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Vraag 1 – Antwoord a 

Om goed te presteren op een sportevenement is het noodzakelijk dat er 

genoeg zuurstof in de spieren terechtkomt. Die zuurstof is de brandstof voor 

ons lichaam, en wordt in de longen door ons bloed opgenomen en zo 

rondgepompt in ons lichaam.  

De opname van zuurstof in de longen gebeurt door de rode bloedlichaampjes, 

die daarna in de andere organen en spieren terug wordt afgeven.  

Omdat in Zwitserland er door de grote hoogte minder zuurstof in de lucht 

aanwezig is, moet ons lichaam zich aanpassen om genoeg zuurstof op te nemen. Dat gebeurt 

automatisch door de aanmaak van extra rode bloedlichaampjes. Na enkele dagen/weken trainen 

heeft Nele dus veel meer zo’n bloedlichaampjes in haar bloed dat toen ze net in Zwitserland 

aankwam.  

Eens ze terug in België was voor haar wedstrijd, had ze nog steeds veel van die rode 

bloedlichaampjes, waardoor ze, door de grote hoeveelheid zuurstof in de lucht, veel meer zuurstof in 

haar bloed opneemt bij het inademen dan normaal. En meer zuurstof betekent direct meer 

brandstof voor de spieren, waardoor een topprestatie mogelijk is.  

Vraag 2 – antwoord a 

Op de figuur zie je de circulaire watercyclus. Laat ons rechtsboven beginnen waar water als neerslag 

uit de wolken richting aarde valt. Daar kan het water via waterlopen getransporteerd worden tot in 

een waterreservoir (meer of zee), waarna het opnieuw verdampt en hoog in de lucht tot 

waterdruppels condenseert om opnieuw wolken te vormen.  

Een tweede mogelijke pad is dat het water in de grond 

infiltreert, zich vervolgens via de grondwaterlagen verplaatst 

om uiteindelijk als voedingsbron voor planten/bomen terug 

de bodem te verlaten. Via de bladeren van die 

planten/bomen wordt het water opnieuw uitgezweet, stijgt 

het de lucht in waar het condenseert in wolken waarna de 

cyclus herbegint.  

Dit tweede pad is niet alleen heel belangrijk voor de natuur, 

maar ook voor de stevigheid van de bodem, want te droge 

kleilagen kunnen bijvoorbeeld scheuren waardoor huizen die 

daarop gebouwd zijn mogelijk verzakken.  

Daarom is het belangrijk dat het water in de bodem moet kunnen doordringen, en dat lukt niet bij 

betontegels (gele driehoek), niet bij asfalt (rode huisje) en moeilijk bij de klinkers (paarse ballon). Het 

betonnen ruit‐patroon garandeert stevigheid, maar het water kan door het gras heen naar de bodem 

sijpelen.    



Vraag 3 – antwoord b 

De naam octacore geeft net zoals bij single core (single = 1), dual core (duo 

= 2) en quad core (quatre = quatro = 4) het aantal CPU‐kernen aan.  

Als tip stond bij de vraag een verwijzing naar een octopus. Zoals je op de 

foto ziet, heeft een octopus 8 tentakels, dus een octacore CPU heeft 8 

kernen.  

Vraag 4 – antwoord a 

Het dag‐nacht ritme ontstaat door de rotatie van de aarde om haar eigen 

as. Als je een foto trekt van de aarde vanuit de ruimte, zie je dat een deel 

van de aarde verlicht is, en een deel niet.  

De zon bevindt zich op deze foto duidelijk aan de 

rechterzijde en belicht daarom de rechterzijde van de 

aarde. De aarde beweegt traag op haar baan rond de 

zon (rotatietijd van 1 jaar) en dus zal 1 dag later de 

zon nog altijd aan de rechterzijde van de aarde staan. 

Door de rotatie van de aarde rond haar eigen as zal 

er intussen wel al een nacht plaatsgevonden hebben 

waar nu de zon schijnt.  

Op de linkerzijde van de aarde op deze foto is het nu 

dus nacht. 1 maand is de tijd die de maan nodig heeft voor 1 rotatie om de aarde heen. 1 week is een 

tijdseenheid die geen enkele astronomische waarde of link heeft. 

Vraag 5 – antwoord c 

Om de correcte code te vinden zullen we gebruik maken van een eenvoudig voorbeeld waarbij we, 

zoals in de tip wordt aangeraden, 3 appels aankopen. Dus we starten met N=3 en checken elke code.  

