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1) De finale van deze Vlaamse Technologie Olympiade bestaat uit 24 vragen met 
steeds 4 mogelijke antwoorden. Er is telkens één en slechts één juiste oplos-
sing.

2)  Je krijgt 30 minuten om de vragen te beantwoorden. Je werkt best alle vragen 
af in de volgorde waarin ze voorkomen. Blijf niet langer dan enkele minuten 
hangen bij een vraag waarmee je moeite hebt. Je wilt ook over de laatste vra-
gen nog rustig kunnen nadenken. 

3)  Bij de quotering scoor je telkens 4 punten als je juist antwoordt. Je hebt het 
recht om niet te antwoorden en krijgt dan 1 punt als beloning omdat je niet 
geraden hebt. Een fout antwoord resulteert in 0 punten.

4)  Je mag geen rekenmachine gebruiken. Gebruikte kladbladen moet je op het 
einde mee afgeven.

5)  Op het antwoordformulier stip je het juiste bolletje aan. Doe dit duidelijk en 
netjes! Je antwoorden worden automatisch verwerkt. Slordige antwoordfor-
mulieren kunnen zorgen voor verkeerde beoordelingen. Indien je een gege-
ven antwoord toch nog wilt wijzigen (door een ander bolletje aan te stippen), 
dan moet je een groot kruis maken door het verkeerde bolletje. Probeer dit 
zoveel mogelijk te beperken!

6)  Het antwoordformulier mag niet geplooid worden! Plooien in het papier be-
moeilijken de automatische verwerking van de antwoorden. 

7)  Volg nauwkeurig de richtlijnen van je verantwoordelijke in de zaal!
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	a)  De spanning op de lamp nazien.

	b) De stroom door de lamp nazien.

	c) Het vermogen van de lamp nazien.

	d) De weerstand van de lamp nazien.

Het verkeer op de sporen wordt geregeld door middel 
van lichtseinen.
       
Een lamp op een sein kan defect raken (lamp kapot!). Als bestuurder 
Bruce plots aan een gedoofd sein tegen volle snelheid (bv. na een bocht) 
aankomt, dan kan hij uiteraard moeilijk tijdig stoppen.
Bruce moet dus weten wanneer hij een gedoofd sein zal ontmoeten. 
Hoe kan men dit technisch realiseren?
Men kan dit doen door constant één van volgende parameters van de 
lamp te meten en deze door te sturen naar het vorige sein! 

Welke parameter kan men meten om een defecte lamp te
detecteren?
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	a) 17

	b)  21

	c)  25

	d)  29

Sander ziet drie aanzichten van een stapel kubussen. 
Er zijn geen holle ruimtes mogelijk. 
Voor één keer moet Sander bij het construeren van zo’n stapel niet 
efficiënt te werk gaan.

Hoeveel kubussen kan Sander maximaal gebruiken om deze sta-
pel te maken?
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	a) De sleper van R3 moet volledig bovenaan ingesteld staan 
  (bij punt A).

	b) De sleper van R3 moet op 1/5de van de bovenkant 
  (punt A) ingesteld staan.

	c)  De sleper van R3 moet op 4/5de van de bovenkant 
  (punt A) ingesteld staan.

	d) R3 heeft tussen punt A en punt E een vaste waarde (1kOhm), 
  draaien aan R3 heeft geen invloed op de spanning van pin 17 
  van de microcontroller.

In vele elektronische schakelingen worden regelbare 
weerstanden gebruikt om een bepaalde spanning aan een schakeling 
aan te bieden.  Zo ontwerpt Maarten een schema met een microcontrol-
lerschakeling waar aan pin 17 een variabele spanning aangeboden wordt. 
Een regelbare weerstand maakt gebruik van een ‘sleper’ om over een 
koolstofoppervlak te slepen en zo meer of minder weerstand tussen twee 
pinnen te bekomen.

In welke positie moet Maarten de potentiometer R3 plaatsen om op 
pin 17, 1V te bekomen?
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	a)  

	b)  

	c)  

	d) 

Wout is een gepassioneerd programmeur en heeft onlangs 
ontdekt dat een computer ook willekeurige cijfers kan genereren. Althans 
dat denkt hij. Computers kunnen vooral ‘pseudo random getallen’ gene-
reren. Dat zijn getallen die schijnbaar willekeurig zijn, maar die toch door 
een welbepaald vooropgesteld patroon gegenereerd worden.
Om niet telkens hetzelfde patroon te doorlopen moet een generator van 
willekeurige getallen starten met een soort ‘zaadje’ waaruit dan een wil-
lekeurig patroon groeit. Generatoren met hetzelfde zaadje gaan later ook 
dezelfde willekeurige getallen genereren.
Het is ook zo dat ‘Random’ een object instantieert voor het genereren van 
willekeurige getallen en dat het ‘zaadje’ (seed) terug te vinden is tussen 
ronde haakjes in de code. 

