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	a. a: 0 liter, b: 10 liter, c: 0 liter 
  g alle water stroomt rechtdoor langs het simpelste pad

	b. a: 3,33 liter, b: 3,33 liter, c: 3,33 liter 
  g door alle drie de leidingen stroomt er evenveel water

	c. a: 4 liter, b: 4 liter, c: 2 liter 
  g omwille van de vernauwing stroomt wat minder water  
       langs pad c 

	d. a: 2 liter, b: 5 liter, c: 3 liter 
	 	 g het water stroomt vooral langs het gemakkelijkste pad,
       en door de lengte van de leiding is pad a hier de 
       moeilijkste weg

Om water te transporteren van punt 1 naar punt 2 worden drie lei-
dingen voorzien (a, b en c). 

Als er per minuut 10 liter verplaatst moet worden, hoeveel 
water zal er dan bij benadering doorheen de drie afzonderlijk 
leidingen passeren gedurende die minuut?

Let op: je ziet de leidingen van bovenuit op de figuur, alle leidingen 
liggen dus in een horizontaal vlak. 
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	a. 1  NH3 -deeltje

	b. 2  NH3 -deeltjes

	c. 3  NH3 -deeltjes

	d. 4  NH3 -deeltjes

Materialen die samengevoegd worden gaan soms
een chemische reactie met elkaar aan, waardoor de stoffen veran-
deren van soort. 

Een voorbeeld van zo’n chemische reactie is:    2H + O � H2O   

Dit betekent dat twee waterstof-
atomen (H) en één zuurstof-
atoom (O) zich binden tot een 
watermolecule (H2O). Een be-
langrijk principe bij chemische 
reacties is dat atomen of mole-
culen die aanwezig zijn bij het 
begin van de reactie ook in één 
of andere vorm terug komen op 
het einde van de reactie (er is 
behoud van het aantal atomen,
deeltjes of moleculen).

Als je één stikstofmolecule (= N2) combineert met drie water-
stofmoleculen (= H2), hoeveel ammoniakmoleculen (= NH3) 
zal je dan vormen?

N2+3H2 � ... NH3
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Hiernaast zie je een elektrische kring, waar heel wat 
leidingen aanwezig zijn om de stroom doorheen 4 lampen te ge-
leiden. Je ziet dat er ook 4 schakelaars in de kring aanwezig zijn. Op 
dit moment zal geen enkele lamp oplichten!

Hoeveel schakelaars moet je sluiten om alle lampen te laten 
oplichten?

	a. 1 schakelaar

	b. 2 schakelaars

	c. 3 schakelaars

	d.  4 schakelaars
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	a.  A

	b.  B

	c.  C

	d.  D

Bij gezelschapsspelletjes wordt vaak
gebruik gemaakt van dobbelstenen. 
Op zo’n dobbelsteen is het aantal ogen mooi 
verdeeld over alle zijden van de dobbelsteen. 
Zo is bij een 6-zijdige dobbelsteen de som van 2 
overstaande zijden telkens gelijk aan 7. 

Er bestaan ook 8-zijdige dobbelstenen. Check welke van de 
volgende ontplooiingen de juiste ontplooiing is. 

TIP: de som van de 
overstaande zijden
is hier telkens
gelijk aan 9.

A B

C D
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	a. A

	b. B

	c. C

	d. D

In het online
LEGO-Mindstorm spel ‘Fix the 
Factory’,  moet je de robot met 
eenvoudige commando’s een 
opdracht laten vervullen. In het 
voorbeeld hieronder moet de 
robot zich verplaatsen naar het 
vakje met het rode symbool.

Vier pogingen worden gedaan om ter plaatse te geraken met 
de commando’s die voorhanden zijn. Slechts 1 van de pogin-
gen leidde de robot naar de juiste plaats. Selecteer de oplos-
sing. 

A

B

C

D
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	a.  De bananenschil wordt verteerd door microben en wormen
  tot compost.

	b. De bananenschil droogt uit en verkruimelt tot compost.

	c. De bananenschil wordt door knaagdieren in stukjes gebeten
  en gemengd tot compost.

	d. De bananenschil blijft onveranderd in het compostvat liggen.

