Opdracht 4 Gebruik het antwoord dat je in Opdracht 1 hebt gegeven om uit
te leggen dat er door twee punten op een bol die ńıet diametraal tegenover
elkaar liggen, precies één grootcirkel gaat en dat elke cirkel op de bol die door
twee punten gaat die diametraal tegenover elkaar liggen, juist een grootcirkel
is.
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Figuur 1: Een bol met een grootcirkel (groen), een kleine cirkel (geel) en hun
gemeenschappelijke polen (blauw en rood).

Oplossing 4 Het middelpunt van de bol ligt niet op de lijn door twee punten
die ńıet diametraal tegenover elkaar liggen. Daarom is er maar één vlak dat door
deze twee punten én het middelpunt van de bol gaat. En omdat het vlak waarin
een grootcirkel van een bol ligt altijd door het middelpunt van de bol moet gaan,
is er maar één grootcirkel die door de twee niet diametraal tegenover elkaar lig-
gende punten gaat. Wanneer de punten wél diametraal tegenover elkaar liggen,
dan gaat de lijn door deze twee punten altijd door het middelpunt van de bol,
dus elk vlak dat beide punten bevat, zal ook door het middelpunt gaan. Hierdoor
is elke cirkel op de bol die door deze twee diametraal tegenover elkaar liggende
punten gaat, een grootcirkel.

Opdracht 5 Gebruik figuur 2 om uit te leggen dat de korste weg over de bol
tussen twee punten (P1 en P2) op de bol, altijd over een grootcirkel gaat.
Oplossing 5 In de figuur zien we dat de kortste verbindingsboog tussen P1 en
P2 een boog is van de cirkel met de grootst mogelijke straal. En omdat geen
één cirkel op de bol een grotere straal heeft dan een grootcirkel, gaat de kortste
weg over een bol van het ene naar het andere punt over een grootcirkel.

Opdracht 6 Neem een willekeurig punt op de bol. Hoeveel verschillende
vlakken zijn een raakvlak van deze bol in dit punt? En hoeveel verschillende
lijnen? Wat is de relatie tussen dit raakvlak/deze raakvlakken en de raak-
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Figuur 2: Cirkels met verschillende stralen

lijnen? Motiveer ook je antwoord. Tip: gebruik dat een raakvlak loodrecht
op de lijn moet staan die door het middelpunt van de cirkel én het raakpunt
gaat.
Oplossing 6 De raaklijnen aan de bol in het punt zijn alle lijnen die loodrecht
staan op de lijn die door dit punt én het middelpunt van de bol gaat, en tevens
door het punt zelf gaan. Dit zijn oneindig veel lijnen. Het raakvlak van de bol in
dit punt is de vereniging van al deze lijnen. De bol heeft dus aan ieder van zijn
punten slechts één raakvlak.

Wanneer twee cirkels op een bol elkaar snijden, dan kunnen we in zo’n snij-
punt twee raaklijnen tekenen, alletwee van één van de cirkels. Deze twee
lijnen liggen in het vlak dat de bol raakt in het snijpunt.

Opdracht 7 Leg uit dat we tussen deze twee raaklijnen dus altijd een hoek
x met x ≤ 90◦ kunnen meten. Deze hoek noemen we de hoek tussen de twee
cirkels.
Oplossing 7 We kunnen tussen de lijnen vier hoeken, twee paar overstaande
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hoeken, meten. Twee van deze hoeken hebben dan grootte x en de andere twee
y. Er geldt x, y < 180◦ en x+ y = 180◦. Het kan zijn dat x = y = 90◦. In alle
andere gevallen geldt dat ofwel x < 90◦ ofwel y < 90◦.

Een mooi kenmerk van grootcirkels is dat de hoek tussen twee grootcirkels
dezelfde is als de hoek tussen de vlakken waar deze grootcirkels in liggen. Dit
kunnen we makkelijk zien door ons te realiseren dat we een hoek tussen twee
vlakken V1 en V2 als volgt meten: construeer een vlak V3 dat loodrecht staat
op de snijlijn ls van vlakken V1 en V2. Neem nu de snijlijn l1 van vlakken V1
en V3 en de snijlijn l2 van vlakken V2 en V3. We kunnen nu in het vlak V3
een hoek x met x ≤ 90◦ meten tussen de snijlijnen l1 en l2. Deze hoek is de
hoek tussen de vlakken V1 en V2.

Als we kijken naar de snijlijn van de vlakken waarin twee verschillende groot-
cirkels op een bol liggen, dan zien we dat deze lijn zowel door het middelpunt
van de bol heen gaat als door de snijpunten van deze cirkels op de bol. Het
raakvlak van een snijpunt van de grootcirkels staat dus ook loodrecht op de
snijlijn (omdat die door het middelpunt van de bol gaat) van de vlakken waar
de grootcirkels in liggen. En omdat de raaklijnen aan de grootcirkels door
het snijpunt zowel in het raakvlak aan de bol in het snijpunt liggen als in
de vlakken van de cirkels waar ze bijhoren, is de hoek tussen de grootcirkels
gelijk aan de hoek tussen de vlakken waar ze in liggen. Deze eigenschap
gaan we later in dit hoofdstuk gebruiken om wiskundige eigenschappen van
boldriehoeken af te leiden.

Opdracht 8 Koppel de in de een na laatste alinea vóór deze opdracht ge-
bruikte expressies V1, V2,, V3, ls, l1 en l2 ieder aan vlakken en lijnen die in
de laatste alinea voor deze opdracht in woorden omschreven zijn. Gebruik
hiervoor figuur 3 en geef deze expressies V1, V2, V3, ls, l1 en l2 ook in de figuur
aan.
Oplossing 8 V1 en V2 zijn de twee vlakken waarin de grootcirkels liggen. ls is de
snijlijn van deze twee vlakken. Deze lijn gaat dus ook door het middelpunt van
de bol. V3 is het vlak dat loodrecht op ls staat en de bol raakt in een punt waar
ls de bol snijdt. l1 en l2 zijn de raaklijnen van de grootcirkels die respectievelijk
in de vlakken V1 en V2 liggen in dit snijpunt (zie figuur 4.)
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Figuur 3: Een bol met twee grootcir-
kels, het raakvlak van de bol en de
raaklijnen van de cirkels aan een van
hun snijpunten en de snijlijn van de
vlakken waar de cirkels inliggen.

