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6.4 Driehoeken

Inleiding

Figuur 1

Een sterk logo is bijna altijd erg eenvoudig en toch bijzonder.

En wat is er nu eenvoudiger dan een driehoek?

Ayse vindt deze twee logo's met daarin een gele driehoek.

Het zijn symmetrische driehoeken, maar de bovenste driehoek heeft

maar één symmetrieas en de onderste heeft er drie. Waarin zit het ver

schil? En welke soorten driehoeken kun je eigenlijk onderscheiden?

Je leert in dit onderwerp

• symmetrie in driehoeken herkennen;

• de eigenschappen van bijzondere driehoeken benoemen en gebruiken.

Voorkennis

• de namen en enkele basiseigenschappen van vlakke en ruimtelijke figuren, de hoe

kensom van een driehoek;

• de begrippen loodrecht, afstand, lengte, oppervlakte, inhoud/volume en werken met

eenheden;

• werken met een coördinatenstelsel;

• lijnsymmetrie, puntsymmetrie en draaisymmetrie herkennen, een symmetrieas of

symmetriecentrum tekenen en een figuur spiegelen in een lijn of een punt of draaien

om een punt over een bepaalde draaihoek.

Verkennen

Opgave V1

Je ziet hier vier driehoeken met de gebruikelijke tekens voor gelijke zijden en een rechte

hoek.
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Figuur 2

a Welke van deze driehoeken zijn lijnsymmetrisch? Met hoeveel symmetrieassen?

b Welke van deze driehoeken zijn puntsymmetrisch?

c Welke van deze driehoeken zijn draaisymmetrisch? Hoe groot is dan de kleinste draaihoek?

d Bekijk Δ𝐴𝐵𝐶. Welke gelijke hoeken heeft deze driehoek?
e Bekijk Δ𝐾𝐿𝑀. Welke gelijke hoeken heeft deze driehoek? Hoe groot zijn die hoeken dus?
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Uitleg

Bekijk de applet: driehoeken

Figuur 3

Een driehoek is een veelhoek met drie hoekpunten en

drie zijden. Voor driehoek𝐴𝐵𝐶 schrijf je ook wel:Δ𝐴𝐵𝐶.
De hoeken zijn samen 180∘. Soms zijn twee of drie zijden
gelijk. De driehoeken zijn dan symmetrisch. Dan zijn ook

bepaalde hoeken gelijk omdat de éne helft het spiegel

beeld van de andere helft is. Bijvoorbeeld:

• de gelijkbenige driehoek heeft twee gelijke zijden en

dus één symmetrieas en twee gelijke hoeken;

• de gelijkzijdige driehoek heeft drie gelijke zijden en

dus drie symmetrieassen en drie gelijke hoeken;

• de rechthoekige driehoek heeft één rechte hoek.

Bekijk de driehoeken. Gelijke zijden hebben een gelijke markering, gelijke hoeken ook.

Figuur 4

Opgave 1

Bekijk de drie soorten bijzondere driehoeken in de Uitleg.

a Teken een rechthoekige driehoek 𝐴𝐵𝐶 met 𝐴𝐵 = 6 cm, 𝐴𝐶 = 7 cm en ∠𝐵 = 90∘.
b Controleer door opmeten dat ∠𝐴 ≈ 31∘ is.
c Hoeveel zijn ∠𝐴 en ∠𝐶 samen? Hoe groot moet dus ∠𝐶 zijn?

Opgave 2

Bekijk de drie soorten bijzondere driehoeken in de Uitleg.

a Teken de gelijkbenige driehoek 𝐾𝐿𝑀 met 𝐾𝑀= 4 cm en ∠𝐾 = ∠𝐿 = 70∘.
b Hoe groot is ∠𝑀?
c Teken de symmetrieas van driehoek 𝐾𝐿𝑀.

