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Vraag 1 – Antwoord a 

Het moeilijke aan deze vraag is dat je niet enkel 
moet rekening houden met de massa van de 
dozen, maar ook met de plaats waar de dozen 
zich bevinden. De wipplank zal namelijk naar 
beneden doorkantelen waar het 
krachtenmoment het grootst is. Dit fysische 
moment is bij benadering gelijk aan het product 
van de massa met de afstand ten opzichte van 
het scharnierpunt: afstand x massa. Zo kan een 
grote massa dichtbij het evenwichtspunt verliezen van een lichte 
massa die zich veel verder van dat evenwichtspunt bevindt, zoals 
hiernaast getoond wordt.  

Doos C weegt zeker iets, en dus weet je zeker dat doos A zwaarder is 
dan doos B, die zich even ver van het evenwichtspunt bevindt. Doos 
C kan wel niet zwaarder zijn dan doos A, want ze bevindt zich verder 
van het evenwichtspunt. Moest ze wel zwaarder zijn, dan zou de wip 
zeker kantelen naar de rechterkant. Bijgevolg kan alleen maar doos A 
de zwaarste zijn.  
 

Vraag 2 – Antwoord a  

De auto van Jill en haar mama staat op verdieping -3 geparkeerd, 
daar nemen ze de lift tot de 2e verdieping (blauw op de figuur). Of 
die auto nu op -3 of -1 stond, maakt niets uit, want ze stappen op 
verdieping +2 uit. Na de lange gang stijgen ze met een lift opnieuw 3 
verdiepingen, en stappen dus uit op verdieping 5 (oranje). Na een 
begeleide wandeling zakt Jill één verdieping met de trap (groen) om 
zo op verdieping 4 te eindigen.  
 

Vraag 3 – Antwoord b 

De RGB-benaming die wereldwijd gebruikt wordt, is gebaseerd op de Engelse 
taal, waar de basiskleuren red, green en blue zijn, of in het Nederlands rood, 
groen en blauw. Hiernaast zie je hoe je met deze drie basiskleuren de andere 
kleuren kunt vormen.  

 

 
 



Vraag 4 – Antwoord a 

Chlorofiel wordt ook soms bladgroen genoemd, en is een kleurstof die zich in bladeren bevindt en 
waarmee licht opgevangen wordt. De energie die het licht meedraagt, wordt omgezet in chemische 
energie die gebruikt wordt voor de fotosynthese.  

 

Vraag 5 – Antwoord a 

De drie mogelijkheden die Kareltje kan volgen worden op de figuur 
hiernaast aangegeven. Pad a leidt tot aan de gewenste finish. Ook 
pad c passeert, na een omweg, aan de finish, maar stopt daar niet, 
en is dus verkeerd. Pad b gaat helemaal de verkeerde kant uit. 
 

Vraag 6 – Antwoord b 

Als je een zwaar voorwerp, zoals een steen, onder 
water houdt en loslaat, dan zinkt die steen naar de 
bodem. Als je een plastieken bal onder water duwt en 
loslaat, dan stijgt die bal naar boven. Zware dingen zinken dus, terwijl lichte voorwerpen 
drijven. Dat is ook zo voor verschillende vloeistoffen, waar de zwaarste vloeistof (dus de 
blauwe, omdat er meest suiker in zit) naar beneden zal zinken, en de lichtste vloeistof 
(rood dus) zich bovenaan bevindt. We krijgen dus een streepjescoctail, zoals hiernaast.  

 

Vraag 7 – Antwoord b  

Voor het oplossen van de binero zullen we eerst en vooral voorwaarde 3 
gebruiken, die zegt dat elke rij evenveel nullen als eentjes moet 
bevatten. Omdat het hier een 4x4 binero is, betekent dat 2 nullen en 2 
eentjes. We kunnen dus de groene nullen invullen in twee kolommen en 
1 rij. In twee horizontale rijen kunnen we daarna de rode eentjes 
invullen, om dezelfde reden. Vervolgens kunnen we in de 2e kolom een 
blauwe nul invullen, en daarna ook de witte 1 in het rode vakje rechts 
onderaan. Het was ook mogelijk om er op een andere manier te 
geraken, maar via elke methode krijg je hetzelfde resultaat. 
 

Vraag 8 – Antwoord a  

Om de stroomkring volledig te maken, moeten de batterijen in serie 
geschakeld worden. Dat kan enkel door een plus van de ene batterij 
aan de min te koppelen van een andere batterij. Zo krijgt men de 
gewenste spanning (3 ∙ 1,5𝑉 = 4,5𝑉). Enkel in situatie A is dat het 
geval, want in B hangen 2 plus-polen aan elkaar, en 2 min-polen, en 
in situatie C hangen 2 min-polen aan elkaar.  
 