Figuur 4: Oplossing van Opdracht
8: Een bol met twee grootcirkels, het
raakvlak van de bol en de raaklijnen
van de cirkels aan een van hun snijpun-
ten en de snijlijn van de vlakken waar
de cirkels inliggen.

3.3 De boldriehoek

We kunnen nu met de opgefriste kennis en nieuwe begrippen uit de afgelopen
opdrachten een boldriehoek definiëren. Een boldriehoek ligt vast zodra we
drie verschillende punten A, B en C op een bol hebben die geen van allen
diametraal tegenover elkaar liggen. We kiezen als verbindingsboog van A
naar B de grootcirkelboog c die kleiner is dan 180◦ (zie figuur 5). Door Op-
dracht 4 weet je dat dit maar op één manier kan. Op dezelfde manier kiezen
we grootcirkelbogen a en b die respectievelijk de verbindingsbogen zijn van
de punten [B en C] en [A en C]. De ‘zijdes’ a, b en c worden dus niet in
lengte-eenheden uitgedrukt zoals bij driehoeken in het platte vlak, maar in
graden of radialen. Er geldt 0 < a, b, c < π.

Verder kunnen we in elk van de punten A, B en C twee raaklijnen constru-
eren die de grootcirkels waarvan zijdes a, b en c bogen zijn, raken. Van alle
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Figuur 5: Een boldriehoek met de hoeken en zijdes aangegeven. Bij punt A
zijn de halve rechten met welke we de hoek α meten, getekend.

zes raaklijnen halen we de helft weg en wel de helft die vanuit de desbetref-
fende hoek van de boldriehoek de andere richting ingaat dan de cirkelboog
van de cirkel waar die aan raakt. We houden, zoals we dat noemen, zes halve
rechten over, bij ieder van de punten A, B en C een paar. In figuur 5 zijn
de twee halve rechten bij punt A getekend. De halve rechten bij B en C
zijn om de figuur overzichtelijk te houden, weggelaten. De hoek tussen de
halve rechten met het eindpunt in A, B en C, noteren we respectievelijk met
α = ∠BAC, β = ∠ABC en γ = ∠ACB. Uit Opdracht 7 kunnen we afleiden
dat 0 < α, β, γ < π.

In de komende paragrafen zullen we relaties tussen a, b, c, α, β en γ afleiden
en zien dat als drie van deze waardes bekend zijn, de andere drie ook te be-
rekenen zijn. We zullen zo ontdekken dat de boldriehoek aan andere regels
voldoet dan de driehoeken die we gewend zijn uit het platte vlak.
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Opdracht 9 Kies drie punten op een bol zó dat je eenvoudig kan laten zien
dat de hoekensom van een boldriehoek in het algemeen niet 180◦ is.
Oplossing 9 We kunnen makkelijk zien dat de boldriehoek met a = b = c =
α = β = γ = π

2
bestaat. De hoekensom van deze driehoek is 3π

2
.

3.4 Formules afleiden voor de rechthoekige boldrie-
hoek

VERDIEPING In deze paragraaf zullen we formules afleiden die de relatie tus-
sen de zijdes en hoeken van een rechthoekige boldriehoek weergeven. We
gebruiken vanaf nu de notatie zoals die in paragraaf 3.3 is gëıntroduceerd.
Een rechthoekige boldriehoek is een boldriehoek waarbij α, β of γ gelijk is aan
π
2

radialen. Vanaf nu stellen we dat in onze rechthoekige boldriehoek geldt
γ = π

2
. Zie figuur 6. Je ziet dat zodra we γ gelijk aan π

2
(of een willekeurige

andere hoek, maar nu moet de boldriehoek rechthoekig zijn) maken en we de
hoeken a en b ook vastleggen, dat bogen a en b dan op twee punten eindigen.
Door deze twee eindpunten gaat maar één grootcirkelboog c < π, waarmee
de andere drie elementen van onze boldriehoek (α, β en c) dus ook vastliggen.

Figuur 6: Een rechthoekige boldrie-
hoek (γ = π

2
).

Figuur 7: Boldriehoek met γ = b =
π
2
.
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Zoals we al hebben gezien, zijn alle zijdes van de boldriehoek minder dan π.
We gaan nu enkele gevallen onderscheiden:

1. b = π
2
.

2. a = π
2
.

3. b én a zijn alle twee scherpe hoeken.

4. b is een scherpe hoek en a een stompe hoek.

5. b én a zijn alle twee stompe hoeken.

Gevallen 1 (b = π
2
) en 2 (a = π

2
)

Opdracht 10 Laat met figuur 7 zien dat in geval 1 en 2 geldt dat als b = π
2

dan b = β = c = γ = π
2

en a = α en daarmee als a = π
2

dan a = α = c = γ =
π
2

en b = β.
Oplossing 10 Als b = π

2
dan is het raakvlak aan de bol door punt A parallel aan

het vlak waarin de grootcirkel door punten C en B gaat, ligt. Zowel de hoek
a als α meten dus de hoek tussen de vlakken waarin de grootcirkels door [A en
C] en [A en B] gaan. Dus a = α. Punt A is verder een van de polen van de
grootcirkel door B en C en daarom geldt c = π

2
en β = π

2
. Wanneer juist geldt

dat a = π
2

, dan kunnen we a en b verwisselen en α en β ook. Dit kan, omdat
we dan slechts de notatie veranderen.

Gevallen 1 en 2 zijn dus behoorlijk triviaal en hebben geen formules nodig.
We zullen nu formules afleiden voor het minder triviale geval 3.

Geval 3 (b én a zijn alle twee scherpe hoeken)

We bekijken nu het geval dat a en b alletwee scherp zijn (onze boldriehoek
is nog steeds rechthoekig, dus γ = π

2
!). We construeren drie hulplijnen die

samen een driehoek zullen vormen (zie figuur 8). Ten eerste kiezen we een
punt E op het lijnstuk BM waarbij M het middelpunt van de bol is. Vanuit
E trekken we een loodlijn op CM in het vlak BCM . Deze loodlijn snijdt
lijn CM in het punt F . Vanuit F construeren we vervolgens het lijnstuk
DF dat loodrecht staat op AM in het vlak ACM . Het derde lijnstuk ED
ligt hiermee vanzelfsprekend ook vast. Merk op dat we nu de rechthoekige
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driehoeken 4EFM en 4MDF hebben gecreëerd. We bewijzen nu dat er
nog twee andere rechthoekige driehoeken zijn.

