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Euler-gebaseerde driehoeken 
Walter Vanhimbeeck 

De vier meest bekende speciale punten van een driehoek (hoogtepunt, zwaartepunt, middelpunt en 

deelpunt) leiden tot heel wat interessante onderzoeksvragen. Zo zouden we ons kunnen afvragen 

welke van die punten volstaan om de driehoek eenduidig te bepalen. Dit artikel geeft een mogelijk 

antwoord op die vraag.  

1. De rechte van Euler

In een driehoek liggen hoogtepunt, zwaartepunt en middelpunt (van de omgeschreven cirkel) op één 

lijn, de rechte van Euler. Figuur 1.1 illustreert dit voor een scherphoekige driehoek met hoogtepunt 

H, zwaartepunt Z en middelpunt O. 

     Figuur 1.1 

Bovendien is er een verband tussen de posities van deze punten: HZ 2 ZO= . De plaats van de 

rechte van Euler en de plaats van hoogtepunt, zwaartepunt en middelpunt op die rechte ten 

opzichte van de driehoek zijn afhankelijk van het soort van driehoek. 

• In een scherphoekige driehoek liggen de drie punten op de rechte van Euler binnen de
driehoek.

• In een stomphoekige driehoek liggen het hoogtepunt en het middelpunt buiten de driehoek
en het zwaartepunt binnen de driehoek.

• In een rechthoekige ligt het hoogtepunt op het rechte hoekpunt en is het middelpunt het
midden van de schuine zijn. Het zwaartepunt ligt binnen de driehoek.
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2. (Re)constructie van een driehoek

Het is een natuurlijke onderzoeksvraag om eens na te denken over welke speciale punten volstaan 

om de oorspronkelijke driehoek te (re)construeren. Een mogelijk antwoord op die vraag is: een 

driehoek is eenduidig bepaald door twee van de drie speciale punten op de rechte van Euler en door 

de drager van een zijde van de driehoek.  

Constructie van een scherphoekige driehoek 

In figuur 2.1 is de rechte van Euler (van een voorlopig onbekende driehoek)  getekend met daarop 
het middelpunt O en het hoogtepunt H, waardoor dan ook het zwaartepunt Z vastligt volgens de 

eigenschap HZ 2 ZO= . 

Figuur 2.1 

Omdat 𝐻, 𝑍 en 𝑂 langs dezelfde kant van 𝑟 liggen, horen deze punten bij een scherphoekige, 
ongelijkbenige driehoek. We schetsen de constructie van de driehoek met de gegeven punten 𝐻, 𝑍 
en 𝑂 en met een zijde op de rechte 𝑟.  

In figuur 3 tekenen we de loodlijnen op de rechte 𝑟 door 𝑂 en 𝐻, verbinden we het resulterende 
punt 𝑂’ met 𝑍 en verlengen dat lijnstuk tot het snijpunt 𝐴 met de loodlijn door 𝐻. Per definitie is het 
punt 𝑂’ het midden van de zijde van de te construeren driehoek die op 𝑟 ligt. En dus is de rechte 
door 𝑂’ en 𝑍 de zwaartelijn vanuit het hoekpunt 𝐴 van de driehoek. Maar de loodlijn door 𝐻 is per 
definitie de hoogtelijn vanuit dat hoekpunt. Dus is het snijpunt van deze twee rechten het hoekpunt 
𝐴. 

Om de twee andere hoekpunten B en C te bepalen volstaat het om een cirkel te tekenen met staal 
|OA|. O is het middelpunt van de omschreven cirkel en dus zijn B en C de snijpunten van die cirkel 
met de rechte r. 
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  Figuur 2.2 

Constructie van een stomphoekige driehoek 

Als de punten 𝐻 en 𝑂 langs weerszijden van 𝑟 liggen, dan is de driehoek stomphoekig. De 
constructie in figuur 4 verloopt op een gelijkaardige manier als voor een scherphoekige driehoek. 

Figuur 2.3 

Als de rechte r boven het zwaartepunt ligt zal het snijpunt A van de zwaartelijn O’Z en de loodlijn 
door H onder de rechte r liggen, zoals blijkt uit figuur 2.4. 
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Figuur 2.4 

Als de rechte r door het zwaartepunt gaat valt de lijn O’Z samen met de rechte r en ontaardt de 
driehoek tot een rechte. 
 
Als de rechte r binnen een bepaald gebied onder het zwaartepunt ligt is de constructie van een 
driehoek niet mogelijk omdat de cirkel door A geen snijpunten heeft met de rechte r, zoals blijkt uit 
figuur 2.5. 
 
 

 
Figuur 2.5 

Constructie van een rechthoekige driehoek 
 

De basis van een rechthoekige driehoek gaat door het hoogtepunt H en zoals blijkt uit figuur 2.6 valt 

dit punt samen met het hoekpunt B en ligt het punt O op de schuine zijde. 
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Figuur 2.6 

Constructie van een gelijkbenige driehoek 

Als de rechte van Euler loodrecht staat op 𝑟, dan is de driehoek gelijkbenig. In dat geval vallen 
zwaartelijn en loodlijn samen en is er dus geen snijpunt om het hoekpunt 𝐴 te bepalen. Maar uit de 
eigenschap van het zwaartepunt volgt dat de afstand tussen zwaartepunt 𝑍 en het midden 𝑀 van de 
zijde die op 𝑟 ligt, de helft is van de afstand tussen 𝑍 en 𝐴, |𝐴𝑍| = 2|𝑍𝑀|, en dus kan 𝐴 hieruit 
bepaald worden. De hoekpunten 𝐵 en 𝐶 zijn de snijpunten van de rechte 𝑟 met de cirkel met 
middelpunt 𝑂 en straal |𝑂𝐴|. Zie figuur 2.7. 

