Combipuzzel over Stevþheid en beweging
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Als het kapsel van het schoudergewrjcht door
een val beschadigt en zwelt spreken we van een
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Bevatten de beenderen van bejaarden
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P. het gewricht dat
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maar in één richting op en
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neer kan bewegen heet
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de

meestal een
S. Armbuigspier
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Ats door een val kapselbanden scheuren en de
arm uit de kom schiet spreken rle van
!,lordt de strekspier in de rechterarm b'ij het
strekken van deze arm dikker of dunner?

15. DIKKER

19. MENI SCUS

elkaar

beweg ing i n verschi llende
gewr i cht
richtingen mogelijk is heet
G. spieren die tegengeste lde b ewegingen kunnen
u i tvoe ren heten ... . .
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De spier wordt korter en dikker, dit heet

of juist veel lijmstof?
K. de hersenen zitten beschermd in

OPPERARI'IBEEN
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met een bot

!,r. Een gewri cht kan soepel bewegen dankzi j
gewri chts.
X. k'lordt de buigspier in de rechterarm bïj het
buigen van deze arm korter of langer.
Y. Bij een voetbalkn'ie is een stukje kraakbeen
gescheurd. Hoe heet dit stukje kraakbeen?
Z. Bij welk type gewricht draait het ene bot in
lengteas om het andere bot?
AX. Voorkomt spierblessures bij intensieve
acti vi tei ten
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Als door een val kapselbanden scheuren en de
arm uit de kom schiet spreken lre van
t"lordt de strekspier in de rechterarm bij het
strekken van deze arm dikker of dunner?
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