Figuur 8: Een rechthoekige boldrie-
hoek (γ = π

2
) met a en b scherp.

Figuur 9: Een rechthoekige boldrie-
hoek (γ = π

2
) met a en b scherp, ver-

eenvoudigd.

Opdracht 11 Laat zien dat EF ⊥ FD dus dat 4EFD een rechthoekige
driehoek is en laat vervolgens zien dat ook ED ⊥ DM dus dat 4EDM een
rechthoekige driehoek is. Tip 1: wanneer een lijn loodrecht staat op twee
niet samenvallende lijnen in een vlak, dan staat deze lijn loodrecht op álle
lijnen in dit vlak. Tip 2: gebruik Pythagoras voor de al bekende rechthoekige
driehoeken en kijk vervolgens of 4EDM ook aan Pythagoras voldoet.
Oplossing 11 Door constructie weten we dat EF ⊥MF . Als we nu een lood-
lijn FP op CM in het vlak ACM tekenen door het punt F , dan is ∠EFP
gelijk aan γ = π

2
. EF staat dus loodrecht op twee niet samenvallende lijnen

in het vlak ACM dus staat die ook loodrecht op FD, want FD ligt ook in
het vlak ACM . Hieruit volgt dat 4EFD een rechthoekige driehoek is. Om
te zien dat 4MDE een rechthoekige driehoek is, gebruiken we dat 4MDF ,
4DFE en 4MFE alledrie rechthoekig zijn. We stellen |FD| = x, |DM | = y
en |EF | = z. Omdat 4MDF rechthoekig is, weten we dat |MF | =

√
x2 + y2,

omdat 4DFE rechthoekig is, geldt dat |DE| =
√
x2 + z2 en omdat 4MFE

rechthoekig is, weten we dat |ME| =
√
|MF |2 + |EF |2 =

√
x2 + y2 + z2. We
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zien nu dat |DM |2 + |DE|2 = x2 + y2 + z2 = |EM |2. Dus 4EDM is een
rechthoekige driehoek.

In figuur 9 zijn de boldriehoek ABC en de hulpdriehoek DEF uitvergroot.
De rechte hoeken die we met constructie recht hebben gemaakt, zijn met
zwart aangegeven en de hoeken waarvan je in Opdracht 11 hebt bewezen dat
ze recht zijn, zijn met roze aangegeven. Omdat FD en ED beiden loodrecht
op AM staan en omdat ze in de vlakken liggen waarin de grootcirkels liggen
door respectievelijk [A en C] en [A en B], geldt ∠EDF = α. Verder kunnen
we in de driehoeken die gevormd worden door de geconstrueerde hulplijnen
nog de hoeken a, b en c aanwijzen.

Opdracht 12 Benoem de hoeken a, b en c op dezelfde manier zoals we α
zojuist benoemd hebben.
Oplossing 12 Er geldt a = ∠EMF , b = ∠DMF en c = ∠DME.

Opdracht 13 We kunnen nu de volgende gelijkheden opstellen: sinα = |EF |
|ED| ,

cosα = |FD|
|ED| en tanα = |EF |

|FD| . Stel nog negen van deze gelijkheden op, dus
drie voor elk van de zijdes a, b en c.

Oplossing 13

sin a = |EF |
|EM | cos a = |FM |

|EM | tan a = |EF |
|FM |

sin b = |FD|
|FM | cos b = |DM |

|FM | tan b = |FD|
|DM |

sin c = |ED|
|EM | cos c = |DM |

|EM | tan c = |ED|
|DM |

We zullen nu formules afleiden op zo’n manier dat als we naast γ (die we
gelijk hebben gesteld aan π

2
) nog twee van de vijf elementen α, β, a, b en

c kennen, we een andere kunnen berekenen. Dat betekent dat elke formule
een relatie weergeeft tussen drie elementen die we uit vijf elementen hebben

gekozen. We krijgen uiteindelijk dus

(
5
3

)
= 10 formules.

Opdracht 14 Laat zien welke tien verschillende drietallen er zijn en dat
we eigenlijk maar zes verschillende formules nodig hebben omdat we de vier
andere kunnen creëren met slechts het veranderen van notatie.
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Oplossing 14 hebben de volgende drietallen:

{a, α, b} ⇔ {b, β, a}
{a, β, c} ⇔ {b, α, c}
{a, c, α} ⇔ {b, c, β}
{a, b, c}
{a, α, β} ⇔ {b, β, α}
{α, β, c}

Waar we een equivalentieteken tussen drietallen hebben staan, betekent het dat
deze drietallen aan dezelfde formule voldoen wanneer we a met b en α met β
verwisselen.

Opdracht 15 Laat nu met de resultaten uit Opdracht 13 zien dat de volgende
formules gelden:

{a, α, b}, {b, β, a} → tanα =
tan a

sin b
, tan β =

tan b

sin a
(1)

{a, β, c}, {b, α, c} → cosα =
tan b

tan c
, cos β =

tan a

tan c
(2)

{a, c, α}, {b, c, β} → sinα =
sin a

sin c
, sin β =

sin b

sin c
(3)

Oplossing 15 Vergelijking 1: tanα = |EF |
|FD| , tan a = |EF |

|FM | en sin b = |FD|
|FM | geven

samen tanα = tan a
sin b

. De tweede gelijkheid verkrijgen we door [a met b] en [α
met β] te verwisselen.

Vergelijking 2: cosα = |FD|
|ED| , tan b = |FD|

|DM | en tan c = |ED|
|DM | geven samen

cosα = tan b
tan c

. De tweede gelijkheid verkrijgen we door [a met b] en [α met β] te
verwisselen.
Vergelijking 3: sinα = |EF |

|ED| , sin a = |EF |
|EM | en sin c = |ED|

|EM | geven samen

sinα = sin a
sin c

. De tweede gelijkheid verkrijgen we opnieuw door [a met b] en
[α met β] te verwisselen.

