
VJTO 2014 – ANTWOORDEN VOORRONDE 

Vraag 1 – Antwoord d 

De afmeting van de klankkast van het muziekinstrument, en de afmetingen van de 

gebruikte snaren bepalen de toonhoogte van het instrument. Hoe kleiner de afmetingen 

zijn, hoe hoger de toonhoogte zal zijn. Ook de spanning waarmee de snaren 

opgespannen zijn, is van belang (= het stemmen van het instrument).  De grootte van de 

klankkast  speelt ook bij bijvoorbeeld luidsprekers een rol: de tweeters (bovenaan) 

worden gebruikt voor hoge tonen, en de grotere luidsprekers (onderaan) voor de 

bassen, de lage tonen.  
 

Vraag 2 – Antwoord c 

Plastic is een kunststof, die gemaakt is uit organische grondstoffen. Zowel steenkool, ertsen en 

aardolie kunnen ontgonnen worden uit de bodem van de Aarde, en zijn dus alle drie organisch. Uit 

ertsen kunnen metalen afgescheiden worden, steenkool bestaat grotendeels uit koolstof, en wordt 

gebruikt als brandstof. Aardolie daarentegen bestaat uit verschillende componenten, waaronder 

nafta. Door nafta op te warmen tot 900°C, en in stukjes op te 

breken, ontstaan polymeren, waaruit plastic gefabriceerd kan 

worden. 
 

Vraag 3 – Antwoord d 

Zonnepanelen zetten licht om in elektriciteit. Dat werkt best als 

de lichtstralen loodrecht op de zonnepanelen invallen, wat het 

meest efficiënt gebeurt als de zon ongehinderd kan schijnen. Als 

het echter bewolkt is, komt toch nog veel zonlicht op de Aarde 

terecht. Het licht komt echter niet vanuit 1 bepaalde richting (de 

zon), maar een beetje van overal rond omdat het door de wolken 

afgebogen wordt. Daarom werken de zonnepanelen op dat 

ogenblik minder efficiënt, maar ze werken wel nog.  
 

Vraag 4 – Antwoord a 

 

Deze vraag kun je makkelijk oplossen door de tegeltjes 

weg te schrappen die elkaars inverse zijn, wat de 

hoeveelheid blauw en wit betreft (, ,,  en ). 

Daarnaast kun je de aparte tegeltjes waar evenveel wit als 

blauw inzit wegschrappen (, ,  en).  

Op die manier blijft enkel een volledig blauwe tegel over, 

en bijgevolg moet een volledig witte tegel op de plaats 

van het vraagteken terecht komen.  



Vraag 5 – Antwoord b 

De beweging die je met je vingers maakt geeft aan wat er met de foto moet gebeuren. Als je de 

vingers van elkaar weg beweegt, trek je als het ware de foto open. Dat komt overeen met inzoomen. 

Als je de vingers naar elkaar toe zou bewegen, zou je de foto kleiner maken (uitzoomen). Om de 

applicatie te sluiten moet meestal een aantal keer getikt worden op het schermpje. En om de foto te 

verplaatsen volstaat het om met 1 vinger over het venster te swipen. 

 

Vraag 6 – Antwoord a 

De eerste tip die je kreeg, namelijk dat een teek 8 poten heeft, was hier al redelijk doorslaggevend. 

Slechts één diertje heeft 8 poten op deze foto’s, waardoor je zeker weet dat dier 1 de teek is. 

Antwoorden a en d voldoen hieraan. De doorzichtigheid van het lichaam van de luis, maakte duidelijk 

dat diertje 2 de luis is. Ook de andere vermelde eigenschappen worden bevestigd door de figuren. 

 

Vraag 7 – Antwoord c 

In de opgave ligt de weerstand omgekeerd in vergelijking met het voorbeeld, aangezien de zilveren 

ring links ligt. Na de rotatie (zilver rechts, zie figuur) moet je hier eerst de oranje ring bekijken, daarna 

de blauwe en tot slot de rode. 

We krijgen dan:  

 eerste ring = oranje: ‘3’ 

 tweede ring = blauw : ‘6’ 

 derde ring = rood : ‘2’  aantal nullen 

Bijgevolg krijgen we een totale weerstandswaarde van 3600 

 

Vraag 8 – Antwoord b 

Om de stabiliteit van het gebouw te kennen moeten we zowel rekening houden met de hoogte van 

het zwaartepunt van dat gebouw als met de grootte van het oppervlak waar het gebouw op steunt. 

