
Op mijn paraplu staat bovenaan het woord
KANGOEROE. In welke figuur hieronder zie je mijn
paraplu? E
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Wallabie 2015, vraag 3

Juist antwoord: A
Oplossing:

We bekijken de paraplu langs de bovenkant, en kleuren drie vakjes blauw. We zien deze
vakjes terug in paraplu A.
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Zara verdeelt een rechthoek in
6 vierkanten. De oppervlakte
van 2 vierkanten is gegeven.
Wat is de oppervlakte van de
rechthoek?

49 cm2

16 cm2

A 132 cm2 B 143 cm2 C 154 cm2 D 165 cm2 E 176 cm2

Wallabie 2017, vraag 15

Juist antwoord: B
Oplossing:

Een vierkant met oppervlakte 49 cm2 heeft zijden met lengte 7 cm. Een vierkant
met oppervlakte 16 cm2 heeft zijden met lengte 4 cm. We kunnnen dus meteen een
aantal lengtes aanduiden op de figuur. We zien ook dat er twee vierkanten zijn met een
gemeenschappelijke zijde. Die vierkanten hebben dus allebei zijdes met lengte 4 cm.

7 cm

4 cm

4 cm 4 cm

7 cm

Uit de figuur kunnen we afleiden dat het kleinste vierkantje zijdes met lengte 1 cm heeft.
Daaruit volgt dat het vierkant rechtsboven zijdes met lengte 5 cm heeft.

7 cm

4 cm

4 cm 4 cm 5 cm

Uit deze figuur kunnen we de oppervlakte van de rechthoek berekenen.

(7 + 4) · (4 + 4 + 5) = 143 cm2



Hoe groot is de omtrek van de figuur?

b

2b

b

a

a

a

A 3a + 4b B 3a + 8b C 6a + 4b D 6a + 6b E 6a + 8b

Wallabie 2010, vraag 4

Juist antwoord: E
Oplossing:

De totale lengte van de horizontale zijden die aangeduid zijn is 3a. De onderkant van de
figuur heeft dus ook lengte 3a.
De totale lengte van de verticale zijden die aangeduid zijn is 4b. De linkerzijde van de
figuur heeft dus ook lengte 4b.
De totale omtrek is dan 3a + 3a + 4b + 4b = 6a + 8b.



Het vierkant heeft oppervlakte 36 cm2. De totale
groene oppervlakte is 24 cm2. Hoeveel is p+q+r+s?

p q

r

s

A 6 cm B 7 cm C 8 cm D 9 cm E 10 cm

Wallabie 2016, vraag 19

Juist antwoord: C
Oplossing:

Aangezien de oppervlakte van het vierkant 36 cm2 is, is de lengte van een zijde gelijk
aan
√
36 = 6 cm. Als we een diagonaal van het vierkant tekenen door het grote groene

gebied, zien we dat het groene gebied bestaat uit vier driehoeken.

p q

r

s

6 cm

6 cm

De hoogte van elk van die driehoeken is gelijk aan 6 cm, en de basissen zijn p, q, r en s.
De totale oppervlakte is dus

6p

2
+
6q

2
+
6r

2
+
6s

2
= 3(p + q + r + s).

Deze oppervlakte moet 24 cm2 bedragen, dus moet p+q+ r + s gelijk zijn aan
24

3
= 8.



Timon vouwt een papier 2 keer. Daarna knipt hij er 1 gaatje in.
Als hij het papier openvouwt, ziet hij het resultaat hiernaast.
Volgens welke stippellijnen heeft Timon het papier gevouwen?

A B C D E

Wallabie 2017, vraag 8

Juist antwoord: A
Oplossing:

We tekenen eerst alle mogelijkheden met de gaatjes:

Als Timon 2 keer vouwt, moet juist 1 gaatje te zien zijn. Alleen bij figuur A zal dat het
geval zijn.
We tekenen nog eens het volledige stappenplan met figuur A. We zien dat het resultaat
klopt.



In de vierhoek KAST is |KA| = |KS|,
A“KT = 80◦, KÂS = 75◦ en K“TS = 65◦.
Hoe groot is A“TS?

K A

S

T

80◦ 75◦

65◦
?

A 10◦ B 15◦ C 20◦ D 30◦ E 45◦

Wallabie 2011, vraag 23

Juist antwoord: B
Oplossing:

We kijken eerst naar de driehoek △SKA. Die is gelijkbenig. Dat wil zeggen dat AŜK =
75◦, en dus dat S“KA = 30◦. Hieruit volgt dan ook dat T “KS = 50◦.

