
VJTO 2012 – ANTWOORDEN VOORRONDE 

Vraag 1 – Antwoord b 

De wip werkt als een balans (cfr. principe hefboom). Een balans is in evenwicht als het product van 

gewicht en afstand van het gewicht tot steunpunt (hier: rode driehoek) aan beide zijden gelijk is. Wil 

jij mama naar boven krijgen dan moet het product van jouw gewicht en de afstand tot het steunpunt 

minstens gelijk zijn aan het product van het gewicht van mama en de afstand van mama tot het 

steunpunt. Aangezien jouw gewicht kleiner is dan dat van mama moet aan jouw kant van de wip de 

afstand tot het steunpunt groter zijn, dan aan de kant van mama. Dit is het geval bij wip B.  

Vraag 2 – Antwoord c 

De bloedsomloop wordt gekenmerkt door eenrichtingsverkeer van het bloed (zie schema c): via de 

slagaders wordt zuurstofrijk bloed vanuit de linkerkamer van het hart naar alle organen en 

lichaamsdelen gebracht. Daar geeft het bloed voedende bestanddelen en zuurstof af en neemt het 

schadelijke stoffen terug mee. Via de aders wordt dit zuurstofarm bloed naar de rechterboezem van 

het hart gebracht. Via de rechterkamer en de longslagaders wordt het bloed naar de longen 

gebracht. Het bloed wordt in de longen terug van zuurstof voorzien, waarna het via de longaders 

opnieuw in de linkerboezem van het hart terecht komt.  

Vraag 3 – Antwoord a 

Een koelkast zorgt binnenin voor afkoeling door warmte af te voeren (en dus niet door koude te 

produceren). In de koelkast wordt warmte onttrokken (omwille van verdamping van een vloeistof in 

de wand van de koelkast) en deze warmte wordt door de koelkast afgegeven aan de omgeving 

(omwille van het terug omzetten van gas in vloeistof (condenseren) aan de achterzijde van de 

koelkast). Er wordt altijd meer warmte afgegeven aan de omgeving dan dat er warmte wordt 

onttrokken in de koelkast. Hierdoor zal het niet koeler worden in de kamer wanneer de koelkastdeur 

blijft openstaan, maar zal het net warmer worden.  

Vraag 4 – Antwoord c 

De basis van de toren bestaat uit 8 kubussen. In het midden telt de toren 4 kubussen en bovenaan 

bevindt zich 1 kubus. De toren bestaat dus uit 13 kubussen.    

Vraag 5 – Antwoord a 

Op een vlakke weg kan je het snelst fietsen met een grote versnelling. Wanneer de ketting vooraan 

op het grootste tandwiel ligt, is de versnelling het grootst: er wordt dan met één omwenteling van de 

trappers een grotere afstand afgelegd dan met een kleinere versnelling.    

Vraag 6 – Antwoord b 

Frietjes zijn gemaakt van aardappelen. Deze bestaan hoofdzakelijk uit zetmeel en een deel water. Dit 

water zal in frituurolie van 180°C koken en verdampen. Dit vormt gasbelletjes.  

 



Vraag 7 – Antwoord c 

Om mortel te maken heb je drie delen zand, één deel cement en één half deel water nodig.  

Vraag 8 – Antwoord b 

Doordat de bliksem inslaat op de elektriciteitspaal, ontstaan hoge spanningen in het elektriciteitsnet. 

De tv en andere elektrische apparaten zijn aangesloten op dit elektriciteitsnet als ze in het 

stopcontact steken. Wanneer deze hoge spanningen de apparaten bereiken, dan kunnen ze stuk 

gaan. Door de stekker uit te trekken kan je dit vermijden, omdat de apparaten dan niet meer 

verbonden zijn met het elektriciteitsnet.  

Vraag 9 – Antwoord b 

Bron: www.sciencespace.nl 

De grote schroef zorgt ervoor dat de helikopter kan opstijgen. Zodra de helikopter van de grond 

loskomt, is er niets meer dat hem tegenhoudt. Hierdoor draait de helikopter in de tegengestelde 

richting (figuur: groene pijl) als de draaibeweging van de grote schroef (figuur: rode pijlen). Het is 

onmogelijk om te vliegen met een rondtollende helikopter. De kleine schroef lost dit op door de 

helikopter de andere kant op te trekken (figuur: gele pijl). 

