
Wat is een vector? 
Een vector is een pijl in een assenstelsel met een lengte en een richting.  

De pijl begint meestal in de Oorsprong.  

De pijl gaat van de oorsprong naar een punt in het assenstelsel, bijvoorbeeld het punt (1, 2). 

Notatie van een vector 
De notatie van de vector is {-->a 

{-->a spreek je uit als: vector a. De accolade geeft aan dat iets erboven hoort te staan. In dit geval de 

pijl. In de zienden notatie ziet vector a er uit als een a met een pijl erboven. 

{-->a heeft ook een waarde. Als de vector van de oorsprong naar het punt (1, 2) gaat dan is de notatie 

van de vector: 

Notatie 1:  {-->a = (1, 2)  

Of 

Notatie 2:  {-->a = (1  2) Dit wordt ook wel een matrixnotatie genoemd.  

Of 

Notatie 3: {-->a = [1  2] Dit wordt ook wel een matrixnotatie genoemd. 

Alle drie de notaties zijn toegestaan en komen in de praktijk en bij vervolgstudies voor.  

Er is ook een verticale notatie. Die zullen we niet gebruiken omdat die lastiger te lezen is in de 

lineaire notatie.  

Waarvoor gebruik je vectoren? 
Vectoren worden bij natuurkunde veel gebruikt om krachten aan te geven.  

De zwaartekracht wordt vaak weergegeven met een pijl loodrecht naar beneden vanaf het 

zwaartepunt van het voorwerp. De lengte van de pijl geeft de grootte van de kracht aan.  

Een trekkracht kan naar voren (dus horizontaal naar links of rechts in de tekening) of schuin omhoog 

zijn. In dat laatste geval heeft de vector een hoek met de horizon (dus de horizontale as in een 

handig gekozen assenstelsel).  

Lengte en hoek 
Een vector kun je ook vastleggen door de lengte en de hoek met de horizontale as te geven. De 

lengte noemen we dan vaak r en de hoek ~ô (spreek uit: theta, een griekse letter).  

R en ~ô heten poolcoördinaten. De term poolcoördinaten hoef je niet te kennen maar is handig om 

te weten als je hierover informatie zoekt op internet.  

Het verband tussen poolcoördinaten en gewone coördinaten (ook wel cartesische coördinaten 

genoemd) is: 



X = r*cos(~ô) 

Y = r*sin(~ô) 

Neem je r = 1 dan krijg je de eenheidscirkel en bij bepaalde hoeken krijg je de exacte waarden tabel.  


