
VTO 2016 – ANTWOORDEN VOORRONDE 

Vraag 1 – Antwoord d 

Vloeistoffen ondervinden wrijving wanneer ze door een leiding 

stromen. Als je een leiding langer maakt, wordt het voor de 

vloeistof moeilijker om doorheen de leiding te passeren. Ook het 

nemen van bochten, en het passeren door nauwe leidingen hindert 

de stroming. Je kunt het een beetje vergelijken met een 

loopwedstrijd waarbij je van de ene plaats naar de andere plaats 

gaat (zie figuur). Het blauwe pad is duidelijk het makkelijkste, dus de meeste mensen zullen dit pad kiezen. Enkele 

mensen zullen het rode pad nemen daar het daar bv. minder druk zal zijn.  

In het geval van de leidingen is de weg voor de vloeistof rechtdoor (pad b) de simpelste weg, terwijl pad a heel lang 

is, en veel bochten bevat, en pad c, ondanks de beperkte verlenging, ook moeilijker is dan pad b, omdat er een aantal 

extra bochten genomen moeten worden en er een vernauwing is. Bijgevolg zal de meeste vloeistof stromen langs 

pad b, gevolgd door pad c, en pad a.  
 

Vraag 2 – Antwoord b  

Bij een chemische reactie kunnen geen deeltjes verdwijnen. In het 

voorbeeld start je met 2 waterstof-deeltjes, en 1 zuurstofdeeltje, 

en hou je op het einde ook 2 waterstofdeeltjes en 1 

zuurstofdeeltjes over.  

Bij de echte vraag wordt gestart met één stikstofmolecule, die op haar beurt opgebouwd is uit 2 stikstofdeeltjes. 

Daarbij breng je 3 waterstofmoleculen, die op hun beurt telkens opgebouwd zijn uit 2 waterstofdeeltjes. Je hebt dus 

in totaal 2 stikstofdeeltjes en 6 (2x3) waterstofdeeltjes.  

Na de chemische reactie krijg je ammoniak (NH3), dat op zijn beurt bestaat uit 1 waterstofdeeltje en 3 

zuurstofdeeltjes. Maar omdat je gestart bent met 2 waterstofdeeltjes en 6 

zuurstofdeeltjes kun je 2 ammoniak-moleculen vormen. 

 

Vraag 3 – Antwoord b 

Er moet een stroom doorheen de lamp lopen vooraleer die kan oplichten. 

Dit betekent dat er in de getekende toestand geen enkele lamp zal 

oplichten, omdat er nergens een gesloten stroomkring is.   

Als we schakelaar  (hier is dit de belangrijkste schakelaar) onderaan eerst 

sluiten, kunnen al 3 van de 4 lampen oplichten omdat de stroomkring (die 

door de verbinding van deze 3 lampen ontstaat) gesloten is. Op de figuur 

hiernaast staat dat pad met de rode lijn aangeduid. 

De vraag was echter hoeveel schakelaars gesloten moesten worden om alle 

lampen te laten oplichten, dus ook de lamp bovenaan moet deel uitmaken 

van een gesloten stroomkring. Daarvoor moet ook schakelaar  sluiten, 

waardoor het laatste deeltje stroomkring ook gesloten wordt. Op de figuur 

staat dat extra stuk gesloten stroomkring met de groene lijn aangeduid. 
 

 



Vraag 4 – Antwoord c 

Om aan de onderzijde van de dobbelsteen te geraken moet je zeker eerst 2 andere 

vlakken tegenkomen, zoals hiernaast duidelijk gemaakt 

wordt. Je hebt dus 3 overgangen nodig om aan het 

tegenovergestelde vlak te geraken.  

Als we dan de ontplooiingen erbij nemen, kun je zien 

dat je om van 2 naar 7 te geraken 3 stappen nodig 

zouden moeten zijn, net zoals bij de overgang van 1 

naar 8, van 4 naar 5 en van 6 naar 3. Dit lukt enkel bij 

ontplooiing c, zoals hieronder te zien is.  

Bij ontplooiing a liggen 3 en 5 op een tegenovergestelde zijde (3+5=8  9), bij 

ontplooiing b is dat het geval voor 2 en 6 (samen 2+6=8  9). Bij ontplooiing d is 

dat onder andere het geval voor 6 en 4 (samen 6+4=108  9).   