Hoe kan Wout op de beste manier met onderstaande stukken C#-
code, twee generatoren maken die zoveel mogelijk verschillende 
willekeurige getallen genereren? Als Wout het programma herop-
start, wil hij ook zo weinig mogelijk gelijkenissen hebben met de 
vorige opstart.



Technologie Olympiade  vraag 5

	a) Een oxidatiereactie (reactie met O2). 

	b) Een reductiereactie (er wordt een molecule toegevoegd). 

	c) Een eliminatiereactie (er wordt een molecule verwijderd).

	d) Een condensatiereactie (2 monomeren schakelen aaneen 
  onder afsplitsing van een kleine molecule).

Malaria is een zeer ernstige ziekte die wereldwijd, jaarlijks 
duizenden slachtoffers maakt. De ziekte wordt veroorzaakt door een pa-
rasiet die de rode bloedcellen infecteert. Deze parasiet wordt overgedra-
gen door muggen. 
Er zijn slechts weinig geneesmiddelen tegen malaria, maar artemisinine is 
er een van. Deze stof zit in de plant Artemisia. Eén van de stappen van de 
synthese is hieronder weergegeven. Rechts staat artemisininezuur. Jonas 
wil er graag meer van weten …

Welk soort reactie is dit? 
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	a)  Bij reactie A is de synthese gelukt.

	b)  Bij reactie B is de synthese gelukt.

	c)  Bij beide reacties is de synthese gelukt.

	d)  Er wordt een verkeerde indicator gebruikt om dit te controleren.

Polymeren zijn zeer belangrijke stoffen in de samenleving. 
Ze bevinden zich bijna overal: in plastic buizen en flessen, kleren, auto’s, 
computers, enz. Een voorbeeld van een polymeer is PVC (polyvinyl chlori-
de). PVC wordt gemaakt uit vinylchloride (H2C=CHCl). Vinylchloride wordt 
op zijn beurt gemaakt uit dichloor-ethaan (C2H4Cl2).

 

Wetenschapper Jordi voert twee keer de synthese uit van vinylchloride 
(reactie A en reactie B). Het resultaat wordt gecontroleerd met dimethyl-
geel. In het geval van A geeft dit een rode kleur en reactie B een gele kleur.

Welke stelling is juist?
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	a)  Door de luchtverplaatsing wordt er een kracht veroorzaakt die 
  ervoor zorgt dat de wielen van de auto meer tegen de weg worden
  gedrukt, zodat de auto sneller in een bocht kan rijden.

	b) De auto heeft door de spoiler minder last van de luchtweerstand, is
  dus meer aerodynamisch en kan daardoor sneller rijden.

	c)  De spoiler zorgt ervoor dat de auto’s die erachter rijden minder
  goed de weg kunnen zien en het dus moeilijker wordt om aan
  hoge snelheid de wagen er voor in te halen.

	d) Formule-1 racewagens zijn heel erg duur. De spoiler biedt plaats
  voor reclame van de sponsors om de wagen te helpen betalen.

Jonathan is een fan van snelle wagens en dan vooral van 
Formule-1. Op zo’n Formule-1 wagen wordt er achteraan een grote vleu-
gel gemonteerd. Die noemen we de spoiler.

Waarvoor dient zo een spoiler ?
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	a) Groter door het extra gewicht van de muren 
  waarin de balk geklemd zit.

	b) Kleiner doordat de balk een trekkracht ondervindt.

	c) Kleiner doordat de rotatie aan de zijkant verhinderd wordt.

	d) Dezelfde dan de doorbuiging van de eenvoudig opgelegde balk.

Thomas verbouwt zijn huis en heeft daarbij een 
betonbalk nodig om een overbrugging te maken. Bovenop de balk komt 
een muurtje, waardoor de balk een zeker gewicht moet dragen. Hierdoor 
zal de balk wat doorbuigen in het midden. Wanneer deze balk op de twee 
steunpunten ingeklemd wordt (door de betonbalk bijvoorbeeld op te ne-
men in een gemetste muur) en de balk wordt opnieuw belast, hoe groot 
is de doorbuiging dan?

