
VJTO 2015 – ANTWOORDEN VOORRONDE 

Vraag 1 – Antwoord c 

Sommige kazen moeten nadat ze gemaakt worden een viertal weken 

rijpen in een rijplokaal. Tijdens dat rijpen ontstaat er koolzuurgas in de 

kaas. Dat koolzuurgas wordt veroorzaakt door kleine bacteriën die zich 

in de kaas bevinden. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de 

mate waarin de koeien hooi gegeten hebben bepaalt hoeveel gaten er 

in de kaas zullen zitten. Vandaar dat veel Zwitserse kaassoorten veel 

gaten vertonen, omdat de koeien daar grazen op de wilde bergweiden. 

De gasbelletjes die ontstaan vormen de gaten, en kun je eigenlijk 

vergelijken met de prikbelletjes die vrijkomen in limonade en cola.  
 

Vraag 2 – Antwoord c  

Om deze vraag op te lossen zullen we een beetje rekenen. Voor het bier heb 

je 5% alcohol van de 60cl, dus dat is 3cl. Bij de champagne heb je 10% alcohol 

van de 30cl, dus opnieuw gaat het om 3cl. Voor de tequila heb je een 

alcoholpercentage van 40% op in totaal 15cl. Hier gaat het dus in totaal om 

6cl alcohol. Bijgevolg zal Flip zich het meest dronken voelen na het drinken 

van de glaasjes tequila. 
 

Vraag 3 – Antwoord b 

Hier is optie a nutteloos, want dan zal de grasmachine nog steeds proberen rechtdoor te rijden als ze 

tegen de omheining aanbotst. Er is geen enkele manier waarop die grasmachine daarna zichzelf zal 

omdraaien om verder te rijden. Bij optie c bestuurt Flip de grasmachine, en dus is de besturing in dat 

geval niet automatisch. Als de grasmachine echter uitgerust is met genoeg 

elektronica en op die manier haar eigen positie kan bepalen, dan kan het 

geprogrammeerde toestel zijn eigen beweging corrigeren om op die 

manier gans het grasveld te maaien. Optie b is daarom juist. Dit wordt ook 

effectief gebruikt tegenwoordig, bij de robotmaaiers die verkocht worden.  
 

Vraag 4 – Antwoord b 

Flippa heeft een linkervleugel (rechts op de figuur) die rood is. Dat betekent dat haar lijfje niet rood 

kan zijn, maar enkel groen of blauw. Als haar lijfje groen is, dan kan haar rechtervleugel niet groen 

zijn, maar wel rood of blauw. Als haar lijfje blauw is, kan haar rechtervleugel niet blauw zijn, maar 

wel rood of groen. Bijgevolg krijg je 4 mogelijkheden: optie b.  



Vraag 5 – Antwoord a 

Als je een toetsenbord erbij neemt, zul je 

zien dat op de bovenste lijn letters van 

links naar rechts ofwel QWERTY ofwel 

AZERTY te lezen is. De volgorde van de 

letters is zodanig gekozen dat de meeste 

woorden op die manier makkelijkst getypt 

kan worden. Zo zou het redelijk moeilijk 

zijn om een normale tekst te tikken als de 

‘E’ of ‘e’, de meest voorkomende letter, 

met de pink van de rechterhand zou 

moeten ingetikt worden, zoals de ‘P’ of ‘p’ nu. (tel gerust dit antwoord eens na, dan zie je dat er 110x 

de letter e gebruikt werd, terwijl er maar 10x een p voorkwam). AZERTY wordt vooral in België en 

Frankrijk gebruikt, en is gebaseerd op het gemakkelijk kunnen tikken van een Franse tekst… QWERTY 

wordt wereldwijd meest gebruikt.  
 

Vraag 6 – Antwoord c 

Dit is een redelijk moeilijke vraag. De bol vliegt horizontaal 

vooruit met een snelheid van 200km/u op het moment dat ze defect gaat. De 

kracht die de bol vooruit duwt valt op dat moment weg, waardoor de voorwaartse snelheid 

zal afnemen. De bal begint daardoor ook naar beneden te vallen, en zal op die manier steeds 

rapper en rapper naar beneden vallen. Dus horizontaal (plat) gaat de snelheid van 200km/u naar 

0km/u gedurende een bepaalde tijd, maar verticaal (naar beneden) gaat de snelheid van 0km/u naar 

misschien wel 350 km/u terwijl de bol neerstort. Als je die twee snelheden met elkaar combineert 

(zie figuur rechts), krijg je grafiek 3.  
 

