
Op de grond staat LEVEKANGOEROE. Jill staat op de letter L. Ze springt
telkens 1 letter vooruit. Arthur staat op de laatste letter. Hij springt telkens
1 letter terug. Jill en Arthur springen telkens op hetzelfde moment. Op welke
letter komen Jill en Arthur elkaar tegen?

LEVE KANGOEROE

A A B E C G D K E N

Koala 2013, vraag 2

Juist antwoord: E
Oplossing:

Er zijn in totaal 13 letters. Jill en Arthur zullen elkaar op de middelste letter tegenkomen.
Dat is de zevende letter. Dat is een N.



Verplaats vier getalkaartjes
naar rechts, zodat de som
klopt. Welk getalkaartje
blijft er links over?

+

17
167

30

49
96

A 17 B 30 C 49 D 96 E 167

Koala 2011, vraag 11

Juist antwoord: E
Oplossing:

We vullen de juiste kaartjes in. We zien dat het getal 167 links overblijft.

+

17
167

30

49

96



Koala staat voor een kapotte spiegel. De spiegel is in
stukken gebroken. Hoeveel stukken zijn driehoeken?

A 2 B 3 C 4 D 5 E 6

Koala 2017, vraag 1

Juist antwoord: C
Oplossing:

We kleuren alle driehoeken. We tellen er 4.



Timon draait het donkere tandwiel in
de richting van de pijl. Welke gewichten
gaan naar boven?

1 2 3 4

A 1 en 2 B 1 en 4 C 2 en 3 D 2 en 4 E 3 en 4

Koala 2016, vraag 23

Juist antwoord: D
Oplossing:

Omdat het donkere tandwiel rechtsom draait, draait het middelste grote tandwiel linksom
en het rechtse grote tandwiel ook rechtsom.

1 2 3 4

We kennen dan ook de draairichting van de kleine wielen.

1 2 3 4

Het linkse kleine wiel trekt dus gewicht 4 naar boven. Het rechtse kleine wiel trekt
gewicht 2 naar boven. Het juiste antwoord is dus D.



Floris rijdt met zijn fiets door het park.
Hij begint bij START. Hij fietst in de richting van
de pijl.

• Bij het eerste kruispunt slaat hij rechtsaf.

• Bij het volgende kruispunt slaat hij linksaf.

• Bij het volgende kruispunt slaat hij rechtsaf.

• Bij het volgende kruispunt slaat hij linksaf.

Voorbij welk kasteel rijdt Floris niet?

START

A B C D E

Koala 2015, vraag 9

Juist antwoord: D
Oplossing:

We tekenen het pad van Floris stap voor stap.

START START

START START

START

Zo zien we dat Floris niet voorbij kasteel D rijdt.



We gebruiken stokjes van gelijke lengte
om cijfers te vormen, zoals in de figuur.
Het aantal stokjes dat nodig is om een
getal te maken, noemen we het gewicht
van dat getal. Wat is het grootste
gewicht dat een getal van twee cijfers kan
hebben?

A 10 B 11 C 12 D 13 E 14

Koala 2009, vraag 9

Juist antwoord: E
Oplossing:

Het cijfer 8 is het cijfer met het grootste gewicht, namelijk 7. Het getal van twee cijfers
met het grootste gewicht is dus 88. Het gewicht is 14.



Op een tak zitten 5 vogels. Elke vogel fluit zoveel keer als het aantal vogels dat
hij ziet. Bijvoorbeeld: Anke fluit 4 keer want ze ziet 4 vogels. Plots draait er 1
vogel zich om. Opnieuw fluiten de vogels zoveel keer als het aantal vogels dat
ze zien. Deze keer wordt er in totaal meer gefloten dan de eerste keer. Welke
vogel heeft zich omgedraaid?

Anke Bill Charles David Esma

A Anke B Bill C Charles D David E Esma

Koala 2016, vraag 18

Juist antwoord: B
Oplossing:

We zoeken een vogel die meer vogels ziet als hij zich omdraait.

• Als Anke zich omdraait ziet ze 0 vogels in plaats van 4.

• Als Bill zich omdraait ziet hij 3 vogels in plaats van 1.

• Als Charles zich omdraait ziet hij 2 vogels in plaats van 2.

• Als David zich omdraait ziet hij 1 vogels in plaats van 3.

• Als Esma zich omdraait ziet ze 0 vogels in plaats van 4.

Enkel Bill ziet dus meer vogels als hij zich omdraait dan nu. Het moet dus Bill zijn die
zich omgedraaid heeft.



