
ORIGAMISTELLING 2 

 

Neem een vierkant blad papier en duid een willekeurig punt P aan op de bovenste rand [CD]. 

Vouw eerst het hoekpunt A naar boven toe tot het samenvalt met P. Op die manier ontstaat de 

vouw [RS]. Vouw daarna het hoekpunt B naar boven toe tot het samenvalt met P. Zo ontstaat 

de vouw [GH].  

Als Z het snijpunt is van beide vouwen, dan ligt Z even ver van de punten A, B en P. 

 

We bewijzen hier deze stelling analytisch in het geval dat het punt P op de bovenrand ligt 

waarbij |CP| = 3.|DP|. 

 

 

Bewijs. 

 

We kiezen het assenstelsel zoals aangeduid op de onderstaande figuur en stellen nu eerst de 

vergelijking op van de twee vouwlijnen. 

 

 
 

 

 

 

Als |SD| = x, dan is |PS| = 4 – x.  

Pas de stelling van Pythagoras toe in driehoek 

SDP, dan is |PS| = 17/8. 

 

Uit de gelijkvormigheid van de driehoeken 

SDP en PCT volgt dan dat |PT| = 17/5, zodat 

|TQ| = 3/5. 

 

Uit de gelijkvormigheid van de driehoeken 

SDP en RQT volgt dan dat |QR| = 9/8 = |RB|. 

 

Dus is R(4, 9/8) en S(0, 17/8) zodat 

RS : y = -x/4 + 17/8. 

 

 



Voor de tweede vouw gaan we op dezelfde 

manier te werk. 

 

Als |CG| = x, dan is |PG| = 4 – x.  

Pas de stelling van Pythagoras toe in driehoek 

PCG, dan is |PG| = 25/8. 

 

Uit de gelijkvormigheid van de driehoeken 

GCP en PDL volgt dan dat |PL| = 25/7, zodat 

|KL| = 3/7. 

 

Uit de gelijkvormigheid van de driehoeken 

GCP en HKL volgt dan dat |HK| = 1/8 = |AH|. 

 

Dus is G(4, 25/8) en H(0, 1/8) zodat 

GH : y = 3x/4 + 1/8. 

 

 

 

 

Het snijpunt Z van van RS en GH heeft dan 

als coördinaat (2, 13/8) en ligt dus op de 

symmetrieas x = 2. 

 

Via de afstandsformule vinden we tenslotte dat 

 

                
   

  
 
    

 
   

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking.  

Collega Odette De Meulemeester bezorgde me de volgend schrandere opmerking. 

Het spiegelbeeld van A in de vouwlijn RS is P   RS is de middelloodlijn van [AP]    Z ligt op 

RS   |AZ |=|ZP|. 

Het spiegelbeeld van B in de vouwlijn GH is P  GH is de middelloodlijn van [BP]   Z ligt op 

GH   |BZ |=|ZP|. 

 

Wat nog maar eens aantoont dat synthetische bewijzen een zegen zijn voor de vlakke meetkunde! 
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