
VJTO 2012 – ANTWOORDEN FINALE  

Vraag 1 – Antwoord b 

Als je de drie lampen tegelijk wilt laten branden, kun je dat op twee manieren doen. Je kunt ze in een 

stroomkring zetten zoals in situatie 1 (ofwel in SERIE) of je kunt ze elk een eigen stroomkring geven (ofwel 

PARALLEL schakelen)  zoals in situatie 2. 

Welke lampen branden nu het felst? De lampen in de parallelschakeling branden het felst. Dit komt omdat 

iedere lamp meer spanning krijgt als hij in een aparte stroomkring staat geschakeld. 

Als je één van de lampjes uit de serieschakeling haalt dan gaan de andere lampen ook uit. In de 

parallelschakeling blijven de andere lampen branden. Stroom kan in een serieschakeling maar één weg kiezen. 

Als je één lampje weghaalt is de stroomkring verbroken en gaan de andere lampjes ook uit. Bij parallel-

schakeling heeft elke lamp zijn eigen stroomkring. Als je één lamp verwijdert kan de stroom nog steeds 

rondgaan via een andere weg. De andere lampen blijven dus branden. 

Vraag 2 – Antwoord b 

6 roze, 5 blauwe en 6 groene 

Vraag 3 – Antwoord b 

A en C draaien dezelfde kant op.  

Tandwielen worden in jouw fietsbel gebruikt om beweging door te geven, maar ook in motoren zitten 

tandwielen om dezelfde reden. Wanneer één tandwiel draait, komen automatisch ook de andere tandwielen in 

beweging. Een tandwiel draait altijd net andersom als het tandwiel waar het tegenaan ligt. In een reeks 

tandwielen betekent dit dat alle oneven nummers in dezelfde richting draaien, en alle even nummers in de 

andere richting. 

Vraag 4 – Antwoord a 

;-P  

De basisregel bij de emoticons is dat je je hoofd naar links kantelt. Als het goed is, herken je dan een emotie 

:-) blij of :-( verdrietig. Bij ;-P betekent dit ‘een knipoogje’ (;) en de ‘P’ verwijst naar de uitstekende tong. 

Vraag 5 – Antwoord b 

De waterdruk neemt lineair toe met de diepte. De deur wordt onderaan veel zwaarder belast dan bovenaan. De 

balken van de sluisdeur moeten onderaan dus minder water tegenhouden en dus minder hoog zijn, zodat de 

balken allemaal dezelfde belasting opnemen als de balken bovenaan. 

Vraag 6 – Antwoord b 

Papa en mama hebben elk hun ring rond de vinger. De wekker stuurt trillingen naar de ring van de slaper die 

gewekt moet worden. Papa voelt de trillingen om 7.30 en kan rustig opstaan. Bij mama gaat de ring pas om 

9.30 trillen. 

 



Vraag 7 – Antwoord a 

Als we door water een elektrische stroom willen laten lopen dan moet er sprake zijn van transport van 

elektronen. Er is dus alleen geleiding als er genoeg elektronen in het water aanwezig zijn om een elektrische 

stroom te laten lopen. In puur gedestilleerd water zijn erg weinig vrije elektronen aanwezig. Puur water heeft 

dus een zeer slechte geleiding. Het heeft een hoge elektrische weerstand.  

Lossen we een stof in water op dan zal die zich splitsen in twee delen. Een positief geladen deel (kation) en 

een negatief geladen deel (anion). Positieve en negatieve geladen delen worden ook wel ionen genoemd. Niet 

alle stoffen splitsen zich in water in twee delen (ioniseren). Maar vooral zouten doen dat wel, en in zeep zitten 

zouten. Hoe meer geladen deeltjes in het water (meer ionen) des te hoger de geleiding van het water. Dus hoe 

meer zout(en) in het water des te hoger de geleiding, en des te lager de elektrische weerstand.  

Vraag 8 – Antwoord a 

De slingersnelheid is enkel afhankelijk van de lengte van de slinger en niet van de massa. Het feit dat Mathias 

meer weegt dan Jonas doet er dus niet toe. Mathias zit op de schommel met het korte touw, dus schommelt hij 

het snelst heen en weer. 

Vraag 9 – Antwoord a  

De bananenschil wordt verteerd door microben en wormen tot compost. 

Compost bestaat uit plantaardige resten (bv. groenten, fruitschillen, grasmaaisel, bladeren, snoeihout enz.) die 

door microben (bv. bacteriën en schimmels) en wormen bijna tot humus zijn afgebroken. Je kan het 

vergelijken met wat in het bos gebeurt als afgevallen bladeren, twijgjes en dode planten zich omvormen tot de 

donkerbruine bosgrond. Compost is een donkerbruin materiaal dat naar bosgrond ruikt. Het zorgt voor een 

goede bodemstructuur.  