    Figuur 2.7 

Ook hier ontaardt de driehoek tot een rechte als de rechte r door het zwaartepunt gaat en is de 
constructie van een driehoek in sommige gevallen niet mogelijk doordat de cirkel door A de rechte r 
niet snijdt. 

Constructie van een gelijkzijdige driehoek 
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In geval van een gelijkzijdige driehoek vallen hoogtepunt, zwaartepunt, middelpunt en deelpunt 

samen. De hoekpunten van de driehoek kunnen op dezelfde manier bepaald worden als voor de 

gelijkbenige driehoek, zie figuur 2.8. 

Figuur 2.8 

3. Berekening van driehoeken op basis van de rechte van Euler

Om meer te weten over de eigenschappen van driehoeken die op basis van de rechte van Euler en 
een horizontale rechte r worden bepaald is het nodig om de positie van de hoekpunten analytisch te 
berekenen. Hierbij is de keuze van het cartesisch coördinatenstelsel belangrijk om deze 
berekeningen zo eenvoudig mogelijk te maken. Daarom werd gekozen om het punt H als oorsprong 
van het assenstelsel te nemen met de x-as evenwijdig aan de rechte r.  

In figuur 3.1 zijn naast het assenstelsel en de punten O en Z op de rechte van Euler ook de projecties 
O'  en O'' van O met coördinaten (Ox,0) en (0,Oy) en de projectie Z'' van Z met coördinaten (0,Zy) 
aangegeven. De y coördinaat van punt T, het snijpunt van de y-as met de rechte r, wordt voorgesteld 
door de variabele t die in de berekeningen als parameter zal worden gebruikt. De hoekpunten van 
de geconstrueerde driehoek zijn aangegeven door A, B en C, met coördinaten (0,Ay), (Bx,t) en (Cx,t), 
en het middelpunt van de zijde BC door M.    
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Figuur 3.1 

De hiernavolgende berekeningen op basis van een willekeurige rechte van Euler met de positie van 
de punten Z en O in het eerste kwadrant van het assenstelsel blijven geldig als deze punten in een 
ander kwadrant liggen. 

Berekening van Ay 

Uit de eigenschap van de rechte van Euler volgt dat in driehoek OHO'' de verhouding 

HZ'' : Z''O'' = 2:1 en dus dat HZ'' 2/3 HO''= . Omdat Zy en Oy altijd hetzelfde teken hebben kan 

deze vergelijking ook geschreven worden voor de coördinaten:  Zy = 2/3Oy. 

In driehoek ATM verdeelt de horizontale rechte door Z het lijnstuk [AT] eveneens volgens de 

verhouding TZ'' : Z''A = 2:1 of AT 3 Z''T= . De punten A en Z'' liggen allebei altijd samen boven 

of onder de rechte r of vallen samen als de rechte r door Z'' gaat. Dus geldt deze vergelijking ook 
voor het verschil van de y coördinaten: 

Ay – t = 3(Zy – t) of met Zy = 2/3Oy 

Ay – t = 2Oy – 3t of 

Ay = 2Oy – 2t 

Dit resultaat blijft geldig als het punt O op de y-as ligt, wat resulteert in een gelijkbenige driehoek 
zoals in figuur 2.7. 

Berekening van Bx en Cx 

Hiervoor berekenen we het kwadraat van de lengte van [OA] en [OB] 

OA ² = (Ox - Ax)² + (Oy - Ay)² of 

OA ² = Ox² + (Oy – 2 Oy + 2t)² = Ox² + Oy² - 4 Oy.t + 4t² 
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OB ² = (Ox – Bx)²  + (Oy – By)² of 

OB ² = Ox² - 2Ox.Bx + Bx² + Oy² - 2Oy.t + t² 

Uit de vergelijking OA ²  = OB ² kan nu de waarde van Bx worden bepaald 

Ox² + Oy² - 4 Oy.t + 4t² = Ox² - 2Ox.Bx + Bx² + Oy² - 2Oy.t + t² 

Na vereenvoudiging geeft dit 

Bx² - 2Ox.Bx + 2Oy.t - 3t² = 0 

Uit deze kwadratische vergelijking in Bx kunnen 2 mogelijke oplossingen worden bepaald 

Bx = 
x  x y2O ± 4O ² - 4(2O .t - 3t²)

2
 

Dit kan vereenvoudigd worden  

Bx = x  y xO ± 3t² - 2O .t + O ²  

Omdat B het snijpunt is dat op x-as altijd vóór C ligt en Bx dus altijd kleiner is dan Ox is de correcte 

oplossing  

Bx = x  y xO - 3t² - 2O .t + O ²  

In het voorgaande kan [OB] vervangen worden door [OC] met hetzelfde resultaat voor Cx. Maar in dit 
geval in Cx altijd groter dan Ox en geldt de andere oplossing: 

Cx = x  y xO + 3t² - 2O .t + O ²  

Als het punt O op de y-as ligt blijven deze vergelijkingen van toepassing met Ox = 0. 

Euler-verwante driehoeken 

We hebben nu de vergelijkingen opgesteld van de hoekpunten van driehoeken op basis van de 
coördinaten van O en de coördinaat t van het snijpunt van de horizontale zijde van de driehoek met 
de y-as:   

Ay = 2Oy – 2t 

Bx = x  y xO - 3t² - 2O .t + O ²  

Cx = x  y xO + 3t² - 2O .t + O ²  

Als we t variëren hebben we dus een verzameling van driehoeken met een evenwijdige zijde 
waarvan de rechte van Euler en de punten H, Z en O op deze rechte samenvallen. We noemen 
driehoeken met deze eigenschap Euler-verwante driehoeken.  

