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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: E

De neus van de kat van Yousri is het driehoekje . Enkel katten C en E
hebben zo’n neus. De snorharen van kat C staan anders dan die van Yousri’s
kat. Bij kat E kloppen die snorharen wel. Enkel tekening E kan dus van Yousri
zijn.

2. Correct antwoord: D

Het getal 17 kunnen we schrijven als 17 = 3× 5+ 2. De Maya’s hebben dus
3 strepen en 2 stippen nodig. Dat is figuur D.

3. Correct antwoord: E

Op de figuur zien we het volgende:

• Vierkant 5 ligt boven vierkant 2.

• Vierkanten 2 en 5 liggen boven vierkant 3.

• Vierkant 3 ligt boven vierkanten 1 en 4.

• Vierkant 1 ligt boven vierkant 4.

De enige mogelijke volgorde is dus 5-2-3-1-4. Dit is volgorde E.

4. Correct antwoord: D

We kleuren een driehoek, een vierhoek, een zeshoek en een twaalfhoek. Enkel
een achthoek kunnen we niet vinden.
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5. Correct antwoord: E

De som van 2 overstaande vlakken is altijd 7. Op correcte dobbelstenen geldt
dus het volgende.

• en zijn overstaande vlakken.

• en zijn overstaande vlakken.

• en zijn overstaande vlakken.

Overstaande vlakken zijn nooit samen zichtbaar.

• Op dobbelsteen A zien we en samen.

• Op dobbelstenen B en C zien we en samen.

• Op dobbelsteen D zien we en samen.

Dobbelstenen A, B, C en D zijn dus allemaal niet correct. Enkel dobbelsteen
E kan correct zijn.

6. Correct antwoord: B

Figuren A, C, D en E zijn roosters met een even aantal vakjes. Telkens is
de helft van die vakjes blauw, dus is ook de helft van de oppervlakte blauw.
Alleen figuur B is een rooster met een oneven aantal vakjes, namelijk 9. Van
die 9 vakjes zijn er 5 blauw en 4 wit. In figuur B is dus meer dan de helft van
de oppervlakte blauw.

7. Correct antwoord: E

De tijd op klok D bestaat niet. We zetten de andere klokken in volgorde vanaf
de klok in de opgave.

De tijd op klok E verschijnt het eerst.

8. Correct antwoord: B

We tonen waar Juliette knipt op de opengevouwen stukken. Zo zien we dat
ze 3 stukken papier heeft.
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9. Correct antwoord: E

We tekenen alle mogelijkheden. In de eerste figuur tekenen we 4 verschillende
mogelijkheden in verschillende kleuren. We tellen in totaal 8 mogelijkheden.

10. Correct antwoord: C

80− 20 = 60. De vlaggenstok is dus 60 cm lang. De helft daarvan steekt in
het zand. 60 : 2 = 30. Het kasteel is dus 50 cm hoog.

30 cm

20 cm
50 cm

11. Correct antwoord: B

Het cijfer op de plaats van de honderdtallen telt het meest mee. Dat moet
zo groot mogelijk zijn. Dat wordt dus 9. Daarna moet het op één na grootste
cijfer komen. Dat wordt 2. Er zijn nu nog 2 mogelijkheden.

+ 19 2 0 = 921

+ 09 2 1 = 921

De som is telkens hetzelfde getal. Erika kan op de plaats van het vraagteken
dus 0 of 1 zetten.

12. Correct antwoord: D

Uitspraken C en D spreken elkaar tegen. Eén van beide is dus de foute
uitspraak. Dat betekent dat uitspraken A, B en E waar zijn. Uit uitspraak
A besluiten we dat Els 3 dochters heeft. Uit uitspraak E volgt dan dat Els 2
zonen heeft. Uitspraak D is dus fout.
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13. Correct antwoord: A

We moeten uitzoeken welk blokkenbouwsel de grootste oppervlakte heeft.
Daarvoor merken we het volgende op.

• De oppervlaktes van D en E zijn gelijk, want het bovenste blok is gewoon
verschoven.

• Blokkenbouwsel C is hetzelfde als blokkenbouwsel D, met een blok
toegevoegd. De oppervlakte van C is dus groter dan die van D.

• De oppervlaktes van B en C zijn gelijk, want de bovenste 2 blokken zijn
gewoon verschoven.

• De oppervlakte van A is groter dan die van B. Door de bovenste 2
blokken uit elkaar te halen komen 2 extra zijvlakken vrij

Blokkenbouwsel A heeft dus de grootste oppervlakte. Hiervoor heeft Alessia
de meeste verf nodig.

14. Correct antwoord: D

Omdat Sus geen hoed draagt, draagt Nan zeker een hoed.

Stel dat Bob geen hoed zou dragen. Dan zou Sus wel een hoed dragen, maar
dat is niet zo. Bob draagt dus ook een hoed. Antwoord D is dus juist.

15. Correct antwoord: C

689 − 313 = 376. De som van de onderste twee getallen is dus 376. We
maken deze som door stap voor stap te cijferen.

Stap 1:

1?4
+ ?32

376

Stap 2:

1?4
+ ?32

376

Stap 3:

144
+ ?32

376

Deze som klopt en we
houden geen getal over.

Deze som klopt enkel
als er een 4 op de plaats
van het vraagteken
staat. We houden geen
getal over.

Deze som klopt enkel
als er een 2 op de plaats
van het vraagteken
staat.

Het juiste antwoord is dus C.

16. Correct antwoord: C

Het glas zelf weegt 100 g. 400 − 100 = 300. Het water in het volle glas
weegt dus 300 g. 300 : 2 = 150. De helft van dat water weegt 150 g.

