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Juist antwoord Geen antwoord Fout antwoord Wedstrijdduur Rekentoestel

5 punten 1 punt 0 punten 50 minuten niet toegelaten

1. Correct antwoord: C

We tekenen het pad van de pijlen van links naar rechts.

Nu tellen we de ballonnen waar geen pijl doorgaat. Het zijn er 4. Er blijven

dus 4 ballonnen heel.

2. Correct antwoord: E

Aan de rechterkant gaat de rand van het hoogste pakje over in de rand van

het middelste pakje. Dat is enkel zo op figuren A en E. Maar de rand van het

middelste pakje gaat niet over in de rand van het laagste pakje. Dus enkel

figuur E klopt.
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3. Correct antwoord: E

Teken een paar extra lijnen op de figuren zodat het vierkant in 16 gelijke

driehoekjes verdeeld wordt. De figuur waarbij de meeste driehoekjes gekleurd

zijn, is de figuur met de grootste gekleurde oppervlakte.

De eerste 4 figuren tellen 4 gekleurde driehoekjes, de laatste figuur telt er 6.

Figuur E is dus de figuur met de grootste gekleurde oppervlakte.

Pagina 2 van 11



K
o
a
la

 2
0
1
8

4. Correct antwoord: E

Matteo gooit 3 pijlen in de grote blauwe ring en haalt 12 punten. 12 : 3 = 4.

Deze ring is dus 4 punten waard.

Matteo
12 punten

4

Marie gooit ook 2 pijlen in deze ring. 2 × 4 = 8. Marie haalt 15 punten in

totaal. 15− 8 = 7. De kleine witte ring is dus 7 punten waard.

Marie
15 punten

4 7

Mathis gooit 3 pijlen in de kleine witte ring. 3× 7 = 21. Mathis haalt dus 21

punten. Het juiste antwoord is dus D.

Mathis
21 punten

4 7
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5. Correct antwoord: B

We tellen eerst de afstanden die de trage slak moet afleggen om tot aan de

punten te raken. Dan doen we hetzelfde voor de snelle slak. We zetten de

resultaten in een tabel.

Afstand voor Afstand voor

Punt trage slak snelle slak

A 7 m 17 m

B 8 m 16 m

C 9 m 15 m

D 12 m 12 m

E 16 m 8 m

In dezelfde tijd legt de snelle slak het dubbel van de afstand van de trage slak

af. We zoeken dus in de tabel naar het punt waar het getal in de rechterkolom

het dubbel is van het getal in de middelste kolom. Ze zullen dus in punt B

tegen elkaar botsen.

6. Correct antwoord: A

De zijde van een driehoek is even lang als de zijde van het vierkant: 3 cm.

3 cm

Per driehoek tel je twee zijden die tot de omtrek behoren. Er zijn in totaal

4 driehoeken. De omtrek bestaat dus uit 2 × 4 = 8 zijden. In totaal is de

omtrek dus 8× 3 cm = 24 cm.

7. Correct antwoord: D

Als we 7 dagen terugkeren in de tijd, belanden we op dezelfde dag van de

week. De 25ste valt dus op dezelfde dag als de 18de, want 25− 7 = 18. De

18de valt op dezelfde dag als de 11de, want 18− 7 = 11. De 25ste valt dus

op dezelfde dag als de 11de. Omdat de 10de een vrijdag is, is de 11de een

zaterdag. De 25ste moet dus ook een zaterdag zijn.

We vullen de kalender wat verder in en zien dat het klopt.

MA DI WO DO VR ZA ZO

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26
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8. Correct antwoord: B

We tekenen nog eens de situatie na 2 uur. Het lieveheersbeestje dat niet

beweegt zit op het oranje ruitje. De andere lieveheersbeestjes komen na nog

een stap zeker op de groene ruitjes terecht.

na 2 uur

We kleuren nu dezelfde ruitjes op de antwoordmogelijkheden. Als een

lieveheersbeestje op een wit ruitje zit, kan dat antwoord niet kloppen.

A B C D E

Antwoorden A, C en E vallen dus af. Antwoord D kan ook niet kloppen. Het

lieveheersbeestje dat na 2 uur linksonder zit, moet na 3 uur links of onder

het lieveheersbeestje op het oranje ruitje komen. Dat is enkel zo op figuur B.

9. Correct antwoord: E

Deze vraag los je best op door zelf eens een ontvouwing te maken en in te

kleuren. Je zal zien dat enkel antwoord E klopt!

Bij antwoord E raken de witte zijvlakken elkaar. Dat zijn dus zeker geen

overstaande zijvlakken. Ook De donkerblauwe zijvlakken raken elkaar. Dat

zijn dus ook zeker geen overstaande zijvlakken. De lichtblauwe zijvlakken

zullen elkaar ook raken, en dus ook geen overstaande zijvlakken zijn. Dit is

dus een mogelijke ontvouwing.