De opa van Yaro heeft een compostvat in de tuin 
geplaatst. Opa vertelt Yaro dat hij zijn bananenschil vanaf nu in het 
compostvat moet doen en niet in de vuilniszak. De bananenschil 
zal in het compostvat samen met de rest van het keuken- en tuin-
afval worden omgezet tot compost. De compost zal opa gebruiken 
om de groenten in de moestuin een goede bodem te geven.

Wat gebeurt er met de bananenschil van Yaro in het compost-
vat?
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In het voetbal wordt geëxperimenteerd met elektronica
om het spel eerlijker te maken. 
Zo bestaat er beeldtechnologie waarbij bepaald wordt of de bal al 
dan niet in de goal binnen geweest is, net zoals ook in het interna-
tionale toptennis gedaan wordt. 
Een andere mogelijkheid is het plaatsen van een GPS-sensor in het 
midden van de voetbal. 
 

Als men daardoor de positie van de bal tot op enkele millime-
ter nauwkeurig zou kunnen bepalen, voor welke probleem 
zou deze technologie dan een oplossing kunnen zijn? 

	a. Detecteren of de bal effectief over de doellijn, de achterlijn
  of de zijlijn is gevlogen.

	b. Detecteren wanneer buitenspel optreedt. Dit gebeurt als
  een speler een pas voorwaarts geeft naar een ploegmaat die 
  zich achter de laatste verdediger van de tegenpartij bevindt 
  – zie figuur).

	c. Detecteren of het muurtje dat door de verdedigers gevormd
  wordt bij een vrije trap zich ver genoeg voor de bal bevindt
  (limiet = 9 m).

	d. Deze technologie kan voor geen enkele van de 3 situaties
  ingezet worden.
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	a.  De plank vastnagelen met twee spijkers van gepaste lengte.

	b. De plank vastschroeven met twee schroeven van gepaste
  lengte.

	c. De plank vastlijmen met (hout)lijm.  

	d. De plank bevestigen met 4 houten pennen van gepaste
  lengte.

Je bent in het park aan het spelen met je vrienden. 
Jullie willen even uitrusten op een bank. Eén van de achterste plan-
ken van de bank is echter losgekomen. 

Hoe maken jullie die plank het best opnieuw vast?
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	a.  20 toertjes per minuut, in tegenwijzerzin

	b. 45 toertjes per minuut, in tegenwijzerzin

	c. 45 toertjes per minuut, in wijzerzin

	d. 20 toertjes per minuut, in wijzerzin

In een locomotief zitten vaak tandwielen die een beweging van de 
ene as naar een andere as moeten overbrengen. Hieronder zie je 
zo’n systeem.  

Als je weet dat het eerste tandwiel met een toerental van 30 
toertjes per seconde ronddraait in wijzerzin, hoe vlug, en in 
welke richting, draait het laatste tandwiel dan? 



Technologie Olympiade  vraag 10

	a.  Een hypotoon drankje

	b. Een isotoon drankje

	c. Een hypertoon drankje

	d. Water

Sportdranken zijn in. Ze 
worden niet alleen gebruikt door top-
sporters, maar door vrijwel iedereen die 
op een of andere manier met sport bezig 

is, en zelfs door mensen die zelden of nooit aan sport doen. Sport-
dranken helpen immers de prestaties en bevorderen het herstel na 
een inspanning. Toch zijn niet alle sportdranken gelijk. 
Een belangrijke factor bij de keuze van een sportdrank is de con-
centratie van de voedzame stoffen. Dit duidt op het aantal opge-
loste deeltjes in een drank. 
Als een sporter drinkt dan moet het water in de darm worden op-
genomen door de darmcellen. Het osmose-verschijnsel zorgt er-
voor dat water zich verplaatst van een plaats met minder deeltjes 
naar meer deeltjes. Op basis van die concentratie kan onderscheid 
gemaakt worden tussen isotone, hypo- en hypertone vloeistoffen.