Vraag 10 – Antwoord b 

De schedel van de aap is te zien op figuur B. Deze schedel wordt gekenmerkt door grotere 

hoektanden, grotere oogkassen en een vooruitstekende kin.  

Vraag 11 – Antwoord a 

Het elektriciteitsverbruik wordt uitgedrukt in kilowattuur (kWh). Kilowattuur is net zoals de joule (J) 

een eenheid om hoeveelheid energie uit te drukken.   



Vraag 12 – Antwoord a 

Wanneer de schipper zich op positie a bevindt dan kan hij de paarse toren niet zien.   

Vraag 13 – Antwoord b  

Eerst beweegt de ziekenwagen naar je toe. Hierdoor hebben de geluidsgolven minder tijd nodig om 

jou te bereiken: ze worden samengeperst en bereiken je dus sneller na mekaar. Dit zorgt voor een 

hogere frequentie en bijgevolg hoor je de sirene op een hoge toon. Wanneer de ziekenwagen van je 

wegrijdt, dan hebben de geluidsgolven daarentegen meer tijd nodig om je te bereiken: de frequentie 

is lager en de sirene klinkt lager.   

Vraag 14 – Antwoord c 

Wanneer een mengsel van zand en water wordt gefilterd, zal het zand achterblijven in de filter, 

terwijl het water er doorheen stroomt. Dit is niet mogelijk met suiker en zout aangezien beide 

oplossen in water.  

Vraag 15 – Antwoord a 

In de buitenbocht stroomt het water snel, waardoor materiaal zoals zand en klei (= sediment) wordt 

weggespoeld (= erosie). Aan de binnenzijde van de bocht stroomt het water trager en wordt 

sedimentmateriaal afgezet. Baggeren vindt dus eerder plaats in een binnen- dan een buitenbocht.  

Vraag 16 – Antwoord b 

Een e-mailadres is steeds opgebouwd uit een gebruikersnaam (hier: nathalie), het @-teken en een 

domeinnaam (hier: boliviaproject.com). De domeinnaam bestaat helemaal rechts uit een 

topleveldomein. Dit topleveldomein kan nationaal van aard zijn, zoals .be of .nl, en dus verbonden 

zijn aan een land, maar er zijn ook generieke topleveldomeinen, zoals .com en .org.  

Vraag 17 – Antwoord c 

De wielsleutel 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 met de buis, kan grote zus met een geringe kracht, een groot 

krachtmoment teweegbrengen om de bout los te maken. 

Vraag 18 – Antwoord a 

Kenmerkend voor een plant is het proces van fotosynthese. Tijdens dit proces zet een plant met 

behulp van energie uit zonlicht koolstofdioxide en water om in suiker en zuurstof. Het belangrijkste 

bestanddeel in de gel is dan ook water. De gel bevat echter ook suiker en zout, maar in mindere 

mate.   



Vraag 19 – Antwoord b 

De wind laat de wieken van de windmolen draaien: er ontstaat bewegingsenergie. Deze 

bewegingsenergie wordt in een elektriciteitscentrale omgezet in elektrische energie die we thuis 

gebruiken om het licht te laten branden (= lichtenergie).   

Vraag 20 – Antwoord a 

De aanzichten in groep a zijn alle drie juist getekend.  

Vraag 21 – Antwoord a 

Wanneer twee tandwielen elkaar raken dan draaien ze in tegengestelde richting. Het tussentandwiel 

zorgt er dus voor dat het linker en het rechter tandwielen in dezelfde richting draaien.  

Vraag 22 – Antwoord c 

Stroop heeft een grotere massadichtheid dan water. Hierdoor zinkt de stroop, terwijl het water zich 

bovenop de stroop bevindt. Wanneer water bevriest, zet het uit, waardoor het volume groter wordt 

en de massadichtheid kleiner wordt (massadichtheid = massa/volume). IJs drijft dus op water.  