  



Vraag 9 – Antwoord b 

Als het gewicht langs de rechterzijde de balk naar beneden trekt, 
zal die als het ware scharnieren rond het verbindingspunt in 
wijzerzin (dikke rode pijl). Kabel A en C zullen bijgevolg minder 
aangespannen worden, en zeker deze beweging niet 
tegenhouden. Moesten het steunbalken geweest zijn, dan zou dit 
wel het geval geweest zijn. Kabel B daarentegen wordt 
uitgerokken, en zal dus een tegenwerkende kracht veroorzaken, 
en de dwarsbalk daardoor op haar plaats houden. 
 

Vraag 10 – Antwoord c 

Enkel bij het wildverband is het mogelijk dat er in het 
bovenaanzicht een combinatie van stenen die volgens de 
lengterichting en volgende breedterichting georiënteerd 
zijn. Bij het halfsteenverband liggen alle stenen volgens de 
lengterichting, en bij het staand verband zijn ze op de ene 
laag allemaal volgens de lengterichting, en bij de andere laag 
allemaal dwars op de lengterichting georiënteerd. 
 

Vraag 11 – Antwoord c 

Het speciale van de schakeling die hier gemaakt wordt, is dat je, bij het omschakelen van 1 van de 
schakelaars, telkens de toestand van het licht moet veranderen. Ofwel gaat het licht uit (als het aan 
was), ofwel gaat het licht aan (als het uit was). We kunnen de AND, OR en XOR-schakeling bekijken, 
om te zien waar dat het geval is.  

 

Bij de AND-schakeling, zie je dat het omschakelen van de 2e schakelaar in de situatie bovenaan wel 
het verwachtte effect oplevert, maar dat dit niet het geval is bij de situatie onderaan (waarbij 
schakelaar 1 in de B-positie blijft staan, en schakelaar 2 van B naar A geschakeld wordt). Bij de OR-
schakeling levert het omschakelen van de 2e schakelaar van A naar B niet het gewenste effect op als 
schakelaar 1 zich in de A-stand bevindt. Bij de XOR-schakeling daarentegen levert elke overgang 
waarbij 1 schakelaar omgeschakeld wordt wel een verandering van de verlichting op. De vier 
mogelijk overgangen (schakelaar 1 van A naar B, of van B naar A, terwijl schakelaar 2 niet wijzigt, en 
omgekeerd), zorgen voor het gewenste effect. 



Vraag 12 – Antwoord c 

Sommige dieren houden een winterslaap omdat ze door gebrek aan 
voeding genoodzaakt zijn om het wat rustiger aan te doen. 
Eekhoorntjes, zoals op de foto, leggen een kleine voorraad aan om 
tijdens de weinige momenten dat ze wakker zijn toch iets te eten te 

hebben. Andere dieren die een winterslaap houden zijn bijvoorbeeld egels, vleermuizen en sommige 
schildpadden, kikkers en slangen.  
 

Vraag 13 – Antwoord b 

Hiernaast zie je de procedure waarmee de toren op de juiste manier 
opgebouwd krijgt. Deze procedure stemt overeen met antwoord b. 
 

Vraag 14 – Antwoord b 

Aangezien 1 kilogram gelijk is aan 1000 gram, en 1 gram gelijk is aan 1000 
milligram, kunnen we zien dat 1 kilogram gelijks is aan 1000 x 1000 
milligram, dus 1 kilogram is gelijk aan 1000000 of 1 miljoen milligram. Als je 
dus 1 kg of 1 miljoen milligram vlees zou hebben, heb je 1 milligram nitriet 
nodig (1 miljoenste). Dus als je 10x zoveel vlees hebt, heb je ook 10x zoveel 
nitriet, ofwel 10 milligram nitriet nodig.  
 

Vraag 15 – Antwoord a 

Als we het stuk dat we moeten weghalen roteren rond 
zijn as, zien we al vlug waar het stuk vandaan komt, en 
wordt het inzicht heel wat eenvoudiger, zoals op de 
ingevoegde figuur te zien is.  
 