Dat steunoppervlakte is grootst bij de piramide en de kubus. Bij de piramide ligt bovendien het 

zwaartepunt laagst, wat de grootste stabiliteit garandeert 

 

  



Vraag 9 – Antwoord c 

De enige kracht die hier belangrijk is, is de zwaartekracht. Die zwaartekracht is enkel afhankelijk van 

de massa die door de Aarde aangetrokken wordt. Zowel links als rechts hangt 10kilogram, dus beide 

krachten zijn even groot, en dus blijft het systeem hangen zoals het is. In de echte situatie zou je ook 

rekening moeten houden met de massa van het vat links en het vat rechts, en eventueel ook met de 

lengte van het touw. Anderzijds heeft ook de katrol een zekere traagheid, en zal het onderscheid 

tussen de krachten links en rechts significant moeten zijn voor een stug systeem in beweging treedt. 

Omdat je noch over het touw, de massa van de vaten op zich en de katrol extra informatie kreeg, 

mochten deze details verwaarloosd worden.  

 

Vraag 10 – Antwoord a 

In alle drie de verbrandingsgevallen gaat het om hout, waardoor de brandbaarheid op wat kleine 

afwijkingen telkens dezelfde is. Om te kunnen branden, moet dat hout in contact komen met lucht, 

(waar zuurstof in zit) en dat maakt hier het grootste verschil. Bij de houtpulp zal een gelijk volume 

een veel groter buitenoppervlakte hebben dan bij de massieve houten blok. Daardoor zal houtpulp 

rapper branden. 

 

Vraag 11 – Antwoord c 

Om geëlektrocuteerd te geraken, moet er een stroom doorheen de vogels stromen. Omdat de vogels 

geen contact maken met de Aarde of met een andere elektriciteitskabel is dat hier niet het geval, wat 

ons bij antwoord c brengt. Al moet gezegd worden dat heel hoge spanningen toch fataal kunnen zijn. 

Dat is zo omdat de wisselstroom die doorheen de kabel stroomt de vogel per seconde 50 keer 

oplaadt en ontlaadt.  

 

Vraag 12 – Antwoord b 

Bij de 5 gegeven puzzelstukken zie je 3 keer de grond, 

en 2 hoekstukken van de hemel. Dus moet het 

ontbrekende stuk het centrale stuk van de hemel 

bevatten. Je kunt ook zien dat het een onderbroken 

stuk van de wiek van de windmolen moet bevatten, 

waardoor mogelijkheden A en D afvallen.  

Het stuk moet bovendien langs de zijkanten 2 

uitsteeksels van de puzzelstukken ernaast kunnen 

omarmen, waardoor enkel stuk B n aanmerking komt. 

  



Vraag 13 – Antwoord a 

Een gezipt document, kan door Fien, haar vriendin, terug ontzipt worden, en ziet er dan identiek uit 

als het originele document. Op die manier is het aanpasbaar. Een DOC en DOCX document 

verschillen niet veel van elkaar, het verschil duidt hier enkel op het gebruik van een verschillende 

versie van Microsoft Word (oudere files hebben de extensie .doc, de recente versie van Word werkt 

met .docx-bestanden). 

Door de file op te slaan als een PDF-bestand (wat heel gemakkelijk kan in Word) kan Fien het 

document niet langer editeren, maar enkel lezen. Als ze beschikt over een softwarepakket zoals 

AdobeAcrobat XPro gebruikt kan ze het wel terug veranderen, maar dat is heel dure software. 

 

Vraag 14 – Antwoord b 

Fien, de vriendin van Stien, is ziek. Door de longziekte die ze heeft, worden haar 

bronchiolen nauwer. Dat betekent de lucht moeilijker door deze buisjes kan 

passeren (je kunt ook niet drinken door rietje als je dat samendrukt…). Bijgevolg kan 

Fien moeilijker ademen.  

 

Vraag 15 – Antwoord a 

Om de deur open te krijgen, moet je aan de uitgang van de waarheidstabel een waarde 1 

terugvinden (anders zou die deur opengaan als niemand op de knoppen duwt, en is het geen 

geheime deur). Je kan echter enkel een waarde 1 krijgen aan de uitgang als zowel aan ingang 1 (= 

knop 1) als een ingang 2 (=knop 2)  de waarde 1 voorkomt. Dat betekent dus dat zowel knop 1 als 

knop 2 ingedrukt moeten worden, wat enkel bij antwoord a het geval is. 

 

Vraag 16 – Antwoord b 

Als je een platte meetlat probeert te plooien, dan lukt dat enkel als je ze buigt langs de vlakke kant. 

