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	a. Door de sterkste mooiste haan en de grootste kip met 
  elkaar te kruisen krijg je steeds mooiere eieren en jongen.

	b. Je geeft de kippetjes granen en kruiden waar meer 
  voedingswaarde in voorkomt.

	c. Door het DNA van een kippenei te analyseren en te wijzigen
  in een laboratorium verander je de eigenschappen van de
  kip die uit dat ei geboren wordt en creëer je eigenlijk een
  nieuwe soort.

In album 131 waren de kippen van 
Gobelijn plots veel groter dan nor-
male kippen. Hij verkreeg dit re-
sultaat met een wonderdrankje. In 
werkelijkheid worden dierenrassen 
en plantensoorten door genetische 
manipulatie geoptimaliseerd voor 
het nut van de mens. 

Als men bijvoorbeeld superkippen wil kweken, wat houdt 
genetische manipulatie dan in?
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	a. Groen

	b. Rood

	c. Blauw

In het labo maakt Gobelijn een mengsel van 
2 chemische producten. Als je achter de 
eerste vloeistof een rood, een groen en 
een blauw lampje laat schijnen, zie je uit de 
vloeistof geel licht komen. Alle blauwe licht 
wordt door de stof geabsorbeerd. 

Bij de tweede vloeistof geraakt alleen het 
groene licht erdoor, en wordt alle rood en 
blauw geabsorbeerd. 

Als Gobelijn de vloeistoffen mengt, hoe zal het licht dat door 
het mengsel geraakt er dan uit zien?
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Gobelijn is er ooit in 
geslaagd om elektrici-
teit op te wekken met 
de ‘Intervolta Electrica’, 
een plant. Elektrische 
stroom ontstaat op het 
ogenblik dat er een 
spanningsverschil be-
staat tussen twee plaatsen. Zo spreken we bij een stopcontact van 
een spanning van 230 V, terwijl je bij een gewone AA-batterij over 
een spanning van 1,5 V spreekt. 

Het spanningsverschil zorgt er voor dat elektronen, kleine geladen 
deeltjes, kunnen stromen van de ene plaats naar de andere. Die 
beweging van de deeltjes is de elektrische stroom. 

Om elektrische stroom te hebben, moeten er wel elektronen be-
schikbaar zijn die vrij door het materiaal kunnen bewegen.

In welk van de volgende materialen is dat mogelijk? 

	a. Alleen in staal

	b. In kraantjeswater en in staal

	c.  In staal en in hout
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	a.  4

	b.  6

	c.  7

Zoals jullie al weten van tijdens de voorronde, spelen 
Jommeke, Filiberke en de Miekes graag 
gezelschapsspellen. Ze hebben en-
kele spelletjes waar niet met gewo-
ne dobbelstenen (met zes vlakken) 
gespeeld worden, maar ook een 
achtzijdige dobbelsteen gebruikt 
wordt. 

Je krijgt hierbij de ontplooiing van 
de dobbelsteen. 

Als Jommeke 2 gooit, zoals op de foto, wat zal dan de waarde 
zijn van het vlak dat op de tafel ligt? 
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	a. Hoofdklasse

	b. Klasse

	c. Subklasse

In de klas krijgen Jommeke en Filiberke informatica. 
Om uit te leggen hoe een programmeertaal 
werkt gebruikt hun juf de volgende  verge-
lijking: als je een programma wil schrijven 
om dieren bij te houden, kun je een struc-
tuur opbouwen uit een hoofdklasse, daaron-
der zitten de klassen en nog eens daaronder 
de subklassen, zoals op de figuur getoond 
wordt. De hoofdklasse bevat informatie die 
op alle dieren van toepassing is (ze bewegen, 
ze eten,...). In de subklasse staan er specifieke 
eigenschappen van die klasse (zoogdieren 
baren levende jongen, vissen leven in het water,...), terwijl in de 
subklasse nog meer specifieke eigenschappen staan (een varken is 
roze, een olifant is grijs,...)
Je moet nu hetzelfde doen met transportmiddelen. Dingen die op 
het schema zouden moeten staan zijn onder andere ‘Transport-
middelen’, ‘Vliegtuigen’ 
en ‘Porsche’.