 

Vraag 5 – Antwoord b 

Het is uit de opgave duidelijk dat de robot eerst een stap vooruit zal 

moeten zetten vooraleer hij draait in de richting van het rode symbool. 

Indien de robot onmiddellijk naar rechts zou draaien, dan kan hij niet 

verder vooruit stappen opdat er een paaltje in de weg staat.  

Daarna moet de robot naar rechts draaien, wat alleen optie B en C als 

mogelijke oplossingen overlaat. Aangezien het target 2 vakjes voor de 

robot gelegen is eens hij gedraaid is, moet hij nog 2 stapjes vooruit gaan 

om te geraken waar hij moet geraken, en dat is dus optie b. 

 

Vraag 6 – Antwoord a 

Compost bestaat uit plantaardige resten (bv. groenten, fruitschillen, 

grasmaaisel, bladeren, snoeihout enz.) die door microben (bv. bacteriën 

en schimmels) en wormen bijna tot humus zijn afgebroken. Je kan het 

vergelijken met wat in het bos gebeurt als afgevallen bladeren, twijgjes 

en dode planten zich omvormen tot de donkerbruine bosgrond. 

Compost is een donkerbruin materiaal dat naar bosgrond ruikt. Het 

zorgt voor een goede bodemstructuur. Dus ook de bananenschil zal 

door microben en wormen omgezet worden tot compost. 

 

Vraag 7 – Antwoord a 

De GPS-sensor bevindt zich in het midden  van de bal en kan enkel de positie 

van de bal bepalen. Daarom kan die sensor nooit zinvolle informatie verschaffen 

over buitenspel (optie b) omdat daar de positie van de vooruitgeschoven speler 

van belang is op het ogenblik dat de bal gespeeld wordt (dat laatste kan door de 

sensor wel gezien worden). De positie van het muurtje spelers kan ook niet 

bepaald worden als je enkel de locatie van de bal kent. Je kunt wel bepalen of 

de locatie van de bal al dan niet over de doellijn is, want de locatie van de 

doellijn is perfect gekend. 



 

Vraag 8 – Antwoord b 

Het gebruik van schroeven zorgt voor de stevigste constructie. Wanneer de plank 

wordt vastgemaakt met schroeven dan kan de bank een grotere trekkracht 

verdragen. Je kunt het onderscheid tussen spijkers en schroeven vergelijking met 

het onderscheid tussen de angel van een wesp en van een bij. Daar waar de 

angel van een wesp zo goed als vlak is, zijn er veel grotere weerhaakjes terug te 

vinden op de angel van een bij (vergelijkbaar met de schroefdraad van een 

schroef). Een wesp kan meerdere keren prikken, terwijl de angel van een bij na 

één steek in de huid afbreekt, waardoor de bij onmiddellijk sterft. Aggressief 

gedrag kost bijen het leven, vandaar ook dat beestjes kalmer zijn dan wespen. 

 

Om houten pennen te gebruiken moet er in de plank een passend gat voorgeboord worden en zijn de 2 

componenten niet zo goed met elkaar verbonden. Houtlijm anderzijds is onderhevig aan vochtigheid en warmte, 

waardoor de kleefkracht na verloop van tijd kan verdwijnen.  

 

Vraag 9 – Antwoord d 

De tandwielen grijpen in elkaar, en telkens je 1 tandje laat passeren, zal ook het 2e, 3e, 4e en 5e wiel 1 tandje 

verdraaid zijn. Bijgevolg zal het laatste wiel alleszins minder vlug draaien dan het eerste wiel. De grootte van het 2e, 

3e en 4e tandwiel doet hier eigenlijk niets ter zake, raar maar waar. Dat eerste wiel heeft minder tandjes (16x) dan 

het laatste wiel (24x), dus zal dat laatste wiel maar 2/3e van een toer afgelegd hebben bij elke omwenteling van het 

eerste wiel. Wat de draairichting betreft kun je gemakkelijk inzien dat het elk wiel telkens in de tegenovergestelde 

richting zal draaien als de wielen links en rechts ervan. Op die manier zie je dat het laatste wiel, net zoals het eerste 

wiel, opnieuw in wijzerzin zal draaien, met een toerental van 20 toertjes per seconde (20 = 30 ∙
2

3
).  