Opdracht 16 We kunnen nu met de formules uit Opdracht 15 de drie andere
formules afleiden. Laat door ‘goochelen’ met vergelijkingen 1, 2 en 3 zien dat
de volgende vergelijkingen ook gelden:

{a, b, c} → cos c = cos a× cos b (4)
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{a, α, β}, {b, β, α} → cosα = cos a× sin β, cos β = cos b× sinα (5)

{α, β, c} → cos c =
1

tanα× tan β
(6)

Oplossing 16 Vergelijking 4:

cos c = sin c
tan c

=
sin b

sin β︸ ︷︷ ︸
Vergelijking 3

× cos β

tan a︸ ︷︷ ︸
Vergelijking 2

= sin b
tan a
× 1

tanβ
= sin b

tan a
× sin a

tan b︸ ︷︷ ︸
Vergelijking 1

=

cos a× cos b
Vergelijking 5:

cosα = sinα
tanα

=
sin a

sin c︸ ︷︷ ︸
Vergelijking 3

× sin b

tan a︸ ︷︷ ︸
Vergelijking 1

= cos a× sin b
sin c

= cos a× sin β︸︷︷︸
Vergelijking 3

Vergelijking 6:

cos c = cos a× cos b︸ ︷︷ ︸
Vergelijking 4

=
cosα

sin β︸ ︷︷ ︸
Vergelijking 5

× cos β

sinα︸ ︷︷ ︸
Vergelijking 5

= 1
tanα×tanβ

Opdracht 17 Kijk nog eens terug naar gevallen 1 en 2. We waren daar snel
klaar en zagen dat formules zoals we die zojuist hebben afgeleid, eigenlijk
overbodig zijn. Maar het zou voor de volledigheid natuurlijk leuk zijn als
gevallen 1 en 2 toch aan de formules die we net hebben afgeleid, voldoen.
Controleer dat dit zo is voor vergelijkingen 1, 2 en 3.
Oplossing 17 De functie tanx is niet gedefiniëerd voor x = π

2
. Daarom zijn

in geval 1 (b = β = c = γ = π
2

en α = a) de tweede gelijkheid van vergelij-
king 1 en de twee gelijkheden van vergelijking 2 niet van toepassing. In geval 2
(a = α = c = γ = π

2
en α = a) geldt hetzelfde voor de eerste gelijkheid van

Vergelijking 1 en beide gelijkheden van vergelijking 2.
Voor de rest luidt vergelijking 1: tanα = tan a

sin b
, tan β = tan b

sin a
. Voor geval 1

is inderdaad tanα = tan a
sin b

van toepassing omdat dan sin b = 1 en in geval 2
tan β = tan b

sin a
omdat dan sin a = 1.

Tenslotte geldt volgens vergelijking 3: sinα = sin a
sin c

, sin β = sin b
sin c

. Alletwee deze
gelijkheden voldoen in zowel geval 1 als in geval 2 omdat in beide gevallen geldt:
sin c = 1, sinα = sin a en sin β = sin b.

Geval 4 (b is een scherpe hoek en a een stompe hoek)
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Misschien is het je opgevallen dat de eerste lijn die we in geval 3 gecon-
strueerd hebben, al niet geconstrueerd had kunnen worden als zijde a stomp
was geweest, omdat de loodlijn op de lijn door C en M door het punt E op
lijnstuk BM dan al niet meer op het lijnstuk CM had gelegen. Wel kunnen
we een loodlijn EF op de lijn door de punten C en M construeren. Dit
‘verlengstuk’ van het lijnstuk CM waarop we de loodlijn EF zetten, is in
figuur 10 getekend met een stippellijn. Maar als we nu vanuit het punt F
de loodlijn FD willen construeren, dan blijkt dat we ook van het lijnstuk
AM een verlengde versie moeten maken. Ook deze verlenging is in de figuur
met een stippellijn weergegeven. We hebben nu een rechthoekige 4EFD
die net wat anders in de bol is gepositioneerd. Maar we kunnen makkelijk
controleren dat wat we in Opdracht 11 hebben bewezen (namelijk dat we de
roze tekens voor rechte hoeken uit figuur 11 mogen zetten), nu ook nog geldt.
Als je dit niet meteen ziet, probeer dan alle stappen die je in opdracht 11
hebt genomen, eens over te doen.

Figuur 10: Een rechthoekige boldrie-
hoek (γ = π

2
) met a stomp en b

scherp.

Figuur 11: Een rechthoekige boldrie-
hoek (γ = π

2
) met a stomp en b

scherp, vereenvoudigd.

Zoals we in Opdracht 13 hebben gehandeld, kunnen we nu ook te werk gaan,
maar dan met een paar kleine wijzigingen. Toen a en b alletwee scherp wa-
ren, gold α = ∠EDF . We zien nu echter in figuur 10 dat α = π − ∠EDF .
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In het algemeen geldt dat sin (π − x) = sinx, cos (π − x) = − cosx en
tan (π − x) = − tanx. Daarom kunnen we nu gemakkelijk zien dat sinα =
|EF |
|ED| , cosα = −|FD|

|ED| en tanα = −|EF |
|FD| .

Opdracht 18 Stel nu ook weer negen vergelijkbare gelijkheden op, zoals je
dat in Opdracht 13 hebt gedaan, dus voor elk van de zijdes a, b en c drie
gelijkheden.
Oplossing 18 Er geldt nu a = π − ∠EMF , b = ∠DMF en c = π − ∠DME

dus

sin a = |EF |
|EM | cos a = −|FM |

|EM | tan a = −|EF |
|FM |

sin b = |FD|
|FM | cos b = |DM |

|FM | tan b = |FD|
|DM |

sin c = |ED|
|EM | cos c = −|DM |

|EM | tan c = −|ED|
|DM |

Opdracht 19 Loop nu de drie vergelijkingen uit Opdracht 15 af en consta-
teer dat de vergelijkingen nog steeds gelden.
Oplossing 19 Dit is een kwestie van invullen en consequent omgaan met de−’en.

De Vergelijkingen 4, 5 en 6 zijn van de Vergelijkingen uit Opdracht 15 afge-
leid en gelden dus vanzelfsprekend ook nog steeds.

Geval 5 (b én a zijn alle twee stompe hoeken)

Net zoals bij geval 4, zijn we ook in dit geval snel klaar omdat het erg ver-
gelijkbaar is met geval 3 (Zie Figuren 12 en 13). Net als in geval 4 is het
enige wat we hoeven te veranderen ten opzichte van geval 3, het toevoegen
van een verlengende hulplijn (in plaats van twee zoals in geval 4 ). We zullen
zien dat de formules uit geval 3 ook nu weer gelden.