Gelijkvormige driehoeken 
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Beschouwen we naast Z en O een tweede paar punten Z* en O* op dezelfde rechte van Euler  met 

HO* k. HO=  en naast de rechte r een tweede rechte r* met t* = k.t. De driehoek A*B*C* die op 

basis van deze punten en de rechte r* kan geconstrueerd worden is gelijkvormig met driehoek ABC. 
 
Dit kan eenvoudig aangetoond worden door de coördinaten van de hoekpunten van driehoek 

A*B*C* te berekenen. Uit HO* k. HO= volgt O*x = k.Ox en O*y = k.Oy en met t* = k.t kunnen we 

de waarden van A*y, B*x en C*x berekenen 

A*y = 2O*y – 2t* = 2k.Oy – 2k.t = k.Ay 

B*x = O*x - y x3t*² - 2O* .t* + O* ² = k.Ox - y x3k².t² - 2k².O .t + k²O ²  = k.Bx 

C*x = O*x + y x3t*² - 2O* .t* + O* ² = k.Cx 

Hieruit volgt dat driehoek A*B*C* gelijkvormig is met driehoek ABC met gelijkvormigheidsfactor k. 

Speciale waarden van t, Ox en Oy 

Gelijkbenige driehoeken 

Als de rechte van Euler samenvalt met de y-as is Ox nul en worden de vergelijkingen van de 
hoekpunten 

Ay = 2Oy – 2t 

Bx = y- 3t² - 2O .t  

Cx = y3t² - 2O .t  

Voor t  0 zijn dit dus de hoekpunten van gelijkbenige driehoeken met AB = AC. 

Rechte r door Z 

We weten reeds dat er geen constructie van een driehoek mogelijk is als t = Zy = 2/3Oy.  

Dit kan ook afgeleid worden uit Ay = 2Oy – 2t: 

voor t = 2/3 Oy is Ay = 2Oy – 4/3Oy = 2/3Oy = Zy 

Met andere woorden Ay ligt op de rechte r en de driehoek ontaardt tot een rechte. 

Rechte r boven of onder Z 

Het punt A met Ay = 2Oy – 2t ligt onder de rechte r als 2Oy – 2t < t of t > 2/3Oy, dus als de rechte r 
boven Z ligt. Omgekeerd ligt het punt A boven de rechte r als de rechte r onder Z ligt. 

Rechte r door H 

We weten uit de constructie van figuur 2.6 dat als de rechte r door H gaat de driehoek rechthoekig is 
en dat het punt O op de schuine zijde ligt. Dit kan nu ook analytisch worden aangetoond. 

Voor t = 0 geldt 

Ay = 2Oy – 2t = 2Oy 
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Bx = x  y xO - 3t² - 2O .t + O ² = 0 

Cx = x  y xO + 3t² - 2O .t + O ² = 2Ox 

Hieruit volgt 

AB ² = 4Oy² 

BC ² = 4Ox² 

AC ² = Ay² + Cx² = 4Oy²  + 4Ox² = AB ² + BC ² en dus is driehoek ABC rechthoekig. 

Uit ² = 4Oy²  + 4Ox² = 4(Oy²  + Ox²) = 4 OH ² volgt AC  = 2 OH

Uit AC  = 2 OH  en OH = OA = OC  volgt tenslotte dat O op AC ligt. 

Voor de constructie van een rechthoekige driehoek met t = 0 volstaat het dus de punten A en C met 
coördinaten (0,2Oy) en (2Ox ,0) met elkaar te verbinden, waarbij deze schuine zijde door het punt O 
gaat.  

Als Ox = 0, m.a.w. als de rechte van Euler samenvalt met de y-as, dan is ook Cx = 0 en ontaardt de 
driehoek tot een rechte. 

Als Oy = 0, m.a.w als de rechte van Euler samenvalt met de x-as, dan is ook Ay = 0 en ontaardt de 
driehoek ook tot een rechte. 

Als Ox = Oy, m.a.w. als de rechte van Euler samenvalt met de deellijn van het eerste kwadrant, dan is 
Ay = Cx en dit betekent dat de rechthoekige driehoek ook gelijkbenig is. 

Rechte r door O 

Voor t = Oy geldt 

Ay = 2Oy – 2t = 0 

Dit betekent dat de straal van de omgeschreven cirkel gelijk is aan OH . 

Bx = x  y xO - 3t² - 2O .t + O ² = Ox - OH

Cx = x  y xO + 3t² - 2O .t + O ² = Ox + OH

Hieruit volgt 

AB ² = (Ox - OH )² + Oy² 

AC ² = (Ox + OH )² + Oy² 

BC  = Cx - Bx = 2 OH

Uitwerking van AB ² + AC ² geeft 

AC
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AB ² + AC ² = 4 OH ² = BC ² en dus is driehoek ABC rechthoekig. 

Voor de constructie van een rechthoekige driehoek met t = Oy volstaat het dus om vanuit het punt O 

een cirkel te tekenen met straal OH die de rechte r door O snijdt in Bx = Ox - OH en in Cx = Ox + 

OH . 

Als Ox = 0, m.a.w. als de rechte van Euler samenvalt met de y-as, dan is Bx = - OH  en is  Cx = OH

en dus is de rechthoekige driehoek ook gelijkbenig. 

Condities waaronder de constructie van een driehoek niet mogelijk is 

Uit de vergelijkingen voor Bx en Cx kan afgeleid worden wanneer en voor welke waarden van t de 
constructie van een driehoek niet mogelijk is.   

Omdat zowel in Bx als in Cx de term y x3t² - 2O .t + O ² voorkomt is dit is het geval als  

3t² - 2Oy.t + Ox² < 0 

Deze kwadratische veelterm kan alleen negatief zijn als de determinant D van de kwadratische 
vergelijking 3t² - 2Oy.t + Ox² = 0 positief  is, dus als 

D = 4Oy² - 12Ox² > 0 

Dit is het geval als Oy² > 3Ox² 

In het eerste kwadrant geldt dit dus ook als Oy > 3 Ox of Oy/Ox > 3

Aan deze ongelijkheid is voldaan als de hoek van de rechte van Euler met de x as groter is dan 60 
graden. 