Tot welk structuurtype behoort ‘Porsche’? 
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	a.  In dezelfde richting als Theofiel, maar sneller

	b. In de omgekeerde richting als Theofiel, maar trager

	c. In dezelfde richting als Theofiel, maar trager

5 tandwielen, waarop telkens een personage uit de Jommekestrips 
staat afgebeeld, zijn zodanig gemonteerd dat ze allemaal draaien 
als het eerste wiel (met Theofiel erop) in beweging gezet wordt. 

Hoe zal het tandwiel met Jommeke erop bewegen als Theofiel 
in wijzerzin draait?
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	a. De computer

	b. De kleurentelevisie

	c. De cd-speler

Jommeke bestaat al 60 jaar en 
viert daarom dit jaar zijn 
verjaardag. 
Dat betekent dat er sinds het eerste album 
en nu al heel veel veranderd is in de we-
reld. Zo bestonden in 1955 nog heel veel 
elektronische apparaten niet die nu wel 
bestaan. 

Welk van de volgende elektronische apparaten bestond op 
dat ogenblik wel al? 

Een tip: Eén van de drie toestellen bestaat sinds 1967. Het tweede 
werd in 1938 eerst uitgevonden, maar kwam pas in 1975 op de 
markt. Het derde is pas in 1982 uitgevonden. 
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	a.  8

	b. 10

	c. 12

Jommeke heeft in Rotterdam de kubuswoningen van 
architect Piet Blom gezien en wil samen met zijn vrienden op 
Paradijseiland ook zo’n kubuswoning bouwen. 

Hier zie je hen al 6 balken slepen naar de bouwwerf. Met deze bal-
ken kan je de ribben van de kubus maken.
 

Hoeveel balken hebben ze in totaal nodig om een kubus te 
bouwen? 
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Op een dag gaat Jommeke 
met Annemieke naar 
de speeltuin. Naast een 
klimtoren staat daar ook een 
wipplank. Jammer genoeg 
weegt Jommeke 5 kg 
zwaarder dan Annemieke, 
waardoor hij altijd beneden 
blijft zitten, en zij boven 
hangt.

Ook Pekkie is mee, en die weegt 10 kilogram. 
 

Waar moet Pekkie op de wip gaan zitten om het wippen eerlijk 
te maken? 

	a.  Op plaats A

	b. Op plaats B

	c. Op plaats C
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	a.  Hij warmt de cocktail eerst op, en doet dan de suiker in het 
  drankje. Hij wacht even, en plaatst daarna de cocktail in de
  koelkast zodat hij terug afkoelt.

	b. Hij koelt eerste de cocktail af tot hij bijna bevriest, en mengt
  dan de suiker in het drankje. 

	c. Hij kan de suiker niet laten oplossen in het drankje, dat zal
  nooit lukken.

Zoals jullie weten drinkt Flip graag een drankje. 
Als hij een cocktail wil maken met alcohol en citroensap, dan is die 
veel te zuur. Daarom strooit hij suiker in het te zure drankje net voor 
hij de cocktail wil opdrinken. Maar die suiker zinkt gewoon naar de 
bodem en lost niet op. 

Hoe kon Flip dit probleem opgelost hebben?
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	a. Licht

	b. Wind

	c. Aardolie

Niet alleen Gobelijn vond 
manieren uit om elektriciteit te maken. Er 
zijn heel veel manieren om dat te doen. De 
twee belangrijkste manieren zijn het ver-
branden van grondstoffen (olie, gas, steen-
kool) en het opwekken van energie door 
kernreacties. Andere manieren om elek-
triciteit te produceren maken gebruik van 
natuurlijke elementen zoals zonlicht, wind 
en stromend water...

Soms kan ook het omgekeerde 
proces, soms niet. 