Opdracht 20 Stel zoals in Opdracht 18 12 gelijkheden op, voor alle elemen-
ten α, a, b en c, drie gelijkheden, en controleer zoals in Opdracht 18 dat de
vergelijkingen 1, 2 en 3 nog steeds gelden en daarmee ook de vergelijkingen 4,
5 en 6.
Oplossing 20 We hebben nu α = π−∠EDF , a = π−∠EMF , b = π−∠DMF
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Figuur 12: Een rechthoekige boldrie-
hoek (γ = π

2
) met a en b scherp.

Figuur 13: Een rechthoekige boldrie-
hoek (γ = π

2
) met a en b scherp, ver-

eenvoudigd.

en c = ∠DME dus dit geeft:

sinα = |EF |
|ED| cosα = −|FD|

|ED| tanα = −|EF |
|FD|

sin a = |EF |
|EM | cos a = −|FM |

|EM | tan a = −|EF |
|FM |

sin b = |FD|
|FM | cos b = −|DM |

|FM | tan b = −|FD|
|DM |

sin c = |ED|
|EM | cos c = |DM |

|EM | tan c = |ED|
|DM |

Dat de vergelijkingen nog steeds kloppen is weer een kwestie van invullen en
consequent omgaan met de −’en.

3.5 Formules afleiden voor de willekeurige boldriehoek

Laten we de formules voor de rechthoekige boldriehoek met γ = π
2

die we in
paragraaf 3.4 hebben afgeleid nog eens bij elkaar zetten:

{a, α, b}, {b, β, a} → tanα =
tan a

sin b
, tan β =

tan b

sin a
(1)

{a, β, c}, {b, α, c} → cosα =
tan b

tan c
, cos β =

tan a

tan c
(2)

{a, c, α}, {b, c, β} → sinα =
sin a

sin c
, sin β =

sin b

sin c
(3)

23



{a, b, c} → cos c = cos a× cos b (4)

{a, α, β}, {b, β, α} → cosα = cos a× sin β, cos β = cos b× sinα (5)

{α, β, c} → cos c =
1

tanα× tan β
(6)

Figuur 14: Een niet-rechthoekige boldriehoek met α en β scherpe hoeken.

Uit deze formules gaan we gelijkheden afleiden die verbanden weergeven tus-
sen de elementen van een willekeurige boldriehoek (dus niet meer noodza-
kelijkerwijs rechthoekig). In figuur 14 zie je een willekeurige boldriehoek.

24



Je ziet dat wanneer we punt A en B van de boldriehoek vastleggen, punt
C op één van de bolhelften ligt die van elkaar gescheiden worden door de
grootcirkel door punten A en B. Wanneer we op de halve bol waarin C ligt
twee halve grootcirkels tekenen, namelijk eentje door B en N en de andere
door A en N , dan wordt deze halve bol in vier regio’s verdeeld. Hierin is N
de pool van de grootcirkel door A en B die op dezelfde bolhelft ligt als C.
Verder noemen we het punt dat diametraal tegenover A ligt A′, en het punt
dat diametraal tegenover B ligt, noemen we B′.

Voor een niet-rechthoekige boldriehoek ABC zijn er drie mogelijkheden:

1. Punt C ligt in de boldriehoek ABN , dan zijn alletwee de hoeken α en
β scherp.

2. Punt C ligt in de boldriehoek AB′N of A′BN . Voor boldriehoek AB′N
is α stomp en β scherp en voor boldriehoek A′BN is β stomp en α
scherp.

3. Punt C ligt in de boldriehoek A′B′N . Alletwee de hoeken α en β zijn
stomp.

Tot zover deze punten om inzicht te krijgen in de verschillende mogelijkhe-
den. We construeren nu een boog h die door het punt C gaat en loodrecht
op de boog c staat. Dit doen we door alle punten van de grootcirkel door de
punten C en N te nemen die in de boldriehoek ABC liggen. Het punt waar
bogen h en c elkaar snijden noemen we P . Verder geven we de bogen PB en
PA respectievelijk de namen q en p. We zullen nu drie regels voor de wille-
keurige boldriehoek afleiden: de sinusregel, de cosinusregel en de tangensregel.

Opdracht 21 Druk sinh op verschillende manieren uit met één van de ver-
gelijkingen 1 t/m 6 en laat vervolgens zien dat de sinusregel geldt:

sin a

sinα
=

sin b

sin β
=

sin c

sin γ
(7)

Oplossing 21 Door vergelijking 3 weten we dat sinα = sinh
sin b

en sin β = sinh
sin a

.
Dit weten we doordat de boldriehoeken APC en BPC alletwee rechthoekig zijn.
Maar dit betekent dat sinα × sin b = sin β × sin a dus sin a

sinα
= sin b

sinβ
. Omdat we

zijdes mogen verwisselen (dit is slechts een notatiekwestie) wanneer we de cor-
responderende overstaande bogen ook verwisselen, is de tweede gelijkheid uit
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vergelijking 7 hiermee ook aangetoond. Dat betekent dat we de sinusregel in
zijn geheel ook hebben aangetoond.

De cosinusregel en de tangensregel zullen we slecht aantonen voor geval 1,
namelijk α en beta scherp zoals in figuur 14 is weergegeven. Op de andere
twee gevallen zullen we niet expliciet ingaan, maar als je de twee regels een-
maal hebt aangetoond voor geval 1, dan kan je zelf makkelijk met enkele
aanpassingen controleren dat de regels ook gelden voor de andere twee ge-
vallen. De cosinusregel geeft een verband weer tussen drie zijdes en een hoek
van de boldriehoek.

Opdracht 22 Zie figuur 14. Door de goniometrische somformules en doordat
c = p + q, weten we dat cos q = cos (c− p) = cos c cos p + sin c sin p. Verder
weten we door vergelijking 4 dat cos b = cosh cos p en cos a = cosh cos q
dus cos q

cos p
= cos a

cos b
. Gebruik dit en een van de vergelijkingen 1 t/m 6 om de

cosinusregel aan te tonen:

cos a = cos c cos b+ sin c sin b cosα (8)

Oplossing 22 Invullen van de eerst gegeven gelijkheid met cos q in cos q
cos p

= cos a
cos b

en vermenigvuldigen met cos p geeft: cos a
cos b

= cos c + sin c tan p. Uit verge-
lijking 2 weten we dat tan p = cosα tan b. Als we dit invullen, krijgen we
cos a
cos b

= cos c+ sin c cosα tan b. Als we nu alles vermenigvuldigen met cos b, krij-
gen we de cosinusregel (vergelijking 8).