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 10 – Antwoord a 

In dit geval zoeken we een dorstlesser. Hiervoor hebben we een 

hypotone drank nodig. Hypotoon betekent dat de concentratie aan 

zouten/mineralen in het drankje lager ligt dan het geval is in de 

darmcellen van het menselijke lichaam. De wand van de darmcellen 

bevat kleine openingen waardoor water kan doordringen, maar de 

zouten op zich niet (die zijn te groot). Nu is het zo dat bij een hypotone 

drank de waterconcentratie in de drank groter is dan in de darmcellen 

(in de darmwand). Bijgevolg zal de water via osmose in de 

darmcelwand binnendringen tot de concentratie in de darm (waar de rest van de drank zich bevindt) en in de 

darmwand gelijk is. Zo zie je dat dit soort drank ervoor zorgt dat er veel vocht (water) wordt opgenomen in ons 

lichaam (en door het bloed verder getransporteerd wordt door ons lichaam).  



 

Vraag 11 – Antwoord b 

Net zoals je in het zwembad aan je oren kunt merken, stijgt de druk die door een 

vloeistof uitgeoefend wordt als je dieper en dieper in de vloeistof daalt. Dit zorgt 

er voor dat op de klep onderaan de stuwdam een grote druk ervaart, en zonder 

probleem een schroefwiel in beweging kan brengen. Zo’n schroefwiel is het exacte 

omgekeerde van een ventilator, waar de schroef door elektrische stroom in 

beweging gezet wordt. Hier wordt de draaibeweging van de schroef gekoppeld 

aan een generator die deze draaibeweging omzet naar elektrische energie. 

 

Vraag 12 – Antwoord b 

De drie ballonnen zijn fysiek even groot, dus het kan niet 

anders dat de ballon van Peter zich verder van Stijn bevindt. 

Alle afmetingen die Stijn ziet, zijn proportioneel, dus kun je 

daaruit afleiden dat de ballon van Peter zich op een grotere 

hoogte moet bevinden. De verhouding 
ℎ𝑃𝐸𝑇𝐸𝑅

ℎ𝐵𝐴𝐿𝐿𝑂𝑁
 is dezelfde als 

de verhouding. 
ℎ𝐾𝐴𝑇𝑂

ℎ𝐵𝐴𝐿𝐿𝑂𝑁
 en 

ℎ𝐿𝑂𝐸𝑆

ℎ𝐵𝐴𝐿𝐿𝑂𝑁
, wat dus betekent dat 

ℎ𝑃𝐸𝑇𝐸𝑅  het grootst is. 

 

Vraag 13 – Antwoord b 

In de code 0111101 zie je 4x na elkaar 1 staan. Dit betekent dat je zeker een heel brede zwarte streep moet hebben. 

De breedte van de dikke brede lijn bij cijfer drie bedraagt meer dan de helft van de breedte van het totale gebied dat 

met dat cijfer geassocieerd wordt. Omdat in totaal 7 getallen gecodeerd worden, is die breedte zeker meer dan de 

helft, wat overeenstemt met een breedte van 4. 

 

Vraag 14 – Antwoord c 

We baseren ons op de afmetingen van de deeltjes om te bepalen met wat 

ze overeenstemmen. Zowel deeltje 3, 4 en 5 zijn groter dan de andere 

deeltjes (0,010 nm), en stellen dus witte bloedcellen voor. Deeltje 1 is iets 

kleiner (0,007 nm), en komt dus overeen met een rode bloedcel, terwijl het 

kleinste deeltje, nl. 2 (0,002 nm), overeenstemt met een bloedplaatje.  

 

Het correcte antwoord is dus c.  

 

  



Vraag 15 – Antwoord a 

De huid laat een elektrische stroom niet zo heel goed door, ze heeft dus een vrij 

grote elektrische weerstand. Door het zweten, vooral aan de vingertoppen, wordt de 

huid vochtig. Zweet is in feite water waarin mineralen/zouten opgelost zijn, en 

geleiden wel de elektriciteit. De weerstand verandert (verminderd) dus door het 

zweet.  

 

Vraag 16 – Antwoord d 

De R-waarde (=thermische weerstand) van een isolatie pakket geeft aan hoe 

goed de isolatie zich verzet tegen het transport van warmte. Hoe beter het 

isolatie pakket, hoe hoger de R-waarde. De R-waarde wordt berekend door 

de dikte van de isolatie te delen door de geleidingscoëfficiënt 𝜆. Hoe groter 

de dikte, en hoe lager de geleidingscoëfficiënt (dus hoe moeilijker de 

warmte door het materiaal geraakt), hoe beter de isolatie. Een grote R-

waarde levert dus de beste isolatie op, en in dit geval is dat stro.  