Code a zullen we gedetailleerd beschrijven, de andere codes 

behandelen we korter.  

In de eerste stap wordt 𝑛 1 ingesteld.  

In de tweede stap leggen we een appel in de kar, en in de derde stap 

verhogen we 𝑛 met 1, waardoor 𝑛 2. 

Stap 4 is een controlestap, en aangezien aan de voorwaarde 𝑛 𝑁 
voldaan is, herhalen we stap 2 en 3. 

We leggen dus een extra appel in de kar (de tweede), en verhogen 𝑛 
met 1, waardoor 𝑛 3 wordt.  

Stap 4 levert nu een ‘NO GO’ op, aan de voorwaarde 𝑛 𝑁 is niet langer voldaan. Het bijvullen van 
de kar wordt stopgezet, en we eindigen met 2 appels in de kar, terwijl er 3 gevraagd werden.  

Op de volgende pagina zie je het resultaat van code b, code c en code d.  



 

 

 

 

 

 

 

Met code b eindig je ook met 2 

appels in de kar, terwijl code c wel het gewenste resultaat 

oplevert: 3 appels in de kar.  

Code d stopt nooit, omdat n steeds kleiner en kleiner wordt. De   

kar zal dus volledig gevuld worden met appels.  

Vraag 6 – antwoord c 

De zon is een normale ster. Er zijn sterren die effectief groter zijn dan de 

zon, en er zijn er die kleiner zijn. De reden dat wij de zon veel helderder 

zien, en ook als een veel grotere bol aan de hemel is omdat ze veel 

dichterbij staat.  

Het is vergelijkbaar met een lamp die er feller uitziet als ze dichtbij hangt 

dan wanneer ze ver weg hangt. 

 

Vraag 7 – antwoord a 

We hebben de 4 hoeken van de puzzel hiernaast aan 

de juiste plaats toegekend. Het blokje aangeduid met 

de witte ster past in de linkerbovenhoek. 

Vraag 8 – antwoord c 

Omdat Saturnus zich veel verder van de zon bevindt 

dan de aarde is de hoeveelheid zonlicht die daar 

aankomt beperkt, zoals ook al aangegeven werd in het antwoord van vraag 6 hierboven. Daarom zijn 

zonnepanelen daar niet echt interessant. Daarenboven wegen die ook veel. Elke extra kilogram die 

uit het zwaartekrachtsveld van de aarde gelanceerd moet worden is een kilo te veel, en daarom is de 

optie waarbij 500 𝑘𝑔 batterijen mee gelanceerd worden geen goed idee. 

We weten vanuit de werking van kerncentrales dat radioactief 

materiaal veel energie uitstraalt onder de vorm van warmte. In zo’n 

kerncentrale zorgt die hitte ervoor dat er water verdampt, en dat de 

stoom die je krijgt een turbine aandrijft waar elektriciteit mee 

opgewekt wordt. Hier zal de warmte van het radioactieve plutonium, 

roodgloeiend zoals je hiernaast ziet op de foto, ook omgezet worden 

in elektriciteit en kan de satelliet van elektriciteit voorzien worden.  

 Wikipedia Commons 



Vraag 9 – antwoord a 

Met de meetbek die met het blauwe vierkantje aangeduid wordt kan 

je de binnendiameter van mechanisch onderdelen opmeten, zoals je 

op de foto hiernaast ziet. Dit wordt de binnenste of de kleine meetbek 

genoemd.  

Met de buitenste of de grote meetbek (aangeduid met de groene cirkel) kan je een buitendiameter 

opmeten, of de dikte van een blokje. Je meet langs de buitenzijde van het op te meten object.  

Met de dieptemaat (rood huisje) kun je de diepte van een holte opmeten. 

Vraag 10 – antwoord c 

We zullen de totale oppervlakte van deze kamer berekenen door de 

kamer in 2 rechthoekige vlakken op te delen. Daarenboven moeten we 

de eenheid die hier gebruikt werd (centimeter) nog omzetten naar 

meter omdat de antwoorden uitgedrukt worden in m².  

Dat betekent praktisch dat we telkens de 2 nulletjes mogen laten 

vallen. We vinden dus dat de oppervlakte van de ‘blauwe’ kamer de som is van de ‘rood gearceerde’ 

kamer en de ‘groen gearceerde’ kamer.  