Zoals beloofd, rest ons nu nog de tangensregel. Deze geeft het verband weer
tussen twee hoeken van de boldriehoek en twee zijdes waarvan één de over-
staande boog is van een van de hoeken. Door vergelijking 1 weten we dat
tan β = tanh

sin q
en tanα = tanh

sin p
, dus tanα

tanβ
= sin q

sin p
= sin (c−p)

sin p
= sin c cos p−sin p cos c

sin p
=

sin c
tan p
−cos c. Door vergelijking 2 kunnen we tan p = cosα tan b hierin invullen:

tanα
tanβ

= sin c
cosα tan b

− cos c. Vermenigvuldigen met cosα geeft de tangensregel :

sinα

tan β
=

sin c

tan b
− cos c cosα (9)

Samenvattend hebben we nu dus de volgende vergelijkingen verkregen:
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Sinusregel:
sin a

sinα
=

sin b

sin β
=

sin c

sin γ
(7)

Cosinusregel: cos a = cos c cos b+ sin c sin b cosα (8)

Tangensregel:
sinα

tan β
=

sin c

tan b
− cos c cosα (9)

We kunnen ‘andere formules’ verkrijgen door onze notatie te veranderen. We
kunnen namelijk altijd twee hoeken verwisselen als we hun corresponderende
overstaande zijdes ook verwisselen. Er is ook een andere manier om ‘nieuwe’
formules te krijgen, namelijk door een gegeven te gebruiken dat we in de
volgende paragraaf (3.6) aan zullen tonen. Wanneer we een boldriehoek met
de elementen {a, b, c, α, β, γ} hebben, dan bestaat er ook altijd een boldrie-
hoek met de elementen {a′ = π − α, b′ = π − β, c′ = π − γ, α′ = π − a, β′ =
π− b, γ′ = π− c}. De hoeken hebben dus de groottes van de zijdes gekregen
en andersom.

Opdracht 23 Laat zien dat we door de gegevens uit de laatste alinea en
door vergelijking 8, makkelijk de volgende vergelijking kunnen krijgen:

Hoekcosinusregel: cosα = − cos γ cos β + sin γ sin β cos a (10)

Oplossing 23 De Cosinusregel geeft: cos a′ = cos c′ cos b′ + sin c′ sin b′ cosα′

dus cos (π − α) = cos (π − γ) cos (π − β) + sin (π − γ) sin (π − β) cos (π − a).
Dit geeft − cosα = cos γ cos β − sin γ sin β cos a. Alles vermenigvuldigen met
(−1) geeft vergelijking 10.

Je kan zelf controleren dat wanneer we van een boldriehoek 3 willekeurige
elementen uit {a, b, c, α, β, γ} hebben, we met vergelijkingen 7 t/m 10 alle
andere elementen van de boldriehoek kunnen berekenen. In paragraaf 3.8
zullen enkele opdrachten waarbij het praktisch nut van de formules duidelijk
wordt, volgen.

3.6 De pooldriehoek

In paragraaf 3.5 hebben we aangenomen dat er voor elke boldriehoek met
zijdes a, b en c en de hoeken α, β en γ, ook een boldriehoek bestaat met
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zijdes a′ = π−α, b′ = π−β en c′ = π−γ en de hoeken α′ = π−a, β′ = π−b
en γ′ = π − c. Deze driehoek noemen we de pooldriehoek van boldriehoek
ABC. We construeren de pooldriehoek als volgt (zie figuur 15): Als we

Figuur 15: Boldriehoek ABC met de punten van zijn pooldriehoek A′B′C ′.
De kleuren van de grootcirkels corresponderen met de kleuren van de halve
lijnstukken tussen hun polen.

kijken naar de grootcirkel door punten A en B, dan zien we dat deze de bol
in twee helften verdeelt. Op één van deze helften ligt het punt C. De pool
van de grootcirkel door punten A en B op dezelfde bolhelft als C, noemen we
punt C ′ en wordt één van de drie punten van onze pooldriehoek. De andere
twee punten A′ en B′ construeren we op dezelfde manier als we dat bij C ′
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hebben gedaan. We krijgen dan een figuur die er als figuur 15 uitziet. De
grootcirkel bogen die [A’ en B’], [B’ en C’], en [A’ en C’] verbinden, noemen
we respectievelijk c′, a′ en b′. De hoeken van de pooldriehoek in de punten
A′, B′ en C ′ noteren we met respectievelijk α′, β′ en γ′. De pooldriehoek
ligt zoals we uit de zojuist verschafte gegevens kunnen opmaken, vast door
de volgende eigenschappen:

BA′ = π
2

CA′ = π
2

AA′ < π
2

CB′ = π
2

AB′ = π
2

BB′ < π
2

AC ′ = π
2

BC ′ = π
2

CC ′ < π
2

Om te zien dat ABC de pooldriehoek is van boldriehoek A′B′C ′ (dus om-
gekeerd), hoeven we slechts deze kenmerken op een andere manier te rang-
schikken:

B′A = π
2

C ′A = π
2

A′A < π
2

C ′B = π
2

A′B = π
2

B′B < π
2

A′C = π
2

B′C = π
2

C ′C < π
2

We kunnen nu onze gedane aanname gaan bewijzen:

Opdracht 24 Laat zien dat a′ = π − α.
Oplossing 24 Als we naar het vlak MBC kijken, dan zien we dat ∠B′MC =
∠BMC ′ = π

2
en ∠BMC = α. En omdat ∠B′MC ′ = ∠BMC ′ + ∠CMB′ −

∠BMC = π − α, geldt dat a′ = π − α.

Op dezelfde manier gelden b′ = π − β en c′ = π − γ. En omdat andersom
ABC ook de pooldriehoek is van A′B′C ′ geldt α′ = π − a. Op dezelfde
manier gelden β′ = π − b en γ′ = π − c. We hebben nu dus de aanname die
we in paragraaf 3.5 gebruikt hebben om de hoekcosinusregel aan te tonen,
verantwoord.