K A

S

T

30◦

50◦ 75◦
75◦

65◦
?

Nu kijken we naar de driehoek △KST . (Gegevens die we niet meer nodig hebben, laten
we weg voor de duidelijkheid.) We kennen al 2 hoeken, en dus volgt dat KŜT = 65◦.
Maar nu zien we dat driehoek △KST twee gelijke hoeken heeft, en dus ook gelijkbenig
is. We vinden dat |KT | = |KS|.

K A

S

T

30◦

50◦
75◦

65◦

65◦

?

Ten slotte kijken we naar de driehoek △KAT . Die is ook gelijkbenig, dus zijn de hoeken
KÂT en K“TA gelijk en allebei 50◦. We vinden dan dat A“TS = 15◦.

K A
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T

30◦

50◦
50◦

50◦ 15◦



Rubi heeft papieren harten: een groen hart
van 16 cm2, een wit hart van 9 cm2, een
groen hart van 4 cm2 en een wit hart van
1 cm2. Rubi legt de harten op elkaar. Hoe
groot is de zichtbare groene oppervlakte?

A 9 cm2 B 10 cm2 C 11 cm2 D 12 cm2 E 13 cm2

Wallabie 2017, vraag 10

Juist antwoord: B
Oplossing:

We leggen de harten in stappen op elkaar. Het grootste hart is 16 cm2. Daarna legt Rubi
er een wit hart van 9 cm2 op. De groene oppervlakte op de rechterfiguur is dus 16− 9
= 7 cm2.

Hierna legt Rubi er een groen hart van 4 cm2 op. De groene oppervlakte van de volgende
figuur is dus 7 + 4 = 11 cm2.

Ten slotte legt Rubi er weer een wit hart van 1 cm2 op. De groene oppervlakte van de
uiteindelijke figuur is dus 11− 1 = 10 cm2.



Pieter-Jan knipt de figuur
op de stippellijnen in drie
delen. Hij maakt met de
drie stukken een driehoek.
Wat is de lengte van
de zijde x? (De figuur
links is gemaakt met twee
rechthoeken.)

13

11

x
 

 

A 36 B 37 C 38 D 39 E 40

Wallabie 2011, vraag 21

Juist antwoord: B
Oplossing:

Om de figuren duidelijker te maken, kleuren we driehoek met zijde x groen en geven we
twee andere zijden een nieuwe kleur. De lengte van de oranje zijde is gegeven als 13. De
lengte van de blauwe zijde is 24.

13

11

x

24

 

 

Na verplaatsing vinden we nog steeds dezelfde groene driehoek en de blauwe en oranje
zijde.

13 24

We zien dat de zijde x bestaat uit het oranje stuk en het blauwe stuk. De lengte van
zijde x is dus 37.



Hamster Knabbel loopt door
de doolhof. Daar liggen
16 druiven. Knabbel mag
niet twee keer op hetzelfde
kruispunt komen. Hoeveel
druiven kan ze hoogstens
verzamelen?

A 12 B 13 C 14 D 15 E 16

Wallabie 2011, vraag 5

Juist antwoord: B
Oplossing:

Knabbel kan de druif linksonder nooit verzamelen, want als ze daar komt kan ze niet
meer weg. Ze kan dus zeker niet 16 druiven verzamelen. Er zijn verschillende manieren
om 13 druiven te verzamelen, maar 14 lukt nooit. Probeer zelf maar! We geven enkele
oplossingen.



Een vierkant met oppervlakte 100 cm2

is in driehoeken verdeeld. De oppervlakte
van enkele driehoeken is gegeven. Welk
stuk van de diagonaal is het langst?

19 cm2

9 cm2

11 cm2

23 cm2

a

b

c

d

e

A a B b C c D d E e

Wallabie 2015, vraag 23

Juist antwoord: D
Oplossing:

Omdat we weten dat de totale oppervlakte 100 cm2 is, is de oppervlakte boven de
diagonaal gelijk aan 50 cm2 en onder de diagonaal ook. We kunnen dus direct de
oppervlakte van de 2 resterende driehoeken invullen. Dat zien we op de figuur links.
Als we de driehoeken zo bekijken dat hun basis op de diagonaal ligt, hebben ze allemaal
dezelfde hoogte. Dit duiden we aan op de figuur in het midden met een groene lijn.
Op de figuur rechts tekenen we een extra lijnstuk en duiden een blauwe en een oranje
driehoek aan. Die hebben dezelfde basis en dezelfde hoogte. Ze hebben dus ook dezelfde
oppervlakte: 9 cm2.
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9 cm2

11 cm2

23 cm2

20 cm2

18 cm2
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9 cm2

9 cm2

10 cm2

11 cm2
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a

b
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We kunnen nu op dezelfde manier lijnstukken bijtekenen tot we aan beide kanten van de
diagonaal driehoeken met dezelfde oppervlaktes hebben. Dat levert het resultaat op de
volgende figuur.