De doorbuiging van de ingeklemde balk is:
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	a)  Er staat een grote weerstand in serie met de lampjes, waardoor de
  stroom beperkt wordt.

	b)  Dit komt doordat de magnetismegeleiding van de kern waar de
  spoel op gewikkeld is bij een bep. stroomsterkte in verzadiging
  raakt, waardoor de opgewekte spanning beperkt blijft.

	c)  De te hoge opgewekte spanning wordt naar omlaag 
  getransformeerd, zodat de lampjes niet stuk gaan.

	d)  Er is een zekering voorzien zodat de lampjes beveiligd zijn.

Patricia hoeft niet hard te fietsen om een voldoende 
lichtopbrengst te hebben voor de fietslichten. Toch branden de lampjes 
bij hoge snelheid niet door.  

Hoe komt het dat de fietslampjes niet kapot gaan bij grotere fiets-
snelheid?
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	a)  Object a

	b)  Object b

	c) Object c

	d) Object d

Karel wil studeren voor ingenieur bouwkunde. 
Ruimtelijk inzicht zal hij zeker nodig hebben.

Welk object kan Karel openplooien tot onderstaande figuur?
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Al gehoord van “Raspberry Pi”: dé hype op vlak van embedded
Linux systemen van dit moment? Met dit kleine printbordje kan je van al-
les aanvangen op vlak van programmeren en elektronica. 

 
© Image courtesy of Switched On Tech Design (www.sotechdesign.com.au).

Ruben is ICT-er en combineert graag software met hardware. Om de eer-
ste stappen te zetten in het ontwerpen van elektronische schakelingen én 
programmeren, wil Ruben een LED aansturen via de Raspberry Pi.

Welk schema zou Ruben best gebruiken als je weet dat over de LED 
ongeveer 1,7V staat en je bij benadering 5mA door de kring wil 
laten vloeien? Tip, wet van Ohm: spanning = weerstand x stroom.

	a) Schema met LED1 in de kring.

	b)  Schema met LED2 in de kring.

	c) Schema met LED3 in de kring.

	d) Schema met LED4 in de kring.
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	a) 1011  1101  1000  111  11

	b)  1011  1101  1000  1111  0110

	c) 0110  0101  1110  1010  0101  0000

	d) 0110  0101  1110  1010  0101

Computers worden in het algemeen beschouwd als heel
‘slimme’ toestellen. Niets is echter minder waar. Een computer kan alleen 
rekenen met enen en nullen en wordt slechts zo ‘slim’ als zijn program-
meur kan programmeren.
Om snel te kunnen communiceren tussen mens en computer worden 
soms binaire getallen uitgewisseld. Eén manier van uitwisselen is via het 
hexadecimaal formaat. 

Als Kris via het scherm van zijn computer volgende tekst ziet en 
Kris weet dat die tekst hexadecimaal voorgesteld is, wat is dan de 
informatie die de computer van Kris wil meedelen?

65EA5
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	a) 1 = vetzuur;  2 = geneesmiddel; 3 = fosfaat; 4 = H2O

	b) 1 = H2O; 2 = geneesmiddel; 3 = vetzuur; 4 = fosfaat

	c) 1 = H2O; 2 = fosfaat; 3 = geneesmiddel; 4 = vetzuur

	d) 1 = H2O; 2 = fosfaat; 3 = vetzuur; 4 = geneesmiddel

Liposomen zijn bolvormige structuren bestaande uit een
waterig deel dat is omsloten door een lipiden membraan (zie figuur). Ze 
zijn geschikt om zowel hydrofobe als hydrofiele geneesmiddelen in te 
pakken en te vervoeren in het lichaam. Op die manier zou het mogelijk 
zijn om de werking van bepaalde geneesmiddelen te verbeteren. 
De 4 cijfers in de figuur duiden verschillende componenten aan. 
Kenneth heeft het opgezocht.

Welke stelling is juist? 



Technologie Olympiade  vraag 14

	a)  Natriumnitraat (NaNO3): de nitraationen zullen reageren met 
  waterstofionen wat resulteert in een verhoging van de pH.

	b)  Calciumhydroxide (Ca(OH)2): de hydroxide ionen verhogen de pH.

	c)  Ammoniumsulfaat (NH4(SO4)2): de sulfaationen zullen 
  waterstofionen opnemen wat resulteert in een pH-verhoging.

	d) Waterstofchloride (HCl): de chloorionen fungeren net als 
  hydroxide ionen.