Als dit het geval is kan je ook het bereik van t berekenen waarvoor de constructie van een driehoek 
niet mogelijk is. Voor een parabool y = ax² + bx + c  met een positieve waarde van a liggen de 
negatieve waarden van y tussen de nulpunten van ax² + bx + c  = 0.  

De twee nulpunten van de kwadratische vergelijking 3t² - 2Oy.t + Ox² = 0 zijn 

t = 
2Oy  4Oy² - 12Ox²

6


= 

Oy Oy² - 3Ox²

3



Hiermee weet je dus wat het bereik van t is waarvoor 3t² - 2Oy.t + Ox²  < 0 is 

y y xO  O ² - 3O ²

3

−
< t < 

y y xO  + O ² - 3O ²

3

Maar het bereik waarbinnen geen constructie mogelijk is moet uitgebreid worden tot 

y y xO  O ² - 3O ²

3

−
 <= t <= 

y y xO  + O ² - 3O ²

3

Immers, voor de twee uiterste waarden van t is 3t² - 2Oy.t + Ox²  = 0 en dus is Bx = Cx = Ox, m.a.w. er is 
enkel een raakpunt en de driehoek ontaardt in een rechte. 
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Als Ox niet nul is, dan is Oy + y xO ² - 3O ² < 2Oy en dus ligt de hoge grens van t onder de speciale 

waarde 2/3Oy = Zy. Voor Ox niet nul geldt ook Oy - y xO ² - 3O ² > 0  en dus ligt de lage grens van t 

boven de x as. 

Als Ox nul is, dus als de rechte van Euler samenvalt met de y-as, is het bereik waarbinnen geen 
constructie mogelijk is  0 <= t <= Zy. In dit geval vallen de grenzen van het bereik samen met de twee 
eerder genoemde speciale waarden van t.    

Voor een gelijkzijdige driehoek, als de rechte van Euler ontaardt tot een punt H = O = Z en dus Ox = 
Oy = 0, is er enkel voor t = 0 geen constructie van een driehoek mogelijk. 

4. Verzameling en afbeelding van driehoeken

Hierna wordt onderzocht hoe de analyse van driehoeken via de rechte van Euler gebruikt kan 
worden om een complete verzameling van driehoeken op een gestructureerde manier voor te 
stellen. 
Beschouw de verzameling D van alle driehoeken die je kan construeren op basis van het hiervoor 
gedefinieerde tweedimensionaal cartesisch coördinatenstelsel, met H als oorsprong, voor elk punt O 
gelegen in het eerste kwadrant  en voor elke mogelijke reële waarde van t. De verzameling D kan 
compleet genoemd worden in die zin dat je elke willekeurige driehoek die je in het vlak van het 
assenstelsel kan tekenen, na translatie, rotatie en spiegeling rond de x-as of  y-as kan doen 
samenvallen met een driehoek van deze verzameling.  
De familie van alle deelverzamelingen van euler-verwante driehoeken die horen bij een punt O van 
het eerste kwadrant is een partitie van D. 

We kunnen nu een afbeelding definiëren tussen de verzameling D en een verzameling van  punten 
van een deelruimte van de driedimensionale euclidische ruimte. Hiervoor breiden we 
tweedimensionaal cartesisch coördinatenstelsel (TCC) uit tot een driedimensionaal cartesisch 
coördinatenstelsel (DCC) door er een loodrechte z-as aan toe te voegen.  

Figuur 4.1 toont het voorschrift voor een afbeelding die de driehoek ABC van TCC afbeeldt op een 

punt D van DCC.  
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Figuur 4.1 

Neem in TCC de x-coördinaat Ox van het middelpunt O als x-coördinaat van punt D van DCC, de y-
coördinaat Oy van het middelpunt O als y-coördinaat van D en de y-coördinaat t van T als z-
coördinaat van D. Met deze afbeelding wordt elke driehoek ABC van de verzameling D afgebeeld op 
een punt D van het eerste van de vier kwadranten van DCC met de z-as gemeenschappelijk. 

Het resultaat van deze afbeelding is een deelruimte die verder kan gestructureerd worden in 
onderliggende deelruimtes volgens het soort van driehoeken dat er in afgebeeld wordt.  

In hoofdstuk 3 werd aangetoond dat voor t = Oy (rechte r door O) de geconstrueerde driehoek 
rechthoekig is. Dit betekent dat (Ox,Oy,Oy)  de coördinaten zijn van punt waarop deze driehoek wordt 
afgebeeld. Hieruit volgt dat alle driehoeken met t = Oy afgebeeld worden op het vlak y = z, het 
deelvlak van het x-y vlak en het x-z vlak. 

In de deelruimtes van figuur 4.2 zijn volgende soorten driehoeken vertegenwoordigd: 

• Rechthoekige driehoeken afgebeeld op de punten van het x-y vlak en de punten van het 
deelvlak DV van het x-y vlak en het x-z vlak 

• Scherphoekige driehoeken afgebeeld op de punten van de ruimte onder het x-y vlak en 
boven het deelvlak DV 

• Stomphoekige driehoeken afgebeeld op de punten van de ruimte tussen het x-y vlak en het 
deelvlak DV 

• Euler-verwante driehoeken voor elke punt O in het x-y vlak afgebeeld op de punten van de 
loodlijn op het x-y vlak door O 

• Gelijkbenige driehoeken afgebeeld op de punten van het y-z vlak 

• Gelijkzijdige driehoeken afgebeeld op de punten van de z as 

• Gelijkvormige driehoeken afgebeeld op de punten van elke rechte g door de oorsprong en 
gelegen in het eerste kwadrant van DCC (*) 
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Figuur 4.2 

 (*) Alle punten van elke rechte g zijn afbeeldingen van gelijkvormige driehoeken omdat voor elk 
paar punten O en O* op de projectie van de rechte g op het x-y vlak (dit is de rechte van Euler)  geldt 

dat als HO* k. HO= dan ook geldt dat t* = k.t voor de overeenkomstige waarden van  t en t*. 

