
VTO 2016 – ANTWOORDEN FINALE 

Vraag 1 – Antwoord d 

Als je de tot een rechthoek vervormde wereldkaart bekijkt, zie je dat Antarctica gigantisch 

groot geworden is. Dat is zo omdat het helemaal onderaan de Aarde ligt. Als je op de figuur 

hiernaast kijkt, zie je dat de horizontale omtrek van de Aarde (blauwe lijn) veel langer is dan 

de horizontale omtrek dichtbij de Noordpool (rode lijn). Op de Mercator-projectie zijn deze 2 

lijnen echter even breed, wat betekent dat een land dat ver van de evenaar verwijderd is, 

zoals Noorwegen, meest uitgerekt wordt op de Mercator-projectie 
 

Vraag 2 – Antwoord b  

Een wetenschappelijk correct antwoord formuleren op deze vraag is niet 

simpel, omdat er in de voedingsleer, en meer bepaald bij het gebruik van 

de term ‘superfood’ heel wat discussie bestaat. We zullen het antwoord 

afleiden door voedingsstof per voedingsstof te bekijken. Zwarte 

chocolade is gemaakt van cacao, dus als cacao zogezegd tot de 

superfoods behoort, zal ook zwarte chocolade daartoe behoren. Je hebt 

wellicht reeds vernomen dat knoflook een ‘gezonde’ groente is, en dus 

ook een hoge voedingswaarde heeft. Ook rozijnen kunnen, omdat het 

gedroogde vruchten zijn, gelijkaardig aan de Goji-bessen uit de 

superfood-lijst, als superfood gecatalogiseerd worden. Champignons 

daarentegen hebben een lage voedingswaarde. Ze zijn niet ongezond, 

verre van, maar veel energie zal je er niet door opdoen.  

 

Vraag 3 – Antwoord b 

De sinaasappel behoort tot de citrusvruchten, en bevat heel gelijkaardige stoffen als de 

citroen (pH=3). Je weet wel dat een sinaasappel iets minder zuur is dan een citroen, dus een 

pH-waarde van 4 is hier het juiste antwoord.  
 

Vraag 4 – Antwoord c 

In de fiets van Femke werd een batterij gevonden, die een motortje aandrijft dat de 

trapas mee aanstuurt, naast het pedaalwerk dat de renster zelf nog moet leveren.   

 

 

Vraag 5 – Antwoord c 

Enkel Sofie kan het vierkantje van 4x4 blokjes perfect vullen, en dat kan ze op de manier 

zoals hiernaast getoond wordt. Mieke en Korneel hebben wel genoeg blokjes, maar 

kunnen de puzzelstukken onmogelijk op de juiste manier in elkaar passen, terwijl Piet 

zelfs maar 15 vakjes kan bedekken. 

 

  



Vraag 6 – Antwoord c 

Een hartslagmeter meet kleine elektrische stroompjes. De tip over het vochtig maken van de 

huid was nuttig omdat dat vocht, samen met het zweet, de geleiding van elektrische 

stroompjes bevordert, terwijl een droge huid zich min of meer als een isolator gedraagt.  

 

Vraag 7 – Antwoord b 

Radioactiviteit is een proces dat voorkomt door het trage energetische verval van bepaalde 

stoffen. Dit betekent dat die stoffen in de loop van de tijd hun inwendige energie afstaan, en 

dit gebeurt door middel van elektromagnetische straling. Die straling is te vergelijken met 

bijvoorbeeld het licht dat door een LED-lamp geproduceerd wordt (dat ook ontstaat door 

eerst elektrische energie toe te voegen, die daarna onder de vorm van licht terug uit de lamp 

komt). Echter, de straling van radioactieve materialen bevat veel meer energie, en is daarom 

uiterst gevaarlijk voor levende organismen. De energie is in staat om lichaamscellen te 

vernietigen, zoals in antwoord b aangegeven werd. Uiteraard is radioactief materiaal ook 

giftig (omdat de straling dan zeker in ons lichaam terechtkomt), en het is ook zo dat zo’n 

materiaal gedurende een heel lange tijd (miljoenen jaren soms) radioactieve straling 

uitstuurt. Opletten is dus de boodschap!  

 

Vraag 8 – Antwoord b 

Er zijn in totaal 10 ploegen, dus 1 ploeg moet tegen 9 verschillende 

tegenstanders spelen. Ze doen dat trouwens per seizoen 2 keer, 

omdat er zowel een heen als terugmatch is. Dus elke ploeg moet 18 

matchen spelen. Omdat er 10 ploegen zijn, kom je op die manier 

vlug aan 180 matchen, maar je mag niet over het hoofd zien dat er 

elke match 2 ploegen meespelen, en er dus maar 90 verschillende 

matchen zijn. Dat er 2 ploegen in dezelfde zaal spelen is geen probleem, als de planning zodanig opgesteld wordt dat 

telkens 1 van die 2 ploegen thuis speelt, de andere buitenshuis aan de slag moet (behalve dan als ze tegen elkaar 

moeten).  

