
HANDLEIDING EN

      HINTS



Inhoudsopgave

Handleiding
Inleiding 2
Spelmateriaal 2
Spelgebruik 3
Voorkennis 4
Colofon 4

Hints
Cijfers & Getallen 5
Figuren 8
Raadsel 11
Tellen & Letters 14
Verrassing 17

Inleiding

In 2011 vond in Nederland de Internationale Wiskunde Olympiade plaats. Ter
ere daarvan ontvingen alle scholen ons puzzelspel. Inmiddels zijn we meer dan 10
jaar verder en hebben al weer veel scholieren zich bij de eerste ronde vermaakt
met vele nieuwe opgaven. De hoogste tijd dus voor een nieuwe editie van het
puzzelspel! Puzzelen jouw leerlingen ook weer mee?

De opgaven in deze nieuwe editie komen uit de eerste ronde van de Wiskunde
Olympiade van de jaren 2015 tot en met 2022. Ze zijn op onderwerp ingedeeld en
staan op volgorde van moeilijkheidsgraad.

Zijn jouw leerlingen enthousiast? Doe dan bij jou op school mee met de eerste
ronde van de Nederlandse Wiskunde Olympiade, elk jaar eind januari of begin
februari. Meer informatie is te vinden op www.wiskundeolympiade.nl.

Spelmateriaal

75 opgavenkaarten
boekje met inleiding en hints
boekje met uitwerkingen
antwoordkaart
stempelkaart om zelf te kopiëren
zie ook bit.ly/3JuLRX3 of scan de QR-code
zelfinktende stempel
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Spelgebruik

Met dit spel kunnen leerlingen aan de slag met uitdagende opgaven uit de eerste
rondes van de Nederlandse Wiskunde Olympiade van de afgelopen jaren. Er zijn
diverse spelvormen denkbaar. Als een leerling vastloopt, zijn er hints op diverse
niveaus beschikbaar in het hintsboekje.

Solo
Leerlingen die in de les eerder klaar zijn, kunnen een puzzelkaart uitzoeken. Elke
leerling heeft een stempelkaart en elke goede oplossing levert een stempel op.
Leerlingen beginnen met de opgaven van level 1. Als ze alle 15 opgaven van een
level hebben opgelost, gaan ze door naar het volgende level. Aan het eind van het
jaar kan er bijvoorbeeld een prijs beschikbaar zijn voor de leerling met de meeste
stempels.

Clinic: met de hele klas
Je gebruikt een deel van de les om met de hele klas opgaven op te lossen. Vorm
groepjes van twee tot vier leerlingen en geef een stempelkaart per groepje. De
groepjes krijgen elk een opgave. Een goede oplossing levert een stempel op
en vervolgens krijgt het groepje een nieuwe opgave mee. De leerlingen kunnen
beginnen met de 15 opgaven van level 1. In de volgende les gaan ze verder waar
ze gebleven waren, en daarna door met de opgaven van level 2. Een andere
mogelijkheid is om per les de opgaven van één categorie aan bod te laten komen.

Toptalent
Met de wiskundesectie benader je een aantal leerlingen uit verschillende klassen
voor een Topklas Wiskunde, die bijvoorbeeld op een aantal vrijdagmiddagen
plaatsvindt. Het doel kan zijn om deze leerlingen goed voor te bereiden op de
eerste ronde van de Wiskunde Olympiade. Bij elke bijeenkomst staat één categorie
centraal en maken de leerlingen puzzelkaarten in die categorie. Ze hebben elk
een stempelkaart waar hun juiste antwoorden op bijgehouden worden. Eventueel
werken de leerlingen in groepjes.
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Voorkennis

Het spel is geschikt voor alle leerlingen in het havo/vwo. Bij sommige opgaven is
er wel iets meer voorkennis vereist dan bij andere opgaven, in het bijzonder:

kwadraten en wortels
de som van de hoeken van een driehoek
eigenschappen van gelijkbenige en gelijkzijdige driehoek
oppervlakte en omtrek van rechthoek, driehoek en cirkel
stelling van Pythagoras

Als het spel gebruikt wordt bij leerlingen die een deel van deze voorkennis nog
missen, is het goed om in de uitwerkingen even na te gaan welke opgaven zonder
problemen gebruikt kunnen worden.

