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Naam    ________________________                            Nummer  ________ 

Nr Opdracht Antwoord 

1 

Cijfers 

Gebruik de cijfers 1, 5, 6 en 7 slechts eenmaal. 

Gebruik de rekentekens (+, -, x, :) zoveel u wilt maar niet noodzakelijk 

allemaal 

Hoe krijg je 21? 

6 : ( 1 - 5 : 7 )  

2 

Zondagen 

In een maand vallen drie zondagen op een even dag van die maand (dus 

de 2e, of de 4e, of de 6e, enz.). Op welke dag valt de 20e van die maand?  

_donderdag__ 

3 

Cryptische omschrijving  

Dat is uitstekend tegen de regen 

___afdak___ 

4 

Combiwoorden 

 

Waar    .  .  .  .    heerlijk 

Hier      .  .  .  .   hemd 

Slip      .  .  .  .   winnen 

 

Welk woord van 4 letters vormt samen met het woord voor en na de 

stippen een woord? 

 

___over_______ 

5 

Beroep 

De letters van de naam en de woonplaats van deze man vormen in een 

andere volgorde zijn beroep. Wat is het beroep van deze man? 

 

Derk As Doorn 

 

 

__koorddanser_ 

6 

Letterrijgen 

 

De beginletter is vet en cursief gedrukt. De volgende letter staat altijd in 

een vakje dat het vorige vakje raakt. Elke letter mag één keer worden 

gebruikt. 

 

B P K 

A N A 

S L A 

Welk woord zit verborgen in het letterblok? 

_Slaapbank_ 

 

z.o.z. 
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7 

Droedel 

Welk woord wordt hier uitgebeeld? 

 

__Dringend_____ 

8 

Cijferreeks 
 

Welk getal komt op de plaats van het vraagteken? 

  

  __20__ 

 

 

9 

Verbruik 

 

Geert en Baukje zijn met de auto onderweg van Arnhem naar Groningen. De 

totale afstand bedraagt 170 km. Ook Henri en Janneke rijden dit traject. Geert 

en Baukje verbruiken 14 liter brandstof, Henri en Janneke 11 liter. 

Wat is het verschil in verbruik tussen beide auto’s (in km/l)? 

___3,3 km/l___ 

10 

Koehandel 

 

Een man besluit om een mooie koe te kopen. Hij betaalt 70 euro voor de koe, 

en hij is zeer tevreden met het dier. Na een jaar is de waarde van de koe 

gestegen tot 80 euro, en hij besluit om de koe te verkopen. Maar binnen een 

paar dagen krijgt hij al spijt van de verkoop en hij koopt de koe weer terug. 

Helaas moet hij 90 euro betalen om de koe terug te krijgen, dus verliest hij 

tien euro ten opzichte van zijn vorige verkoop. Weer een jaar later besluit hij 

om de koe definitief te verkopen, en wel voor maar liefst 100 euro. 

 Hoeveel winst heeft de man gemaakt? 

_20 euro_ 

 