Welk drankje drink je best als je bij hoge temperatuur aan een 
rustig tempo fietst, daarbij wat energie verbruikt maar vooral 
zweet? 

TIP: Je hebt dus vooral een dorstlesser nodig, en pas in mindere mate 
een energieboost. 
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	a. Het water wordt omhoog gepompt in het stuwmeer, en 
  hierbij komt energie vrij.

	b. Het water stroomt onderaan naar buiten en valt op een
  schroefwiel dat aan het draaien gebracht wordt en via een
  generator elektrische energie produceert.

	c. Het water stroomt doorheen een batterij en levert op die
  manier elektriciteit.

	d. Op het wateroppervlak drijven boeien die door de beweging
  van het water (de golven) op en neer bewegen. 
  Die bewegingsenergie wordt omgezet in elektriciteit.

In streken waar het reliëf het toestaat wordt met 
behulp van een stuwdam elektriciteit geproduceerd. 

Kun je uitleggen hoe dit juist gebeurt?
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	a. De luchtballon van Loes

	b. De luchtballon van Peter

	c. De luchtballon van Kato

	d. Ze zitten alle drie even hoog.

Loes, Peter en Kato zitten elk in een identieke luchtballon. 
Hun vriend Stijn staat op de grond en kijkt naar de ballonnen. Hij 
ziet een grote ballon, een kleine ballon en een heel kleine ballon.

Welk van de 3 luchtballonen zit het hoogst in de lucht?
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Bij het betalen in de supermarkt wordt met een 
scanner de streepjescode ingelezen. Deze code is digitaal opge-
bouwd, met zwarte (staat voor 1) en witte banden (staat voor 0). 
Op de figuur zie je deze digitale codering van alle cijfers tussen 0 
en 9. Deze code wordt in de database van de winkel gekoppeld aan 
de prijs.

We hebben het cijfer 6 onder de loep genomen, 
en zien dat het opgebouwd is uit 2 dunne zwarte 
banden, met daartussen een witte band. Achter 
de tweede zwarte band staat geen extra infor-
matie. Dit komt overeen met 4 nullen na elkaar.

Analyseer de code 0111101 en koppel deze code aan het juiste 
getal. Kijk goed naar de streepjescode op de grote figuur! 

	a. Cijfer 1

	b. Cijfer 3

	c. Cijfer 5

	d. Cijfer 9
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	a. 4 = witte bloedcel; 1 = bloedplaatje; 2 = rode bloedcel

	b. 4 = rode bloedcel; 2 = bloedplaatje; 1 = witte bloedcel

	c. 1 = rode bloedcel; 2 = bloedplaatje; 4 = witte bloedcel

	d. 5 = witte bloedcel; 1 = bloedplaatje, 2 = rode bloedcel

Het hart en vele bloedvaten maken deel uit van het 
menselijk lichaam. Het bloedvatenstelsel is een buizensysteem 
met vloeistof en cellen. De cellen zijn belangrijk voor transport van 
zuurstof in het lichaam en voor verdediging tegen indringers.
Hieronder zie je een foto van bloedcellen (witte bloedcellen = 0,01 
nm; bloedplaatjes = 0,002 nm; rode bloedcellen = 0,007 nm). 
De eenheid nanometer (nm) is 1 miljoen keer kleiner dan een mil-
limeter.

Welke stelling is juist?
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	a. De weerstand: 
  door vocht geleidt de huid beter de elektriciteit.

	b. De spanning: 
  door het zure zweet wordt de huid een soort minibatterij.

	c. De temperatuur: 
  door het zweten zal de temperatuur op de huid veranderen.

	d. De gevoeligheid: door het liegen ben je gevoelig voor alles.

Stel je voor dat wanneer je zou liegen je neus langer
wordt, net zoals bij Pinoccio. Dit zou het ondervragen van verdach-
ten door de politie erg gemakkelijk maken. De politie gebruikt ech-
ter een leugendetector tijdens de ondervraging van verdachten. 
Als de verdachte nerveus wordt door te liegen, dan zal hij heel kort 
wat zweten. 