 Rood: 5 4 20𝑚  

 Groen: 3 4 2 3 6 18𝑚  

De totale oppervlakte bedraagt dus – blauw: 20 18 38𝑚  

Vraag 11 – antwoord c 

In het antwoord van vraag 1 hadden we het over de opname van 

zuurstofgas in ons bloed in de longen. Bij het verbranden van 

zuurstof in ons lichaam wordt 𝐶𝑂  geproduceerd, dat via ons bloed 

opnieuw in de longen terechtkomt en uitgeademd wordt.  

De hoeveelheid 𝐶𝑂  wordt daarom bij de COVID‐19 pandemie 

gezien als een maat voor de luchtkwaliteit, want bij het uitademen 

kunnen we evengoed virusdeeltjes verspreiden.  

Het correct antwoord is dus antwoord c, de ventilatie.  

Vraag 12 ‐antwoord a: 

Het menselijke hart pompt het bloed door ons lichaam. Omhoog 

pompen, richting onze hersenen, is lastiger dan naar beneden 

pompen, richting onze benen, door de zwaartekracht (bloed 

loopt net zoals water automatisch naar beneden). Daarom 

bevindt ons hart zich in onze borstkas, en niet in onze buik. 

In het internationale ruimtestation is er geen zwaartekracht, en 

dus worden de benen minder goed doorbloed (want ze bevinden zich niet langer ‘onder’ het hart, en 

verder af van dat hart. De beenspieren verzwakken daardoor.  

Op de foto zie je dat astronaute Jessica Meir bij haar terugkomst op aarde gedragen moest worden. 

 NASA 



Vraag 13 – antwoord b 

Uiteraard kun je zo goed als alle commando’s waarmee je de computer bedient zelf instellen of 

programmeren, maar het ‘normale’ gedrag wordt aan de hand van onderstaande foto’s getoond. 

 

Bij situatie a licht de toepassing op, maar gebeurt er verder niets. Bij situatie c wordt de toepassing 

wel al geselecteerd (donkere achtergrond), maar verder wordt niets opgestart. In situatie d selecteer 

je de toepassing ook, en krijg je een menu waarbij je de mogelijkheid krijgt om o.a. de toepassing te 

starten, maar dat vereist extra actie.  

In situatie b zie je in het linkse venster dat de toepassing opgestart wordt (hier zie je een 

ronddraaiend cirkeltje, maar dat kan ook een zandloper zijn of nog iets anders), en dat vervolgens 

(rechter venster) de toepassing geopend wordt (google chrome in dit geval). 

Vraag 14 – antwoord c 

Als een schakelaar uitgeschakeld wordt, dan kan de elektrische stroom er 

niet meer doorheen vloeien. Die stroom vloeit altijd van de ene pool van de 

voeding naar de andere pool, en bij het uitschakelen van de schakelaar die 

aangeduid wordt met de paarse ballon (hier vervangen door het 

verbodsbord) kan er bijvoorbeeld helemaal geen stroom rondvloeien. Alle 

lampjes zullen in deze situatie geen licht uitstralen.  

Er werd gevraagd welke schakelaar ervoor kan zorgen dat alle 

lampjes blijven licht uitstralen, behalve lampje 3. Om dat te 

bereiken is het noodzakelijk dat je de stroom doorheen lampje 3 

tegenhoudt. Dat kan door de schakelaar die aangeduid is door 

het rode huisje uit te schakelen, zoals je op het rechtse schema 

kunt zien.  

Door alle andere lampjes kan nog stroom vloeien, enkel door 

lampje 3 wordt dat door de schakelaar verhinderd, waardoor 

vanuit de splitsing aan de rechterzijde ook geen stroom richting 

lampje 3 zal vloeien. 



Vraag 15 – antwoord a 

Hiernaast zie je een 3D weergave van de ontplooiing. Als je 

het groene, gele en rode vlak naar onderen plooien, en 

daarna hetzelfde herhalen voor het paarse en het oranje 

vlak, dan krijgen jullie de kubus die je rechtsboven ziet.  

Bovenaan is die kubus blauw, terwijl het ondervlak paars 

kleurt. 

 

Vraag 16 – antwoord a 

Door rood, groen en blauw licht te mengen krijg je wit 

licht. Dit wordt additieve kleurmenging genoemd. Als je 

enkel rood en groen licht mengt, hou je geel licht over. 

Het mengen van twee andere basiskleuren kan ook cyaan 

en magenta opleveren, zoals het schema toont.  

Cyaan krijg je door blauw en groen te mengen, en 

eigenlijk is dat ook wat je doet als je uit wit licht de rode 

component verwijderd. Dus wit – rood = cyaan. 