Vraag 7 – Antwoord b  

Als Choco een geluidssensor zou gebruiken, zou het alarm ook telkens afgaan als er een vogel fluit, 

wat niet de bedoeling kan zijn. De optie met de vochtige mat is redelijk zinloos, want als hij die 

voetsporen kan zien, kan hij ook de persoon ziet die die voetsporen veroorzaakt heeft. De enige 

zinvolle alarmtechnologie die hij kan gebruiken is een bewegingssensor bij het hek . Soms zal dat ook 

wel eens een alarm veroorzaken als een kleine vogel heel dichtbij de sensor vliegt, maar dat is 

redelijk onwaarschijnlijk.  
 

Vraag 8 – Antwoord b  

De zijwand van het hok van Pekkie heeft een lengte van 1m en een 

hoogte van 60cm. De totale oppervlakte is bijgevolg 𝑙 × 𝑏 = 1 × 0,6 =

0,6𝑚2. Eén plank heeft een oppervlakte van 0,5 × 0,2 = 0,1𝑚2, dus zul 

je er al minstens 6 nodig hebben. Op de figuur hiernaast zie je dat 6 planken perfect het volledige 

oppervlak kunnen vullen. Met de lengte van 50cm kun je door 2 planken naast elkaar te leggen de 

volledige lengte bekleden. 3 planken van 20cm hoogte boven elkaar leveren ook de gevraagde 

hoogte van 60cm op.  



Vraag 9 – Antwoord c  

Hier wordt de wet voor behoud van energie gebruikt. Je weet uit ervaring wel dat je een zwaar 

voorwerp met dezelfde kracht minder ver kan smijten dan een licht voorwerp, dat je met grote 

snelheid kan lanceren. Dit principe kan hier ook gebruikt worden. In de veronderstelling dat er geen 

energie verloren gaat na het stoten tegen bal 1, zal die met een bepaalde snelheid over de tafel 

rollen. Bij de botsing met het kleine zwarte balletje, wordt de energie van de rode bal (die tot 

stilstand komt) doorgegeven aan het lichte balletje. Omdat dat balletje lichter is, zal het met dezelfde 

energie vlugger bewegen. Bij de botsing met de grote gele bol gebeurt hetzelfde nog een keer. De 

energie die het zwarte balletje bezit wordt doorgegeven naar de grote gele bal, die zwaarder is en 

bijgevolg trager zal verderrollen. Omdat bal 3 groter is dan bal 1, zal de snelheid van de gele bal 

kleiner zijn dan van de rode, zoals antwoord c aangeeft.  
 

Vraag 10 – Antwoord b 

Om het antwoord op deze vraag te weten, volstaat het om te 

denken aan het verschil tussen drijven en zinken. Een plastieken 

voetbal drijft op de vijver, terwijl een zware steen naar de 

bodem zinkt. Dat is zo omdat de voetbal minder weegt dan het 

water (de soortelijke massa of de massadichtheid is kleiner dan 

van water), terwijl de kei meer weegt. Diezelfde redenering kan 

ook gemaakt worden bij gassen (zo stijgt een warme luchtballon op omdat warme lucht minder 

weegt dan koude lucht). Een ballon gevuld met licht helium-gas stijgt omhoog, een met de mond 

opgeblazen ballon zakt naar de grond… Het juiste antwoord is b.  
 

Vraag 11 – Antwoord c 

Elektrische stroom kan door een 

elektrische draad stromen. In een 

gloeilamp zit er ook een draad waar de 

stroom doorheen kan. Nu is dat wegens 

het defect van lamp B niet meer mogelijk 

door die lamp. De stroom kan wel nog door 

lamp C stromen, net zoals door lamp A en 

D. Bijgevolg blijven er 3 lampen branden. Lamp C zal zelfs wat helderder branden dan eerst het geval 

was, omdat toen een deel van de elektriciteit langs lamp B passeerde.  
 

Vraag 12 – Antwoord c 

Van het vierkant is het redelijk evident 

dat je het kunt opdelen in kleinere 

vierkanten. Ook bij de driehoek is 

gemakkelijk in te zien dat een opdeling in 

4 kleinere driehoeken mogelijk is. Enkel voor de 3e vorm is dit niet zo vanzelfsprekend, maar zoals je 

op de figuur rechts kunt zien, is het wel degelijk mogelijk. Het juiste antwoord is dus antwoord c. 