 

Vraag 9 – Antwoord c 

We zullen het juiste antwoord afleiden door op de figuur de 

weerstandswaarden af te lezen… Als we dat doen, komen we 

achtereenvolgens fijn zand (bij een diepte van 0 tot 3 meter), leemgrond (van 3 

tot 7 meter), grof zand (van 7 tot 13 meter) en klei (dieper dan 13-14 meter) 

tegen. Antwoord c is dus het enige juiste antwoord. 

 

  



Vraag 10 – Antwoord b 

De versnelling moet gelijk zijn aan 0, wat betekent dat de snelheid op dat ogenblik niet mag 

veranderen. Bovenaan rechts de slingerbeweging is dat niet zo, want daar verandert de 

snelheid van een positieve waarde (beweging naar rechts) naar een negatieve waarde 

(beweging naar links). Aan de linkerkant treedt net het omgekeerde op. Helemaal 

onderaan behaalt de schommel zijn maximale snelheid (vooruit, of achteruit, na het dalen), 

die wat later terug begint af te nemen (bij het klimmen). Maar exact onderaan bevindt de 

schommel zich in zijn evenwichtsstand (waar hij hangt als er geen beweging optreedt), en daarom blijft de snelheid 

daar eventjes onveranderd. Hiernaast zie je hoe de positie (x), de snelheid (v) en de versnelling (a) in de loop van de 

tijd verandert.  

 

Vraag 11 – Antwoord c 

De wet van Archimedes legt uit dat voorwerpen zinken als ze zwaarder 

zijn dan de vloeistof waarin ze ondergedompeld worden. Ook als je 

vloeistoffen boven elkaar stapelt zal de volgorde waarin ze zich 

positioneren afhangen van de massadichtheid, waarbij het zwaarste 

onderdeel naar beneden gaat. Hier is dat het water. Aangezien het 

ijsblokje drijft op de olie, betekent dat dat de olie zwaarder is dan het ijs, 

maar lichter dan het water, zoals in antwoord c aangegeven wordt.  

 

Vraag 12 – Antwoord b 

Een echografie is een techniek die gebruikt maakt van geluidsgolven. Je had dit onder 

andere kunnen afleiding van de naam echografie. ‘Echo’ wijst op een weerkaatsing van 

geluid, ‘grafie’ betekent dat je er een beeld mee vormt.  

 

Vraag 13 – Antwoord b 

In de volksmond wordt dit een golfbreker genoemd, maar de correcte term is een strandhoofd. 

Zo’n strandhoofd zorgt ervoor dat het zand dat door het water meegesleurd wordt zich niet te 

veel naar rechts en links kan begeven ten opzichte van de oorspronkelijke locatie, omdat dat 

water niet over de stenen heen kan vloeien. De beschrijving van een steiger klopte in de opgave. 

Een golfbreker daarentegen is een een constructie die de haven beschermt, terwijl een pier 

eerder een commerciële functie heeft.  

 

 Vraag 14 – Antwoord d 

Het foto-elektrische effect wordt niet alleen gebruikt in de CCD van een digitaal fotoapparaat 

maar bijvoorbeeld ook bij zonnepanelen, waar het invallen van zonnestralen leidt tot een 

elektrische stroom. Dit gebeurt dus volgens de beschrijving van antwoord d. Lichtstralen dragen een bepaalde 

hoeveelheid energie met zich mee (hou je hand maar eens dichtbij een gloeilamp, en draag maar eens een zwarte T-

shirt als je in de zomer in de zon zit). Silicium absorbeert dat licht, en 

door het toevoegen van die energie ontstaan er vrije elektronen, die 

elektrische geleiding toestaan. In een CCD-wordt pixel per pixel dat 

stroompje gemeten, dat een maat is voor de hoeveelheid licht die invalt. 

Zo kan een foto opgebouwd worden.    

 



Vraag 15 – Antwoord b 

Het polair diagram van de lamp toont aan dat er helemaal geen licht horizontaal 

uitgestuurd wordt (bij een hoek van 90°). Dus op plaats A en C komt helemaal geen 

licht terecht. Naar boven en onder (resp. 180° en 0°) wordt evenveel licht uitgestuurd. 

Omdat de lamp zich dichter bij het plafond bevindt dan bij de vloer, zal de concentratie 

van het licht dat op het plafond terecht komt hoger zijn dan op de vloer, dus is de 

verlichtingssterkte op plaats B het hoogst. 

 

Vraag 16 – Antwoord d 

Als je de code kraakte, waarbij elke letter correspondeert met telkens één opgevuld 

hokje op het rooster (gaande van vakje 1 tot vakje 25), dan kun je, zoals op de figuur 

aangegeven wordt, de letters O – P – R – S – T vinden. Met deze 5 letters kun je het 

woord sport vormen. 