3.7 De oppervlakte van een boldriehoek

Voordat we in de volgende paragraaf enkele opdrachten zullen maken die
het praktische nut van de in de vorige paragrafen afgeleide theorie laten
zien, zullen we nog een laatste gelijkheid afleiden die de oppervlakte van een
boldriehoek weergeeft. We zullen zien dat de oppervlakte O van de boldrie-
hoek met hoeken α, β en γ voldoet aan de opmerkelijk eenvoudige expressie:
O = R2(α + β + γ − π) waarin R de straal is van de bol waar de boldrie-
hoek op ligt. Belangrijk is het om te beseffen dat de oppervlakte van een
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‘tweehoek’ op een bol met als hoeken twee diametraal tegenover elkaar lig-
gende punten, gelijk is aan 2xR2 met x de hoek tussen de twee cirkels die je
ook in de tweehoek kunt meten. Dit kan je zelf gemakkelijk afleiden aan de
hand van de formule voor de oppervlakte Ob van een bol: Ob = 4πR2. Zie

Figuur 16: Boldriehoek ABC met de ertegenover liggende boldriehoek
AdBdCd.

figuur 16. Om in te zien dat het redelijk eenvoudig is de formule voor de
oppervlakte van een boldriehoek af te leiden, trekken we de cirkelbogen a, b
en c van de boldriehoek door tot gehele grootcirkels. Zo ontstaat er aan de
andere kant van de bol een boldriehoek die gelijkvormig is aan de boldriehoek
ABC waar we mee begonnen zijn. De punten van deze tweede boldriehoek
liggen diametraal tegenover de punten A, B en C. We noemen de punten die
diametraal tegenover deze punten liggen voor nu respectievelijk Ad, Bd en Cd.

Opdracht 25 Zie figuur 16. Zoek drie tweehoeken op de bol die je in de
figuur ziet, die samen precies de bol behalve de twee boldriehoek ABC en
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AdBdCd overdekken. Leidt hieruit de oppervlakteformule voor de bol af.
Oplossing 25 We zien de drie tweehoeken AAd, BBd en CCd. Dezen hebben
respectievelijk de oppervlakte 2(π − α)R2, 2(π − β)R2 en 2(π − γ)R2. Ook
overlappen zij samen precies de hele bol behalve de twee boldriehoeken ABC
en AdBdCd, terwijl zij elkaar onderling ńıet overlappen. Dat betekent dat als we
de oppervlakte van de boldriehoek O noemen, we de volgende gelijkheid krijgen:
4πR2 = 2O + 2(π − α)R2 + 2(π − β)R2 + 2(π − γ)R2. Omschrijven van
de gelijkheid geeft: O = −(π − α)R2 − (π − β)R2 − (π − γ)R2 + 2πR2 =
(α + β + γ)R2 − πR2. Samenvoegen geeft de gevraagde vergelijking 11.

Oppervlakteformule voor de boldriehoek: O = R2(α + β + γ − π) (11)

3.8 Afsluitende opdrachten

EINDPRODUCT Deze paragraaf zal slechts uit opgaves bestaan waarin je de
in de vorige paragrafen afgeleide formules zal gebruiken.

Figuur 17: De tjiftjaf.

Opdracht 26 De tjiftjaf (figuur 17) is een vogel die het grootste gedeelte
van het jaar in Nederland doorbrengt maar in Noord-Afrika overwintert. We
nemen aan dat een bepaalde zwerm tjiftjaffen in Amsterdam (52, 38◦ NB,
4, 88◦ OL) vertrekt en ongeveer vier uur per dag vliegt om uiteindelijk in het
zonnige Tunesië (36, 80◦ NB, 10, 18◦ OL) aan te komen en dat zij gemiddeld
35 km/h vliegen. Ga ervanuit dat de aarde een perfecte bol is met een straal
R van R = 6371 km. Neem aan dat de zwerm over een grootcirkel vliegt en
bereken hoe lang de tjiftjaffen erover zullen doen om hun vakantiebestemming
te bereiken.
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Oplossing 26 We geven Amsterdam de letter A, de Noordpool de letter N ,
en Tunesië de letter T . We hebben zo de boldriehoek ANT waarbij de hoe-
ken van punten A, N en T respectievelijk de letters α, ν en τ krijgen en
hun tegenoverstaande zijdes de letters a, n en t. We weten nu dat ν =
(Oosterlengte van Tunesië)−(Oosterlengte van Amsterdam) = 10, 18◦−4, 88◦ =
5, 30◦, dat t = 90◦ − (Noorderbreedte van Amsterdam) = 90◦ − 52, 38◦ =
37, 62◦ en dat a = 90◦ − (Noorderbreedte van Tunesië) = 90◦ − 36, 80◦ =
53, 20◦. Nu gebruiken we de cosinusregel (vergelijking 8) om te zien dat cosn =
cos a cos t + sin a sin t cos ν = 0, 961, dus n = 16, 02◦. Dat betekent dat de
tjiftjaffen 16,02◦

360◦
×2π×6371 = 1781 km moeten vliegen. Hierover doen zij totaal

1781
35

= 50.9 uur, wat betekent dat zij 13 dagen onderweg zullen zijn.

Opdracht 27 In deze opdracht bekijken we een vliegtuig dat over een groot-
cirkel van Amsterdam (52, 38◦ NB, 4, 88◦ OL) naar New York (N41, 13◦ NB,
73, 98◦ WL) vliegt. Het vliegtuig doet over deze vlucht 6, 5 uur. Nog steeds
gaan we ervanuit dat de aarde een perfecte bol is met een straal R van
R = 6371 km.

a) Bereken met welke snelheid het vliegtuig gemiddeld vliegt.

b) Bereken in welke richting het vliegtuig weg moet vliegen wanneer het
in Amsterdam vertrekt en in welke richting het aan komt vliegen als
het New York bereikt.

c) Bereken de coöridinaten van het noordelijkste punt waar het vliegtuig
zal komen tijdens de vlucht.

Oplossing 27

a) We maken weer een boldriehoek met als hoekpunten de Noordpool (N),
Amsterdam (A) en New York (Y ). De zijdes van de boldriehoek tegen-
over deze punten zijn respectievelijk n, a en y en de hoeken bij deze
punten ν, α en η. We weten dat ν = (Westerlengte van New York) +
(Oosterlengte van Amsterdam) = 73, 98◦ + 4, 88◦ = 78, 86◦, a = 90◦ −
(Noorderbreedte van New York) = 90◦ − 41, 13◦ = 48, 87◦ en y = 90◦ −
(Noorderbreedte van Amsterdam) = 90◦ − 52, 38◦ = 37, 62◦. We gebrui-
ken weer de cosinusregel (vergelijking 8) en zien: cosn = cos a cos y +
sin a sin y cos ν = 0, 6098, dus n = 52, 42◦. Dat betekent dat het vliegtuig
52,42◦

360◦
× 2π × 6371 = 5829 km moet vliegen. Dit doet die in 6, 5 uur wat
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betekent dat die tijdens de vlucht een gemiddelde snelheid heeft van 897
km/h.

b) Om deze hoeken te berekenen, bekijken we de hoeken α en η. De sinusregel
(vergelijking 7) geeft ons: sinα

sin a
= sin η

sin y
= sin ν

sinn
. Omdat de elementen a,

y, n en ν al bekend zijn, geeft dit: sinα = sin ν
sinn
× sin a = 0, 933 dus

α = 68, 9◦ en sin η = sin ν
sinn
× sin y = 0, 756 dus η = 49, 1◦.

