
Los het tussenin maar op ronde 1. 

1. Nieuwsankers ?     

                 
   

2. Welk bakje is er als eerste vol ? 

 
3. Bankkaartcode ? 

Jos is de code van zijn bankkaart vergeten.  Hij weet enkel nog dat de code uit 4 

verschillende cijfers bestaat, dat het eerste cijfer geen nul is en dat het laatste 

cijfer een 7 is.  Bereken hoeveel verschillende code-mogelijkheden er zijn ?  

 

4. Graag het beroep van de volgende personen ? 

 

 

 

 

 

5. Spreekwoord , 

Van welk spreekwoord werden hier de medeklinkers weggelaten ?  

A)  E OE E UI A E EE IE EOE OOA I EOE I 

B)   IE A E OE OO  EE 

   

A) 

ROGER DRAJAZ 

BEVEREN 

B) 

EVA RERUVIS 

DE PINTE 

C)  

STAN WABGING 

EKE 

A B C D E 



6. Wie zijn wij ? 

    

   
 

7. Koning aan zet ? 

 

 
 

8. Eb en vloed ? 

In de haven ligt een groot zeilschip voor anker.  Aan het schip hangt een 

touwladder van 4 meter lang.  Als het eb is, zijn er acht treden van de ladder 

zichtbaar boven water.  De afstand tussen de treden van de ladder is 0.15cm.  Als 

het vloed is, stijgt het water met een 1.05 meter.  Hoeveel treden kan je nog zien 

bij vloed ?  

9. Rara, over wat hebben we het hier ? 

Hij die het maakt, wil het niet hebben. Hij die het koopt, zal het niet gebruiken. Hij 

die het gebruikt, heeft er geen weet van. Over wat hebben we het hier? 

 

  

A. 

B. 
C. 

D. E. 

2. 

1. 

Op hoeveel verschillende 

manieren kan de koning op 

een schaakbord van 3x3 van 

linksonder (1) naar 

rechtsboven (2) komen.  Hij 

mag alleen vooruit, schuin 

naar rechts of naar rechts 

lopen.  



Oplossing : Los het tussenin maar op ronde 1. 

1. Nieuwsankers ? 

A) Bavo Claes  

B) Ivo Belet 

C) Danny Huwé  

D ) Wim Devilder 

E) Elke Pattyn 

 

2. Welk bakje is er als eerste vol ? 

Bakje nr 3  

 
 

3. Bankkaartcode ?  

448 verschillende code-mogelijkheden 

 

4. Graag het beroep van de volgende personen ? 

A) Bejaardenverzorger 

B) Preventieadviseur 

C) Bewakingsagent 

 

5. Spreekwoord , 

A) Je moet de huid van de beer niet verkopen voordat hij geschoten is  

B) Wie a zegt moet ook b zeggen. 

 

6. Wie zijn wij ? 

A) Achmed (the dead terrorist)   D) Purk 

B) Jules       E) Statler & Waldorf 

C) Petunia 

 

7. Koning aan zet ? 

Er zijn 13 verschillende routes die de koning kan volgen 

 
8. Eb en vloed ? 

Dat blijven 8 treden.  Als het water stijgt, stijgt ook de boot mee. 

9. Rara, over wat hebben we het hier ? 

Een doodskist 