Bij elke opgave zijn er hints, van een kleine tip tot een zeer concrete aanwijzing.
De leerling kan na de eerste hint zelf weer verder gaan werken. Pas na een bepaalde
tijd (eventueel vooraf afgesproken) mag hij of zij een volgende hint vragen.
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Cijfers & Getallen

C1: 2016-A1

1. Vind een voorbeeld van zes mogelijke getallen.
2. Hoeveel zijn de twee getallen van Kees bij elkaar opgeteld?
3. Hoeveel van de getallen van Kees zijn even?

C2: 2016-A5

1. Kunnen er twee drievouden naast elkaar staan?
2. Maak eens een paar voorbeelden waarbij alle getallen 1, 2 of 3 zijn.
3. Ga na of er voorbeelden zijn met 0 drievouden, met 1 drievoud, et cetera.

C3: 2021-A1

1. Zie de getallen als punten op de getallenlijn.
2. Maakt het uit wat de waarde van a is?
3. Als a = 0 en b = 2, welke mogelijkheden zijn er dan voor c, en vervolgens

voor d?

C4: 2015-A4

1. Noem de getallen a en b en noem de uitkomst van de vermenigvuldiging p.
Stel twee vergelijkingen op voor a, b en p.

2. Maak hier één vergelijking van door a of b te elimineren.
3. Welke bijzondere eigenschap heeft p+ 25?

C5: 2016-A3

1. Welke getallen tussen 10 en 20 zijn volledig deelbaar?
2. Kan een volledig deelbaar getal tussen 20 en 30 oneven zijn?
3. Ga op deze manier elk tiental langs.

C6: 2022-B1

1. Welke kwadraten kun je als krijgen als je twee getallen van 1 tot en met 15
optelt?

2. Welke getallen kunnen naast de 1 staan?
3. Ga voor ieder getal na welke buren het kan hebben.
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C7: 2016-A8

1. Zoek een oplossing van a+ 2b+ 3c < 12.
2. Wat zijn de mogelijkheden voor c?
3. Zoek alle oplossingen van a+ 2b+ 3c < 12.

C8: 2020-A3

1. Vind een voorbeeld van een ijdel getal.
2. Noem de cijfers van het getal a en b met a ≤ b. Wat betekent het dat een

getal ijdel is?
3. Wat weet je over a · b als a minstens 3 is?

C9: 2020-B3

1. Noem de drie getallen op Annemieks briefje a, b en c met a < b < c. Wat
zijn de getallen op Barts briefje van klein naar groot (uitgedrukt in a, b en
c)?

2. Welk getal staat op beide briefjes?
3. Welke van de getallen a, b en c is het lievelingsgetal van Annemiek?

C10: 2019-B2

1. Zoek een voorbeeld van een getal n en een fragment van n zodat de uitkomst
van de optelling 2019 is.

2. Hoeveel cijfers moet n hebben?
3. Schrijf n = abcd, waarbij a, b, c en d de cijfers van n zijn. Onderzoek welk

fragment van n het geschiktst is.

C11: 2022-A4

1. Zoek een paar voorbeelden waarbij de cijfers samen 6 zijn.
2. Hoeveel getallen zijn er met één keer 5, één keer 1 en twee keer 0?
3. Ga op deze manier alle combinaties van cijfers af.

C12: 2018-A6

1. Zoek een paar voorbeelden.
2. Wat is het kleinste voorbeeld? Wat is het een-na-kleinste voorbeeld?
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C13: 2021-B1

1. Schrijf de getallen als ab en cd, waarbij a, b, c en d cijfers zijn. Druk S uit
in a, b, c en d.

2. Druk 4S op twee manieren uit in a, b, c en d en stel hiermee een vergelijking
op.

3. Welke waarden kan b+ d aannemen?

C14: 2016-B1

1. Vervang 707070 door 180 en schrijf alle delers van klein naar groot op.
2. Wat valt je op aan de zevende deler van klein naar groot en de zevende deler

van groot naar klein?

C15: 2021-A7

1. Wat is het gemiddelde van de getallen 1 tot en met n?
2. Hoe verandert het gemiddelde als je het getal 1 wist? Hoe verandert het

juist als je het getal n wist?
3. Wat zijn de mogelijke waarden voor n?
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Figuren

F1: 2020-A7

1. Kijk naar de diameter van de cirkel.
2. Wat weet je over de afstand tussen twee punten bij gegeven diameter?
3. Vind in elke figuur twee punten die zo ver mogelijk uit elkaar liggen.

F2: 2016-A2

1. Verdeel de ster in vier stukken.
2. Verdeel het vierkant in vier kleine vierkantjes.
3. Wat is de oppervlakte van elk rechthoekig driehoekje?