Vraag 16 – Antwoord c 

De bliksem zoek de kortste weg tussen de wolken en 
het aardoppervlakte, en dus is een grote boom een 
slechte plaats om onder te schuilen. Een vijver is dat 
ook, omdat water elektriciteit kan geleiden. Binnen in 
een auto is het veilig, omdat het metalen omhulsel van de wagen de elektriciteit zal geleiden naar de 

onderkant, waar de elektriciteit opnieuw zal overslaan naar de 
grond, of via de regen die over de wielen/banden stroomt naar 
de grond verdwijnt. Zo’n metalen omhulsel wordt een kooi van 
Faraday genoemd, naar de wetenschapper die dit fenomeen 
bestudeerde enkele honderden jaren geleden. Hiernaast zie je 
een kunstmatig opgewekte bliksem, en een persoon die in zo’n 
kooi bevindt en ongedeerd blijft. 

  



Vraag 17 – Antwoord c 

Als het groene tandwiel in wijzerzin draait, zullen zowel het oranje 
tandwiel als het blauwe tandwiel in tegenwijzerzin willen draaien. Als je 
echter het contact tussen het oranje en het blauwe tandwiel bekijkt, dan 
draait de bovenzijde van het blauwe wiel naar links, terwijl de onderkant 
van het oranje wiel naar rechts probeert te draaien, wat niet kan. Dus het 
systeem zal blokkeren. 
 

Vraag 18 – Antwoord c 

Het volume van de trein zou je kunnen beschrijven als het product van de 
lengte, de breedte en de hoogte. Alles wordt 2x2x2 keer groter, dus 8 
keer groter. Bijgevolg zal de massa ook met een factor 8 stijgen, en is de 
totale massa van de dubbel zo grote trein tot 8 kilogram gestegen.  
 

Vraag 19 – Antwoord b 

Een grillrooster bestaat uit een metaal met een grote weerstandswaarde. Dit betekent dat het 
moeilijk is voor de elektrische stroom om doorheen het materiaal te stromen, en dat een deel van de 
elektrische energie omgezet wordt in warmte-energie.  
 

Vraag 20 – Antwoord a 

De nerven van een plant kun je vergelijken met onze aders. Enerzijds wordt via de 
nerven water en voedingsstoffen uit de grond naar de bladeren getransporteerd. 
In de bladeren worden door het zonlicht via fotosynthese de zogenaamde 
assimilaten – zoals glucose – aangemaakt, die op hun beurt via de nerven naar de 
rest van de plant getransporteerd worden, om daar bijvoorbeeld voor grote 
vruchten te zorgen.   

 

Vraag 21 – Antwoord c 

Cloud betekent in het Engels wolk, en slaat op een 
informatica-begrip dat aangeeft dat je gegevens niet langer 
lokaal op je eigen computer bewaart, maar ergens op een 
computer in één of ander datacenter, waar een hele batterij 
gegevens opgeslagen worden, zonder dat de gebruiker de 
echte locatie van zijn gegevens kent. Op die manier kun je die 
data raadplegen van op elke computer ter wereld die toegang 
tot dat datacenter heeft (via het internet), en dus ook via je 
GSM of tablet. Zo kun je bijvoorbeeld op school toch aan de 
gegevens die je vanop je eigen computer thuis op die 
dataserver gezet hebt, zonder dat je één of andere fysieke 
overbrenging (via een USB-stick of een CD-rom of DVD) nodig hebt.  



Vraag 22 – Antwoord a 

Bij het ontbindingsproces van dieren komen veel afbraakproducten vrij, die de specifieke 
rottingsgeur veroorzaken. Onder deze afbraakproducten bevinden zich voor de mens soms zeer 
giftige stoffen zoals waterstofsulfide en pyridine. Die zouden via het leidingwater verspreid kunnen 
worden en bij de mensen die van dat leidingswater drinken ziektes veroorzaken… 
 

Vraag 23 – Antwoord a 

De puzzel moet opgebouwd worden zoals rechts getoond wordt. 
Optie 1 is dus de juiste keuze... 
 

Vraag 24 – Antwoord a 

Elektriciteit wordt getransporteerd door ladingen die aanwezig zijn in bepaalde materialen/stoffen. 
In alle stoffen komen elektronen voor, maar meestal hangen die vast en kunnen ze dus niet stromen 
doorheen de stof. Bij metalen is dat anders, en zijn er vrije elektronen die los bewegen doorheen de 
stof. Daardoor kunnen die elektriciteit geleiden. Dat is bij stenen niet het geval. Antwoord a is dus 
correct.  
 