9 cm2

10 cm2

11 cm2

8 cm2

12 cm2

9 cm2

10 cm2

8 cm2

12 cm2

11 cm2

a

b
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d

e

Omdat alle driehoeken dezelfde hoogte hebben, heeft de driehoek met de grootste
oppervlakte ook de langste basis. Stuk d van de diagonaal is dus het langst.



Prinses Fiona zit gevangen in een kasteel
en wil om hulp sms’en. Sterk plan, maar
sms’en lukt alleen als je je op een afstand
kleiner dan 6 van een gsm-mast bevindt.
Er staan gsm-masten in de punten met
coördinaten (7, 7), (−6, 0) en (5,−8).
Helaas, de prinses heeft geen bereik! In
welk kasteel zit ze gevangen?

x

y

1

1

A B C D E

Wallabie 2013, vraag 18

Juist antwoord: A
Oplossing:

We duiden de gsm-masten aan met paarse bollen. Het gebied waar Fiona bereik heeft
wordt dan getoond door cirkels met straal 6 te tekenen die als middelpunt een gsm-mast
hebben.

x

y

1

1

We zien dat prinses Fiona gevangen zit in kasteel A, want dit kasteel ligt niet binnen 1
van de cirkels.



Wannes heeft een natuurlijk getal van 5 cijfers. Hij schrapt een van de cijfers
en houdt een getal van 4 cijfers over. De som van dit getal van 4 cijfers en het
oorspronkelijke getal van 5 cijfers is gelijk aan 52 713. Wat is de som van de
5 cijfers van het oorspronkelijke getal?

A 17 B 19 C 20 D 23 E 26

Wallabie 2013, vraag 24

Juist antwoord: D
Oplossing:

We stellen het eerste getal van wannes voor door abcde. Hierbij zijn alle letters één cijfer
(dus getallen tussen 0 en 9). Merk op dat we de waarde van het eerste getal dus vinden
door 10000a + 1000b + 100c + 10d + e te berekenen.
Als Wannes niet cijfer e schrapt, telt hij 2 getallen bij elkaar op die op hetzelfde cijfer
eindigen. Dan zou hij als som een even getal moeten vinden. Hij moet dus wel het laatste
cijfer e geschrapt hebben, en zijn nieuwe getal kunnen we dus voorstellen als abcd .
De som die Wannes uitrekent is dus de volgende:

10000a + 1000b + 100c + 10d + e
︸ ︷︷ ︸

oude getal

+1000a + 100b + 10c + d
︸ ︷︷ ︸

nieuwe getal

= 52713

We kunnen dit ook schrijven als volgt:

11000a + 1100b + 110c + 11d + e = 52713 (1)

Hieruit kunnen we de waarde van a vinden. Als a groter is dan 4, is de som links al groter
dan het getal rechts. Als a gelijk zou zijn aan 3, dan zou het volgende gelden:

33000 + 1100b + 110c + 11d + e = 52713

Dat kan niet, want b, c, d en e zijn allemaal kleiner dan 10. a moet dus wel gelijk zijn
aan 4. Vergelijking (1) wordt dan:

44000 + 1100b + 110c + 11d + e = 52713

Dit kunnen we ook schrijven als volgt:

1100b + 110c + 11d + e = 8713

Op dezelfde manier vinden we dat b = 7, c = 9, d = 2 en e = 1. De som van de 5 cijfers
is dus 4 + 7 + 9 + 2 + 1 = 23.



We gieten 300 liter water in de bovenste pijp.
Aan elke splitsing wordt het water in twee
gelijke delen verdeeld. Hoeveel water komt in
vat Y terecht?

X Y

150 liter 198 liter 200 liter 225 liter 240 liter

A B C D E

Wallabie 2011, vraag 4

Juist antwoord: D
Oplossing:

Het is gemakkelijker om te zien hoeveel water in vat X terechtkomt. Op onderstaand
schema zien we dat dit 75 liter is. De rest van het water moet dan wel in vat Y
terechtkomen: dit is nog 300− 75 = 225 liter.