Pagina 5 van 11



K
o
a
la

 2
0
1
8

10. Correct antwoord: C

De zijde van het middelste vierkant moet 8 cm zijn.

2 cm

6 cm

8 cm

8 cm

??

2 cm

?

Het resterende stuk, aangeduid met ??, is de zijde van het kleinste vierkant

min 2 cm. Dat is dus 4 cm.

2 cm

6 cm

8 cm

8 cm

4 cm

2 cm

12 cm

De zijde van het grootste vierkant is dus 8 cm + 4 cm = 12 cm.

11. Correct antwoord: A

Door 1 lamp aan te raken, kan je nooit alle lampen laten branden. Er bestaat

wel een oplossing met 2 lampen. Als je de oranje lampen op de volgende

figuur aanraakt, gaan alle lampen branden. Het antwoord is dus A.
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12. Correct antwoord: D

Er zijn een paar vakjes waar Ellie nooit kan komen. Dat komt omdat er naast

die vakjes geen vakjes met kleinere getallen zijn. We kleuren die vakjes blauw.
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A B C D E

INGANG

Ellie kan dus enkel uitgang D bereiken. Dat kan bijvoorbeeld langs de volgende

weg.
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13. Correct antwoord: A

Als Kangoeroe de tweede keer meer kaarsjes uitblaast dan de eerste keer, dan

blaast hij er minstens 2 uit. De derde keer blaast hij er meer uit dan de tweede

keer, dus minstens 3. De vierde keer blaast Kangoeroe meer kaarsjes uit dan

de derde keer, dus minstens 4. In totaal blaast Kangoeroe dus minstens

1 + 2 + 3 + 4 = 10 kaarsjes zijn. Omdat er exact 10 kaarsjes zijn, blaast

Kangoeroe dus de eerste keer 1 kaarsje uit, de tweede keer 2 kaarsjes, de

derde keer 3 kaarsjes en de vierde keer 4 kaarsjes.

14. Correct antwoord: D

Uit kan A zijn er 5 blokjes drank weg. Uit kan B zijn er 2 blokjes drank weg.

Uit kan C zijn er 7 blokjes drank weg. Uit kan D is er 1 blokje drank weg. Uit

kan E zijn er 6 blokjes drank weg. Uit kan B is er dus dubbel zoveel drank

weg als uit kan D. In kan B moet dus de melk zitten en in kan D moet dus

het fruitsap zitten.
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15. Correct antwoord: B

We geven de auto’s een kleurtje.

• Groene auto’s komen nadien onder het kruispunt terecht;

• Oranje auto’s komen nadien rechts van het kruispunt terecht;

• Paarse auto’s komen nadien boven het kruispunt terecht;

• Blauwe auto’s komen nadien links van het kruispunt terecht.

Nadat de auto’s bewogen hebben, zijn er dus 3 rechts, 3 onderaan, 1

bovenaan en 1 links van het kruispunt. Dat komt overeen met figuur B.

16. Correct antwoord: C

Als we de blauwe pijlen volgen, moeten we na de optelling een getal vinden

groter dan 8. We moeten er immers nog een getal van kunnen aftrekken om

8 uit te komen. Dat kan alleen maar als de eerste twee getallen daar 4 en 5

zijn, en het laatste 1. De 4 en 5 kunnen ook in omgekeerde volgorde staan.

814 of 5

4 of 5+ −

:×

=

=

Als we nu de zwarte pijlen volgen, delen we op het einde door 1, en dan moeten

we 8 uitkomen. Na de vermenigvuldiging moeten we dus al 8 uitkomen. Dat

kan enkel als de eerste twee getallen daar 4 en 2 zijn. Nu ligt alles volledig

vast. Enkel het getal 3 hebben we niet gebruikt.

814

5

2

+ −

:×

=

=
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17. Correct antwoord: D

Als je met een dobbelsteen werpt, kan je 1, 2, 3, 4, 5 of 6 gooien. Je kan dus

6 keer gooien en een verschillend aantal ogen gooien. Als je nog eens met de

dobbelsteen gooit, gooi je sowieso een aantal ogen dat je al eerder gegooid

hebt. Je moet dus 7 keer werpen om zeker te zijn.

18. Correct antwoord: D

Je moet 8 aftrekken van 13 om 5 te vinden, dus het laatste cijfer van de

tweede term moet een 8 zijn. Het getal waarvan je 28 aftrekt om 25 te

vinden is dan 28 + 25 = 53. Dit klopt want 53 − 28 = 25. Het onzichtbare

cijfer uit de eerste term is dus een 5. De som van de 2 onzichtbare cijfers

geeft 8 + 5 = 13, antwoord D.

19. Correct antwoord: C

• Op maandag hebben 6 personen de foto ontvangen: Alexandra en haar

5 vrienden.

• Op dinsdag sturen haar 5 vrienden de foto door naar 2 vrienden die de

foto nog niet gehad hebben. In totaal wordt de foto dus naar 2×5 = 10

extra mensen gestuurd. Dus hebben er al 6 + 10 = 16 mensen de foto

ontvangen.