Bijgevolg moet je de balken anders oriënteren als je die doorbuiging niet wil, zoals op de onderste 

figuur. De plooibaarheid heeft te maken met wat men het traagheidsmoment van de balk noemt en 

is kleiner voor een balk van 50x200 dan voor een balk met een vierkante doorsnede. 

 

  



Vraag 17 – Antwoord c 

In de natuurkunde heerst een actie-reactie wet. Als je bijvoorbeeld 

uit een bootje uitstapt, dan zal het bootje de neiging hebben om 

weg te drijven van de kade (zie figuur).  

Ook bij een kanon is dit het geval. We kunnen de lichte kogel door 

een afvuursysteem met grote snelheid wegschieten. Als 

reactiekracht zal het heel zware kanon met dezelfde energie 

achteruit geduwd worden. Dit zal echter geen grote verplaatsing met zich meebrengen, omdat het 

kanon zo zwaar is.  

 

Vraag 18 – Antwoord d 

Net zoals bij vraag 10, vereist de verbranding van de kolen zuurstof. Door een grote plastic bak over 

het vuur te plaatsen neemt de hoeveelheid zuurstof vlug af (ze verdwijnt tijdens het 

verbrandingsproces), dus dat zal ervoor zorgen dat de kolen minder fel branden. Extra kolen 

toevoegen helpt ook niet, omdat er dan meer kolen met dezelfde hoeveelheid zuurstof moeten 

ontbranden. Door verse lucht (waarin zuurstof zit) op de kolen te blazen wakkert het vuur wel aan. 

Daarenboven zal de hoge temperatuur van de lucht uit de haardroger de snelheid van de 

verbrandingsreactie doen stijgen, zoals bij de meeste chemische processen.  

 

Vraag 19 – Antwoord a 

Om zo efficiënt mogelijk energie te maken met behulp van een windmolen, moet de wind zo 

gemakkelijk mogelijk de molen bereiken. Dat is alleen het geval aan zee, want in Brussel  beletten de 

gebouwen de wind de doorgang, en in de omgeving van de Maas zal de wind in de vallei minder fel 

zijn dan op de hoger gelegen heuvels, maar ook daar zou de windmolen ver boven de bomen moeten 

uitsteken voor de wind de wieken kan bereiken. 

 

Vraag 20 – Antwoord d 

De vorm van het gebouw doet hier eigenlijk niet ter zake, het gaat over het aantal bouwstenen. Als je 

kasteel 1 tot en met 4 bekijkt, en je telt het aantal gebruikte blokjes, dan vind je de logische reeks 1, 

2, 4, 8. Om van 1 naar 2 over te gaan moet je het aantal verdubbelen, en dat is ook bij de overgang 

van 2 naar 4 en van 4 naar 8 zo. Het 5e kasteel in de rij moet dus bestaan uit 8x2 = 16 blokjes, wat je 

bij antwoord d brengt. 

 

  



Vraag 21 – Antwoord b 

Als (= de vertaling van ‘if’)  je op de ‘Aan’ knop drukt, gebeuren er 3 acties volgens het beschreven 

programma. Die commando’s volgen elkaar op in de juiste volgorde. Het eerste commando zet de 

televisie aan, het tweede commando bepaalt dat de zender ‘Ketnet’ moet zijn, en het laatste 

commando vraagt om het volume van de TV op 4 te zetten. 

 

Vraag 22 – Antwoord c 

Je moet de beschrijvingen vergelijken met de foto’s. Als je weet dat de witte vlekken duiden op de 

aanwezigheid van bacteriën, dan is het onmiddellijk duidelijk dat er in staal 3 veel meer bacteriën 

aanwezig zijn dan in staal 4, tegenovergesteld aan wat redenering b en d beweren (want die zijn 

beide identiek). Als je het aantal witte vlekken telt in sample 4, kom je uit op iets meer dan 20. Over 

het type bacteriën kun je op basis van deze foto niets zeggen. 

 

Vraag 23 – Antwoord b 

Bij deze vraag kun je door logisch te denken aan het juiste antwoord 

komen. We spreken over licht, en zoals jullie weten, kan je licht 

voorstellen door over lichtstralen te spreken. Zo’n lichtstraal komt 

overeen met het pijltje. Nu zal de werking van de elektronische 

component gevoelig zijn voor de hoeveelheid licht die op die component 

invalt, dus moet het licht naar de weerstand wijzen, zoals in antwoord b 

het geval is.  

