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Vraag 1 – Antwoord c 

De naam genetisch wijst erop dat de genen van de kippen hierdoor aangepast 

worden. Een gen is een discrete eenheid van erfelijk materiaal. Door het kruisen van 

de mooiste haan en de grootste kip, generatie na generatie zal het kippenras wijzigen  

en evolueren naar een sterker ras, maar dat is heel langzaam. Wanneer je zelf in het 

DNA van de kippen zit te wijzigen kan dit veel veel rapper… Dit wordt genetische 

manipulatie genoemd. 
 

Vraag 2 – Antwoord a 

We gaan er van uit dat een mix van de 2 vloeistoffen nog steeds afzonderlijke deeltjes bevat, die 

dezelfde eigenschappen hadden als de originele deeltjes in de afzonderlijke vloeistoffen. Dus in de 

mengvloeistoffen zitten zowel deeltjes die blauw licht absorberen als deeltjes die rood en blauw licht 

absorberen. Dat zal er voor zorgen dat alleen het groene licht nog door de mengvloeistof gaat, zoals 

schematisch op onderstaande figuur getoond wordt. 

 
 

Vraag 3 – Antwoord b 

Om elektrische stroom te krijgen, moeten er in het materiaal vrije elektronen voorkomen. Dat is niet 

het geval voor hout (dat een goeie isolator is), en wel voor staal (metalen gelijk de elektriciteit). 

Water is een twijfelgeval, want zuiver water is eigenlijk een goeie isolator. Zodra er echter mineralen 

en andere stoffen in het water opgelost zijn (wat bij 

kraantjeswater het geval is), wordt water geleidend. Zo is 

drinkwater 1000x meer geleidend dan gedemineraliseerd water 

(wat net iets meer geleidt dan zuiver water). Vandaar dat 

elektriciteit en kraantjeswater geen goeie vrienden zijn, en je bij 

water moet opletten voor elektrische schokken.  Zo is het drogen 

van je haren terwijl je in bad staat een heel dom idee… 

 

 

 

 

 



Vraag 4 – Antwoord c 

Om aan de onderzijde van de dobbelsteen te geraken moet je zeker eerst 2 

andere vlakken tegenkomen, zoals hiernaast duidelijk gemaakt wordt. Je hebt dus 

3 overgangen nodig.   

Als we dan de ontplooiing erbij nemen, kun je zien dat je om van 2 naar 6 te 

geraken slechts 1 stap moet doen, en ook het vlak met nummer 4 

is te bereiken door 2 overgangen te doen. Om de zijde met cijfer 

7 te bereiken moet je wel 3 stappen doen. Hier hebben we het 

pad 2  6  1  7 aangeduid, maar het kon even goed 2  3  

4  7 of 2  8  5  7 geweest zijn…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 5 – Antwoord c 

Als je dezelfde logica gebruikt als op de figuur die bij de vraag vermeld wordt, zal Porsche een 

subklasse zijn…  

  



 

 

Vraag 6 – Antwoord c 

De tandwielen grijpen in elkaar, en telkens je 1 tandje laat passeren, zal ook het 2e, het 3e, het 4e en 

het 5e wiel 1 tandje verdraaid zijn. Bijgevolg zal het laatste wiel alleszins minder vlug draaien dat het 

eerste wiel. Dat eerste wiel heeft minder tandjes (16x) dan het laatste wiel (24x), dus zal dat laatste 

wiel maar 2/3e van een toer afgelegd hebben bij elke omwenteling van het eerste wiel. Wat de 

draairichting betreft kun je gemakkelijk inzien dat het wiel met Filiberke in tegenovergestelde 

richting zal draaien in vergelijking met het wiel van Theofiel.  Dus waar Theofiel in wijzerzin draait, zal 

dat voor Filiberke tegenwijzerzin, voor Rozemieke in wijzerzin, voor Marie in tegenwijzerzin, en voor 

Jommeke opnieuw wijzerzin. 

 

Vraag 7 – Antwoord a  

De eerste kleurtelevisie werd in 1967 op de markt gebracht in Nederland en 

België volgde iets later. De CD-speler, uitgevonden door Sony, was nog later, 

namelijk in 1982. Een jaar later bracht ook Philips hun cd-speler op de markt. 

De eerste computer werd door Konrad Zuse in 1938 ontwikkeld (zie foto) en 

was een mechanisch systeem. De eerste volledig elektronische computer, de 

ENIAC, volgde in 1945.  

 

 

 

Vraag 8 – Antwoord c  

Een kubus kan opgebouwd worden met 12 balken. 4 vormen de onderzijde, 4 de 

bovenzijde, en dan heb je nog 4 balken nodig om de boven- en onderzijde aan elkaar te 

bevestigen.  

