
Vlaamse Junior STEM Olympiade  Extra’s

Raadsel 3
Wat eet een computer 
als tussendoortje? 

Raadsel 1
Je hebt één emmer van 5 liter en één van 
3 liter. 
Je kunt zoveel water van een kraan nemen 
als je wil, maar je moet exact 4 liter kunnen 
afmeten.

Hoe doe je dit? 

Raadsel 2

Op elk van de dozen staat een uitspraak, 
maar slechts 1 van de uitspraken is correct. 
De andere twee zijn gelogen. 

In welke doos zit de auto?

De antwoorden op de raadsel/puzzels 
kun je terugvinden op onze website: 
www.stemolympiade.be



Sudoku
Een sudoku is een Japans puzzelspel waar cijfers in-
gevuld moeten worden. Het werkingsprincipe wordt 
hiernaast uitgelegd op basis van een 4 x 4 sudoku, 
die onderverdeeld wordt in vier 2 x 2 vierkanten.
Op de figuur zie je een blauw gekleurd vierkant (om-
lijnd door een dikke zwarte lijn). In dit vierkant moet 
elk getal (1, 2, 3 en 4) exact 1 keer voorkomen. Dat 
betekent dat getal 1 en 4 hier nog ingevuld moeten 
worden.
Een tweede regel is getoond in de horizontale lijn die 
roodgekleurd is. Over de deelvierkanten heen moet 
op elke horizontale lijn, en ook op elke verticale lijn 
elk getal exact 1x voorkomen. Dat betekent dat op 
het linkse vakje van de rode lijn zeker getal 2 moet 
geplaatst worden. 

Wat het vakje links onderaan 
het blauwe vierkant betreft: 
dit kan enkel getal 1 zijn, 
want getal 1 mag niet in het 
blauwe vakje daarboven ge-
plaatst worden, omdat hele-
maal rechts al een 1 staat op 
die horizontale lijn. Op die 
manier kan de 2 x 2 puzzel 
verder aangevuld worden.

Hiernaast zie je een 9 x 9 
sudoku. Die bestaat uit negen 
3 x 3 vierkanten, waarin de 
getallen 1, 2, 3, t.e.m. 9 in-
gevuld moeten worden. Ook 
hier gelden dezelfde regels 
voor horizontaal en verticaal 
(rood) en voor de 3 x 3 vier-
kanten (blauw).
Veel plezier!

HORIZONTAAL EN 
VERTICAAL:
ELK GETAL 1 x

MOET ZEKER GETAL 1 ZIJN
IN VIERKANT:
ELK GETAL 1 x

MOET ZEKER GETAL 2 ZIJN

Zoek de 6 verschillen

8 1 4

2 7 9 5 3

6 3 8 9

7 1 5

3 6 7 2 4 1

3 4 2

7 6 8 1

8 1 3 5 4

8 7 2



Ben jij een STEM-kid?
Ken je jezelf, en weet je wat je later zou willen doen? Kruis voor elke vraag een waarde van 
1 tot en met 5 aan, om te tonen hoe graag je dit doet of zou doen:

Heb je al de punten bij elkaar opgeteld? 

Controleer je eindscore aan de hand van de tabel hieronder:
• 0-25:  oei oei oei… techniek en technologie is niet echt jouw ding!
• 25-40:  het is duidelijk: techniek en technologie is echt iets voor jou.
• > 40:  jij bent een echte STEM-kid… super!

Raadseltje
Op zolder hangt 1 lamp en in twee afgesloten kamers hangt 
ook telkens 1 lamp. 
Op de begane grond zitten 3 lichtschakelaars. Een hiervan 
schakelt daadwerkelijk de lamp op de zolder aan. De andere 
twee schakelen de lampen in de afgesloten kamers aan.
Je mag maar 1 keer de trap op lopen om te kijken of de lamp 
op zolder brandt. In de kamers kun je niet binnen, en ook 
onder de deur kun je niet zien of het licht al dan niet brandt. 

Hoe kun je bepalen welke schakelaar de lamp op de zolder aanzet?

A          B          C



Op bladzijde 4  

• Kruiswoordraadsel 

Alle antwoorden van het kruiswoordraadsel kun je vinden in de  
Olympiade- vraagjes. Vul nadien de letters uit de gekleurde vakjes 
onderaan in. Doe dit voor elk kleur van links naar rechts! 

 

Kruiswoordraadsel
Alle antwoorden van het kruiswoordraadsel kun je vinden in de Olympiade-vraagjes. 
Vul nadien de letters uit de gekleurde vakjes onderaan in. Doe dit voor elke kleur van 
links naar rechts!

Horizontaal:
  2.  vloeistof die vaak in een thermome-

ter gebruikt wordt
  6. etsfout die kan voorkomen op een 

elektronisch bord
  9. grafische voorstellingsvorm om 

dieptezicht te creëren
10. persoon die muren bepleistert
13. lichaamsdeel van een bepaalde 

vogel
15. verschijningsvorm van H2O bij een 

temperatuur van 50 °C
18. elektronische component die stroom 

al dan niet doorlaat
19. dorp in Zwitserland
21. Romeinse waterleiding

Verticaal:
  1. toestel om de tijd op te meten
  3. chemisch onderdeel waaruit een stof opgebouwd wordt
  4. soort slang die in België voorkomt
  5. andere naam voor pH
  7.  klein eencellig organisme
  8. science, technology, engineering and mathematics
10. term uit de audio-wereld, die aanduidt dat er twee 

geluidssignalen zijn
11. stof die geur of smaak geeft aan voeding
12. ronddraaiend onderdeel waarover een riem of een touw loopt
14. hoofdstad van Curaçao
16. afkorting van een medische vruchtbaarheidsbehandeling
17. uitvinder van een communicatie die bestaat uit streepjes en 

bolletjes
20. benaming voor ongewenste email-boodschappen
22. Engels woord voor ‘boos’