F3: 2017-A4

1. Verdeel elk van de zeshoeken in zes gelijke driehoekjes.
2. Kun je deze betegeling voortzetten?

F4: 2015-B2

1. Wat weet je van driehoeken ABE en BCD?
2. Welke hoek is gelijk aan hoek D?
3. Gebruik de hoekensom van een driehoek en overstaande hoeken.

F5: 2020-A4

1. Wat weet je van de drie driehoekjes onder de ladder?
2. Wat zijn de basis en de hoogte van het middelste driehoekje?
3. Wat zijn de basis en de hoogte van de andere twee driehoekjes?

F6: 2016-B3

1. Wat weet je van driehoek ABU?
2. Bereken ∠ABU met behulp van de hoekensom van een driehoek.
3. Welke hoek maakt de diagonaal AC met de zijde BC van het vierkant?

F7: 2022-A5

1. Verdeel PFAB in twee gelijke driehoeken.
2. Doe hetzelfde voor QBCD en RDEF .
3. Kun je de zeshoek met dezelfde driehoeken betegelen?
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F8: 2018-A8

1. Teken eens een trapezium met een heel lange onderzijde en heel korte
bovenzijde.

2. Vergelijk B + C met B +D.
3. Ga na dat de driehoeken met oppervlaktes A en C dezelfde hoogte hebben

door als basis een van de diagonalen te kiezen.

F9: 2022-B2

1. Wat is de straal van de cirkel?
2. Welk figuur houd je over als je de vier driehoeken weghaalt?
3. Hoe kun je de oppervlakte van het kleine vierkant berekenen uit de straal

van de cirkel?

F10: 2019-A3

1. Wat is de formule voor de oppervlakte van een cirkel met straal r?
2. Als je in de rechterfiguur nog twee cirkeltjes met straal 1 tekent, wat valt je

dan op aan de twee overgebleven gebieden?
3. Draai de complete linker figuur een kwartslag en leg hem op de niet-gedraaide

linker figuur.

F11: 2018-B3

1. Wat is de zijde van het vierkant?
2. Wat zijn de stralen van de twee cirkels?
3. Wat zijn de oppervlaktes van een donker stuk en van een licht stuk?

F12: 2019-B3

1. Concentreer je eerst eens op de kleinste twee cirkels. Trek een lijn door de
middelpunten van de cirkels. Door welke punten gaat deze lijn ook nog?

2. Wat weet je van de verhoudingen van zijden in een 30◦−60◦−90◦-driehoek?
3. Noem de straal van kleine cirkel x. Druk zo veel mogelijk lengtes uit in x.

Wat is de straal van de middelste cirkel?

F13: 2021-A6

1. Wat weet je van driehoeken ADE en BDE?
2. Druk hoek DEC uit in de basishoeken van driehoek AED.
3. Druk hoek EFD uit in de basishoeken van driehoeken AED en BDE.
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F14: 2020-B2

1. De hoek bij C noemen we x. Druk de andere twee hoeken van de gelijkbenige
driehoek bij C uit in x.

2. Druk zo veel mogelijk hoeken uit in x door gebruik te maken van gestrekte
hoeken, F-hoeken en Z-hoeken.

3. Gebruik de hoekensom van driehoek ABC om x te berekenen.

F15: 2021-B3

1. Trek de verticale lijn door het middelpunt van de cirkel en geef aan waar je
de straal van de cirkel ziet.

2. Teken twee stralen van de cirkel zodat er twee gelijke rechthoekige driehoeken
ontstaan.

3. Noem de zijde van het vierkant x en stel een vergelijking voor x op.
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Raadsel

R1: 2019-A1

1. Als Arthur 1 heeft opgeschreven, welk getal heeft hij dan zeker niet opge-
schreven?

2. Bepaal alle paren getallen waarvan Arthur er telkens maar een van beide
kan opschrijven.

R2: 2017-A3

1. Kunnen Eva, Fatima en Kees alle drie de waarheid spreken? En twee van
hen?

2. Wat kun je op grond van de vorige hint concluderen over het aantal schuldi-
gen?

3. Spreekt Fatima de waarheid?

R3: 2017-A1

1. Hoeveel dagen in augustus vallen op de dezelfde dag van de week als 31
augustus?

2. Hoeveel dagen van de week komen vijf keer voor?
3. Welke dagen van de week komen vijf keer voor?

R4: 2015-A2

1. Kunnen Aad, Bas en Dave alle drie de waarheid spreken? En Bas, Carl en
Erik?

2. Wie is de leugenaar?
3. Ga na in welke volgorde ze zijn aangekomen.

R5: 2022-A7

1. Maak een toernooischema en geef alle gegevens daarin aan.
2. In welke ronde(s) heeft team A gewonnen? En in welke ronde(s) team D?
3. In welke ronde hebben team A en team D tegen elkaar gespeeld?