X Y

300

150 150

75 75



Op een feest zijn er ridders, knechten en jonkvrouwen. Ridders spreken altijd de
waarheid. Knechten liegen altijd. Jonkvrouwen wisselen af tussen de waarheid
spreken en liegen (als een jonkvrouw liegt, zal haar volgende uitspraak de
waarheid zijn en omgekeerd).

• Aan iedereen wordt gevraagd: “Ben jij een ridder?” Er antwoorden 17
personen “Ja.”

• Vervolgens wordt aan iedereen gevraagd: “Ben jij een jonkvrouw?” Er
antwoorden 12 personen “Ja.”

• Tot slot wordt aan iedereen gevraagd: “Ben jij een knecht?” Er antwoorden
8 personen “Ja.”

Hoeveel ridders zijn er op het feest?

A 4 B 5 C 9 D 13 E 17

Wallabie 2014, vraag 24

Juist antwoord: B
Oplossing:

Als een jonkvrouw liegt, dan de waarheid spreekt en dan weer liegt, antwoordt ze drie
keer “Ja.” Als een jonkvrouw de waarheid spreekt, dan liegt en dan weer de waarheid
spreekt antwoordt ze drie keer “Nee.”
We noemen het aantal ridders a, het aantal knechten b en het aantal jonkvrouwen dat
“Ja” antwoordt op elke vraag c .
Ben jij een ridder?

• Ridders spreken de waarheid, dus antwoorden “Ja.”

• Knechten liegen, dus antwoorden “Ja.”

Na deze vraag weten we dus dat a + b + c = 17.
Ben jij een jonkvrouw?

• Ridders spreken de waarheid, dus antwoorden “Nee.”

• Knechten liegen, dus antwoorden “Ja.”

Na deze vraag weten we dus dat b + c = 12.
Door de twee conclusies te combineren zien we dat a + 12 = 17, of dus dat a = 5. Er
zijn dus 5 ridders op het feest.



Mina, de mier, start langs de linkerkant van een stok en kruipt over
2

3
van de

lengte. Liam, het lieveheersbeestje, start langs de rechterkant van de stok en

kruipt over
3

4
van de lengte. Welk deel van de totale lengte van de stok zijn

Liam en Mina uit elkaar?

2

3
van de lengte

3

4
van de lengte

A
3

8
B
1

12
C
5

7
D
1

2
E
5

12

Wallabie 2017, vraag 12

Juist antwoord: E
Oplossing:

Om het antwoord te vinden, tekenen we het deel van de lengte dat Mina van de

rechterkant verwijderd is. 1− 2
3
=
1

3
. Dit deel is dus

1

3
.

1

3
van de lengte

3

4
van de lengte

Nu kunnen we het deel van de lengte tussen Mina en Liam berekenen:
3

4
−1
3
=
9

12
− 4
12
=

5

12
. Het deel van de totale lengte dat Mina en Liam uit elkaar zijn is dus

5

12
.

5

12
van de lengte



Roodkapje brengt wafels naar 3 oma’s. Telkens voor ze bij een van de oma’s
binnenstapt, eet de Boze Wolf de helft van de wafels in haar mandje op. Als ze
buitenkomt bij de derde oma heeft ze geen wafels meer over. Alle oma’s kregen
evenveel wafels. Wat weten we over het aantal wafels dat bij de start in haar
mandje zat?

A het is een veelvoud van 3

B het is een veelvoud van 4

C het is een veelvoud van 5

D het is een veelvoud van 6

E het is een veelvoud van 7

Wallabie 2016, vraag 22

Juist antwoord: E
Oplossing:

Stel dat het aantal wafels dat Roodkapje aan elke oma geeft gelijk is aan a. Dan kunnen
we terugrekenen van het einde tot aan de start. Na elke oma komen er a wafels bij, en
na elke wolf wordt het aantal wafels verdubbeld.

Fase Aantal wafels

Einde 0
Voor oma 3 a

Voor boze wolf 3 2a
Voor oma 2 2a + a = 3a

Voor boze wolf 2 2 · 3a = 6a
Voor oma 1 6a + a = 7a

Voor boze wolf 1 2 · 7a = 14a

Aan het begin had Roodkapje dus 14a wafels. Dit kunnen we ook schrijven als 7 · (2a)
wafels. Ze had dus zeker een veelvoud van 7 wafels bij.



Marieke heeft 6 ballen met de getallen 0 tot en
met 5 erop. Ze verdeelt de ballen onder 2 vrienden.
Cedric krijgt 3 ballen en Flo krijgt 3 ballen. Dan
vraagt Marieke om de getallen op de ballen te
vermenigvuldigen. Het resultaat van Cedric is 0.
Het resultaat van Flo is 30. Daarna vraagt Marieke
om de getallen op de ballen op te tellen. Welke
som krijgt Cedric?