 

Vraag 17 – Antwoord a 

Bij 3D-printen wordt een object laagje per laagje opgebouwd, wat ongeziene mogelijkheden 

met zich meebrengt, omdat elke 2-dimensionale figuur geprint kan worden. Zo is het 

mogelijk om een bol met gaatjes te maken, zoals op figuur a. Met een freesmachine 

bijvoorbeeld is het onmogelijk om binnenin een massieve bol stukjes weg te halen. 

 

Vraag 18 – Antwoord b 

Frietjes zijn gemaakt van aardappelen. Deze bestaan hoofdzakelijk uit zetmeel en een 

deel water. Zoals je weet kookt water bij 100°C. Om frietjes te bakken wordt de olie 

opgewarmd tot ongeveer 180°. Dit betekent onmiddellijk dat het water dat zich in de 

aardappel bevindt zal koken en als waterdampbelletjes (dit is geen lucht) naar boven 

zal opstijgen in de frituurolie.  

 

Vraag 19 – Antwoord d 

Alle vermelde eenheden hebben te maken met elektriciteit. Zo is ampère de 

eenheid die beschrijft hoeveel stroom er optreedt in een elektrische 

stroomkring. Dit betekent dus in feite het aantal geladen deeltjes die bewegen 

door de geleider gedurende een seconde. Volt is de eenheid van elektrische 

spanning, met andere woorden, een maat voor het ladingsverschil tussen de 

ene kant van de stroomkring en de andere kant, waardoor de geladen deeltjes 

zich verplaatsen. Door het verplaatsen van die geladen deeltjes wordt er 

energie getransporteerd. Joule is de eenheid voor de totale energie die bij het 

proces optreedt. Als je dan wil weten hoeveel van die energie er per seconde nodig is (of geleverd wordt), dan 

spreekt men over het vermogen, en dat vermogen wordt uitgedrukt in Watt. Je kunt het vermogen van een toestel 

telkens terugvinden op de verpakking. Zo zie je hiernaast een halogeenlamp met een vermogen van 50W.  

 



Vraag 20 – Antwoord a 

Om de oppervlakte van slaapkamer 3 te bepalen 

moet je de horizontale en de verticale breedte van 

die ruimte kennen. Je kan die achterhalen door 

andere afmetingen van de woning te bekijken. Als je 

volgens de horizontale streepjeslijnen op 2 plaatsen 

de totaalafstand berekend, kun je de onbekende 

breedte vinden.  

Zo zie je horizontaal (door de blauwe streeplijn te 

analyseren) dat de afstand van de dressing + 

slaapkamer3 = slaapkamer 4. Of  4,2 = 1, 5 + 0,1 + 𝐻𝑂𝑅3. Dan is de onbekende afstand 𝐻𝑂𝑅3 = 4,2 − 1,6 = 2,6𝑚. 

Op juist dezelfde manier kunnen we de verticale afstand van de kamer berekenen (door de rode streepjeslijnen te 

analyseren), en we vinden 𝑉𝐸𝑅3 = 6,8 − 2,85 = 3,95𝑚. De getallen bepaalden we uit (1,4 + 0,1 + 2,35 + 0,1 +

2,85 = 6,80) en uit (2,75 + 0,1 = 2,85).  

 

Bijgevolg is de oppervlakte van kamer 3 gelijk aan 𝑂𝑝𝑝 = 3,95 × 2,60 = 10,27𝑚2. 

 

Vraag 21 – Antwoord b 

Hiernaast zie je een stukje code waarin getest wordt of de waarde van de variabele i 

kleiner of gelijk aan 10 is. Uit de vraagstelling is duidelijk dat deze voorwaarde telkens 

gecontroleerd zal worden tot plotseling i niet meer voldoet aan die eis.  

 

We starten met 𝑖 die gelijk is aan 0. Dus de eerste keer voldoet 𝑖 aan de voorwaarde 

(0 ≤ 10). Bijgevolg wordt een keer gepiept (peep), en wordt i gelijkgesteld aan 𝑖 + 1. 