Hierbij nog enkele opmerkingen: 

• Van de scherphoekige driehoeken met z positief ligt de horizontale zijde boven het 
overstaande hoekpunt, en onder dit hoekpunt als z negatief is. 

• Niet alle punten van de deelruimte van de stomphoekige driehoeken zijn afbeeldingen van 
driehoeken omdat voor sommige combinaties van waarden van Ox, Oy en t de constructie 
van een driehoek niet mogelijk is.  

• De punten van de x-as en de y-as en van het vlak 2/3y = z (hier niet getekend) zijn 
afbeeldingen van tot een rechte ontaarde driehoeken. 

• Van de stomphoekige driehoeken met z boven het vlak 2/3y = z ligt de horizontale zijde 
boven het overstaande hoekpunt, en onder dit hoekpunt als z onder dit vlak ligt. 

• De punten van elke lijn loodrecht op het x-y vlak zijn afbeeldingen van Euler-verwante 
driehoeken die stuk voor stuk niet-congruent en, met uitzondering van de z-as,  niet-
gelijkvormig. De punten van de z-as zijn afbeeldingen van gelijkzijdige driehoeken die dus 
wel gelijkvormig zijn. 

 

5. Deelpunten van Euler-verwante driehoeken 
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Om de constructie van een driehoek eenduidig te bepalen is een van de gegevens de positie van de 
rechte r waarmee één zijde van de driehoek samenvalt. Hierna wordt onderzocht of de positie van 
het deelpunt van een driehoek een alternatief bieden voor dit gegeven. 
 
We hebben geen manier gevonden om een driehoek met passer en liniaal te construeren op basis 
van de positie van hoogtepunt, middelpunt en deelpunt. Maar uit de positie van het deelpunt van 
een driehoek kan misschien wel de positie van de rechte r berekend worden. 

Om dit alternatief te onderzoeken berekenen we eerst de vergelijkingen voor de deelpunten van 
Euler-verwante driehoeken.  Hierbij maken we gebruik van de vergelijkingen van het deelpunt van 
een driehoek ABC op basis van de coördinaten (Ax,Ay) van A, (Bx,By) van B en (Cx,Cy) van C, en van de 
lengtes a van BC, b van AC en c van AB. 

Dx = 
x x xA .a + B .b + C .c

a + b + c
 en Dy = 

y y yA .a + B .b + C .c

a + b + c
 

In hoofdstuk  3 werden de coördinaten reeds berekend via figuur  3.1: 

Ax = 0 en Ay = 2Oy – 2t 

Bx = x  y xO - 3t² - 2O .t + O ²  en By = t 

Cx = x  y xO + 3t² - 2O .t + O ²  en Cy = t 

Stel K(t) = y x3t² - 2O .t + O ² , dan kunnen Bx en Cx genoteerd worden als 

Bx = Ox - K(t)  en Cx = Ox + K(t)  

berekening van a, b en c 

Omdat Bx < Cx kan de lengte van a geschreven worden in functie van de coördinaten: 

a = BC = Cx – Bx = Ox + K(t) – Ox + K(t)  = 2 K(t)  

Om b en c te bepalen berekenen we het kwadraat van de lengtes van AC en AB 

b² = AC ² = (Ax - Cx)² +  (Ay – Cy)²  = Cx² + (Ay – t)² =  (Ox + K(t) )² + (2Oy -3t)² 

Stel L(t) = (2Oy -3t)² dan is vergelijking voor b 

b = x(O  + K(t))² + L(t)  

De berekening voor c is analoog 

c = x(O  - K(t))² + L(t)  

Uitwerking van Dx en Dy 

Dx(t) =  
(Ox - K(t)). (Ox + K(t))² + L(t)+ (Ox + K(t)). (Ox - K(t))² + L(t)

K(t)+ (Ox + K(t))² + L(t)+ (Ox - K(t))² 2 + L(t)

 (1) 
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Dy(t) =  
4(Oy - t). K(t)  + t. (Ox + K(t))² + L(t)  + t. (Ox - K(t))² + L(t)

K(t)+ (Ox + K(t))² + L(t)+ (Ox - K(t))² 2 + L(t)
  (2) 

Het is niet mogelijk om uit Dx(t) en Dy(t) de parameter t te elimineren om zo de cartesiaanse 
vergelijking f(Dx, Dy) = 0 te bepalen die voor een bepaalde waarde van Ox en Oy de meetkundige 
plaats van de deelpunten voorstelt van alle Euler-verwante driehoeken met middelpunt O. Maar we 
kunnen wel de vergelijkingen uitwerken voor drie speciale deelpunten op de curve van deze 
meetkundige plaats voor alle waarden van Ox en Oy. 

Deelpunt voor t = 0 

Dit is het deelpunt van de rechthoekige driehoek onder de Euler-verwante driehoeken. 