Opgave 3

Bekijk de drie soorten bijzondere driehoeken in de Uitleg.

a Teken een gelijkzijdige driehoek 𝑃𝑄𝑅met zijden van 6 cm met daarin de symmetrieassen.
b Hoe groot zijn de hoeken van een gelijkzijdige driehoek?

https://content.math4all.nl/view?comp=bw-me6&subcomp=bw-me64&repo=m4a2015
https://math4all.pragma-pod.nl/resources/geogebra/me37u01.html
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Theorie en voorbeelden

Om te onthouden

Figuur 5

Een rechthoekige driehoek heeft twee zijden die de rechte hoek vormen; je noemt ze

rechthoekszijden. De langste zijde heet de hypotenusa. Elke rechthoekige driehoek is

de helft van een rechthoek. De kenmerkende eigenschappen zijn:

• Er is precies één rechte hoek.

• De twee scherpe hoeken zijn samen 90∘.
Een gelijkbenige driehoek heeft twee zijden die even lang zijn. De hoek tussen deze

benen heet de tophoek. De andere zijde heet de basis. Elke gelijkbenige driehoek heeft

een symmetrieas. De kenmerkende eigenschappen zijn:

• De twee benen zijn even lang.

• De twee hoeken op de basis zijn even groot, ze heten de basishoeken.

• De symmetrieas deelt de basis in twee gelijke delen en staat er loodrecht op.

Bij een gelijkzijdige driehoek zijn alle drie de zijden even lang. De kenmerkende eigen

schappen zijn:

• De drie hoeken zijn even groot, elk 60∘.
• Er zijn drie symmetrieassen.

• Elke symmetrieas deelt een zijde in twee gelijke delen en staat er loodrecht op.

Voorbeeld 1

Bekijk de applet

Figuur 6

Bekijk de rechthoekige Δ𝐴𝐵𝐶.
𝐴, 𝐵 en 𝐶 zijn roosterpunten.
Hoeveel graden zijn de twee scherpe hoeken van een recht

hoekige driehoek samen?

Antwoord

Omdat de hoeken van een driehoek opgeteld altijd 180∘ zijn
en de rechte hoek altijd 90∘ is, weet je zeker dat de twee
scherpe hoeken samen ook 90∘ zijn.

https://content.math4all.nl/view?comp=bw-me6&subcomp=bw-me64&repo=m4a2015
https://math4all.pragma-pod.nl/resources/otherfiles/bw-me64-th1-cs.pdf
https://math4all.pragma-pod.nl/resources/geogebra/me37v101.html
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Opgave 4

a Van een rechthoekige Δ𝐴𝐵𝐶 is ∠𝐴 de rechte hoek en ∠𝐶 = 70∘.
Leg uit hoe je de grootte van ∠𝐵 kunt uitrekenen.

b Van een rechthoekige Δ𝐴𝐵𝐶 is ∠𝐴 de rechte hoek, 𝐴𝐶 = 3 cm en 𝐴𝐵 = 6 cm.
Hoe groot is de oppervlakte van de driehoek?

Opgave 5

Teken een rechthoekige driehoek 𝐴𝐵𝐶 met een hypotenusa (langste zijde) van 𝐵𝐶 = 6,5
cm en een rechthoekszijde van 𝐴𝐵 = 6 cm.

Voorbeeld 2

Bekijk de applet

Figuur 7

Bekijk de gelijkbenige Δ𝐴𝐵𝐶.
𝐴, 𝐵 en 𝐶 zijn roosterpunten.
De basishoeken van een gelijkbenige driehoek zijn altijd ge

lijk. Hoeveel graden zijn de basishoeken 𝐴 en 𝐵 als de top
hoek ∠𝐶 = 40∘?

Antwoord

De hoeken van een driehoek zijn samen altijd 180∘.
Als de tophoek 40∘ is, zijn de twee basishoeken samen
180∘ − 40∘ = 140∘.
Per basishoek is dat

140∘
2 = 70∘.

Opgave 6

Bekijk de gelijkbenige driehoek in Voorbeeld 2.

a Maak ∠𝐶 = 70∘. Leg uit hoe je nu de grootte van ∠𝐵 kunt uitrekenen.
b Maak ∠𝐵 = 62∘. Leg uit hoe je nu de grootte van ∠𝐶 kunt uitrekenen.