Het kweken van planten voor de intensieve productie
van gewassen (aardappel, tarwe, …) op akkerland stelt
heel wat eisen aan de bodem: rijk aan mineralen en/of organische mest-
stoffen, aanwezigheid van de juiste zuurtegraad (pH-waarde), enz. 
 
Landbouwer Tybault meet de pH van zijn veld en stelt vast dat de pH te 
zuur is. Hij wil de pH verhogen. 

Welke van volgende stoffen kan hij best gebruiken om de bodem 
basischer te maken?
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	a) 100/60x40/20xpix2² = ca. 42 km/u

	b) (100x60x40/20x2)/1000 = 24 km/u

	c) 100x3.6x20/40/2² = 45 km/u

	d) 100x40/20/2² = 50 km/u

Evert is een fervent fietser en goed getraind. Hij trapt zo
snel dat hij wel 100 omwentelingen per minuut maakt. Vooraan heeft hij 
een tandwiel met 40 tandwielen, achteraan zijn er 20 tandwielen. Zijn 
banden hebben een omtrek van 2 meter. 

Hoe snel raakt Evert dan vooruit?
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	a)  Een golfbreker: deze constructie ‘breekt’ de golven zodat je een
  romantisch geluid krijgt aan de zee.

	b) Een strandhoofd: deze constructie beschermt het zand van het
  strand tegen wegspoelen door het langstransport.

	c)  Een pier: deze constructie is een uitstekende plaats om te vissen.

	d)  Een steiger: deze constructie is een uitstekende plaats om in het
  water te springen.

Dylan en Michelle maken een romantische wandeling
aan het strand. Daar zien ze een gekende constructie zoals op de foto. 

Wat is dit eigenlijk?
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	a) Met een automaat van 20 A

	b)  Met een differentieelschakelaar van 30 mA

	c)  Met een smeltzekering

	d)  Met een differentieelschakelaar van 300 mA

Water en elektriciteit kunnen gevaarlijk zijn. Kaat vindt het
toch belangrijk dat er een stopcontact is in haar badkamer.

  Hoe kan Kaat voor een beveiliging zorgen tegen elektrocutie in de
  badkamer ?
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	a) Snede A

	b) Snede B

	c)  Snede C

	d) Snede D

Zanigha heeft een object geconstrueerd door het
samensmelten van kubussen in een ruimte van maximaal 5 bij 5 bij 5 ku-
bussen. Nu maakt Zanigha een doorsnede van dit object.

Welke voorstelling van de snede is correct op basis van de ruimte-
lijke isometrische voorstelling van de figuur links?

Nota: Hoewel slechts een rechthoekig deel van het snedevlak is getekend 
in de isometrische voorstelling moet je het voor de snedetekeningen als 
een oneindig vlak in beide dimensies veronderstellen. Enkel de lijnen van 
de rechthoek en niet alle snijlijnen die dit snedevlak heeft zijn dus gete-
kend op dit isometrisch zicht. De positie van de letters ‘AB’ in de snedete-
keningen heeft enkel tot doel om de kijkrichting aan te geven en heeft 
geen verband met de positie van de letters in de isometrie.
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	a)  100 Ohm

	b)  10 Ohm

	c)  1 Ohm

	d) 300 Ohm

Elektronische schakelingen maken heel dikwijls gebruik van 
weerstanden. Die beperken de stroom in een kring. Hierdoor ontstaat 
warmte.
Om de dagelijkse draagbare apparaten zoals smartphones klein genoeg 
te kunnen maken, gebruikt men SMD-weerstanden. Dat zijn weerstanden 
met een klein formaat. Ze hebben geen aansluitdraden, maar aansluit-
vlakken.
De waarde van zo’n weerstand is bovenop zo’n weerstand gedrukt. Echter, 
de eerste cijfers geven een cijferwaarde weer, terwijl het laatste gedrukte 
cijfer het aantal toe te voegen nullen weergeeft dat je bij voorgaande cij-
fers moet toevoegen.

Wat is de weerstandswaarde van elk van onderstaande weerstan-
den die Merlijn laatst aangekocht heeft?
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	a) 4 . 232

	b) 232 . 232 . 232 . 232

	c)  232 . 24

	d) 232 + 24

Het internet protocol v4, dat vandaag de dag het meest
gebruikt wordt, maakt gebruik van een 32-bit getal als uniek adres voor 
een computer. 

Met deze 32 bit kunnen iets minder dan 4,3 miljard unieke adressen ge-
maakt worden. Dit blijkt echter te weinig te zijn om de hele wereld en haar 
internetgebruikers van een uniek IP-adres te voorzien. Daarom is nu ook 
internet protocol v6. Deze versie gebruikt 128 bit getallen (4x meer bits) 
voor het maken van unieke adressen voor computers wereldwijd.