• Op woensdag sturen de 10 vrienden die de foto dinsdag ontvangen

hebben elk de foto door naar 2 vrienden die de foto nog niet gehad

hebben. In totaal wordt de foto dus naar 2 × 10 = 20 extra mensen

gestuurd. Dus hebben er al 16 + 20 = 36 mensen de foto ontvangen.

• Op donderdag sturen de 20 vrienden die de foto woensdag ontvangen

hebben elk de foto door naar 2 vrienden die de foto nog niet gehad

hebben. In totaal wordt de foto dus naar 2 × 20 = 40 extra mensen

gestuurd. Dus hebben er al 36 + 40 = 76 mensen de foto ontvangen.

• Op vrijdag sturen de 40 vrienden die de foto donderdag ontvangen

hebben elk de foto door naar 2 vrienden die de foto nog niet gehad

hebben. In totaal wordt de foto dus naar 2 × 40 = 80 extra mensen

gestuurd. Dus hebben er al 76 + 80 = 156 mensen de foto ontvangen.

Dit is groter dan 100.
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20. Correct antwoord: D

Er zijn 3 soorten rechthoeken in de figuur. We geven die 3 verschillende

kleuren.

• Het blauwe vierkant heeft breedte en lengte 8 cm.

• De oranje rechthoeken zijn dubbel zo lang als het vierkant. Die hebben

dus lengte 16 cm. Er zijn 4 oranje rechthoeken, dus samen zijn die

4× 16 = 64 cm lang.

• De paarse rechthoeken zijn dubbel zo lang als de oranje rechthoeken.

Die hebben dus lengte 32 cm. Er zijn 4 paarse rechthoeken, dus samen

zijn die 4× 32 = 128 cm lang.

De totale lengte van de plank was dus 128 cm + 64 cm + 8 cm = 200 cm.

Antwoord D is dus correct.

21. Correct antwoord: B

Om te weten hoe oud oma was toen Kaat geboren werd, moeten we het

verschil van de leeftijd van oma en de leeftijd van Kaat kennen. We kunnen

daarvoor ook gewoon het verschil tussen 81 en 36 berekenen. In beide getallen

zit immers 1 keer de leeftijd van de mama meegeteld. 81 − 36 = 45. Oma

was dus 45 jaar oud toen Kaat geboren werd.
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22. Correct antwoord: A

De ballen wegen samen 30+50+50+50+80 = 260 g. De tweede weegschaal

is in evenwicht. Dat wil zeggen dat op elke schaal 130 g ligt. Dat kan enkel

als links een bal van 80 g en een bal van 50 g ligt, en rechts 2 ballen van 50

g en 1 van 30 g.

C D A B

E 30 g
50 g
50 g

50 g
80 g

Er zijn nu nog 3 mogelijkheden: bal A, B of E weegt 30 g.

• Als bal B 30 g weegt, wegen bal A en bal E 50 g. Bal C weegt 50 of 80

g, maar is dus zeker zwaarder dan bal B. bal A en C samen wegen dus

meer dan bal B en E samen. Dat kan niet volgens de eerste weegschaal.

• Als bal E 30 g weegt, wegen bal A en bal B 50 g. Bal C weegt 50 of 80

g, maar is dus zeker zwaarder dan bal E. bal A en C samen wegen dus

meer dan bal B en E samen. Dat kan niet volgens de eerste weegschaal.

• Als bal A 30 g weegt, wegen bal B en bal E 50 g. Samen wegen bal

B en E dus 100 g. Als bal C dan 50 g weegt, zijn bal B en E samen

zwaarder dan bal A en C. Dat klopt met de eerste weegschaal.

De enige mogelijkheid die overblijft is dus dat bal A 30 g weegt.

23. Correct antwoord: E

Stel dat de zin op deur B, C of D waar is. Dan is de zin op deur A ook waar.

Maar dan zijn al zeker 2 zinnen waar, wat niet kan. De zin op deur B, C of

D is dus vals. De zin op deur E is ook vals. De enige ware zin is dus deur A.

We weten dus het volgende:

• De zin op deur A is waar. De leeuw zit dus niet achter deur A.

• De zin op deur B is vals. De leeuw zit dus niet achter deur B.

• De zin op deur C is vals. De leeuw zit dus niet achter deur D.

• De zin op deur D is vals. De leeuw zit dus niet achter deur C.

De leeuw moet dus wel achter deur E zitten.

24. Correct antwoord: C

Als Marco in elke rij hetzelfde aantal stippen kan leggen, dan is het totale

aantal stippen dus deelbaar door 4. Als we alle zichtbare stippen tellen, vinden

we al 37 stippen. Het enige getal dat hierbij opgeteld een getal geeft dat

deelbaar is door 4, is 3. Op het laatste kaartje staan dus 3 stippen. Zo heeft

Marco 40 stippen, en liggen in elke rij dus 10 stippen.
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