Opgave 7

Teken een gelijkbenige driehoek met twee benen van 6 cm en twee basishoeken van 70∘.

https://content.math4all.nl/view?comp=bw-me6&subcomp=bw-me64&repo=m4a2015
mailto:f.spijkers@math4all.nl?subject=Foutje%20in%20bw-me64-v11
mailto:f.spijkers@math4all.nl?subject=Foutje%20in%20bw-me64-v12
https://math4all.pragma-pod.nl/resources/geogebra/me37v201.html
mailto:f.spijkers@math4all.nl?subject=Foutje%20in%20bw-me64-v21
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Voorbeeld 3

Bekijk de applet

Figuur 8

Bekijk de gelijkzijdige Δ𝐴𝐵𝐶.
Hoeveel symmetrieassen heeft de gelijkzijdige driehoek?

Antwoord

Een gelijkzijdige driehoek heeft altijd exact drie symmetrie

assen. Een symmetrieas loopt door een hoekpunt en deelt

de overliggende zijde in twee gelijke delen.

Opgave 8

Bekijk de gelijkzijdige driehoek in Voorbeeld 3 nog eens.

a Als 𝐴 een roosterpunt is, hoe kun je er dan voor zorgen dat de zijden van de gelijkzijdige
driehoek allemaal een geheel getal worden? Is 𝐶 dan ook een roosterpunt?
𝑆 is het snijpunt van de drie symmetrieassen.

b Welke hoeken maken de symmetrieassen in 𝑆 met elkaar?
c Wat voor soort driehoek is Δ𝐴𝐵𝑆?

Opgave 9

Teken een gelijkzijdige driehoek 𝐴𝐵𝐶 met zijden van 6 cm en noem de middens van de
zijden 𝐾, 𝐿 en𝑀. Wat voor driehoek is Δ𝐾𝐿𝑀? Licht je antwoord toe.

Verwerken

Opgave 10

Je ziet vier driehoeken. In de driehoeken is aangegeven welke lijnstukken gelijk zijn.
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Figuur 9

Bereken de hoeken van deze driehoeken.

https://content.math4all.nl/view?comp=bw-me6&subcomp=bw-me64&repo=m4a2015
https://math4all.pragma-pod.nl/resources/geogebra/me37v301.html
mailto:f.spijkers@math4all.nl?subject=Foutje%20in%20bw-me64-v31
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Opgave 11
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Figuur 10

Deze figuur bestaat uit drie driehoeken. In de figuur

is aangegeven welke lijnstukken gelijk zijn.

a Welke driehoek is gelijkbenig? Er zijn meerdere ant

woorden mogelijk.

A. Δ𝐴𝐵𝐸
B. Δ𝐵𝐷𝐸
C. Δ𝐵𝐶𝐷

b Welke driehoek is rechthoekig?

A. Δ𝐴𝐵𝐸
B. Δ𝐵𝐷𝐸
C. Δ𝐵𝐶𝐷

c Welke driehoek is gelijkzijdig?

A. Δ𝐴𝐵𝐸
B. Δ𝐵𝐷𝐸
C. Δ𝐵𝐶𝐷

d ∠𝐴𝐵𝐶 lijkt een gestrekte hoek. Is dat ook zo?

Opgave 12
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Figuur 11

Deze boekenkast heeft voor de stevigheid twee even lange

stangen aan de achterkant die in het midden aan elkaar vast

zitten, ∠𝐴 = 37∘.
Bereken de twee verschillende hoeken die beide stangen

met elkaar maken.

Opgave 13

Figuur 12

Deze figuur is lijnsymmetrisch. Hij bestaat uit twee driehoe

ken.