 

 

 



Vraag 9 – Antwoord b 

Het fysische concept ‘moment’ kan helpen om dit vraagstuk op te lossen. Het moment is het product 

van een kracht (die een draaiing zal veroorzaken), vermenigvuldigd met de afstand tot het 

scharnierpunt waarrond die draaiing plaatsvindt. Zo is het moment dat Jommeke levert groter dan 

het moment dat Annemieke levert, waardoor Jommeke beneden blijft zitten. Pekkie weegt 10kg, en 

dus zouden Pekkie en Annemieke, als ze beiden op het einde van de wip zitten, 5 kg te zwaar zijn, en 

een groter moment veroorzaken dan Jommeke, waardoor die naar boven zou gaan en daar zou 

blijven hangen. Als Pekkie echter halfweg tussen het scharnierpunt (= midden van de wip) 

plaatsneemt, dan levert dat een 

moment dat gelijk is aan het moment 

dat een halve Pekkie (5kg) zou leveren 

als hij bij Annemieke op de schoot zit. In 

dat laatste geval zou er een evenwicht 

tussen links en rechts optreden, zoals 

gewenst.  
 

Vraag 10 – Antwoord a 

Het oplossen van de suiker is een chemisch proces. Het is zo dat chemische 

processen vlugger plaatsvinden als de temperatuur stijgt, dus de suiker zal in 

de cocktail opgelost geraken als je die cocktail een beetje verwarmt. Eens de 

chemische processen opgetreden zijn, is het niet noodzakelijk zo dat ze bij het 

terug afkoelen in de omgekeerde richting zullen optreden. De suiker zal in dit 

geval bij afkoelen nog steeds opgelost blijven in het drankje, waardoor optie a 

het enige juiste antwoord is.  

Vraag 11 – Antwoord c 

Licht en wind kun je maken met behulp van elektriciteit… Van licht is dat 

evident (elke lamp werkt op die manier), en wind wordt bijvoorbeeld door een 

ventilator geproduceerd.  Aardolie wordt gevormd door een geologisch proces 

diep vanbinnen in onze Aarde, en kan niet met elektriciteit gereproduceerd 

worden. 

 

Vraag 12 – Antwoord a 

De afmetingen van het Lego-autootje hiernaast kun je op basis van 

de lengte van de benen van het mannetje proberen te achterhalen. 

Op die manier kun je zien dat voor het mannetje nog 3 posities op 

het gele plankje aanwezig zullen zijn, en ook achter het mannetje 

zijn er 3 zo’n posities. De gele plaat heeft 10x2 contactpunten, en is 

dus te lang. Analoog is het dikke rode blokje achteraan slechts 3 lang 

terwijl optie b een lengte van 4 heeft. Van het dunne rode plaatje 

(met gleufjes) werden er door de bouwer 2 gebruikt, net achter de 

zittende chauffeur. 



Vraag 13 – Antwoord c 

De optie STAP-RECHTS-STAP zou, zoals de figuur duidelijk 

laat zien, de ideale oplossing zijn. Maar Melanie is niet 

geprogrammeerd om het bevel ‘RECHTS’ te begrijpen, en 

zal dus op dat commando niet reageren. Om naar rechts te 

draaien, zal ze 3 keer naar links moeten draaien, wat tot 

optie c leidt.  

Bij optie B zal de robot eerst zichzelf draaien tot ze naar 

beneden kijkt (maar nog altijd op dezelfde plaats staat), en 

daarna zal die ‘STAP’ de robot vooruit laten bewegen, 

maar de robot zal terechtkomen op het vakje links van de 

plaats waar hij moet terechtkomen, dus het commando is 

niet voldoende.  

Vraag 14 – Antwoord a 

Uit de C14-meting werd een percentage van 0,005% 

gevonden, wat op de figuur leidt tot een leeftijd van 

ongeveer 80000 à 90000 jaren. Volgens de tabel komt dat 

overeen met een Homo Sapiens, antwoord a. 

 

Vraag 15 – Antwoord b 

Het binaire talstelsel gebruikt enkel de code 0 en 1, waarbij de volgende omrekenregel gebruikt 

wordt: 

0000 = 0x8   +  0x4   +    0x2     +    0x1    =   0 

0001 = 0x8   +  0x4   +    0x2     +    1x1    =   1 

…. 

0101 = 0x8   +  1x4   +    0x2     +    1x1    =   5 

 

We moeten berekenen waar de code 111 (of 0111) voor staat: 

0111 = 0x8   +  1x4   +    1x2     +    1x1    =   7 

Vraag 16 – Antwoord a 

De U-isolatiewaarde geeft weer hoeveel energie er per vierkante meter 

(dus per oppervlakte) door een raam heen en weer loopt als het verschil 

tussen de temperatuur binnen en buiten 1°C bedraagt. Als het dus buiten 

koud is, en binnen warm, dan wil je zo weinig mogelijk energie naar 

buiten laten stromen, en dus moet de U-waarde zo klein mogelijk zijn… 

Het juiste antwoord is dus antwoord a. Met een warmtebeeld zoals 

hiernaast staat kan de isolatiewaarde in beeld gebracht worden.  