Vraag 13 – Antwoord a 

Draadloos betekent, zoals het woord het zegt, dat er geen draad nodig is. De draad die vervangen 

wordt bij ‘draadloos’ internet is niet het elektriciteitssnoer, waar zonder elektrische stroom zal de 

computer maar eventjes kunnen werken (met behulp van de interne batterij), daarna moet hij terug 

op het elektriciteitsnet aangesloten worden. Wat wel bedoeld wordt is dat het internet via 

elektromagnetische golven in het huis van Annemieke en Rozemieke rondgestuurd wordt door een 

lokale zender, en dat de computers die informatie via een antenne kunnen opvangen. Er moet dus 

een zender in het huis aanwezig zijn, die via een kabel met het bedrade internet verbonden is.  
 

Vraag 14 – Antwoord b 

Uit de gegevens die meegedragen worden door de eicel, en door de zaadcel wordt het uiterlijk van 

de baby bepaald. Als je een tweeling hebt die gevormd wordt door de 

bevruchting van 1 eicel door 1 zaadcel, moeten de 2 kindjes heel sterk op 

elkaar lijken, en zeker hetzelfde geslacht hebben. Op foto 2 zie je hier een 

jongen en een meisje, waardoor je kunt besluiten dat dit zeker een twee-

eiige  tweeling is.  
 

Vraag 15 – Antwoord a 

Er bestaan voor de mindstorm-robots een aantal extra sensoren, 

waarmee de robot heel veel uit zijn omgeving kan leren. Hier kan met 

de lichtsensor het grote verschil in lichtniveau tussen donker (nacht) 

en helder (overdag) opmeten. Een temperatuursensor is op dit 

moment niet geïnstalleerd, en met een tastsensor kan de robot wel de 

omgeving aftasten, maar hij heeft een gyroscoopsensor nodig om zijn 

oriëntatie te bepalen. Zo’n sensor wordt in veel GSM’s en tablets 

ingebouwd om onder andere balanceerspelletjes te spelen.  
 

Vraag 16 – Antwoord c 

Op de foto hiernaast zie je de benen van een kleine jongen die over 

eieren loopt. Het blijkt uit experimenten zo te zijn dan een plankje dat 

geplaatst wordt op 4 eieren (in de hoeken) een massa van ongeveer 

10-12kg kan dragen. Hier hebben we 9 eieren, wat met een massa van 

ongeveer 25kg overeenstemt. Flip, is een papegaai, en zo’n vogel 

weegt maximaal 1 tot anderhalve kilogram. Choco is een kleine 

chimpansee. Een volwassen chimpansee kan tot 40kg wegen, maar dat 

is Choco zeker nog niet. Zijn massa kan op 10-15kg geschat worden. 

Jommeke is een 10-jarige jongen, en volgens de gemiddelde groeicurves van Kind en Gezin weegt 

zo’n jongen ongeveer 35kg, wat boven de draaglimiet voor de 9 eieren is. Jommeke zal dus door de 

eieren heen zakken, wat niet het geval is voor Flip en voor Flip en Choco samen. 

Heb je al eens geprobeerd om een ei in je hand kapot te duwen?  Dat vereist echt veel kracht! 



Vraag 17 – Antwoord a 

45 graden is de ideale lanceringshoek om zo ver mogelijk te geraken.  

Gobelijn moet namelijk met twee zaken rekening houden:  

1. De vogel moet zo veel mogelijk tijd in de lucht doorbrengen en dat gaat het beste door in een 

hoge boogbaan te katapulteren.  

2. De vogel moet zo ver mogelijk komen en dat gaat het beste als hij ook een flinke horizontale 

snelheid krijgt.  

De ideale verdeling van energie over die twee richtingen krijg je als je onder een hoek van 45 graden 

lanceert.  
 

Vraag 18 – Antwoord b 

Om de vergroting te berekenen is het nodig om de 2 

afmetingen uit te drukken met dezelfde eenheid. We 

zullen de afmetingen uitdrukken in cm. 

10cm blijft uiteraard 10cm, maar de gistmolecule is ongeveer 1/10e van die foto breed, dus slechts 1 

cm. 