Door welke eigenschap van de huid kan men meten of iemand 
aan het liegen is?
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	a.  Glaswol

	b. Polyurethaan

	c. Multiplex hout                     

	d. Stro

Er is tegenwoordig heel veel te doen over de klimaat-
opwarming, en één van de maatregelen die door de overheid ge-
nomen werd, is het subsidiëren van dakisolatie. Op die manier kan 
verhinderd worden dat heel veel geproduceerde energie door ons 
dak verdwijnt. 
Het effect van isolatiemateriaal wordt bepaald door 2 factoren: 
- de dikte d van de isolatielaag (uitgedrukt in meter) en de 

λ-coëfficiënt van het isolatiemateriaal. 
- de λ-coëfficiënt van het isolatiemateriaal wordt uitgedrukt met 

de eenheid Watt per meter en per graad Celcius (W ⁄ m.°C) en 
vertelt hoeveel energie er per seconde (Watt) door een laag van 1 
meter doordringt als er een temperatuurverschil van 1 °C bestaat 
tussen de ene kant van het isolatiemateriaal en de andere kant. 

Uit de dikte en de λ-coëfficiënt wordt de R-waarde berekend: 
R= d , die vaak in deze context vermeld wordt.
       λ

Om een goeie isolatie te hebben, welke van de volgende isola-
tiematerialen gebruik je dan best?
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Een revolutionaire techniek 
die in de productiewereld 
zijn intrede gemaakt heeft 
is de 3D-printer. Daarmee 
vertrek je niet meer van 
een blok grondstof waar je 
stukken vanaf snijdt. Ook 
een mal of matrijs, om een 

object zijn specifieke vorm te geven, heb je niet meer nodig. Bo-
vendien hoef je geen verschillende stukken meer in elkaar te zet-
ten. 
Bij 3D-printen kan je een voorwerp in zijn geheel afprinten door 
enkel het nodige materiaal in dunne laagjes toe te voegen, zoals 
hiernaast gebeurt. 
Van één van de vier objecten die hieronder getoond worden, is 3D-
printen de enige mogelijke productiemethode.

Selecteer het juiste object!

	a. Bol met gaten

	b. Stapelbak

	c.  Machineonderdeel

	d. Siervogel

    Bol met gaten             Stapelbak         Machineonderdeel       Siervogel
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	a. Er zit lucht in de frietjes en die gaat ontsnappen.

	b. Er zit water in de frietjes en dat water gaat verdampen.

	c. Er zit suiker in de frietjes en die gaat koken.

	d. Er zit gas in de olie die vrijkomt bij hoge temperatuur.

Thuis help ik graag mee in de keuken bij het klaar-
maken van het eten. Op zondagmiddag bakken we meestal friet-
jes. Lekker, hé! Maar niet zo goed voor sporters. De frietjes worden 
gebakken in hete olie.

Waarom borrelt de olie als je de frietjes bakt?
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	a. A: Ampère

	b. V: Volt

	c. J: Joule

	d. W: Watt

Naast wagens die op fossiele brandstoffen werken zijn 
ook alternatieve aandrijvingsbronnen mogelijk, zoals een wagen 
die rijdt op elektriciteit. Uiteraard wordt die elektriciteit eerst opge-
slagen in batterijen, en draait de motor op dat batterijvermogen.

Wat is de eenheid die gebruikt wordt om dat elektrische ver-
mogen uit te drukken?
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Hieronder zie je een grondplan van de bovenverdieping 
van een woning. Van slaapkamer 3 ontbreken de afmetingen. 

Bereken de oppervlakte van deze kamer.

TIP: de binnenmuren hebben een dikte van 10 cm.

	a. 3,95 x 2,60 = 10,27 m²

	b. 3,85 x 1,60 = 6,16 m²

	c. 4,60 x 2,30 = 10,58 m²

	d. 4,05 x 2,50 = 10,125 m²
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	a. 10 piepjes

	b. 11 piepjes

	c. 0 piepjes

	d. Je blijft piepjes horen.