Bereken de hoeken waar een vraagteken in staat.

https://content.math4all.nl/view?comp=bw-me6&subcomp=bw-me64&repo=m4a2015
mailto:f.spijkers@math4all.nl?subject=Foutje%20in%20bw-me64-p12
mailto:f.spijkers@math4all.nl?subject=Foutje%20in%20bw-me64-p13
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Opgave 14

In elke driehoek 𝐴𝐵𝐶met 𝐴𝐶 = 𝐵𝐶 is de lijn die door het midden𝑀 van 𝐴𝐵 gaat en daar
loodrecht op staat de bissectrice van ∠𝐶.
Beredeneer waarom dit zo is.

Opgave 15

Van een regelmatige achthoek 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹𝐺𝐻 zijn alle hoeken en alle zijden gelijk. Vanuit
het centrum 𝑀 kun je lijnen trekken naar de hoekpunten. Zo verdeel je de achthoek in

acht driehoeken.

Figuur 13

a Wat voor soort driehoek is Δ𝐷𝐸𝑀?
b ∠𝐷𝑀𝐸 is 45∘. Hoe groot is dan ∠𝑀𝐷𝐸?

Toepassen

Applet regelmatige vijfhoek tekenen

Ayse ziet in logo's vaak driehoeken, vierhoeken, vijfhoeken, zeshoeken, etc., met alle zijden

en alle hoeken gelijk.

Dat noem je regelmatige veelhoeken.

Een gelijkzijdige driehoek is een regelmatige driehoek.

Maar er bestaan bijvoorbeeld ook regelmatige vijfhoeken.

En Ayse bedenkt dat ze die op dezelfde manier kan tekenen als de symmetrische sterren

die ze eerder maakte.

Bekijk in de applet hoe Ayse een regelmatige vijfhoek tekent.

Opgave 16: Regelmatige vijfhoek en regelmatige driehoek

Bekijk het tekenen van een regelmatige vijfhoek in Toepassen.

a Teken zelf zo'n regelmatige vijfhoek.

b Je ziet dat zo'n vijfhoek uit vijf driehoeken bestaat die allemaal het middelpunt van de

figuur als hoekpunt hebben. Zijn dat gelijkzijdige driehoeken?

c Teken ook een regelmatige driehoek.

d Waarom weet je nu zeker dat de driehoek die je hebt getekend gelijkzijdig is?

e Waarom kun je op deze manier geen gelijkbenige driehoek (niet gelijkzijdig) tekenen?

https://content.math4all.nl/view?comp=bw-me6&subcomp=bw-me64&repo=m4a2015
mailto:f.spijkers@math4all.nl?subject=Foutje%20in%20bw-me64-p15
mailto:f.spijkers@math4all.nl?subject=Foutje%20in%20bw-me64-p16
https://math4all.pragma-pod.nl/resources/geogebra/vijfhoek-regelmatig.html
mailto:f.spijkers@math4all.nl?subject=Foutje%20in%20bw-me64-a11
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Opgave 17: Regelmatige vierhoek

Bekijk het tekenen van een regelmatige vijfhoek in Toepassen.

a Teken een regelmatige vierhoek.

b Hoe heet elke regelmatige vierhoek?

c Zijn alle vierhoeken met vier gelijke zijden regelmatige vierhoeken? Probeer uit te leggen

waarom.

Testen

Opgave 18

Je ziet vier driehoeken.
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Figuur 14

a Welke driehoeken zijn gelijkbenig?

b Welke driehoek is gelijkzijdig?

c “Elke gelijkbenige driehoek is ook gelijkzijdig.” Klopt deze uitspraak? En klopt het omge

keerde?

d Welke driehoek is rechthoekig?

e Als ∠𝐴 = 68∘, hoe groot is dan ∠𝐶?
f Als ∠𝐷 = 65∘, hoe groot is dan ∠𝐹?

Opgave 19

Teken een gelijkbenige driehoek 𝐴𝐵𝐶 met ∠𝐶 = 50∘ en 𝐶𝐴 = 𝐶𝐵 = 5 cm.

https://content.math4all.nl/view?comp=bw-me6&subcomp=bw-me64&repo=m4a2015
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