Op een gekke radiozender speelt men maar 5 liedjes:

• liedje A duurt 3 minuten

• liedje B duurt 2 minuten en 30 seconden

• liedje C duurt 2 minuten

• liedje D duurt 1 minuut en 30 seconden

• liedje E duurt 4 minuten

De radiomaker speelt ze in deze volgorde af zonder een pauze. Wanneer Lucas
thuis vertrok, speelde liedje C op de radio. Lucas kwam precies 1 uur later thuis.
Welk liedje speelde er dan op de radio?

A liedje A B liedje B C liedje C D liedje D E liedje E

Koala 2014, vraag 24

Juist antwoord: A
Oplossing:

Alle liedjes samen duren juist 13 minuten. 13 minuten nadat Lucas vertrekt, speelt de
radio dus weer liedje C. En weer 13 minuten later, dus 26 minuten nadat Lucas vertrekt,
speelt de radio weer liedje C. Een uur duurt 60 minuten. We kijken nu in een tabelletje
welk liedje de radio speelde 60 minuten na het vertrek van Lucas.

Na . . . speelt liedje . . .

13 minuten C
26 minuten C
39 minuten C
52 minuten C
65 minuten C

5 minuten voor liedje C is altijd liedje A bezig. Na 60 minuten speelde dus liedje A.



Jonas lost alle berekeningen juist op.
Welk getal schrijft hij op de plaats van
het vraagteken?
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A 8 B 9 C 10 D 11 E 12

Koala 2017, vraag 9

Juist antwoord: B
Oplossing:

Als je een getal vermenigvuldigt met 0, kom je altijd 0 uit. We kunnen dus met dat getal
0 beginnen.
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0 + 6 = 6. Het volgende getal is dus 6.
6× 4 = 24. Het volgende getal is dus 24.

?

0

6

24

+4

×0

+6

×4

−15

?

0

6

24

+4

×0

+6

×4

−15

?

0

6

24

+4

×0

+6

×4

−15

?

0

6

24

+4

×0

+6

×4

−15

?

0

6

24

+4

×0

+6

×4

−15

24− 15 = 9. Het getal dat we zoeken is dus 9.
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Benthe legt een aantal voorwerpen in een maatbeker met water. Ze leest telkens
het volume af. Hoeveel water zit er in de maatbeker?

50 ml
60 ml

70 ml
80 ml

?

50 ml
60 ml

70 ml
80 ml

60 ml

50 ml
60 ml

70 ml
80 ml

70 ml

50 ml
60 ml

70 ml
80 ml

80 ml

A 10 ml B 20 ml C 30 ml D 40 ml E 50 ml

Koala 2015, vraag 19

Juist antwoord: C
Oplossing:

• Als we de tweede en de derde maatbeker vergelijken, zien we dat 1 wit voorwerp
een volume heeft van 10 ml.

• Als we de tweede en de vierde maatbeker vergelijken, zien we dat 1 zwart voorwerp
een volume heeft van 20 ml.

Een wit en een zwart voorwerp in de maatbeker leggen zorgt er dus voor het dat volume
toeneemt met 30 ml. De tweede maatbeker heeft dus 30 ml volume meer dan de eerste.
60− 30 = 30. In de eerste maatbeker zit dus 30 ml water.



Mieke speelt met een puzzel.
Welke puzzelstukken heeft ze
nodig om de puzzel af te
werken?

1

2

3

4

5

6

A 1, 3, 4 B 1, 3, 6 C 2, 3, 5 D 2, 3, 6 E 2, 5, 6

Koala 2012, vraag 8

Juist antwoord: D
Oplossing:

Enkel stuk 2 past in het midden van de puzzel.

2

Daarna passen enkel stuk 3 en stuk 5 rechts van stuk 2. Maar stuk 5 moet op de hoek
liggen. Rechts van stuk 2 ligt dus stuk 3.

2 3

Het enige hoekstuk dat nu nog past is stuk 6.

2 3

6

Mieke heeft dus stukken 2, 3 en 6 nodig.



Zeven figuren hangen aan een mobiel in
evenwicht. Samen wegen ze 112 gram.
Hoeveel weegt de ster?

A 6 gram B 7 gram C 12 gram D 16 gram E 28 gram

Koala 2010, vraag 21

Juist antwoord: B
Oplossing:

Omdat de figuren in evenwicht hangen, wegen de figuren in de rode rechthoek evenveel
als de figuren in de blauwe rechthoek. 112 : 2 = 56. De 4 figuren in de blauwe rechthoek
wegen samen dus 56 gram.