Voor t = 0 is K(0) = Ox² en L(0) = 4Oy² en dus, vertrekkend van (1) 

kan Dx(0) eenvoudig berekend worden: 

Dx(0) = 
x x y

x x y y

(O  + O ).2O

O + 4O ² + 4O ²2 2O+
 =  

x y

x y x y

 2O .O

O  + O  + O ² + O ²
 

Omdat de rechthoekzijden van de rechthoekige driehoek op de x- en y-as liggen, bevindt het 
deelpunt zich op de deellijn van het eerste kwadrant en dus is Dy(0) = Dx(0) 

Als bovendien ook het punt O op deze deellijn ligt, dus Ox = Oy = Od dan geldt 

Dx(0) = Dy(0) = 
d d

d d d d

 2O .O

O  + O  + O ² + O ²
= 

d

d d

 2O ²

2O  + 2O ²
= 

d 2O

2 + 2
= (2 - 2 ).Od 

Fictief deelpunt voor t = 2/3Oy 

Voor t = Zy = 2/3Oy is er geen sprake van een deelpunt omdat de driehoek ontaardt tot een rechte. 
Maar dit belet niet dat hiervoor een waarde van Dx en Dy berekend kan worden door vergelijkingen 
van Dx en Dy uit te werken met 

K(2/3Oy) = 4/3 Oy² - 4/3 Oy² + Ox² = Ox² 

L(2/3Oy) = (2Oy - 2Oy)² = 0 

en dus, vertrekkend van (1) en (2) 

kunnen Dx(2/3Oy) en Dy(2/3Oy) eenvoudig berekend worden: 

Dx(2/3Oy) = 0 

Dy(2/3Oy) =  
y y x y x

x x

4(O  - 2/3O ).O  + 2/3O .2O

2O  + 2O
 = 

y x y x

x

4/3O .O  + 4/3O .O

4O
= 2/3Oy 

 
Het fictieve deelpunt voor t = 2/3Oy ligt dus op de y-as ter hoogte van het zwaartepunt. 

Deelpunten voor t →∞ 

Als de waarde van t toeneemt, positief of negatief, kan je bewijzen dat de deelpunten van Euler-
verwante driehoeken steeds dichter bij elkaar en willekeurig dicht bij het ophopingspunt (Ox/2,Oy/2) 
liggen. Met andere woorden, als de Euler-verwante driehoeken voor een bepaalde waarde van Ox en 
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Oy steeds groter worden benaderen ze steeds meer een gelijkbenige driehoek met het deelpunt in 
het midden van het lijnstuk OH. Omdat dit bewijs geldt voor alle mogelijke positieve waarden van Ox 
en Oy, en dus voor alle mogelijke driehoeken volgt hieruit de volgende stelling: 

Er kan geen gelijkbenige driehoek geconstrueerd worden waarvan het deelpunt in het midden van 
het lijnstuk OH ligt. 

De uitgebreide berekening van de limiet  van de deelpunten voor t →∞ is opgenomen in de 
appendix.  

Grafiek van de deelpunten van Euler-verwante driehoeken 

Om een idee te hebben van de vorm van de curve van de meetkundige plaats van de deelpunten van 
Euler-verwante driehoeken, kortweg de DED-curve, berekenen we in Excel de waarden van Dx en Dy 
voor een voldoende groot bereik van t en genereren hiermee een benaderende grafiek van de 
cartesiaanse vergelijking f(Dx,Dy) = 0 voor Ox = 6 en Oy = 4. Voor deze waarde is de hoek van de 
rechte van Euler met de x-as kleiner dan 60 graden, zodat er voor alle waarden van t een driehoek 
kan geconstrueerd worden en er dus een deelpunt bestaat. 

In figuur 5.1ligt de DED-curve binnen de rechthoekige driehoek AHC met H   B bepaald door Ox = 6, 
Oy = 4 en t = 0, waaruit volgt (zie hoofdstuk 3) Ay = 2Oy = 8, Bx = 0 en Cx = 2Ox = 12. Het punt D is het 
snijpunt van de deellijn met de DED-curve en is dus het deelpunt van deze driehoek. 

 

Figuur 5.1 

In figuur 5.2 is dezelfde DED-curve uitvergroot met aanduiding van de plaatsen waar t positief, 
negatief en nul is en met nog enkele speciale waardes van t. 
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Figuur 5.2 

Het keerpunt van de DED-curve met t = Zy = 2/3Oy = 8/3 komt overeen met de rechte r door het 
zwaartepunt, waarbij de driehoek ontaardt tot een rechte. 

Alle rechten in het eerste kwadrant die door de oorsprong gaan snijden de DED-curve in twee, één 
of nul punten. De deellijn van het x-y kwadrant snijdt de DED-curve voor t = 0 en t = 6. Voor t = 0 
geldt dit voor alle posities van O omdat de overeenkomstige driehoek altijd rechthoekig is. De 
algemene vergelijking van t voor het tweede snijpunt kan niet analytisch bepaald worden, maar voor 
bepaalde gehele verhoudingen van Ox en Oy kon uit rekenvoorbeelden wel een vergelijking afgeleid 
worden: 

De vergelijking t = -0.5Ox + 2.25Oy geeft de waarde van t voor het tweede snijpunt in het geval dat 
Ox:Oy = 2:1 of  Ox:Oy = 3:2 is. Voor Ox = 6 en Oy = 4 is t = 6. 

De rechte van Euler snijdt de DED-curve slechts in één punt, want het punt met coördinaten  Dx = 
Ox/2 en Dy = Oy/2 is het ophopingspunt voor t → ∞, in dit geval het punt (3,2). In een verzameling 
van Euler-verwante driehoeken met Ox > 0 en Oy > 0 is er dus juist één gelijkbenige driehoek.  De 
algemene vergelijking van t voor dit snijpunt kan niet analytisch bepaald worden, maar voor 
bepaalde gehele verhoudingen van Ox en Oy kon uit rekenvoorbeelden wel een vergelijking afgeleid 
worden: 

De vergelijking t = 2/3(28Ox – 47Oy) geeft de waarde van t voor dit snijpunt in het geval dat Ox:Oy = 
2:1 of  Ox:Oy = 3:2 is. Voor Ox = 6 en Oy = 4 is t = -40/3. 