Als je weet dat 0,01mm overeenstemt met een honderdste van een millimeter, en dat er in 1cm 

10mm zitten, dan kun je 0,01mm schrijven als 0,001cm.  

Je krijgt dus een verhouding van 
1

0,001
=

10

0,01
=

100

0,1
=

1000

1
.  

De foto is dus 1000x groter dan de echte gistcel.  
 

Vraag 19 – Antwoord a 

Het licht in een gloeilamp wordt geproduceerd door de warm wordende 

gloeidraad. Het gas in de lamp speelt bij het produceren van licht helemaal 

geen rol. Als de gloeidraad breekt kan er geen elektrische stroom meer 

passeren en zal de lamp stuk zijn. Dat gebeurt, zoals in optie a gezegd wordt, 

doordat de gloeidraad te warm wordt en als het ware wegsmelt. De 

levensduur die op de verpakking vermeld staat is een gemiddelde waarde die 

aangeeft hoelang zo’n lamp normaalgezien zou kunnen meegaan, maar de ene lamp zal vlugger stuk 

gaan dan de andere.  
 

Vraag 20 – Antwoord b 

Als je kijkt naar het dieptezicht, zie je duidelijk dat het laagste stuk (rood) 

dikker is dan het laagje dat daarboven ligt (groen). Op het vooraanzicht is het 

omgekeerd en lijkt het alsof het onderste laagje het dunst is. Het vooraanzicht 

is dus verkeerd.  



Vraag 21 – Antwoord b 

Als je de joystick vooruit duwt, zou de vliegende schotel vooruit moeten vliegen. Dat is wat LIJN A in 

het programma zou moeten beschrijven. Optie b en c blijven mogelijk, omdat daar GaVooruit() op 

LIJN A staat. Als je de joystick gerust laat, zou het toestel moeten ter plaatse blijven hangen. Op LIJN 

B moet dus het commando BlijfZweven() staan.  
 

Vraag 22 – Antwoord b 

Hoe het tweede kindje van het koppel eruit zal zien 

heeft helemaal niets te maken met hoe het eerste 

kindje eruit ziet. Bijgevolg is de kans dat het kindje een 

volledig zwarte huidskleur heeft opnieuw ongeveer 

25%. Het kan dus zijn dat, als het koppel 4 kindjes heeft, 

die allevier zwart zijn. Het kan ook dat ze na het eerste 

zwarte kindje, telkens een blank kindje zullen krijgen.  
 

Vraag 23 – Antwoord b 

De elektronische componenten moeten via een 

geleidend materiaal aan het printbord bevestigd zijn, 

omdat ze stroom moeten geleiden. Met sterke lijm zal 

dat niet lukken, net zomin als met plakband. De 

weerstand zal aan het bord vast gesoldeerd moeten 

worden.  
 

Vraag 24 – Antwoord a 

Zonnepanelen werken enkel als de zon er bijna loodrecht op schijnt. De 

zon is meest krachtig rond de middag, als de zon in het zuiden zit, 

onderaan de figuur dus. Enkel in de zone waar professor Gobelijn woont 

kijken de zonnepanelen op dat ogenblik in de richting van de zon. Dus 

enkel zone 1 is perfect om zonnepanelen te plaatsen.  
 

Vraag 25 – Antwoord c 

Het zwaartepunt van de robot mag niet te ver weg van de centrale as 

van de robot verplaatst worden om het evenwicht te bewaren. Bij optie 

a blijft het zwaartepunt op de goeie plaats liggen, maar verliest de robot 

op een bepaald moment alle contact met de grond, waardoor de robot 

zal vallen. Bij optie twee wordt het zwaartepunt veel verplaatst als de 

ene arm voorwaarts gestrekt wordt, en zal de robot voorwaarts 

kantelen. Bij optie drie verschuift het zwaartepunt iets van naar links of rechts, maar dit wordt 

opgevangen door het feit dat de benen stevig op de vloer staan. Het zwaartepunt verschuift niet 

voor- of achterwaarts waardoor de robot blijft staan.  
 