 

Vraag 17 – antwoord b 

Opnieuw, net zoals we aanhaalden in het antwoord voor vraag 8, stelt het probleem zich vooral in 

het transport van alle materiaal naar de maan.  

De ideeën die als optie c en d aangegeven werden zijn 

absoluut niet robuust genoeg om een maanbasis op te 

leveren. Zowel bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA 

als bij de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is men 

in labo’s aan het experimenteren met lichte machines die 

naar de maan gestuurd zouden kunnen worden.  

Op de foto hiernaast zie je eerste resultaten die ESA 

behaalde met hun 3D‐printer die als grondstof zand gebruikt dat ongeveer dezelfde eigenschappen 

heeft als het zand dat zich op de maanoppervlakte bevindt. Uiteraard zal met ook een graafmachine 

nodig hebben om het zand op de maan te ontginnen, maar het is wel het plan om een bovengrondse 

basis te maken, dus antwoord a is niet realistisch. 

Kijk op de website van ESA naar de volgende video als dit je interesseert: 3D‐printing on the Moon 

Vraag 18 – antwoord c  

De 4 waarschuwingssymbolen duiden op 

gevaar voor radioactief materiaal (blauw 

vierkant), gevaar voor elektrocutie (gele 

driehoek, kun je bijvoorbeeld zien op de deur van een elektriciteitscabine langs de straat), gevaar 

voor giftige stoffen, en gevaar voor magnetisme (paarse ballon, je ziet een magneet). Het correcte 

antwoord is dus het symbool aangeduid met de groene cirkel. 

 ESA 



 

Vraag 19 – antwoord b 

Op de figuur werd de rotatiebeweging van de tandwielen, die 

veroorzaakt wordt door het draaiende wiel rechts doorgetrokken 

naar de tandwielen waarvan de draairichting gevraagd wordt. Je 

ziet dat tandwiel 1 in wijzerzin ronddraait, en tandwiel 2 in 

tegenwijzerzin. 

 

 

 

Vraag 20 – antwoord a 

Hiernaast hebben we de X‐Ray‐foto’s die door de 

dierenartsen van Oregon Zoo gemaakt werden gekoppeld 

aan de dieren. Je kunt duidelijk zien dat de gekko 

correspondeert met het beeld met het blauwe vierkant. 

Daaronder zie je respectievelijk de kameleon, de python 

en tot slot de zeewolf. 

 

 

Vraag 21 – antwoord b 

Het selecteren van het juiste antwoord kan hier gebeuren op 

basis van de 3e lijn. Daar kun je geen compressiewinst maken, 

en die lijn moet bijgevolg identiek zijn aan de originele figuur.  

De ogen moeten wit zijn, en zo vallen de codes met de groene cirkel en de paarse ballon af. Tussen 

die witte ogen moet ook een wit vakje aanwezig zijn, waardoor de code met de oranje rechthoek ook 

afvalt.  

Vraag 22 – antwoord d 

We zoeken de grafische voorstelling van een 

watermolecule. De chemische formule van zo’n 

watermolecule is 𝐻 𝑂 en bestaat dus uit 3 
atomen, waarvan 2 identiek zijn (2 𝐻‐atomen) 

en 1 afwijkt (𝑂‐atoom). Dit is dus de molecule 

aangeduid met de oranje rechthoek. Op de 

figuur hiernaast zie je ook welke chemische 

formule overeenstemt met de andere 

moleculen. 

 

 



 

Vraag 23 – antwoord b 

De voorouders van de okapi en de giraf zullen wellicht 

ergens op de grens van het tropische Afrikaanse oerwoud 

geleefd hebben. Een deel van de dieren is dieper het 

oerwoud ingetrokken, waar ze zich konden voeden met de 

bladeren van struiken en lage bomen.  

Een ander deel van de dieren trok weg van de rand van het 

oerwoud, de savanne in. Daar is er weinig lage begroeiing 

en vind je vooral hoge bomen terug.  

Het gevolg van deze migratie heeft ervoor gezorgd dat de 

giraf een steeds langere nek ontwikkelde (om op die manier 

de hoogste blaadjes ook te kunnen opsmikkelen), terwijl dat 

voor de okapi helemaal niet nodig was.  

Er is hier geen sprake van een echte fysieke barrière maar 

enkel van een ander voedingsaanbod. Dieren met een korte 

nek maakten minder kans om te overleven in de savanne, dieren met een lange nek konden zich 

minder gemakkelijk voortbewegen in het lage oerwoud en vielen vaker ten prooi aan roofdieren.  