Dit betekent dat 𝑖 nu niet langer gelijk is aan 0, maar aan 1. De tweede keer dat de controle uitgevoerd wordt, 

vinden we dus dat i opnieuw voldoet (1 ≤ 10) waardoor de 2e piep weerklinkt en 𝑖 stijgt tot de waarde 2. Als we zo 

verderdoen krijgen we plots voor 𝑖 de waarde 10. Nog steeds voldoet de volgende voorwaarde (peep, want 10 ≤

10). Ook stijgt 𝑖 opnieuw met 1, en krijg je 𝑖 = 11. Nu voldoet 𝑖 niet meer aan de voorwaarde, en stopt de 

testprocedure. Intussen weerklonken 11 piepjes, zoals hieronder uit het schema  volgt. 

Vraag 22 – Antwoord b 

Op de analyse zie je links de moederplant, rechts de vaderplant. Het enige verschil tussen 

de 2 analyses is de 2e lijn (geteld vanaf onderaan). Bij de nakomeling ligt die lijn exact op 

dezelfde plaats als bij de moeder, en niet op dezelfde plaats als bij de vader. Daarom zegt 

men dat de moederplant van de papaya dominant is.   



Vraag 23 – Antwoord b 

De afkorting GPS staat voor Global Positioning System. Zo’n GPS zendt 

voortdurend een signaal uit dat door meerdere satellieten die rond de 

Aarde cirkelen opvangen. Op die manier kan berekend worden waar het 

toestel, en dus ook de ijsbeer zich exact bevindt.  

De meeste auto’s hebben nu ook een GPS zodat de chauffeur kan weten 

waar hij zich bevindt. 

 

Vraag 24 – Antwoord d 

Om deze vraag te beantwoorden rekenen we de contouren (buitenlengte) van de veranda’s uit. Voor de driehoek 

uiterst links vinden we een lengte van 2 × 8,5 = 17𝑚. Voor de vierkante uitbouw, hebben we 3 zijden van 6𝑚 lang, 

dus 3 × 6 = 18𝑚. De rechthoekige veranda heeft ook een grondoppervlakte van 36𝑚2, en heeft dus een lengte van 

9𝑚 (=
36

4
). De omtrek bedraagt dus 9 + 4 + 4 = 17𝑚. Tot slot hebben we nog de cirkelvormige veranda. De 

omtrek van een volledige cirkel bedraagt 2𝜋𝑟. Daarvan moet hier de helft genomen worden, dus krijgen we 

3,14 × 4,8 ≈ 15𝑚. De halve cirkelvorm heeft dus de kleinste contour en is er dus het minste glas nodig.  

 

Vraag 25 – Antwoord b 

Als het gewicht links 1 meter moet stijgen, dan moet de touwlengte aan de linkerzijde 

van de katrol (richting plafond) 1m korter worden, maar ook de touwlengte tussen de 2 

katrollen in zal dan 1m korter worden.  

Dit betekent dat we in totaal 2m touw teveel hebben, en je dus aan de rechterzijde 2m 

van het touw moet inhalen. 

 

Vraag 26 – Antwoord b 

Magnesiumcarbonaat zorgt ervoor dat de huid van de sporter niet vochtig wordt, waardoor hij een stevige grip kan 

behouden. Het witte poeder vult de kleine oneffenheden van de turntoestellen, maar dat zou de grip van de sporter 

slechter moeten maken, dus optie a is niet correct. De ruwheid van de turntoestellen is niet van die aard dat de 

handen van de turner opengehaald zullen worden (dus optie c valt af). Tot slot is ook optie d onwaar, want doordat 

het magnesiumcarbonaat aan de handen blijft kleven, zijn de handen wel degelijk vuil. Optie b is dus correct, het is 

inderdaad belangrijk dat de handen droog blijven.. 

 

Vraag 27 – Antwoord a 

De schakelaar is het onderdeel van de stroomkring die bepaalt of er stroom 

doorheen de kring kan stromen (gesloten kring) of niet (open kring).  Door de 

gewicht van de persoon die op de deurmat stapt kan de schakelaar ingeduwd 

worden, waardoor de stroomkring gesloten wordt en het alarm afgaat. De 

batterij en het alarm hoeven zich niet op dezelfde plaats te bevinden als de 

schakelaar. 

 

  



Vraag 28 – Antwoord c 

Heel kenmerkend aan een elektronisch postadres is het @-teken. Voor dat 

teken komt normaalgezien de gebruikersnaam: in dit geval is dat nathalie. 