Vraag 26 – Antwoord c 

Hier en daar vind je intussen elektrische laadpunten voor fietsen en 

auto’s, dus die technologie is intussen al gecommercialiseerd. Zo’n 

auto’s worden verkocht. Er zijn ook experimentele wagens die 

gebruik maken van water als brandstof. De elektrolyse-technologie 

die hiervoor gebruikt wordt, werd door Toyota al verwerkt in een 

prototype (zie ingevoegde foto). Een wagen die gras als brandstof 

gebruikt is nog niet ontwikkeld.  
 

Vraag 27 – Antwoord b 

Bliksem ontstaat door een botsing tussen 2 wolken. Door de wrijving van de wolk-deeltjes tegen 

elkaar ontstaat een elektrische spanning, die zorgt voor het ontstaan van een bliksemflits. Die 

bliksemflits is een elektrische ontlading en als die inslaat op 

een elektriciteitspaal, zal een heel hoge stroom/spanning 

doorheen het lokale elektriciteitsnet optreden. Zolang het 

TV-toestel met dit elektriciteitsnetwerk verbonden is, dus 

met de kabel in het stopcontact, zal de stroom- of 

spanningspiek schade aan het toestel aanbrengen. Zodra de 

stekker volledig uit het stopcontact genomen is, zal dit niet 

meer gebeuren tenzij de lucht heel vochtig is, en de stekker 

nog heel dichtbij het stopcontact  ligt (< 10cm) .  
 

Vraag 28 – Antwoord  a 

Als je weet dat de 6 bovenaan ligt, weet je al zeker dat je, om aan de 

onderkant te geraken, eerst een vlak moet tekenkomen dat langs zich langs 

de zijkant bevindt. Op de ontplooiing zie je dat dat ofwel de 4, 5, 3 of 2 zal 

zijn. Daarna moet je nog een stapje verdergaan, en kom je zoals op de figuur 

te zien is, bij de waarde 1 uit.  

 

 

 

 
 

Vraag 29 – Antwoord b 

Een snelheid geeft aan hoe vlug de positie van de robot verandert. Met 13 bedoel je 

dus bijvoorbeeld centimeter de wielen die door de motoren aangestuurd worden 

vooruit draaien. Met een waarde van bijvoorbeeld 4 zou de robot trager bewegen 

(minder centimeters afgelegd), maar met een waarde van – 13 draaien de motoren in 

tegengestelde zin, waardoor de robot achteruit zal bewegen. Een negatieve waarde 

voor de bocht betekent naar links rijden, een positieve bocht naar rechts rijden.  



Vraag 30 – Antwoord b 

Zoals je hiernaast kunt zien kwam het stukje van de vingerafdruk die gevonden 

werd uit vingerafdruk 2. Zo’n vingerafdruk is uniek en kan daarom fantastisch 

goed gebruikt worden om een dader te identificeren.  

 

 
 

Vraag 31 – Antwoord  a 

De GPS-sensor bevindt zich in het midden  van de bal en kan enkel de positie 

van de bal bepalen. Daarom kan die sensor nooit zinvolle informatie 

verschaffen over buitenspel (optie b) omdat daar de positie van de 

vooruitgeschoven speler van belang is op het ogenblik dat de bal gespeeld 

wordt (dat laatste kan door de sensor wel gezien worden). De positie van het 

muurtje spelers kan ook niet bepaald worden als je enkel de locatie van de bal 

kent. Je kunt wel bepalen of de locatie van de bal al dan niet over de doellijn 

is, want de locatie van de doellijn is perfect gekend.  

 

 

Vraag 32 – Antwoord b 

Als je naar beneden duikt zal de druk van het water sterk 

toenemen. Dat kun je zelfs in een zwembad van 3 meter diep 

voelen, vooral als je een grote verkoudheid hebt. Deze 

drukstijging wordt veroorzaakt door de bovenste waterlagen, 

die op de lagen eronder duwen omdat ze eigenlijk liefst naar 

beneden zouden bewegen. Je kunt het effect van de 

drukstijging als functie van de diepte ook zien als je in een 

waterfles gaatjes maakt op verschillende hoogtes.  

Wanneer je zal afdalen in het zwembad tot op 33 meter diepte, dan zal de druk die je aan de 

buitenkant van je oor voelt 4 keer groter zijn dan de druk aan het wateroppervlakte, terwijl de druk 

binnen in je oor, hetzelfde is als de druk aan het wateroppervlakte. Daardoor zou je trommelvlies 

heel sterk naar binnen geduwd worden, en misschien zelfs scheuren, wat vermeden moet worden.  