 

Wat kun je met behulp van elektriciteit NIET maken?
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	a. Het dunne rode plaatje

	b. Het dikke rode blokje

	c. Het dunne gele plaatje

Jommeke heeft met lego een
autootje gebouwd, zoals je op de figuur 
hieronder kan zien. 
  

Welk stukje heeft hij daarvoor zeker gebruikt? 
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Om de robot Melanie te besturen heeft 
Professor Gobelijn een simpel idee uit-
gewerkt. Melanie luistert naar de com-
mando’s die je verstuurt en doet vervol-
gens wat je vraagt. Ze begrijpt echter 
maar 2 commando’s, nl. “stap” en “links”.

Hoe kun je de robot zich laten verplaatsen zoals op het schema? 

	a. STAP, RECHTS, STAP

	b. LINKS, LINKS, LINKS, STAP

	c. STAP, LINKS, LINKS, LINKS, STAP
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	a. Een Homo Sapiens (leefde vanaf  100.000 jaar geleden tot nu)

	b. Een Homo Neanderthalensis (leefde ongeveer 250.000 jaar geleden)

	c. Een Homo Erectus (leefde ongeveer 1,8 miljoen jaar geleden)

Tijdens een reis in Afrika komt Pekkie plotseling 
de tent ingewandeld met een bot in zijn bek. Het 
bot lijkt verdacht veel op dat van een mens, of 
dat van een van onze voorouders. Om na te gaan 
of het inderdaad over een oud bot gaat, kijkt 
men naar de hoeveelheid radioactieve koolstof 
die zich in de beenderen bevindt (C14-datering). 

Als je een heel recent bot 
bekijkt, dan verwacht je 
daar een bepaalde hoe-
veelheid van dat materi-
aal, maar die hoeveelheid 
zakt na verloop van de tijd 
heel snel (vanwege een 
proces dat radioactief ver-
val genoemd wordt, zie 

grafiek).  De hoeveelheid C14 die gevonden werd in het door Pek-
kie opgegraven bot is slechts 0,005%. 

Over welk type mens gaat het dan?
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	a. 6

	b. 7

	c. 8

Hier zie je Jommeke telefoneren
met zijn GSM. Om die GSM op te laden 
hangt hij zijn GSM met een USB-kabel aan 
de computer vast. Zo’n USB-kabel bestaat 
eigenlijk uit 4 kleinere kabeltjes die met 4 
contactpunten verbonden zijn met de com-

puter. 2 draadjes zorgen voor de stroomtoevoer, en de 2 andere 
draadjes worden gebruikt om het toestel langs de ene kant met 
het toestel aan de an-
dere kant te laten com-
municeren. 
Zo kun je bijvoorbeeld 
muziekbestanden op 
je GSM downloaden, en 
foto’s van je GSM naar je computer uploaden. 
Het versturen van die informatie gebeurt met een digitaal signaal 
dat enkel bestaat uit de codes 0 en 1. Zo krijg je bijvoorbeeld een 
signaal zoals 0001011010010110. Dit digitaal signaal kan naar nor-
male getallen omgevormd worden door de volgende tabel te ge-
bruiken:

Decimaal getal Binair getal
0 000
1 001
2 010
3 011
4 100
5 101
...

Met welk decimaal getal zal het binaire getal 111 overeen-
stemmen?
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	a.  Hout

	b. PVC

	c. Aluminium

Bij het bouwen of het 
renoveren van een huis 
moet je tegenwoordig 
veel rekening houden met 
milieunormen. Ook Gobe-
lijn moet zijn huis aanpas-
sen om te voldoen aan de 
nieuwe verplichtingen.  
De houten ramen met enkele beglazing moeten na 60 jaar vervan-
gen worden.

Hij bekijkt de technische specificaties van drie types ramen waar-
voor hij een prijs kreeg, en vindt daarop de U-waarde terug, die 
overeenstemt met hoeveelheid warmte die per vierkante meter 
door een raam heen en weer stroomt als het temperatuursverschil 
tussen de 2 kanten 1 graad bedraagt. 

Welke ramen isoleren best? 