R6: 2020-A2

1. Welke twee mogelijkheden zijn er voor de twee dagen waarop Kwik liegt?
En voor de dagen waarop Kwak liegt?

2. Welke mogelijkheden vallen af omdat ze niet op dezelfde dag liegen?
3. Op welke dag spreken Kwik en Kwak dus de waarheid?
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R7: 2022-A3

1. Als de leeftijd van oma deelbaar is door de leeftijd van Sofie, wat weet je
dan over het verschil tussen de leeftijden?

2. Door welke getallen, uitgedrukt in de oorspronkelijke leeftijd van Sofie, is
het verschil tussen de leeftijden deelbaar?

3. Wat is het kleinste getal dat deelbaar is door zes opeenvolgende getallen?

R8: 2017-A8

1. Probeer of je elke uitslag kunt opvouwen tot een kubus.
2. Wat weet je van de som van de getallen op twee zijvlakken die tegenover

elkaar liggen?
3. Wat is het kleinste getal dat op een zijvlak kan staan?

R9: 2022-A8

1. Hoeveel ogen zijn er zichtbaar op het achterste zijvlak van de onderste
dobbelsteen?

2. Welke twee mogelijkheden zijn er voor het aantal ogen op het bovenste
zijvlak van de onderste dobbelsteen?

3. Ga voor beide mogelijkheden na hoeveel ogen er op het rechter zijvlak van
de onderste dobbelsteen staan.

R10: 2020-B1

1. Los de opgave eerst op voor 1 ∗ 2 ∗ 3 ∗ 4.
2. Kun je dezelfde uitkomst krijgen voor 1 ∗ 2 ∗ 3 ∗ 4 ∗ 5 ∗ 6 ∗ 7 ∗ 8?
3. Waarom is de uitkomst altijd even?

R11: 2021-A5

1. Welk getal kan er direct voor 2021 op het bord hebben gestaan?
2. Wat zijn de toegestane stappen als je terug redeneert van 2021 naar 1?
3. Waarom kun je, als je terug redeneert, bij een even getal het beste altijd

door 2 delen?

R12: 2018-A5

1. Hoeveel handen schudt iemand minimaal? En maximaal?
2. Kan er iemand zijn die 0 handen schudt, en tegelijkertijd ook iemand die 8

handen schudt?
3. Ga na dat er twee mogelijkheden zijn voor de acht antwoorden en maak

voor beide mogelijkheden een handenschudschema.
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R13: 2021-B2

1. Welk getal krijg je als je de vier getallen in de rondjes bij elkaar optelt?
2. Wat weet je over de som van elk paar van niet-aangrenzende lijnstukjes?
3. Ga na dat het niet uitmaakt waar de paren 0-5 en 1-4 staan, en bereken de

getallen in de rondjes voor beide mogelijkheden voor het paar 2-3.

R14: 2021-A8

1. Welke getallen staan er op de diagonaal?
2. Welk getal staat er in rij 2 en kolom 4? Wat heeft dit te maken met een

getal op de diagonaal?
3. Welk getal op de diagonaal is relevant voor de oorspronkelijke opgave?

R15: 2020-A5

1. Kleur het bord in een schaakbordpatroon. Ga na dat je het probleem kunt
opsplitsen in twee deelproblemen.

2. Zoek drie sprinkhanen op zwarte vakjes, die na het springen op drie ver-
schillende witte vakjes staan, hoe ze ook springen.

3. Laat zien dat er een manier is om te springen zodat de sprinkhanen van de
zwarte vakjes na het springen slechts drie witte vakjes bezetten.
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Tellen & Letters

T1: 2021-A2

1. Noem de getallen in de middelste twee vakjes op de onderste rij a en b.
2. Druk de getallen in elk vakje van de piramide uit in a en b.
3. Stel een vergelijking op voor a+ b.

T2: 2022-A1

1. Noem de oppervlaktes a, b en c.
2. Stel twee vergelijkingen op voor a, b en c.
3. Tel deze vergelijkingen bij elkaar op.