Bij het programmeren moet je vaak een bepaalde
berekening herhalen tot voldaan wordt aan een zekere voorwaar-
de. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een ‘if-then-else’ lus.

Hieronder zie je zo’n stukje code, waarbij telkens als aan de 
voorwaarde voldaan is een piepsignaal uitgezonden wordt. 
Hoeveel piepjes hoor je voor het programma beëindigd 
wordt?
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	a. Via de vader

	b. Via de moeder

	c. Via de vader en de moeder

	d. Geen overerving via vader noch moeder

Bladgroenkorrels zijn belangrijk 
voor planten. 
Ze bevatten ook erfelijk materi-
aal. Erfelijk materiaal (ook DNA 
genoemd) zit in alle levende orga-
nismen en is belangrijk voor de ei-
genschappen/kenmerken van een 
organisme.

Katrijn werkt met papaya-plan-
ten. Ze kruist een papaya (    ) 
als moederplant met een an-
dere papaya (    ) als vaderplant. 
De kruising levert nakomelin-
gen op, die aangeduid worden 
met het symbool (    ). 

Om de overerving van chloro-
plasten na te gaan, kijkt Katrijn 
naar stukjes DNA. Dit DNA kan 
van de vaderplant en de moe-
derplant bekomen worden en 
geanalyseerd worden op een 
DNA agarose gel (zie figuur). 

Hoe erft het chloroplast DNA over?
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	a. Een scanner

	b. Een GPS

	c. Een camera

	d. Een gyroscoop

Het poolijs smelt. Onderzoekers willen weten of ijsberen
hierdoor steeds meer moeten zwemmen. Ze binden 50 ijsberen 
een halsband om, voorzien van een elektronisch toestel. Met dit 
elektronisch toestel kunnen de onderzoekers de weg volgen die de 
ijsberen afleggen door het water en op het land. Uit het onderzoek 
blijkt dat ijsberen steeds langere afstanden moeten zwemmen.

Welk elektronisch toestel werd gebruikt in dit onderzoek?
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	a.  Driehoek

	b.  Vierkant

	c. Rechthoek

	d. Halve cirkel

Paul en Mieke willen een veranda aan hun living 
bijbouwen. De bedoeling is om het grondoppervlak van hun wo-
ning op die manier met 36 m² te laten groeien. 

Hun architect laat hen 4 voorstellen zien van elk 36 m² oppervlakte 
(driehoekige uitbouw, vierkante uitbouw, rechthoekige uitbouw 
en halfcirkelvormige uitbouw), waar ze uit kunnen kiezen. De zij-
wanden zijn volledig uit glas opgebouwd. 

Paul en Mieke willen de glasoppervlakte beperken. 
Welk ontwerp kiezen ze? 



Technologie Olympiade  vraag 25

	a. 1 m

	b. 2 m

	c. 3 m

	d. 4 m 

Aïsha verhuist samen met haar ouders naar een appartement. Ze 
moeten een aantal dozen naar boven hijsen. Dit doen ze met een 
katrollensysteem zoals hieronder weergegeven. 

Als de doos die aan de onderste katrol hangt 1 m naar om-
hoog moet verplaatst te worden, hoeveel meter touw moet 
men dan rechts in te halen ?



Technologie Olympiade  vraag 26

	a. Magnesiumcarbonaat maakt de turntoestellen ruwer, 
  waardoor de turner zijn grip niet verliest.

	b. Magnesiumcarbonaat neemt de transpiratie in de handen
  op, waardoor de handen droog blijven, en de turner zo zijn
  grip niet verliest

	c.  Magnesiumcarbonaat vult de kleine oneffenheden in de
  turntoestellen waardoor de sporter zijn handen niet kan
  kwetsen.

	d. Magnesiumcarbonaat vermijdt dat de handen van de turner
  vuil worden. 