Vraag 10 – Antwoord a  

Door de poten van de driepikkel verder uit elkaar te plaatsen is hij ook stabieler. 

Vraag 11 – Antwoord b 

Men moet 2 m touw inhalen omdat voor elke cm die de losse katrol omhoog gaat, er 2 cm touw moet 

ingehaald worden over de vaste katrol.  

Vraag 12 – Antwoord c  

Het drijven of zinken van een voorwerp hangt af van de zogenaamde dichtheid van het voorwerp en de 

vloeistof. De dichtheid van een stof is de massa (hoe zwaar de stof is) gedeeld door het volume (de grootte 

van de stof). Wanneer de dichtheid van een voorwerp kleiner is dan de dichtheid van de vloeistof waarin het 

voorwerp wordt gebracht, dan zal het voorwerp drijven. De dichtheid van een oceaanschip is kleiner dan de 

dichtheid van het water. Daarom zinkt een oceaanschip niet. Een oceaanschip heeft immers een grote massa, 

maar ook een groot volume waar er heel wat lucht in steek. 

Vraag 13 – Antwoord a  

Het juiste antwoord is: C-C-A-A-B-C 

Houd de C-knop voor ongeveer drie seconden ingedrukt en druk dan nog eens op de C-knop. (Seconden 

knipperen). 



Druk op de A-knop en de minuten knipperen. Nogmaals drukken op de A-knop en de uren knipperen.  

Druk dan op de B-knop om het gewenste uur in te stellen. Er komt één uur bij. 

Druk dan op de C knop om het instellen van de tijd te stoppen. 

Vraag 14 – Antwoord c 

De sleutel wekt een krachtmoment op, een maat voor het draai-effect van een kracht. Hoe groter het 

krachtmoment, hoe krachtiger iets draait. Dit krachtmoment wordt berekend door het product te nemen van de 

kracht en de krachtarm, die de loodrechte afstand is tussen de kracht en de as. Door de krachtarm langer te 

maken, en dus de sleutel zover mogelijk van de bout vandaan vast te nemen, kan men met een geringe kracht, 

een groot krachtmoment teweegbrengen om de bout los te maken. 

Vraag 15 – Antwoord b  

De fietsdynamo bevat een magneet. Als je trapt, begint er een magneet te draaien in de nabijheid van een 

spoel met koperdraad. Hierdoor wordt elektriciteit opgewekt in de koperdraad en hiermee kan je een lampje 

doen branden. 

Vraag 16 – Antwoord a  

Tussen de kussens is er vrije ruimte. Op die manier kan er makkelijk lucht tussen de kussens stromen. Die 

lucht koelt je rug af. Daardoor heb je minder snel een bezwete rug. 

Vraag 17 – Antwoord c 

De kraan kan het laadbakje met ijzer en het laadbakje met zand  niet optillen omdat de massadichtheid van 

deze beide stoffen groter is dan die van ijs. 

Vraag 18 – Antwoord a  

Yoghurt is een melkproduct dat op een gecontroleerde manier gefermenteerd en verzuurd is. De fermentatie 

van de yoghurt gebeurt door het toevoegen van melkzuurbacteriën, de zogenaamde levende yoghurtcultuur. 

Vraag 19 – Antwoord c  

Een wetsuit is een pak dat je beschermt tegen onderkoeling. Wetsuits worden van een speciale stof gemaakt, 

namelijk neopreen. Ze worden vooral gebruikt bij watersporten, zoals sportduiken, kajakken, windsurfen, 

kitesurfen, en ook triatlon. Als een wetsuit goed aansluit, komt er eerst een klein beetje water in. Dit voelt heel 

even koud aan, maar het water wordt snel opgewarmd door je lichaam. Het warme waterlaagje zit dan 

gevangen tussen je huid en de wetsuit die voorkomt dat de warmte ontsnapt naar het koude water.  

Vraag 20 – Antwoord a 

De druk die je kan uitoefenen op de tank is 3000 kg per m². De tyrannosaurus rex weegt 8 ton of 8000 kg. De 

oppervlakte van de tank is 3 m². De druk die het dier dan kan uitoefenen op de tank is 8000 kg gedeeld door 3 

m², dus is dat 2666,66 kg per m². Als het volle gewicht van het dier dus mooi verdeeld is over het gehele 

oppervlak van de tank, dan is de tank net genoeg bestand tegen de druk van de tyrannosaurus rex 
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