Vraag 25 – Antwoord a 

Voor een heel grote en zware voetballer zoals 
Romelu Lukaku is het moeilijker om rap af te 
remmen of om rond zijn as te draaien dan voor een 
kleine licht voetballertje zoals Eden Hazard. Dat is 
hetzelfde voor de auto met de caravan. Omdat die 
trager tot stilstand zal komen, is het nodig dat Elsa 
vlugger begint te remmen, om toch op tijd voor het 
rode licht stil te kunnen staan… 

Vraag 26 – Antwoord c 

Zoals je op de figuur hiernaast ziet, zijn er 
exact 16 huizen waar je niet achteraan het 
huis kunt geraken zonder door de woning 
of garage te passeren (met een zwarte pijl 
aangegeven). Van de huizen die met een 
rode pijl zijn aangegeven, zou je ook 
kunnen zeggen dat je er enkel via de tuin 
van de buren geraakt, omdat de garage tot 
op de perceelgrens gebouwd is, maar die 
optie werd niet bij de antwoorden 
vermeld, dus door eliminatie kon je 
afleiden dat het correct antwoord c was.  



Vraag 27 – Antwoord a 

Zowel antwoord a en b omschrijven methodes waarmee het 
mogelijk is de snelheid en de totale afstand te bepalen, maar 
het grote onderscheid tussen de 2 antwoorden is dat de GPS 
van Madeleine een wegenkaart kan beschrijven waarop te 
zien is hoe ze aan het fietsen is. Een sensor die telt hoeveel 
toeren het wiel draait kan onmogelijk weten of je naar links of 
rechts opgedraaid bent, dus dat kan enkel met 
satellietgegevens. Door van meerdere satellieten, die zich op verschillende plaatsen bevinden 
signalen te ontvangen, kan de GPS berekenen waar je je precies op Aarde bevindt. 
 

Vraag 28 – Antwoord b 

Volgens het woordenboek betekent ‘resistent’ in staat om 
weerstand te bieden tegen. Uiteraard zijn mensen dus in feite 
altijd resistent tegen antibiotica, want anders zouden we sterven 
als we antibiotica innemen. Zo’n antibioticum is een stof die 
specifiek inwerkt op de bacteriën die je ziek maken. Helaas 
betekent resistent tegen antibiotica dus niet dat je automatisch 
meer weerstand hebt tegen ziektes, maar wel tegen de werking 
van de antibiotica zelf. In feite betekent het dat de bacteriën die 

normaal zouden uitgeschakeld worden door de geneesmiddelen plots die antibiotica kunnen 
weerstaan, en dus niet langer afsterven. Daarom moet de blootstelling aan antibiotica binnen de 
perken gehouden worden, zodat de bacteriën er niet ‘gewoon’ aan geraken.  
 

Vraag 29 – Antwoord c 

De foto die bij de vraag hoort toont een grafiek die gebaseerd is op de getallen naast die figuur. 
Boven de figuur zie je een formule staan. Die heeft maken met de waarde die in de opgelichte cel 
(B3) terug te vinden is. Elk getal in die kolom is het resultaat van zo’n formule. Er wordt dus 
gerekend, en die berekeningen kunnen eventueel als grafiek voorgesteld worden. Antwoord c is dus 
correct.  
 

Vraag 30 – Antwoord c 

Hiernaast zie je een grafische voorstelling van zwavelzuur. 
De grijze bolletjes komen overeen met het chemische 
element waterstof H. Hiervan zijn er in een zwavelzuur-
molecule (dit is een verbinding van verschillende elementen) 
2 aanwezig, zoals uit de naam 𝐻2𝑆𝑂4 af te leiden valt. 
Verder zit in de molecule ook 1-zwavel deeltje of atoom 
(element S, geel op de figuur), en 4 zuurstofatomen (O, rood 
bolletje op de figuur). In totaal heb je dus 7 atomen.  



Vraag 31 – Antwoord b 

Het tennisveld heeft een totale breedte van 
10,97m. Deze volledige breedte wordt gebuikt 
voor het dubbelspel, waar langs beide zijden 
van het net 2 tennissers spelen. Voor het enkelspel, waarbij langs elke zijde maar 1 speler of 
speelster speelt, is dit niet te belopen, en daarom beperkt men dan de breedte tot 8,23m. Dat 
betekent dat er langs beide kanten een even brede strook niet meer gebruikt wordt. Van deze strook 
wordt hier de breedte gevraagd. Het verschil tussen 10,97m en 8,23m is de totale breedte van de 2 
stroken samen, dus de breedte van 1 strook wordt dan:  

?=
10,97 − 8,23

2 =
2,74
2 = 1,37𝑚 

 

Vraag 32 – Antwoord a 

Zoals in de oplossing van vraag 3 al werd beschreven kun je wit licht 
maken door rood, groen en blauw licht met elkaar te combineren. Als 
het blauwe LEDje hier kapot is, dan blijven enkel het rode en het 
groene LEDje actief licht uitsturen. Uit het kleurendiagram zie je dat de 
combinatie van rood en groen licht geel licht oplevert.  


