
VJTO 2014 – ANTWOORDEN FINALE 

Vraag 1 – Antwoord b 

Net zoals bij een gewone veer moet je bij een elastiek kracht uitoefenen om de lengte te laten 

toenemen. De energie die je erin steekt door het elastiekje uit te rekken komt terug vrij als je het 

elastiekje loslaat. Omdat het langs achteren losgelaten wordt schiet die achterzijde vooruit. 
 

Vraag 2 – Antwoord c 

De ondergrond is heel onstabiel in dit geval. Daarom volstaat fundering op staal zeker niet. De eerste 

stabiele onderlaag zal zich zeker redelijk diep bevinden, en daarom zijn paalfunderingen 

aangewezen. 

Vraag 3 – Antwoord a 

Als je van bovenaan op de figuur neerkijkt, zie je een vierkant in het midden, met 2 blokjes diagonaal 

ten opzichte van elkaar (dus optie 2 valt weg). Als je het grondoppervlak bekijkt, zie je ook daar 6 

blokjes, waarvan in elke rij en kolom zeker 1. Bijgevolg is optie 3 niet meer mogelijk, want daar 

ontbreekt 1 blokje. 

Vraag 4 – Antwoord b 

Symbool 1 betekent dat het chemische goedje brandbaar is, symbool 3 betekent dat het chemisch 

product schadelijk is voor de fauna en de flora, en dus niet geloosd mag worden in de vrije natuur. 

Op symbool 2 zie je een ontploffing 

Vraag 5 – Antwoord b 

In de tekst staat duidelijk dat mensen met bruine ogen maximaal 1 kans op 4 hebben dat een kind 

van hen blauwe ogen heeft. Dat is enkel in familie 2 het geval.  

Vraag 6 – Antwoord a 

De code 001010 betekent 0x32 + 0x16 + 1x8 + 0x4 + 1x2 + 0x1 = 10 

De code 100010 correspondeert met 1x32 + 0x16 + 0x8 + 0x4 + 1x2 + 0x1 = 34 

Het antwoord op de som 10+34 moet uiteraard 44 zijn.  

Vraag 7 – Antwoord c 

Als je een weerstand wegneemt uit de stroomkring, dan ontstaat een gat in die kring, en kan door 

dat stukje stroomkring geen stroom meer stromen. Als je weerstand R7 wegneemt, kan er stroom 

doorheen R6 en R8  tot bij de deur stromen, en achter de deur via R9 verder stromen tot aan de 

spanningsbron. Als je weerstand R8 wegneemt, kan de stroom via R7 door de poort naar R9 stromen, 

en zo verder. Enkel als je R9 wegneemt, kan er doorheen de poort geen stroom vloeien. 



Vraag 8 – Antwoord b 

Bij hybride auto’s, wordt de batterij terug opgeladen door een deel van de remenergie om te zetten 

naar elektrische energie (zoals het principe van een fietsdynamo, waarbij de beweging van het 

fietswiel gebruikt wordt om de verlichting van de fiets aan te sturen). De vlakke oriëntatie van 

zonnepanelen zou niet rendabel genoeg zijn om de batterij op te laden (vanwege de invalshoek van 

het licht). Wind moet een turbine aansturen om efficiënt energie op te wekken. Het monteren van 

zo’n ventillatiesysteem aan de buitenzijde van de auto zou niet aerodynamisch zijn. 

Vraag 9 – Antwoord c 

De snelheid wordt uitgedrukt in meter per seconde, en beschrijft de afstand die een voorwerp aflegt 

gedurende een bepaalde tijd. Bijgevolg moet je zowel de afstand die de bal aflegt als de tijd die de 

bal daarvoor nodig heeft opmeten. 

Vraag 10 – Antwoord c 

De hoogte van alle drie de gebouwen is even hoog. Het enige dat dus de hoeveelheid gebruikte 

bakstenen bepaalt is de omtrek. Voor de rechthoek is die omtrek 𝑂 = 2 ∙ (𝑙 + 𝑏) = 41𝑚, terwijl hij 

voor het vierkant 𝑂 = 4 ∙ 𝑧 = 40𝑚 bedraagt. Voor de cirkel is de omtrek gelijk aan 𝑂 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟 =

 35,4𝑚, wat beduidend kleiner is. 

Vraag 11 – Antwoord c 

Je krijgt bij elke nieuwe combinatie extra punten in het spel 2048. Voor de laatste stap heeft Emilia al 

een score van 8 punten. Door op het pijltje omhoog te duwen scoort ze 8 extra punten door de 2 

blokjes met 4 erop te combineren, maar ook 4 extra punten door de 2 blokjes met 2 punten erop te 

combinere. Dat brengt haar totale score op 8 + 8 + 4 = 20 punten 

Vraag 12 – Antwoord c 

Lucht bestaat vooral uit stikstof en zuurstof, het antwoord op de eerste vraag is dus S. 

Plastic is een door de mens geproduceerde chemische verbinding, die moeilijk afbreekbaar is (P). 

Alle materie is opgebouwd uit moleculen, maar de moleculen op zich zijn opgebouwd uit atomen (A). 

Eén van de recente hitsingles van David Guetta heeft als titel ‘Titanium’, wat ook de naam is van een 

metaal (T).  

Na het achter elkaar plaatsen van de eerste letters van elk antwoord krijgen we SPAT. 

Vraag 13 – Antwoord b 

De naam Merten bestaat uit 6 letters. Enkel als de lengte van de naam gelijk is aan 3 (want 12/3=4), 

krijg je de melding ‘Kijk eens wie we …’. Voor een naam met lengte 6 (want 12/2=6) krijgen we de 

melding ‘Wat een verassing…’. Anders krijgen we de derde mogelijkheid (‘Leuk dat …’). Bijgevolg is 

antwoord b het juiste antwoord in dit geval. Als Stef zichzelf aangemeld zou hebben, zou hij als 

antwoord ‘Leuk dat je …’ te zien gekregen hebben.  

  



Vraag 14 – Antwoord b 

Het enige dier uit de rij dat geen eieren legt is het varken, en bijgevolg kunnen we besluiten dat dit 

dier laatste ontstaan zal zijn tijdens de evolutiecyclus, waardoor optie A vervalt. Daar waar een kikker 

een groot deel van zijn leven boven water leeft, is dit voor de forel niet het geval. Bijgevolg mogen 

we besluiten dat de vis vroeger ontstaan is tijdens het evolutieproces, waardoor optie b geselecteerd 

mag worden als juist antwoord.  

Vraag 15 – Antwoord a 

Geluid wordt geproduceerd door een trillend voorwerp. Bij luidsprekers is dat een vlies dat vooruit 

en achteruit beweegt, bij een blaasinstrument is het de lucht die binnen in het instrument vibreert. 

Als gevolg daarvan trilt ook het muziekinstrument in beperkte mate mee, wat door het 

meetinstrument gedetecteerd wordt.  

Vraag 16 – Antwoord c 

Het meettoestel kan zowel elektrisch stroom (uitgedrukt in ampère, A), elektrische weerstand 

(uitgedrukt in ohm, ) als elektrische spanning (uitgedrukt in volt, V) opmeten. Om de spanning te 

meten, moet je de volt-stand selecteren. 