Seppe zou graag weten hoeveel unieke adressen met IPv6 gegene-
reerd kunnen worden?
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	a) In laan 2 werd DNA geknipt 
met BamHI, in Laan 3 met EcoRI. In 
laan 4 met beide enzymen tegelij-
kertijd.

	b) In laan 2 werd DNA  geknipt 
met EcoRI in laan 3 met BamHI en in 
laan 4 met EcoRI en BamHI.

	c) In laan 2 werd DNA geknipt 
met EcoRI en BamHI, in laan 3 met 
BamHI, in laan 4 met EcoRI.

	d) In laan 2 werd DNA geknipt 
met BamHI en EcoRI, in laan 3 met 
EcoRI en in laan 4 met BamHI.

Biotechnoloog Tijl maakt  in een moleculair biologisch
laboratorium vaak gebruik van plasmiden, kleine DNA cirkeltjes met bij-
voorbeeld antibiotica resistentiegenen die uit een groot aantal baseparen 
(bp) bestaan. 
Deze plasmiden kun-
nen in stukjes ge-
knipt worden met 
knipenzymen, voor-
beelden zijn EcoRI 
en BamHI. De plaats 
waar geknipt wordt, 
staat tussen haakjes.

Vervolgens kan men 
dan de DNA-frag-
menten scheiden op een agarosegel volgens grootte. De grootste DNA- 
fragmenten zitten bovenaan in het gel, de kleinste fragmenten zitten on-
deraan. In laan 1 zijn DNA-fragmenten van gekende grootte. Deze doen 
dienst als meetlat. In laan 5 zit niet geknipt DNA.

Welke stelling klopt ?
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	a)  Het heeft een zoete smaak, gelijkaardig aan suiker.

	b) Het zal reageren met suiker met vorming van karamel.

	c) Het zal reageren met zuur in het deeg met vorming van water en
  koolstofdioxide waardoor het geheel rijst.

	d) Het zal reageren met base in het deeg met vorming van water en
  koolstofdioxide waardoor het geheel rijst.

Op de onderstaande tekening zie je de formule van 
natriumcarbonaat. Dit wordt ook nog wel SODA genoemd  
en is een belangrijke molecule die gebruikt wordt voor verschillende 
processen. Eén van de eerste producenten van SODA was een Belgisch 
bedrijf.

Het product wordt o.a. gebruikt door kok Jeroen om een cake te 
bakken. Waarom is dat? 
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	a) Het is een mooier uitzicht.

	b) Het draagt bij tot een lager brandstofverbruik. 

	c)  Hierdoor is er extra laadruimte beschikbaar.

	d) De eigenaar van de truck kan daarop de naam of het logo van het
  bedrijf plaatsen.

Jordi is een trucker en bovenop zijn truck staat een 
bepaalde opbouw die je bij veel trucks terugvindt.  

Waarom staat die er eigenlijk op? 
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	a)  Het mengsel van beton moet luchtig zijn om een goede groene
  sterkte te hebben.

	b)  Een heel droge beton is beter om een goede groene sterkte te
  hebben.

	c)  Een natte beton is beter om een goede groene sterkte te hebben.

	d)  Het beton moet voldoende verdicht zijn om een goede groene
  sterkte te hebben.

Filip maakt een aantal betonnen onderdelen die een 
goede groene sterkte hebben. Dat betekent dat het beton al heel snel 
zonder mal kan blijven staan. Om zo een soort beton te kunnen maken 
moet met een aantal zaken rekening worden gehouden.

Welke uitspraak over de groene sterkte van beton is juist?



Proficiat,

Je hebt net de finale beëindigd van de derde editie Vlaamse Technologie 

Olympiade.

Hopelijk blink je uit in technologie …

Deelnemen is belangrijker dan winnen, daarom ontvangt iedere finalist enkele 

fantastische prijzen afhankelijk van je behaalde score.

Een greep uit het prijzenaanbod is: bioscooptickets, gadgets, T-shirts, abonne-

menten Wetenschap in Beeld, memorysticks, mini-laptops, boeken, TGV-reizen, 

Mindstorm NXT robots, …

Als finalist ontvang je een diploma. Een kopie van dit diploma is voor de school. 

Koester dit diploma ... wellicht een start van je boeiende technologische carrière!

Meer info op www.technologieolympiade.be

Het V.T.O. team