0 1 2

3 4 5

A 3 B 5 C 7 D 9 E 11

Wallabie 2015, vraag 11

Juist antwoord: B
Oplossing:

De delers van het getal 30 die tussen 0 en 5 liggen zijn 1, 2, 3 en 5. Flo heeft dus 3
ballen uit deze 4 mogelijkheden. We bekijken de mogelijke producten:

• 1 · 2 · 3 = 6
• 1 · 2 · 5 = 10
• 1 · 3 · 5 = 15
• 2 · 3 · 5 = 30

Flo heeft dus de ballen met getallen 2, 3 en 5. Cedric heeft dan de ballen met getallen
0, 1 en 4. De som van deze getallen is 5.



Bachir kleeft 7 dobbelstenen aan elkaar, zoals in
de figuur. Telkens kleeft hij een zijvlak op een zijvlak
met hetzelfde aantal ogen. Hoeveel ogen staan op de
buitenkant van deze ruimtefiguur?

A 85 B 90 C 95 D 105 E 125

Wallabie 2016, vraag 17

Juist antwoord: D
Oplossing:

Er zijn 6 dobbelstenen aan de buitenkant. Een dobbelsteen heeft in totaal 1 + 2 +
3 + 4 + 5 + 6 = 21 ogen. In totaal hebben de 6 dobbelstenen aan de buitenkant dus
6 × 21 = 126 ogen. We moeten enkel nog weten welke ogen aan de binnenkant staan
en deze ervan aftrekken. Maar aangezien elk zijvlak aan de binnenkant grenst aan één
van de zijvlakken van de dobbelsteen in het midden, en aangrenzende vlakken hetzelfde
aantal ogen hebben, zijn er exact 21 ogen in het midden die niet meetellen. Het totaal
aantal ogen aan de buitenkant is dus 126− 21 = 105.



Een kubus ligt op tafel op plaats 1,
zoals in de figuur. Hij wordt gedraaid
om een ribbe zodat hij op plaats
2 komt te liggen. Daarna wordt hij
weer om een ribbe gedraaid zodat
hij op plaats 3 komt te liggen,
enzovoort. Op welke twee plaatsen
lag hetzelfde zijvlak van de kubus aan
de bovenkant?

1 2 3
4 5

6 7

A 1 en 5 B 1 en 6 C 1 en 7 D 2 en 6 E 2 en 7

Wallabie 2012, vraag 20

Juist antwoord: B
Oplossing:

Om deze opdracht op te lossen, boots je de beweging van de kubus best na met een
dobbelsteen.
We volgen nu de beweging van het bovenvlak op plaats 1 in de volgende tabel.

Op vlak. . . positie

1 bovenvlak
2 rechterzijvlak
3 ondervlak
4 achtervlak
5 achtervlak
6 bovenvlak

Zo zien we dat het bovenvlak op plaats 1 terug het bovenvlak wordt op plaats 6. Antwoord
B is dus correct.



Een weegschaal werkt niet goed meer. Als iets minder weegt dan 1000 g, dan
toont de weegschaal het correcte gewicht. Maar als iets 1000 g of meer weegt,
dan toont de weegschaal een willekeurig gewicht groter dan 1000 g. Jef heeft
5 gewichten die elk minder dan 1000 g wegen. Als hij ze per 2 weegt, toont de
weegschaal het volgende:

B D

1200 g

C E

2100 g

B E

800 g

B C

900 g

A E

700 g

Welk gewicht is het zwaarste?

A B C D E

A B C D E

Wallabie 2014, vraag 23

Juist antwoord: D
Oplossing:

Door de weegschalen per 2 met elkaar te vergelijken, kunnen we een aantal conclusies
trekken.

• Als we de eerste en de vierde weegschaal vergelijken, zien we dat gewicht C zeker
lichter is dan gewicht D.

• Als we de derde en de vierde weegschaal vergelijken, zien we dat gewicht E zeker
lichter is dan gewicht C en dus ook dan gewicht D.

• Als we de tweede en de derde weegschaal vergelijken, zien we dat gewicht B zeker
lichter is dan gewicht C en dus ook dan gewicht D.

• Als we de derde en de vijfde weegschaal vergelijken, zien we dat gewicht A zeker
lichter is dan gewicht B en dus ook dan gewicht D.

Gewichten A, B, C en E zijn dus allemaal lichter dan gewicht D.
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