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Raadsel 1 
Dit raadsel is een eigenlijk een strikvraag. 

Jullie denken wellicht dat je te weinig 

informatie hebben om dit op te lossen, 

maar met één voor één en één na één 

wordt telkens een tijdstip bedoeld.  

Als je hiernaast op de uurwerken kijkt, 

dan zie je dat er tussen één voor één en 

één na één exact 2 minuten tijd zit.  

De bouwvakkers zaten dus 2 minuten in de lift.  

Raadsel 2 
Hiernaast zie je 10 paar sokken, waaruit je nu in 

het donker willekeurige sokken zal selecteren.  

Het kan bijvoorbeeld zijn dat de eerste sok die je 

blind uitkiest uit het gele paar rechtsboven komt, 

en dat, heel toevallig, ook de tweede sok die je uit 

de hoop van 19 resterende sokken trekt opnieuw 

zo’n gele sok is. Die kans is 1 op 19, wat 

overeenkomt met iets meer dan 5,2%. 

Dan zou je heel veel geluk gehad hebben, en 

onmiddellijk een passend paar sokken kunnen 

aantrekken. 

De kans is uiteraard veel groter (94,8%) dat je één van de andere 18 overgebleven sokken 

selecteerde. 

Stel dat je iets later al 5 verschillende sokken gekozen hebt, dan wordt de kans om een paar volledig 

te maken steeds groter. Dan zijn er van de overblijvende 15 sokken al 5 bij die een paar zouden 

vervolledigen (5/15, of 33,3% kans), maar nog steeds kun je 1 sok selecteren uit de 5 overblijvende 

volledige sokkenparen.  

Je kan zo verder doen, waarbij de kans steeds groter wordt dat je een passende sok kiest. Als je 

bijvoorbeeld al 9 verschillende kousen genomen hebt, dan is de kans heel groot dat je bij de 10e 

selectie een paar volledig maakt (9/11 = 81,%), maar ook dan blijft er nog steeds de kans dat je 1 van 

de 2 sokken van het nog volledige paar selecteert (19%). Stel dat dat gebeurt, dan heb je al 10 sokken 

gekozen, en zitten er nog steeds geen 2 dezelfde bij. Op dat ogenblik blijven er wel maar 10 sokken 

meer over die allemaal met 100% zekerheid een paar zullen vervolledigen.  

Het juiste antwoord op dit raadsel is bijgevolg 11 sokken.  



Raadsel 3 
Dit raadsel is het moeilijkste uit het volledige boekje. We zullen eerst van al alle mogelijkheden eens 

overlopen die je kan krijgen: 

 

We zullen nu de stappen bekijken, en nagaan welke opties allemaal mogelijk zijn. 

De eerste stap is: ‘De tweede worp levert 5 

punten meer op dan de eerste worp’. 

Alle mogelijke situaties waarbij de 2e worp een 

waarde oplevert die 5 groter is dan de 1e worp 

zie je hiernaast.  

De tweede stap is: ‘De derde worp levert 6 

punten minder op dan de tweede worp’. 

Die derde worp moet volgen op de 1e en de 2e 

worp, dus bijvoorbeeld de eerste mogelijkheid 

van daarnet is hier niet meer mogelijk, want 6 

minder dan 6 zou moeten overeenkomen met 

een worp van 0, wat niet kan. Ook voor 3 

andere mogelijkheden na de eerste stap 

komen we hier in de problemen, omdat we 

geen resultaat 14 en 19 kunnen krijgen. 

Volgende mogelijkheden blijven wel nog bestaan. 

 

 

 



De derde stap is: ‘De vierde worp levert 11 punten meer op dan de derde worp’. 

Van de 6 mogelijke combinaties die nog overblijven vallen er nu 4 af, want noch 13 (=2+11), noch 14 

(3+11), noch 35 (=24+11) kan je verkrijgen door twee dobbelstenen te werpen. We kunnen die dus 

schrappen en houden nog 2 mogelijkheden over: 

 

En zo komen we bij de vierde en laatste stap aan: ‘De vijfde worp levert een score van 8 punten 

minder op dan de vierde worp’. 

Als je de eerste overblijvende reeks bekijkt, dan zou je een score van 7 moeten krijgen (7=15-8). Dat 

is onmogelijk. De tweede overblijvende reeks, zou een resultaat moeten opleveren dat gelijk is aan 

12 (12=20-8). Dat is wel mogelijk, en kan op meerdere manieren.  

We vinden dus: 

 

De totale score die Ineke behaalde bedraagt dus 66, met respectievelijk een score van 10, 15, 9, 20 

en 12 in de 1e, 2e, 3e, 4e en laatste worp.  

Takuzu 
 

Hier zien jullie de oplossingen voor de 4x4 en 8x8 

Takuzu. Een eenduidige oplossingsstrategie 

neerschrijven is bijna onmogelijk omdat er 

verschillende manieren zijn om tot aan het juiste 

resultaat te komen. 

 

 



Raadsel 4 
Je kan de iets zwaardere donut in 2 stappen identificeren, ondanks het feit dat ze er 

alle acht ongeveer even zwaar uitzien.  

De eerste meting die je doet is 3 donuts afwegen tegenover 3 andere donuts. Laat 

ons als voorbeeld donut 1, 2 en 3 als het eerste groepje nemen, en donut 4, 5 en 6 

als tweede groepje nemen. 

 

We doen de meting, en kunnen 3 mogelijke resultaten krijgen: 

a) de weegschaal blijft in evenwicht: dan wegen alle donuts evenveel, en dan is de zwaardere 

donut ofwel donut 7, ofwel donut 8 

b) de weegschaal helt over naar links: dan zit de zwaardere donut in het linkse schaaltje 

c) de weegschaal helt over naar rechts: dan zit de zwaardere donut in het rechtse schaaltje 

Als we in situatie a) terecht gekomen zijn, dan moet je in de tweede meting gewoon donut 7 en 

donut 8 met elkaar vergelijken.  

Als de weegschaal naar links overhelt, is donut 7 de zwaardere donut die 

we zoeken, anders zal de weegschaal naar rechts overhellen, en is donut 8 

de zwaarste donut. 

Als we in situatie b) of c) terecht gekomen waren, moeten we ook een 

tweede meting uitvoeren. We zullen even aannemen dat de eerste 

weegtest ervoor zorgde dat de weegschaal naar links overgeheld had om 

onze redenering te verduidelijken. Hadden we situatie c) in plaats van 

situatie b) gehad, dan kunnen we op dezelfde manier verder redeneren.  

Maar zoals gezegd veronderstellen we eventjes dat de zwaardere 

donut deel uitmaakt van het groepje van donut 1, 2 en 3. In een 

2e weegbeurt kunnen we dan donut 1 en donut 2 met elkaar 

vergelijken. 

Als de weegschaal bij deze meting in evenwicht blijft, dan zijn 

donut 1 en donut 2 even zwaar, en zal donut 3 de zwaarste donut 

zijn.  

Als de weegschaal echter niet in evenwicht blijft, zal ze ofwel 

overhellen naar links of naar rechts, wat onmiddellijk betekent 

dat respectievelijk donut 1 of donut 2 de zwaarste donut is.  



Woordzoeker 
 

Op de woordzoeker hebben we alle 24 te zoeken woorden aangeduid door gebruik te maken van 6 

verschillende kleuren. Je kan de gebruikte kleurcode onder de woordzoeker terugvinden. 

 

 

 

 

 

 