Bij sporten zoals turnen en gewichtheffen wordt 
magnesiumcarbonaat (MgCO3) gebruikt om de handen 
en de turninstrumenten (zoals de rekstok) mee in te wrijven. 

Waarom gebruiken de sporters dit materiaal?
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De buren gaan op reis. De buurman gebruikt een trucje 
om tijdens hun afwezigheid dieven af te schrikken. Wanneer een 
dief op de deurmat stapt, dan gaat er een alarm af.

Om dat te doen gebruikt de buurman een stroomkring die bestaat 
uit 3 basiscomponenten: een batterij, een alarm en een schakelaar.
 

Welk onderdeel van de stroomkring verstopt de buurman on-
der de deurmat, zodat het alarm enkel geluid maakt wanneer 
een dief op de deurmat stapt?

	a. De schakelaar

	b. Het alarm

	c.  De batterij

	d. Alle drie de componenten
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Jouw nicht Nathalie is voor zes maanden naar Bolivia. 
Ze helpt er in een nieuw ziekenhuis om een computer-
netwerk op te stellen. Je wil Nathalie vertellen wat je tijdens de zo-
mervakantie zoal gedaan hebt. Daarvoor wil je een e-mail sturen.

Wat is het correcte e-mailadres van Nathalie?

	a. nathalie@bolivia

	b. nathalie@boliviaproject.be

	c.  nathalie@boliviaproject.bo

	d. nathalie.com@boliviaproject
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	a. 35 vakjes

	b. 41 vakjes

	c.  51 vakjes

	d. 31 vakjes

Op een dartsbord moet je 3 pijltjes gooien. Afhankelijk 
van waar het pijltje belandt krijg je ofwel de score zoals 
aan de buitenkant aangegeven, ofwel een veelvoud van die score 
(binnenste ring = score x 3, buitenste ring = score x 2). De centrale 
roos bestaat uit 2 zones, die respectievelijk een score van 25 en een 
score van 50 punten oplevert. 

Op hoeveel vlakjes zal je een oneven waarde scoren?
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Bij Mohammed in de serre staan vele duizenden 
aardbeiplanten. Om schone vruchtjes te hebben is het belangrijk 
dat er goede bestuiving is. 

Hoe zorgt Mohammed er voor dat goede bestuiving gebeurt?

	a. Hij laat hommels los in de serre.

	b. Hij laat spinnen los in de serre.

	c. Hij laat vliegen los in de serre.

	d. Hij laat vogels los in de serre.
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	a.  2160p24

	b.  1520p30

	c.  1080p80

	d.  720p120

Kleine digitale camera’s kunnen gebruikt worden tijdens 
de sportbeleving.
Hieronder zie je een screenshot van de GoPro-website. Eén van 
kenmerken van deze camera’s is de hoge kwaliteit van de video-
beelden die het toestel kan leveren. Dit wordt hier voorgesteld 
door de code 1080p60 en betekent dat dit toestel per seconde 60 
beelden kan opnemen waarvan de verticale resolutie 1080 pixels 
bedraagt.
Als je toestaat dat het toestel beelden opneemt met een minder 
grote resolutie, dan kan dit vlugger, en krijg je bijvoorbeeld een 
code 720p90.

 

Het paradepaardje uit het gamma van GoPro, de HERO4Black, 
kan verschillende videoformaten aan. Selecteer de resolu-
tie die best geschikt is voor een rustige wandeltocht door de  
bergen.
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	a. C – A – D – B

	b. B – A – C – D

	c. C – B – A – D

	d. A – C – B – D

Het bouwen van 
een nieuw sporthal gebeurt 
in verschillende fasen. Na de 
ruwbouw moeten nog heel 
wat werken uitgevoerd wor-
den, zoals het vloeren (A), 
het bepleisteren van de mu-
ren en het plafond (B), het 
uitvoeren van elektriciteits- 
en sanitaire werken (C) en 

het plaatsen van douches en toiletten (D). 

De architect moet de juiste volgorde van deze werken opvol-
gen, en doet dit voor de vier hierboven vermelde taken. In 
welke volgorde moeten die plaatsvinden? 