150 + 100 = 250. Het halfvolle glas water weegt dus 250 g.
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17. Correct antwoord: B

Willem wil de machine 3 keer gebruiken, maar zo weinig mogelijk parels over
houden. Als hij kan kiezen, steekt hij dus beter een lichte parel in de machine.

De eerste keer heeft hij geen keuze en verandert hij 1 donkere parel in 3 lichte
parels. Daarna kan hij 2 keer 1 lichte parel veranderen in 2 donkere parels.

Stap 1

parelmachine

Willems parels:

Stap 2

parelmachine

Willems parels:

Stap 3

parelmachine

Willems parels:

Willem heeft dus minstens 6 parels als hij de machine 3 keer heeft gebruikt.

18. Correct antwoord: A

De zijde van de gele driehoek is 2 keer die van de blauwe driehoek. Dat is dus
2 m. Zo vinden we dat de zijde van de grootste driehoek 5 m is. 3× 5 = 15.
De omtrek van de grootste driehoek is dus 15 m.

1 m 2 m 2 m
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19. Correct antwoord: B

De laatste toren die we zien bestaat uit 15 rechthoeken. Er is een gemakkelijke
manier om telkens de volgende toren te tekenen. Maurice moet in elke
laag van de toren 1 rechthoek toevoegen en dan helemaal bovenaan nog
1 rechthoek tekenen. De volgende toren zal dus uit 21 rechthoeken bestaan,
want er komen 6 rechthoeken bij.

Deze toren bestaat uit 3 lagen van 2 cm hoog en 3 lagen van 1 cm hoog. De
totale hoogte is dus 9 cm.

20. Correct antwoord: C

Welk getal Stien kiest, maakt niet uit voor het antwoord. We beginnen eens
met 1 en eens met 8 en duiden de getallen die deelbaar zijn door 3 aan in
het geel.

+1 +1 x3 +2 x2

1 2 3 9 11 22

+1 +1 x3 +2 x2

8 9 10 30 32 64

Als je dit verder probeert, merk je het volgende.

• Van de eerste 3 getallen zal altijd juist 1 getal deelbaar zijn door 3. Dat
is omdat dit 3 opeenvolgende getallen zijn.

• Het vierde getal is altijd deelbaar door 3. Dat is omdat we het vierde
getal krijgen door te vermenigvuldigen met 3.

• Omdat het vierde getal deelbaar is door 3, kan het vijfde getal nooit
deelbaar zijn door 3.

• Omdat het vijfde getal niet deelbaar is door 3, kan het zesde getal ook
nooit deelbaar zijn door 3.

Er zijn dus altijd juist 2 getallen deelbaar door 3.

Pagina 6 van 8



K
o
a
la

 2
0
1
9

21. Correct antwoord: A

Er zijn 3 kleuren op het karton: donkerblauw, blauw, en lichtblauw. Er zijn 2
donkerblauwe vakken naast elkaar.

• Boven die 2 donkerblauwe vakken liggen 2 blauwe vakken.

• Onder die 2 donkerblauwe vakken liggen een blauw en een lichtblauw
vak.

Als we doos A terug uitvouwen, zien we boven of onder de 2 donkerblauwe
vakken 2 lichtblauwe vakken. Dat kan niet. Deze doos is dus niet die van
Imane.

22. Correct antwoord: C

Om te tonen welke figuren Pia wel kan maken, geven we de vouwmeter
andere kleuren. Het eerste en laatste stuk kleuren we oranje. De andere
stukken wisselen tussen blauw en paars.

Nu maken we figuren A, B, D en E met deze vouwmeter. Begin telkens met
het onderste oranje stuk. Volg dan de stukken van onder naar boven om de
richting te zien.

Figuur C kan Pia zo niet maken. Bekijk hiervoor de plaatsen waar de
vouwmeter overlapt. Op figuur C komen 4 keer 2 stukken samen, en 4 keer
3 stukken. De stukken van de vouwmeter hangen vast, en dus kunnen 3
stukken alleen samenkomen als 1 van die stukken het begin of het einde van
de vouwmeter is. (Dit zien we ook op figuren A, D en E.) Er kunnen dus
geen 4 plaatsen bestaan waar 3 stukken samenkomen.
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23. Correct antwoord: B

Als op elke selfie 2 neven staan, is het totale aantal neven op alle selfies gelijk
aan 16. Als op elke selfie 3 neven staan, is het totale aantal neven op alle
selfies gelijk aan 24. Het totale aantal neven op alle selfies is dus minimaal
16 en maximaal 24.

We weten dat op elke selfie juist 5 neven staan. Dat wil zeggen dat het totale
aantal neven op alle selfies samen een veelvoud van 5 moet zijn. Tussen 16
en 24 ligt maar 1 veelvoud van 5, namelijk 20. Er staan dus 20 neven op alle
selfies samen. 20 : 5 = 4. Yasna neemt dus 4 selfies.

Als we alle neven een nummer van 1 tot 8 geven, kan Yasna bijvoorbeeld
deze selfies nemen.

Selfie Neven

Selfie 1 1 2 3 4 5
Selfie 2 1 2 3 4 5
Selfie 3 1 2 6 7 8
Selfie 4 3 4 6 7 8

24. Correct antwoord: A

Op de rechtse weegschaal kunnen we aan elke kant 1 blauwe bal verwijderen.
De weegschaal blijft dan in evenwicht.

30 g

Eén witte en 2 blauwe ballen wegen samen dus 30 g. We willen weten hoeveel
3 witte en 6 blauwe ballen samen wegen. Dat is dus het drievoud van 30 g.
3× 30 = 90. De 9 ballen wegen samen dus 90 g.
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