 

Vraag 24 – Antwoord c 

De zon komt op in het oosten, draait verder langs het zuiden, en gaat onder in het westen. Als je 

panelen dus naar het westen of het oosten laat kijken, zullen we ofwel enkel in de avond of in de 

ochtend zonlicht ontvangen. Als de panelen naar het zuiden gericht zijn, heb je vanaf halfweg de 

voormiddag tot aan het begin van de avond invallend zonlicht, en dus produceer je op die manier 

meest energie. 

 

Vraag 25 – Antwoord a 

Als de opening kleiner is dan het stokje dat erdoor moet, dan zal dat niet lukken. Als ze beide even 

groot zijn, zal het ook heel moeilijk zijn om de schacht erdoor te steken. Dus enkel bij antwoord a zal 

het lukken om de schacht doorheen het gat te mikken.  

 

  



Vraag 26 – Antwoord d 

Archimedes heeft ten tijde van de oude Grieken 

een natuurkunde-wet afgeleid die zegt dat 

voorwerpen die zwaarder zijn dan water (= een 

grotere massadichtheid of soortelijke massa 

hebben), zullen zinken, en dat stoffen die lichter 

zijn dan water, zullen drijven. Net zoals hout, is 

olie lichter dan water, en zal het dus blijven 

drijven op de oppervlakte van de zee, zoals je 

hiernaast kan zien. Dat is uiteraard heel 

schadelijk is voor zeevogels, die vast kunnen geraken in die olielaag.  

 

Vraag 27 – Antwoord c 

Om elektriciteit te laten stromen heb je een gesloten 

stroomkring nodig. De elektronen moeten van de ene kant 

van de batterij (lang en kort streepje) naar de andere kant 

geraken. Als de schakelaar open staat, kan er langs dat 

pad geen elektriciteit passeren. Dat is in dit geval enkel zo 

in het bovenste stukje, waar 1 lamp zit. De elektriciteit kan 

wel langs de andere weg terugvloeien naar de batterij, en 

op dat ogenblik zullen 3 lampen licht uitzenden.  

 

Vraag 28 – Antwoord b 

Als je twee onderdelen van de matrijs op de juiste manier in 

elkaar schuift, en daarna over 180° draait, wordt onmiddellijk 

duidelijk welke vorm met materiaal opgevuld kan worden. Dit 

komt overeen met vorm b. 

 

  



Vraag 29 – Antwoord c 

We volgen de vier paden die door de robot gevolgd 

worden. Zoals je ziet op de figuur zal pad a de robot 

niet tot de correcte eindpositie B brengen, wat voor 

pad b, c en d wel het geval is. Pad b echter loopt 

doorheen een zwarte en dus ontoegankelijk 

vierkant, en kan dus niet toegestaan worden.  

Er werd echter ook gevraagd om zo snel mogelijk de 

robot van A naar B te laten stappen. Pad c neemt 6 

stappen in beslag, terwijl voor pad d 8 stappen nodig 

zijn. Het correcte antwoord is dus c. 

 

Vraag 30 -  Antwoord b 

Het correcte antwoord is b. Als de dokter lucht in je lichaam naar binnen zou spuiten, dan kan deze 

lucht eventueel in de bloedsomloop terecht komen en de vlotte doorstroming en doorbloeding van 

organen verhinderen, met serieuze of fatale gevolgen. Spuiten en injectienaalden worden 

tegenwoordig allemaal steriel verpakt en kunnen dus geen bacteriën bevatten. Ook verstoppingen 

van de naald worden door het productie- en testproces uitgesloten. Soms worden effectief troebele 

vloeistoffen ingespoten, dus ook dat is niet de reden.  

 

Vraag 31 – Antwoord a 

Licht van verschillende kleuren kan gecombineerd worden. Als je even helder rood licht en blauw 

licht mengt (want dat gebeurt bij code 1 – 0 – 1), dan krijg je paars licht (wordt ook magenta 

genoemd). Geel verkrijg je door rood en groen te mengen (code 1 – 1 – 0), terwijl je cyaan (of 

appelblauwzeegroen) krijgt door groen en blauw te mengen (code 0 – 1 – 1). Om oranje licht te 

produceren, zal je de helderheid van groen moeten terugdraaien (code 0,5 – 0 – 1), zodat je dichter 

bij zuiver rood aanbeland dan wat bij geel het geval is.   

 

Vraag 32 – Antwoord c 

De twee aanzichten van hetzelfde 

gebouw laten toe om op elke positie 

de hoogte te bepalen. De som van al 

die hoogtes levert een totaal van 

2+2+3+1+1+2+1 = 12 blokjes op. 