T3: 2016-A4

1. Los de opgave eerst op voor stapels van 10 cirkels en van 15 cirkels.
2. Concentreer je op de horizontale achtjes.
3. Hoeveel horizontale achtjes zijn er op de onderste rij?

T4: 2019-B1

1. Noem a de afstand van route A en v de snelheid bij route A.
2. Druk de afstand en snelheid van route B uit in a en v.
3. Druk de tijdsduur op twee manieren uit in a en v.

T5: 2015-A8

1. Teken de boom aan het eind van de vierde dag.
2. Hoeveel nieuwe takjes komen er elke dag bij?
3. Druk het aantal blaadjes op een bepaalde dag uit in het aantal blaadjes op

de vorige dag en het aantal takjes op de vorige dag.

T6: 2018-B1

1. Noem de huidige leeftijden van Rosa, haar moeder en haar oma x, y en z.
2. Stel drie vergelijkingen op voor x, y en z.
3. Los y op uit deze vergelijkingen.

T7: 2021-A3

1. Wat is het kleinste driehoekje dat je ziet? Hoeveel zijn er daarvan?
2. Welke groottes van driehoeken zijn er mogelijk?
3. Tel nauwkeurig hoeveel driehoeken er van elke grootte zijn.
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T8: 2016-A7

1. Als er n witte vakjes zijn, hoeveel blauwe vakjes zijn er dan?
2. Als er n witte vakjes zijn, hoeveel buurvakjes hebben zij dan hooguit?
3. Hoeveel witte vakjes moeten er minimaal zijn? Bestaat er een kleuring met

dat aantal witte vakjes?

T9: 2022-A6

1. Noem het aantal rode ballen R, het aantal witte ballen W en het aantal
blauwe ballen B.

2. Stel twee vergelijkingen op voor R, W en B.
3. Gebruik dat R, W en B gehele getallen zijn en dat er in totaal minder dan

100 ballen zijn.

T10: 2019-A2

1. Teken het schaakbord op de eerste vier dagen.
2. Welk patroon zie je?
3. Draai het bord 45◦ om het patroon duidelijker te zien.

T11: 2017-B2

1. Schrijf de eerste vergelijking als a(b− 1) + a+ c = 34. Doe iets soortgelijks
met de tweede vergelijking.

2. Trek de twee nieuwe vergelijkingen van elkaar af en ontbind de linkerkant in
factoren.

3. Gebruik dat b− 1 een geheel getal is en werk beide mogelijkheden voor b
uit.

T12: 2015-A3

1. Los de opgave eerst op voor een vierkant bestaande uit 9 bij 9 kleine
vierkantjes.

2. Hoeveel vierkantjes liggen op de diagonalen? Hoeveel liggen er op de
nevendiagonalen?

3. Hoeveel vierkantjes tel je dan dubbel?

T13: 2019-B4

1. Op hoeveel manieren kun je twee letters kiezen uit A t/m I?
2. Hoeveel verschillende letterparen staan er op één kaartje?
3. Hoeveel kaartjes moeten er minimaal zijn? Bestaat er een verzameling met

dit aantal kaartjes die aan de voorwaarden voldoet?
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T14: 2015-A6

1. Kun je 100 schrijven als som van 2 opeenvolgende getallen? En als som van
3, 4 of 5 opeenvolgende getallen?

2. Wat weet je van het aantal getallen en van het middelste getal als je 100
schrijft als som van een oneven aantal opeenvolgende getallen?

3. Wat weet je van het aantal getallen en van de middelste twee getallen als je
100 schrijft als som van een even aantal opeenvolgende getallen?

T15: 2015-A7

1. Hoeveel punten zijn er maximaal rood gekleurd op de horizontale lijn? En
op de verticale lijn?

2. Hoeveel punten zijn er dus rood gekleurd op de horizontale lijn? En op de
verticale lijn? Wat weet je nu over het middelpunt?

3. Ga nu alle mogelijkheden af om punten op de horizontale lijn rood te kleuren.
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Verrassing

V1: 2018-A1

1. Hoeveel poten en benen heeft een stoel met een kind erop? En een kruk
met een kind erop?

2. Hoeveel stoelen kunnen er maximaal zijn?
3. Ga alle mogelijkheden voor het aantal stoelen af.

V2: 2020-A1

1. Wat is de oppervlakte van de rechthoek?
2. Wat is de breedte van de rechthoek?

V3: 2019-A4

1. Schrijf de 13 veelvouden van 7 met twee cijfers op.
2. Wat is de maximale lengte van een keten die met 77 begint? En met 35?
3. Als 21 en 91 allebei in de keten voorkomen, wat weet je dan over hun plaats

in de keten?