Bijgevolg kan men hier spreken van natuurlijke selectie.  

Vraag 24 – antwoord c 

‘Opposites attract’, zegt men wel eens. Tegenstellingen 

trekken elkaar aan.  

In de situatie van de magneten, zullen noord‐ en zuidpool 

elkaar aantrekken, terwijl 2 noordpolen en 2 zuidpolen 

elkaar afstoten.  

In de situatie aangeduid met het blauwe vierkantje bevindt 

de zuidpool van de linkse magneet zich dicht bij de 

noordpool van de rechtse magneet, zoals je zou verwachten. 

Vraag 25 – antwoord d 

Op de figuur hiernaast hebben we ook het groene bovenaanzicht en het 

paarse zijaanzicht aangeduid. Van uit geen enkel perspectief kun je enkel 

de twee gele blokjes zoals voorgesteld als optie blauw vierkant zien.  

 

 

Vraag 26 – antwoord d 

De twee luchtbel‐vensters in deze waterpas kunnen gebruikt 

worden om 100% horizontaal en 100% verticaal op te meten. 

Dus beide metingen zijn mogelijk.  
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Vraag 27 – antwoord c 

Op de figuur hieronder zie je hoe de positie van een GPS‐toestel bepaald wordt. Het signaal dat door 

zo’n toestel naar een satelliet verstuurd wordt, laat toe om de afstand tussen het toestel en de 

satelliet te bepalen. Zo zie je op de linkse figuur dat met behulp van 1 satelliet een cirkel op de 

aardoppervlakte getekend kan worden. Alle locaties op die cirkel, bevinden zich even ver van de 

satelliet. Op die manier is het natuurlijk nooit mogelijk om de exacte positie te weten. 

 

Als het GPS‐signaal door twee satellieten opgepikt wordt, krijg je 2 cirkels op de aardoppervlakte 

(middelste figuur) en die snijden op 2 plaatsen. Het toestel kan zich dus op zowel het linkse gele punt 

bevinden, of op het rechtse gele puntje. Door een 3e satelliet te gebruiken, wordt 1 van de 2 punten 

uitgesloten en weet je de exacte positie.  

Een kleine nuance is dat we er nu van uitgaan dat het aardoppervlakte mooi vlak is. Door het reliëf 

(bergen bijvoorbeeld) zou je eigenlijk best nog een 4e satelliet inschakelen, zodat je niet langer met 

cirkels maar met boloppervlakken kan werken, zodat je naast de positie ook nog de hoogte kunt 

bepalen (3D i.p.v. 2D dus).  

Vraag 28 – antwoord b 

Aan de hand van de correcte oplossing (optie rode huisje) 

leggen we hiernaast het werkingsprincipe van dit 

tijdsdiagram uit.  

Op de tijd waar je de blauwe pijl ziet is zowel 

ingangssignaal A als ingangssignaal B gelijk aan 0. De OF‐

poort genereert op dat moment een 0‐uitgangssignaal. 

Iets later, corresponderend met de rode pijl, is het A‐

ingangssignaal nog steeds 0, terwijl signaal B van 0 naar 1 

veranderd is. De OF‐poort genereert als uitgangssignaal 1 

in deze situatie, omdat minstens 1 van de 2 

ingangssignalen 1 is.  

Op het moment aangeduid met de groene pijl zijn zowel 

signaal A als signaal B hoog (dus waarde 1). Hier is ook 

minstens één signaal 1 (beide zelfs), dus het uitgangssignaal van de OF‐poort is 1.  

Nog wat later (paarse pijl), is ingangssignaal A gelijk aan 1, uitgangssignaal B gelijk aan 0. Er is 

opnieuw aan de voorwaarde voldaan dat minstens 1 van de signalen 1 is, dus krijg je aan de uitgang 

van de OF‐poort signaal 1.  



Vraag 29 – antwoord c 

Zoals in de tip die bij deze vraag hoort werd aangegeven 

duurt het best wel lang voor het licht van de zon op 

aarde aankomt.  

Licht is een vorm van elektromagnetische straling, net 

zoals de signalen die door de Perseverance‐rover naar de 

aarde uitgestuurd worden. Elk type elektromagnetische 

golf plant zich voort aan de lichtsnelheid, en is dus niet 

onmiddellijk ter plaatse.  