We kunnen nu hetzelfde doen met alle figuren in de blauwe rechthoek. Per splitsing wordt
het gewicht gedeeld door 2. Om te weten hoeveel de ster weegt, moeten we dus nog 3
keer delen door 2.
56 : 2 = 28
28 : 2 = 14
14 : 2 = 7
De ster weegt dus 7 gram.



Marie tekent letters in een vierkant. Welke letter in volgende lijst heeft niet
dezelfde omtrek als het vierkant?

A B C

D E

Koala 2013, vraag 13

Juist antwoord: B
Oplossing:

Alle letters die even breed en even hoog zijn als het vierkant, hebben meteen dezelfde
omtrek. We geven als voorbeeld antwoord A: hier valt de omtrek van de letter samen
met die van het vierkant, behalve het groene en het rode stuk.

Maar we zien dat de rand van de letter die niet samenvalt met de rand van het vierkant
twee even lange stukken heeft.

De omtrek van de letter is dus dezelfde als die van het vierkant. Dit lukt voor alle letters
die even breed en hoog zijn als het vierkant. De enige letter die niet even breed is als het
vierkant, is die in antwoord C.



Arno schreef in 5 cirkels een getal, zoals in de figuur.
In de lege cirkels schrijft hij ook getallen. Hij zorgt
ervoor dat de som van de 3 getallen op elke zijde
gelijk is. Welk getal moet hij dan schrijven in de cirkel
met het vraagteken?

?

7
3

1

6

2

A 7 B 8 C 13 D 15 E 17

Koala 2016, vraag 24

Juist antwoord: C
Oplossing:

Op onderstaande figuur moet de som van de getallen in de oranje cirkels gelijk zijn aan
de som van de getallen in de paarse cirkels.
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7
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X

Het getal in de cirkel met X telt in beide sommen mee. Omdat de sommen gelijk zijn,
kunnen we dit getal dus evengoed weglaten. We zien dan dat het getal linksonder 9 moet
zijn, want dan is 9 + 1 gelijk aan 7 + 3.
Nu kunnen we dezelfde redenering gebruiken met twee nieuwe zijden.
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9 X

?

7
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9 X

Ook hier telt het getal in de cirkel met X in beide sommen mee. Het getal in de cirkel
met het vraagteken moet dus 13 zijn, want dan is 9 + 6 gelijk aan 13+ 2. Het getal dat
we zoeken is dus 13.



Majda heeft 8 blokken. Op de zijkanten staan de
letters A, B, C of D. Elk blok heeft langs alle kanten
dezelfde letter. Majda bouwt er deze figuur mee.
Blokken waarvan de zijvlakken elkaar raken, hebben een
verschillende letter. Welke letter heeft het blok dat je
niet kan zien? A B

B D

B D
C A

B D
D

A

A A B B C C

D D E Onmogelijk te bepalen

Koala 2012, vraag 9

Juist antwoord: B
Oplossing:

Het blok dat we niet kunnen zien raakt aan 3 blokken die we wel kunnen zien. We duiden
ze aan op een figuur door de letters van deze blokken paars te kleuren.

A B

B D

B D
C A

B D
D

A

We maken een aantal vaststellingen.

• Het blok dat we niet zien heeft niet de letter A, want het raakt aan een blok met
de letter A.

• Het blok dat we niet zien heeft niet de letter C, want het raakt aan een blok met
de letter C.

• Het blok dat we niet zien heeft niet de letter D, want het raakt aan een blok met
de letter D.

De letter op het blok kan dus enkel letter B zijn.



Meester Marc geeft Bram en Karen 2 opeenvolgende getallen groter dan 0.
(Bram krijgt bijvoorbeeld 7 en Karen 6.) Ze weten dat ze opeenvolgende getallen
krijgen, maar kennen alleen hun eigen getal. Daarna zeggen ze het volgende
tegen elkaar:

• Bram tegen Karen: “Ik ken jouw getal niet.”

• Karen tegen Bram: “Ik ken jouw getal ook niet.”

• Bram tegen Karen: “Nu ken ik jouw getal wél! Het is een deler van 20.”

Welk getal heeft Bram?

