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Raadsel 1 
 

Je kan met 1 emmer nooit de juiste hoeveelheid van 4 liter water 
afmeten, omdat de ene emmer te klein is, en de andere te groot. Als 
je de volgende procedure volgt lukt het wel! 

1. Je vult de grote emmer volledig met water. 
2. Je giet uit die grote emmer 3 liter in de kleine emmer, en 

houdt dus 2 liter over in de grote emmer! 
3. Je giet de kleine emmer leeg, en giet daarna de 2 liter uit de 

grote emmer terug in de kleine emmer. 
4. Je vult de grote emmer terug volledig met water (5 liter dus). 
5. Met de grote emmer vul je de kleine emmer bij tot hij 

volledig vol is. Omdat er in de kleine emmer al 2 liter water 
aanwezig was, kun je maar 1 extra liter in de kleine emmer 
gieten. 
Als je dat gedaan hebt, blijft er dus nog 4 liter over in de 
grote emmer, wat hier de bedoeling was. 

 

Raadsel 2 
 

Op de drie dozen staat telkens een bewering, maar slechts 1 van de 
beweringen is correct. We zullen nagaan wat elke bewering 
impliceert voor de andere beweringen. 

Stel dat we aannemen dat de auto zich in doos 1 bevindt: 

• Dan klopt de uitspraak op doos 1 
• Dan klopt ook de uitspraak op doos 2 
• Dan klopt de uitspraak op doos 3 niet 

Als de auto in doos 1 zou zitten, zijn er 2 uitspraken waar. Dat kan 
dus niet zo zijn, want 2 van de 3 uitspraken moeten leugens zijn. 

Stel dat we aannemen dat de auto zich in doos 2 bevindt:  

• Dan klopt de uitspraak op doos 1 niet 
• De uitspraak op doos 2 klopt dan ook niet, want de auto zou zich wel in de doos bevinden 
• De uitspraak op doos 3 klopt, want de auto bevindt zich in doos 2 



We mogen dus aannemen dat de auto zich 
effectief in doos 2 bevindt, maar zullen nog de 
laatste optie onderzoeken om dit te 
bevestigen. 

Als we aannemen dat de auto in doos 3 zit, 
dan vinden we: 

• De uitspraak op doos 1 klopt niet 
• De uitspraak op doos 2 klopt wel 
• De uitspraak op doos 3 klopt ook 

Bijgevolg zijn hier opnieuw 2 uitspraken juist, 
en staat er maar 1 leugen. Dat toont aan dat 
de auto zoals we al wisten NIET in door 3 zit, 
maar wel in doos 2.  

 

Raadsel 3 
 

Eigenlijk is dit geen echt raadsel maar een grapje. Het 
antwoord is ‘microchips’. Een microchip is een soort 
elektronische rekencomponent die op de elektronische 
borden binnenin de computer vaak gebruikt wordt. 

 

 

Sudoku 
 

Hier zien jullie de oplossing voor de 2x2 en 3x3 
sudoku. De oplossingsstrategie neerschrijven is geen 
goed idee, omdat er altijd meerdere wegen zijn die 
tot de juiste oplossing kunnen leiden. 

 

 

 

 

 



Zoek de 6 verschillen 
 

De zes verschillen zijn aangeduid op de figuur hieronder.  

 

Raadseltje 
 

Als je schakelaar A inschakelt, dan is er 1 kans op 3 dat de lamp 
op zolder aangaat. Als je onmiddellijk naar zolder loopt, dan zie 
je of de lamp licht geeft of niet. Als ze brandt, is A de juiste 
schakelaar, maar als ze niet brandt, dan kan je onmogelijk weten 
of het schakelaar B of C is die de lamp op zolder bedient.  

Geen goed idee dus.  

Als je echter eerst 10 minuten wacht, en daarna schakelaar A terug uitschakelt en schakelaar B 
inschakelt, ben je slim bezig. Loop nu naar de zolder. Als de lamp brandt, dan weet je dat schakelaar 
B de zolderlamp bedient. Als de lamp niet schijnt, is het ofwel schakelaar A, ofwel schakelaar C die de 
lamp bedient. Als je aan de lamp voelt en de lamp voelt warm aan, dan zal de lamp daarvoor 
aangeschakeld geweest zijn, door schakelaar A. Voelt de lamp koud aan, dan heeft ze nog geen licht 
uitgestraald, en zal ze bediend worden met schakelaar C. 



Kruiswoordraadsel 

 

 

 

 

 

 


	Raadsel 1
	Raadsel 1
	Raadsel 1
	Raadsel 2
	Raadsel 2
	Raadsel 3
	Raadsel 3
	Sudoku
	Sudoku
	Zoek de 6 verschillen
	Zoek de 6 verschillen
	Zoek de 6 verschillen
	Raadseltje
	Raadseltje
	Raadseltje
	Kruiswoordraadsel
	Kruiswoordraadsel
	Kruiswoordraadsel