Geluidsgolven bijvoorbeeld planten zich nog veel trager voort in de aardse atmosfeer, en leggen 

maar ongeveer 300 meter per seconde af, terwijl dat voor licht 300000000 meter per seconde is. 

Als het signaal van op aarde naar Mars gezonden wordt, duurt het ongeveer 10 minuten voor dat 

signaal de rover bereikt. Als die onmiddellijk een antwoord terugstuurt, duurt het ook 10 minuten 

voor dat antwoord terug de aarde bereikt.  

Vraag 30 – antwoord c 

Elke zuivere stof heeft 3 

aggregatietoestanden, dus dat is 

ook voor water het geval. Op de 

foto hiernaast zie je die 3 

toestanden. De vaste toestand 

manifesteert zich hier als sneeuw, 

maar kan ook gewoon als ijs 

voorkomen (als je sneeuw goed 

samendrukt, krijg je ijs, zoals in een 

gletsjer bijvoorbeeld). Boven het meer zie je waterdamp hangen, waar het water door de opwarming 

van de zon verdampt. Als die waterdamp verder omhoogstijgt en daar samentroept, krijg je de 

vorming van wolken. De derde aggregatietoestand, die hier in deze vraag gezocht wordt, is dan heel 

duidelijk: vloeibaar water: een vloeistof dus! 

Vraag 31 – antwoord c 

Het is heel duidelijk dat de Hubble Space Telescope 

afgebeeld wordt bij de paarse ballon. De telescoopklep 

staat open op de echte foto, terwijl die in het 3D‐model 

gesloten is.  

Hiernaast zien jullie nog 

enkele van de kiekjes die 

de Hubble Space 

Telescope maakte de voorbije decennia. Je ziet linksboven het M83 

spiraalmelkwegstelsel, daarnaast een gedetailleerde afbeelding van 

Jupiter. Links onderaan zie je ‘The Helix’, een planetaire nevel die 

gevormd is toen een ster explodeerde en daarnaast een ‘deep 

space’‐beeldje van ‘Pandora’s box’, een groep melkwegstelsel heel 

ver weg in het universum.  



De Hubble ruimtetelescoop mag binnenkort op pensioen, want 

zijn opvolger, de James Webb Space Telescope (zie hiernaast) is 

onlangs gelanceerd. Die telescoop heeft een grotere spiegel, en 

zal dus minder lichtkrachtige objecten kunnen onderzoeken. De 

telescoop kijkt daarenboven ook niet naar zichtbaar licht, maar 

naar infraroodstraling, die uitgestraald wordt door koudere 

objecten dan onze zon bijvoorbeeld, want die heeft een 

buitentemperatuur van ongeveer 5500 à 6000 ℃.  

 

Vraag 32 – antwoord c 

Hoe groot de luchtweerstand is die een 

renner ondervindt, hangt af van hoeveel lucht 

zich voor de renner opstapelt, en hoeveel er 

zich achter de renner opstapelt. We kunnen 

dit uitleggen aan de hand van het 

windtunnel‐beeld van deze automaquette. 

De lijnen zie je ontstaan doordat rook (uit die 

buis) door de waaiende wind meegetrokken 

wordt. Aan de voorzijde van de auto plooit de 

wind zich langs boven over het chassis. Dat zorgt ervoor de auto veel ‘tegenwind’ gewaarwordt en 

afremt. Dat is ook het geval voor de eerste renner tijdens de ploegentijdrit. Renners 2 tot 6 hebben 

dit effect veel minder, omdat de wind achter de rug van de eerste, 2e, 3e … renner niet terug naar 

beneden kan plooien. Die ondervinden dus minder luchtweerstand.  

Echter, op de windtunnelfoto zie je dat achter de auto de lucht terug naar beneden plooit. Het feit 

dat de lucht langs de achterzijde van de auto terug naar beneden stroomt als het aerodynamische 

design goed is, zal er voor zorgen dat die lucht eigenlijk de auto letterlijk een duwtje in de rug geeft.  

Dat gebeurt in de ploegentijdrit niet bij renners 2 tot en met 5, maar renner 6, die het rijtje sluit, kan 

wel van dit windvoordeel profiteren. Doordat de lucht achter zijn rug terug naar beneden vloeit, zal 

die lucht een extra voorwaartse kracht op de renner uitvoeren, waardoor die minder energie moet 

verbruiken dan renners 2 tot en met 5, en al zeker niet zoveel als renner 1.  

 

 

 