DED-curve voor Ox = 0 

Je kan narekenen dat voor Ox = 0 de waarde van Dx nul is, met andere woorden, de DED-curve voor 
Euler-verwante gelijkbenige driehoeken ontaardt dan tot een lijnstuk op de y-as. Hierbij varieert Dy 
volgens 0 < Dy < Zy met ophopingspunt (0,Oy/2).  

VVWL Wiskunde en Onderwijs 189 www.vvwl.be



19 

Grafiek van een niet-aaneengesloten DED-curve 

Voor Oy > 3 Ox is de DED curve niet aaneengesloten. Als voorbeeld berekenen we de deelpunten 

van de grafiek voor Ox = 3 en Oy = 6. Het bereik waarbinnen geen driehoeken kunnen geconstrueerd 
worden is gegeven door 

y y xO O ² - 3O ²

3

−
 <= t <= 

y y xO  + O ² - 3O ²

3

Invullen van Ox en Oy geeft 1<= t <= 3. In figuur 5.3 staat de niet-aaneengesloten DED-curve binnen 
de rechthoekige driehoek AHC met H   B bepaald door Ox = 3, Oy = 6 en t = 0.  

Figuur 5.3 

Variabele grafiek van Euler-verwante driehoeken en DED-curves 

Via GeoGebra werd een variabele grafiek gecreëerd waarmee zowel de coördinaten van Z en O 
kunnen gevariëerd worden als de vertikale positie van de rechte r via de y-coördinaat t van T. Voor 
elke positie van deze coördinaten worden de daarbij horende Euler-verwante driehoek en de DED-
curve geconstrueerd. Daarnaast  wordt ook het deelpunt D dat bij de driehoek hoort op die curve 
aangegeven en de hoek α van de rechte van Euler met de x-as. Je kan met deze grafiek 
experimenteren via de GeoGebra applet met onderstaande link:  

 https://ggbm.at/qeJkhgd5 

Figuur 5.4 is een schermafdruk van deze applet waarbij het punt Z kan versleept worden om de 
coördinaten van Z en O te variëren en het punt T kan versleept worden om t te variëren. 
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Figuur 5.4 

Een driehoek bepalen op basis van O, H en Dx 

Het is niet nodig om naast de positie van O en H ook de exacte positie van het deelpunt D te geven 
om een driehoek eenduidig te bepalen. Als we ons beperken tot driehoeken waarvan de absolute 
waarde van t kleiner of van dezelfde orde van grootte is van de lengte van HO blijkt uit de grafieken 
dat het voldoende is om slechts één coördinaat van D te geven, bijvoorbeeld de x-coördinaat Dx, en 
daarbij aan te geven of de driehoek met de horizontale zijde onder of boven de overstaande hoek 
moet geconstrueerd worden – m.a.w. of t groter of kleiner moet zijn dan Zy = 2/3Oy.  

Het is wel niet mogelijk om uit de vergelijking Dx(t) = Dx de twee waarden van t op te lossen die 
hieraan voldoen, omdat dit een irrationele vergelijking is. Daarom moeten we ons beperken tot een 
numerieke oplossing binnen een gegeven bereik van t onder of boven de Zy grens, zodat de 
afbeelding t ↦ Dx een functie is. Voor een voldoende aantal waardes van t berekenen we in Excel 
eerst de overeenkomstige waarden van Dx(t). Uit de datareeks van t en Dx(t) kan dan via de Excel 
grafiek een benaderende veeltermfunctie t(Dx) worden gegenereerd. Hiermee kan dan voor een 
bepaalde waarde  Dx binnen het berekende bereik de corresponderende benaderde waarde van t 
worden bepaald. Op die manier kan een driehoek geconstrueerd worden met de x-coördinaat van 
het deelpunt gelijk aan Dx.  

Figuur 5.5 toont een voorbeeld van een grafiek t(Dx) voor Ox = 6, Oy = 4. Het bereik (-1,2) dat voor t 
werd gekozen ligt in dit geval onder Zy = 4 en dus gaat het hier om driehoeken met de horizontale 
zijde onder de overstaande hoek. 

VVWL Wiskunde en Onderwijs 189 www.vvwl.be



21 

Figuur 5.5 

Het bereik van Dx is bij benadering (1.1, 3) en via de Excel grafiek werd volgende benaderende 
veeltermfunctie berekend: 

t = -0,4359Dx
4 + 3.1569Dx³ - 8.6247Dx² + 9.5421Dx – 1.6436 

Voor Dx = 2 is de waarde van deze functie afgerond t = 1.2. Je kan dus bij benadering een driehoek 
construeren met Ox = 6, Oy = 4 en Dx = 2, en met tophoek boven de horizontale zijde, door de 
gekende constructie met t = 1.2 uit te voeren. De waarde van Dx uit formule (1) van Dx(t) voor t = 1.2 
is ongeveer 2.035 en dit betekent dus de fout op Dx kleiner dan 2% is. 
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Appendix 

Berekening van de limiet van de deelpunten voor t →∞ 

Om de limieten van Dx en Dy te bepalen herschrijven we eerst de vergelijkingen 

Dx(t) =  
(Ox - K(t)).b + (Ox + K(t)).c

a + b + c
 = 

Ox.(b + c) + K(t).(c - b)

a + b + c

Dy(t) =  
4(Oy - t). K(t)  + t.b + t.c

a + b + c
=  

4Oy. K(t)  + t.(b + c - 4 K(t))

a + b + c

berekening van Dx 

t
lim Dx(t)
→

 = 
t
lim
→

Ox.(b + c) + K(t).(c - b)

a + b + c

Om deze limiet te berekenen deel je teller en noemer van de breuk door t. 

t
lim Dx(t)
→

 = 
t
lim
→

Ox.b/t + Ox.c/t +( K(t)/t² ) .(c - b)

a/t + b/t + c/t

Deze limiet kan berekend worden door voor elke term van de som in teller en noemer de 

limiet te berekenen. Voor de laatste term van de som in de teller moet bovendien van elke  

factor van het product de limiet berekend worden. Hierna worden deze limieten berekend. 

t
lim Ox.b/t
→

= Ox .
t
lim b/t
→

= Ox. 
4

t
lim L(t)/t² + K(t)/t² +2Ox. K(t)/t + Ox/t² 
→

De laatste twee termen worden nul voor t→∞. Hierna worden de limieten van de eerste twee 

termen eerst afzonderlijk berekend. 