Dit betekent dat het vliegtuig wegvliegt in westerlijke richting maar dan
90◦ − 68, 9◦ = 21, 1◦ naar het noorden gedraaid (terwijl New York ten
zuiden ligt van Amsterdam!), en dat die in New York uit de oosterlijke
richting aankomt maar dan 90◦−49, 1◦ = 40, 9◦ naar het noorden gedraaid
(terwijl Amsterdam maar iets meer dan 10◦ noorderlijker ligt dan New
York!)

c) We hebben alle gegevens over de vluchtroute van Amsterdam naar New
York al berekend. We noemen nu het punt waarop het vliegtuig zich op
een willekeurig moment tijdens de vlucht bevindt R en kijken naar de
boldriehoek ANR met hoeken α (die ligt vast zoals bij b berekend), ν
(die gaat variëren) en ρ (die dus ook gaat variëren). De corresponde-
rende overliggende zijdes noemen we a (die gaat variëren), n (die gaat
ook variëren) en r (die ligt vast omdat die gelijk is aan y zoals bij a bere-
kend). De tangensregel (vergelijking 9) geeft: sinα

tanβ
= sin c

tan b
− cos c cosα.

We voeren nu de volgende substituties uit: β → α, b → a, α → ν
en c → r. We krijgen nu: sin ν

tanα
= sin r

tan a
− cos r cos ν. We weten dat

α = 68, 9◦ en r = 37, 62◦. Dit invullen geeft: sin ν
2,59

= 0,61
tan a
− 0, 79 cos ν.

Omschrijven geeft: 0, 39 sin ν + 0, 79 cos ν = 0,61
tan a

. Om nu a zo klein
mogelijk te laten zijn, moet dus 0, 39 sin ν + 0, 79 cos ν zo groot mogelijk
zijn. We maken de functie f(x) = 0, 39 sinx + 0, 79 cosx. Differentiëren
geeft: f ′(x) = 0, 39 cosx− 0.79 sinx. Gelijkstellen van f ′(x) aan 0 geeft
0, 39 cosx = 0, 79 sinx. Deze vergelijking kunnen we alleen numeriek op-
lossen en dat geeft: x = 25, 78◦. Dat betekent dat als we a zo klein
mogelijk willen maken, ν gelijk moet zijn aan ν = 25, 78◦ en dat geldt
voor de minimale a dat 0,61

tan a
= 0, 39 sin 25, 78◦ + 0, 79 cos 25, 78◦ dus

tan a = 0, 692 dus a = 34.7◦.
Het noordelijkste punt van de vlucht heeft dus als breedtegraad 90◦− a =
55, 3◦ en als lengtegraad (Lengtegraad van Amsterdam) − ν = 4, 88◦ −
25, 78◦ = −20.9◦. Het punt R ligt dus op 55, 3◦ NB en 20.9◦ WL.
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Opdracht 28 Het luchtvaart-themapark Aviodrome in Lelystad heeft jou
gevraagd een stukje te schrijven over het wiskundig bepalen van optimale
vliegroutes. De tekst moet geschikt zijn voor de ‘wiskundige leek’ die het
themapark bezoekt.

Druk een eenvoudige wereldkaart af en markeer hierop de steden Amsterdam
en New York. Laat vervolgens op de kaart zien in welke richting het vlieg-
tuig weg moet vliegen als het vanuit Amsterdam New York wil bereiken, in
welke richting het aankomt in New York en waar het noordelijkste punt ligt
waar het vliegtuig zal komen tijdens de vlucht (dit heb je in Opdracht 27 al
berekend). Probeer in je tekst inzichtelijk te maken waarom deze begin- en
eind- vliegrichting en het noordelijkste punt van de vlucht misschien anders
zijn dan je op de kaart zou verwachten.

Probeer verder ook aan de niet-wiskundige uit te leggen wat boldriehoek-
smeetkunde is, wat het verschil is met driehoeksmeetkunde in het platte
vlak, en waarom boldriehoeksmeetkunde belangrijk is in het bepalen van
geschikte vliegroutes.
Oplossing 28 Eigen invulling.

Tot zover deze module over boldriehoeksmeetkunde. Hopelijk heb je er met
plezier aan gewerkt en er veel van kunnen leren.

34



4 Afsluiting

De tekst die er vanaf nu zichtbaar is, zal niet meer zichtbaar zijn voor de
leerlingen.

4.1 Is deze module een toevoeging aan wat er al be-
staat over boldriehoeksmeetkunde?

In de opdrachten heb ik geprobeerd me zo veel mogelijk te houden aan de
criteria die in paragraaf 2.2 zijn opgesomd. Ik hoop dat het is het gelukt en
dat ofwel de site betadifferentiatie.nl ofwel het excellentieprogramma van het
JCU iets aan deze module zal hebben.

De vraag Wat voegt deze module toe aan alle leerstof die er al bestaat over
boldriehoeksmeetkunde? is misschien bij de lezer opgekomen. Zelf denk ik
hierover dat er inderdaad veel mooie literatuur bestaat over boldriehoek-
smeetkunde, maar een ‘kant en klaar’ werkblad waarin alles stap voor stap
uitgewerkt en gevisualiseerd wordt op middelbare school-niveau ben ik zelf
in ieder geval (nog) niet tegengekomen. Vandaar dat het mijn hoop is dat
mijn module daadwerkelijk ook een toevoeging is in de ‘boldriehoeksmeet-
kundedidactiek’. Of dit echt zo is, zal in de toekomst duidelijk worden.

4.2 Dankbetuiging

Ten slotte wil ik dr. L. M. Doorman van harte bedanken voor de begeleiding
die hij mij heeft gegeven bij het schrijven van deze scriptie. Daarnaast wil ik
ook dr.ir. S.W. Tak en dr. A.T. van der Valk bedanken voor de informatie
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