Vraag 23 – Antwoord c 

De slangwaterpas werkt volgens de wet van de communicerende vaten. Volgens deze wet staat het 

water aan de twee uiteinden van de waterpas even hoog, wanneer de luchtdruk aan beide uiteinden 

gelijk is. Dit is het geval wanneer zowel jij als je papa het uiteinde open laten: het waterpeil in het 

ene uiteinde kan dan ‘communiceren’ met het waterpeil in het andere uiteinde door water uit te 

wisselen met als resultaat dat beide waterpeilen dezelfde hoogte vertonen.  

Vraag 24 – Antwoord b 

De huid laat een elektrische stroom niet zo heel goed door, ze heeft dus een redelijk grote 

weerstand. Door het zweten, vooral aan de vingertoppen, wordt de huid nat en daardoor daalt de 

weerstand.   

Vraag 25 – Antwoord c 

De takel van Ivar bestaat uit een extra losse katrol in vergelijking met de takel van Igor. Deze losse 

katrol zorgt ervoor dat de kracht die nodig is om de last op te tillen wordt gehalveerd op voorwaarde 

dat alle touwen mooi naar beneden hangen. Ivar moet dan maar half zo hard trekken dan Igor om de 

vracht op te tillen. Als we het echter heel juist willen uitrekenen, moeten we er wel rekening mee 

houden dat de touwen niet loodrecht naar beneden hangen. Dan moet Ivar toch iets harder trekken 

(afhankelijk van de hoek), maar nog altijd minder hard dan Igor. Zoals de figuur nu getekend is, moet 

Ivar ongeveer 1,73 keer minder hard trekken. Het is onmogelijk dat Ivar drie keer minder hard moet 

trekken dan Igor. 

  



Vraag 26 – Antwoord c 

Wanneer de asperges door het zandbed groeien dan komen ze in aanraking met zonlicht. Het licht 

zorgt ervoor dat bladgroen wordt gevormd, waardoor de asperges een groene kleur krijgen.  

Vraag 27 – Antwoord b 

Bij schakeling B, een parallelschakeling, blijven de andere twee lampjes branden wanneer een lampje 

stuk gaat. De stroom wordt gelijk verdeeld over de deelschakelingen en wanneer één van de 

deelschakelingen wordt onderbroken (bv. lampje gaat stuk), vloeit de stroom nog door de andere 

deelschakelingen. Dit is niet het geval bij schakeling A, een serieschakeling, waarbij het stuk gaan van 

één lampje leidt tot het onderbroken zijn van de volledige schakeling.  

Vraag 28 – Antwoord a 

Flits of geen flits kan gemakkelijk worden omgezet in binaire taal: één staat voor iets dat het geval is, 

bv. flits, en nul staat voor het tegenovergestelde, bv. geen flits. Bij antwoord b en c zijn een groter 

aantal kenmerken van een foto vermeld, waardoor deze informatie moeilijker kan worden omgezet 

in binaire taal.  

Vraag 29 – Antwoord a  

De laagste straal spuit het verst omdat bij het onderste kogelgat de waterdruk hoger is. Boven het 

onderste gat zit immers meer water in het vat. Al dit water duwt op het water bij het onderste gat, 

en het water wordt er harder en dus verder uitgeduwd.  

Vraag 30 – Antwoord a 

Goud is een edelmetaal. Dat wil zeggen dat het niet aangetast wordt door oxidatie en het er dus 

altijd even mooi blijft uitzien, ook bij contact met water. Bovendien is goud een zeer goede geleider.  

Vraag 31 – Antwoord b 

Het gebruik van schroeven zorgt voor de stevigste constructie. Wanneer de plank wordt vastgemaakt 

met schroeven dan kan  de bank een grotere trekkracht verdragen.  

Vraag 32 – Antwoord b 

Je kan het Twitter-bericht het best versturen met behulp van een hashtag. Een hashtag is een woord 

of meerdere woorden die aan elkaar geschreven zijn met een # ervoor (bv. #TechnologieOlympiade). 

Wie Twitter gebruikt kan deze hashtags opzoeken en ook alle tweets waarin zo’n zelfde hashtag te 

vinden is. Je vermeldt deze hashtag dan ook best in jouw Twitter-bericht, zodat iedereen snel je 

bericht over de Technologie Olympiade kan vinden en erover mee kan tweeten.   

 

---------------------------------------------------------------- 