L(t)/t² = (2Oy -3t)²/t² = 4Oy/t² - 12Oy/t +9 en dus 

( )
t
limL t /t²
→

= 9

K(t)/t² = (3t² - 2Oy.t + Ox²)/t² = 3 - 2Oy/t + Ox²/t² en dus 

( )
t
lim t²K t /
→

= 3

De limiet wordt nu 

t
lim Ox.b/t
→

= Ox . 9 3+ = 2 3 Ox 

De berekening van de tweede term in de teller verloopt identiek 
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t
lim Ox.c/t
→

= 2 3 Ox 

Voor de limiet van a/t kan de voorgaande berekening worden gebruikt 

t
lim a/t
→

= 2 
t
lim K(t)/t²
→

= 2 3

Om de limiet van de factor (c –b) te berekenen moet deze als een quotiënt worden geschreven 

c – b = 
c² - b²

c + b

Op die manier kan er opnieuw gedeeld worden door t 

t
lim (c - b) =
→ t

(c² - b²)/t
lim

c/t + b/t→

Om deze limiet te bepalen moet de expressie c² - b² eerst uitgewerkt worden 

c² - b² = ( L(t) + (- K(t)  + Ox)² )² - ( L(t) + ( K(t)  + Ox)² )²  of

 c² - b²  = L(t) +K(t) – 2Ox. K(t) + Ox² - L(t) – K(t) – 2Ox. K(t) - Ox² = -4Ox. K(t)

Aan de hand van de voorgaande limietberekeningen kan 
t
lim(c - b)
→

nu berekend worden. 

t
lim (c - b) =
→

4Ox. K(t)/t²

b/t+c/t

−
= 

-4Ox 3

2 3 2 3+
 = - 3 Ox 

Alle termen van de limiet van Dx zijn nu bekend en dus kan deze limiet nu volledig bepaald 

worden. 

t
lim Dx(t)
→

= 
Ox + Ox2 3 2 3 3 

2 3 2 3 2 3

Ox−

+ +
 of 

t
lim Dx(t)
→

= Ox/2 

berekening van Dy 

t
lim Dy(t)
→

= 
t

4Oy. K(t)  + t.(b + c - 4 K(t))
lim

a + b + c→

Om deze limiet te berekenen moet het product van de tweede term in de teller worden 

gesplitst in twee termen. 

VVWL Wiskunde en Onderwijs 189 www.vvwl.be



24 

t
lim Dy(t)
→

= 
t

4Oy. K(t)  + t.(b - 2 K(t)) t.(c - 2 K(t)) 
lim

a + b + c→

+

Daarna deel je teller en noemer van de breuk door t. 

t
lim Dy(t)
→

= 
t

4Oy. K(t)/t²  + (b - 2 K(t)) (c - 2 K(t)) 
lim

a/t + b/t + c/t→

+

Deze limiet kan berekend worden door voor elke term van de som in teller en noemer de 

limiet te berekenen. De limieten van vier van deze termen werden reeds berekend voor de 

limiet van Dx. Hierna volgen de berekeningen voor de twee laatste termen van de teller. 

Om de limiet van het verschil b –2 K(t) te berekenen moet dit als een quotiënt worden 

geschreven. 

b –2 K(t) = 
 b² - 4K(t)

b + 2 K(t)

Op die manier kan er opnieuw gedeeld worden door t 

t
lim(b 2 K(t))
→

− = 
t

(b² - 4K(t))/t
lim

b/t + 2 K(t

 

)/t²→

Om deze limiet te bepalen moet de expressie b² - 4K(t) eerst uitgewerkt worden. 

b² - 4K(t) = L(t) + K(t) + 2Ox K(t) + Ox² - 4K(t) = L(t) - 3K(t) + 2Ox K(t) + Ox² 

b² - 4K(t) = (2Oy -3t)² - 9t² + 6Oy.t - 3Ox² + 2Ox K(t) + Ox² 

b² - 4K(t) = 4Oy² - 12Oy.t + 9t² - 9t² + 6Oy.t - 3Ox² + 2Ox K(t) + Ox² 

b² - 4K(t) = -6Oy.t  + 2Ox K(t) - 2Ox² + 4Oy²

Aan de hand van de voorgaande limietberekeningen kan 
t
lim(b 2 K(t))
→

− nu berekend

worden. 

t
lim(b 2 K(t))
→

− = 
t

-6Oy + 2Ox. K(t)/t²  - 2Ox²/t + 4Oy²/t
lim

b/t + 2 K(t

 

)/t²→
 of 

t
lim(b 2 K(t))
→

− =
-6Oy + 2 3Ox

2 3 2 3+
 = 

-3Oy + 3Ox

2 3

De limiet van het verschil c –2 K(t) kan op een analoge manier berekend worden met als 

resultaat 
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t
lim( 2 K(t))c
→

− =
-3Oy - 3Ox

2 3

Alle termen van de limiet van Dx zijn nu bekend en dus kan deze limiet nu volledig bepaald 

worden. 

t
lim Dy(t)
→

= 

-3Oy+ 3Ox -3Oy- 3Ox
Oy + + 

2 3
4 3

2 3

6 3

Na uitwerking vallen de termen met Ox tegen elkaar weg en is het resultaat

t
lim Dy(t)
→

= Oy/2
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