Achter het @-teken komt de adrescode. Die code bestaat telkens uit een 

naam (in dit geval boliviaproject) en wat ze een toplevel-domeincode 

noemen. Die laatste code geeft of het om een groot internationaal bedrijf 

(.com – van company, vb. microsoft.com) gaat, of om een organisatie (.org – 

van organisatie) of een netwerk (.net) …  

Als je echter te maken hebt met lokale projecten, die enkel en alleen 

verbonden zijn met het land waarin ze plaatsvinden, wordt meestal een 

landcode gebruikt. Zo staat .be voor België. De landcode van Bolivië is .bo, dus is het meest waarschijnlijk dat het 

mailadres van Nathalie gelijk is aan nathalie@boliviaproject.bo, aangezien het netwerk in Bolivië opgezet werd. 

 

Vraag 29 – Antwoord d 

In totaal kan er op het dartsbord op 

20 × 4 + 2 = 82 manieren (plaatsen) 

gescoord worden. Als we kijken naar de 

even velden (bijvoorbeeld 14), dan zien 

we dat zowel 14, 2x14 en 3x14 even 

getallen opleveren, waardoor je al 

onmiddellijk van alle even getallen de 4 mogelijke vakjes mag schrappen. Als we kijken naar de oneven velden 

(bijvoorbeeld 8) , vind je dat de buitenste kring (waar 2x9=18) een even getal oplevert, terwijl de 3 andere vakken 

naar de roos toe wel een oneven score opleveren (resp. 9, 3x9=27 en terug 9). Als er aan de buitenzijde een oneven 

getal staat, heb je 3 oneven scores. Van 1 en 20 kom je10 oneven getallen tegen, wat 3x10 = 30 oneven vakjes 

oplevert. Tot slot heb je nog de buitenste kring van de roos in het midden, waar de score 25 bedraagt.  

In totaal zijn er dus 31 vakjes met een oneven score.  

 

Vraag 30 – Antwoord a 

Hommels zijn net zoals bijen insecten die stuifmeel verzamelen om honing te maken, 

dat dient als voedsel voor de larven in hun nest. Daarom zijn hommels ideaal als 

bevruchters in de aardbeienteelt.  

 

Vraag 31 – Antwoord a 

In de vraag wordt duidelijk gemaakt dat het gaat om een rustige wandeling in de bergen. Daardoor weet je dat 

vooral de beeldresolutie van belang is (mooi uitzicht over de veraf gelegen natuur), maar dat het aantal beelden per 

seconde minder van belang is. Het uitzicht zal tijdens een rustige wandeling 

toch niet heel vlug veranderen. De laagste mogelijke framerate die er niet te 

schokkerig uitziet bedraagt 24fps (fps = frames of beelden per seconde), en 

werd heel lang gebruikt in de bioscoop (toen nog met analoge film gewerkt 

werd en niet met digitale projectoren). Bij deze tijdsinstelling krijg je het 

meeste beeldresolutie (2160 pixels in de horizontale richting).  
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Vraag 32 – Antwoord c 

De volgende 4 taken moeten uitgevoerd worden:  

 Vloer plaatsen (A) 

 Pleisterwerk muren en plafond (B)  

 Elektrische en sanitaire werken (C) 

 Plaatsen van douches/toiletten (D) 

Het plaatsen van de douches en de toiletten is afwerking, en zal dus laatst van al 

plaatsvinden. Omdat de elektrische en sanitaire leidingen ingewerkt worden in de vloer en de 

muren, is het ook vanzelfsprekend dat die taken eerst uitgevoerd moeten worden. De enige 

optie die in aanmerking komt is dus antwoord c (C-B-A-D). Het is ook logisch dat de 

pleisterwerken vroeger gebeuren dan het vloeren, want o.a. plinten worden op de vloer 

geplaatst, en staan voor het pleisterwerk. Ook veroorzaken pleisterwerken veel vuiligheid en het is beter dat de vloer 

dan nog niet geplaatst is. 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot hier een overzicht van de vragen volgens moeilijkheid (gebaseerd op de gemiddelde score): 

Gemakkelijk - 30 – 27 – 6 – 17 – 5 – 26 – 11 – 12 – 7 – 8 – 23 – 3 – 9 – 1 – 13 – 25 – 

29 – 28 – 19 – 21 – 4 – 24 – 32 – 14 – 18 – 20 – 31 – 22 – 2 – 10 – 15 – 16 - Moeilijk 