V4: 2017-A2

1. Teken een plaatje bij het vierde zeshoeksgetal en tel het aantal stippen.
2. Hoeveel stippen moet je rondom de tweede gestipte zeshoek toevoegen om

de derde gestipte zeshoek te krijgen? En rondom de derde om de vierde
zeshoek te krijgen?

3. Gebruik dit patroon om het vijfde zeshoeksgetal te berekenen uit het vierde
zeshoeksgetal.

V5: 2015-A1

1. Wat weet je van de lengte van het lijnstukje in het midden?
2. Wat weet je van de hoogtes van de twee rechthoeken samen?
3. Druk de omtrekken van de twee rechthoeken samen uit in de lengte van de

zijde.

V6: 2016-B2

1. Is ‘AOOAAOOOOAA’ speciaal? Wat heeft dit woord te maken met het
speciale woord ‘AOAAOOOAA’ uit de opgave?

2. Wat weet je over de eerste en de laatste letter van een speciaal woord?
3. Wanneer blijft een speciaal woord speciaal als je de eerste letter weglaat?

En als je de laatste letter weglaat?
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V7: 2016-A6

1. Controleer dat het draadmodel van de 2× 2× 2-kubus bestaat uit 54 dm
draad.

2. Hoeveel draden lopen er van voor naar achter in de 2×2×2-kubus? Hoeveel
zijn het er in de 10× 10× 10-kubus?

3. Wat is de totale lengte van de draden die van voor naar achter lopen?

V8: 2018-A3

1. Hoe groot is de hoek van een regelmatige vijfhoek?
2. Hoe groot is de hoek aan de binnenkant van de keten die een vierkant en

een vijfhoek maken?
3. Als je over de binnenkant van de keten loopt, hoeveel graden verander je

dan telkens van richting? Na hoeveel stappen ben je dan helemaal rond?

V9: 2017-A5

1. Reken de uitkomst uit voor een paar voorbeelden. Moet de noemer klein of
juist groot zijn om een grote uitkomst te krijgen?

2. Wat is de maximale uitkomst als de noemer 1 is?
3. Kan de uitkomst ook zo groot zijn als de noemer 2 of groter is?

V10: 2017-B1

1. Kies een paar getallen met drie verschillende cijfers en bereken steeds de
uitkomst. Wat valt je op?

2. Kan de uitkomst oneven zijn, als je begint met een getal met drie verschil-
lende cijfers?

3. Kies een paar getallen waarin een cijfer vaker voorkomt. Wat kun je zeggen
over de som van de cijfers, als de uitkomst op een 1 moet eindigen?

V11: 2015-A5

1. Hoeveel zwarte vierkantjes zijn er in totaal?
2. Kan de kubus 0 of 1 donkere hoekpunten hebben?
3. Moeten er 2 of juist 3 donkere vierkantjes samenkomen in een hoekpunt om

het aantal donkere hoekpunten zo klein mogelijk te krijgen?
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V12: 2015-B1

1. Stel dat Julia zou zijn begonnen met 10 en 55. Wat zouden dan de eerste
vijf getallen uit haar rij zijn? Wat valt je op aan deze getallen?

2. Wat geldt er in het algemeen voor het verschil tussen twee opeenvolgende
getallen uit de rij?

3. Hoeveel stappen zitten er tussen het tweede en het honderdste getal in de
rij?

V13: 2018-A7

1. Laat de kikker een flink aantal sprongen van elke soort. Wat valt je op aan
de x-coördinaten?

2. Wat valt je op aan het verschil tussen de x- en de y-coördinaten?
3. Is de slak wel bereikbaar?

V14: 2022-A2

1. Hoeveel hoeken zijn er als je vijf lijnen tekent?
2. Hoeveel lijnen kan Kevin maximaal tekenen, als de onderlinge hoeken

allemaal minstens 13 graden zijn?

V15: 2017-A7

1. Hoeveel verschillende formaten vierkantjes zijn er?
2. Noem de zijdes van de twee kleinste vierkantjes x en y. Druk de zijdes van

de overige vierkantjes uit in x en y.
3. Druk de zijdes van de rechthoek uit in x en y en stel twee vergelijkingen op.
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