A 2 B 3 C 4 D 5 E 6

Koala 2012, vraag 24

Juist antwoord: B
Oplossing:

Voordat Bram en Karen iets tegen elkaar zeggen, weten ze allebei niet welk getal de
ander heeft. Ze twijfelen dus tussen 2 getallen. Als Bram bijvoorbeeld getal 7 krijgt,
weet hij dat Karen getal 6 of 8 heeft.
We gaan door het gesprek, en kijken welke informatie Bram en Karen krijgen door de
verschillende uitspraken. Bram heeft zeker niet getal 1, anders weet hij dat Karen getal
2 moet hebben.

1. Bram tegen Karen: “Ik ken jouw getal niet.”

Nu weet Karen ook dat Bram niet getal 1 heeft, anders zou hij dat nooit zeggen. Bram
weet nu ook dat Karen weet dat hij niet getal 1 heeft.

2. Karen tegen Bram: “Ik ken jouw getal ook niet.”

Karen weet al dat Bram niet getal 1 heeft, dus Karen heeft zeker niet getal 2. Anders
zou ze nu weten dat Bram getal 3 heeft. Bram weet nu dat Karen niet getal 2 heeft.

3. Bram tegen Karen: “Nu ken ik jouw getal wél! Het is een deler van 20.”

Op het moment dat Bram weet dat Karen niet getal 2 heeft, kent hij het getal van
Karen. Bram twijfelde dus tussen 2 en 4. Bram moet dus wel getal 3 hebben.



Eén ballon kan een mand en een gewicht van
80 kg dragen. Twee zulke ballonnen kunnen
dezelfde mand en een gewicht van 180 kg
dragen. Hoeveel weegt die mand?

80 kg 180 kg

A 10 kg B 20 kg C 30 kg D 40 kg E 50 kg

Koala 2012, vraag 11

Juist antwoord: B
Oplossing:

Samen met het gewicht van de mand moet rechts juist het dubbele gewicht staan als
links. De mand weegt dus 20 kg. Dan draagt één ballon 100 kg en twee ballonnen 200
kg.



Door 4 punten van het rooster horizontaal, verticaal
of schuin met elkaar te verbinden, kan je verschillende
vierkanten tekenen. Hoeveel vierkanten met een
verschillende oppervlakte kan je vormen?

A 2 B 3 C 5 D 7 E 8

Koala 2015, vraag 22

Juist antwoord: C
Oplossing:

Er zijn drie mogelijkheden met enkel verticale en horizontale lijnen.

of of

Daarnaast zijn er nog twee mogelijkheden met schuine lijnen.

of

Deze 5 vierkanten hebben allemaal een verschillende oppervlakte, want de lengte van de
zijde is telkens verschillend. Er zijn geen andere mogelijkheden.



Emma vouwt een rond blad 3 keer dubbel. Daarna knipt ze een stukje van het
gevouwen blad. Welke vorm ziet Emma, als ze het blad openvouwt?

A B C D E

Koala 2016, vraag 13

Juist antwoord: E
Oplossing:

We vouwen het blad terug open. Emma ziet vorm E.



Draken met zes, zeven of acht hoofden bewaken prinses Fiona. De draken met
zeven hoofden liegen altijd. De draken met zes of acht hoofden spreken altijd de
waarheid. Op een dag komen vier draken elkaar tegen. De blauwe draak zegt:
“Samen hebben wij 28 hoofden.” De groene draak zegt: “Samen hebben wij 27
hoofden.” De gele draak zegt: “Samen hebben wij 26 hoofden.” De rode draak
zegt: “Samen hebben wij 25 hoofden.” Welke draak spreekt de waarheid?

A de blauwe B de groene C de gele

D de rode E geen enkele

Koala 2010, vraag 24

Juist antwoord: B
Oplossing:

Alle draken geven een ander antwoord. Er spreekt dus hoogstens 1 draak de waarheid.
Dat wil zeggen dat zeker 3 draken liegen. Die 3 draken hebben dus samen 21 hoofden.
Als geen enkele draak de waarheid spreekt, heeft de vierde draak ook 7 hoofden. Dan
hebben ze samen 28 hoofden. Dat kan niet, want dan zou de blauwe draak tóch de
waarheid spreken.
Er spreekt dus juist 1 draak de waarheid. Die heeft 6 of 8 hoofden.
Als die draak 8 hoofden heeft, hebben de draken samen 29 hoofden. Dat kan niet, want
dan spreekt geen enkele draak de waarheid. De draak die de waarheid spreekt heeft dus 6
hoofden. Samen hebben de draken dus 27 hoofden. De groene draak spreekt de waarheid.
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