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geweest. Ra, ra hoe kan dq.§,,,.,. .

Waarom scheqltrdë'kapper geen man met een

., r!iu:a,r

Lees goed wat in het lolgende vierkant staatr":::r§"
Dat klopt toeh;:riièt-
rr'Íii?:Ër' §taat twee keer
een 2 in en één keer
een 3.

Vu1 nu op onderstaande
stippeltjes de juiste aan-

tallen in. Pas op, want
het is veel moeilijker
dan je denkt!

straat
'S**. .r&'l..;.t:§:l*. ili& .f;xï' itÈ i;ii.:,' .r*i$"* :iii,:i:ïS*#' ;ï;ffi f#:ffi H!*+,i *+S;f; È5'1,.fffi*'i*'ffi uu* "-ïïïïII'b n
Zet de getallen I
tot en met B in de
vakjes hiernaast.
Twee opeen-
volgende getallen
mogen niet door
een lijntje met
elkaar verbonden
zijn. Kun je meer
dan één oplossing
bedenken?

6 VolgensBartjen§,a!S;it:.:1'
''''r:l:1!r':'

.,,':lr.-.'

De bakker woont niet in een hoekhuis.

Het huis met de gele deur heeft een hoger nummer
dan de slagerij.
De deur van nummer 64 is groen (een van de

andere deuren is bruin).
De fietsenmaker heeft de winkel tussen de zaak

met de blauwe deur en nummer 66.

:,wem*Itidïumrner heeft de kaPPer?

KAPPER I
SCHEER
JE
wE6!
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k z_r;.thièi een vierkant dat gemaakt is mer 12
hl6ïérs. Het vierkant heeft een breedte van drie

ii:li:$. *r, en ook een lengte van drie lucifers. ]e zou
kunnen zeggen dat het vierkant een opperviakte
heeft van 9'vierkante lucifers'.

Dezelfde dag
w&ffi§ Mm ulÍeek
Heb je wel eens heel goed naar eea kalender ..,::i:j
gekeken? Misschien zijn je toen wel een aantal.
dingen opgevallen. Op welke dag van de week
valt de eerste dag vande'maàíàl'Dài kan niet
steeds op een andere dag zijn, want er zrjn 12
maanden en maar 7 dagen. Wist je dat elk jaar
1 april en I juli op dezelfde dag van de week
vallen? En dat geldt ook voor 1 september en 1

december. Hoe komt dat eigenlijk?

Nu komt het: ook 1 maart en 1 november vallen
op dezelfde dag. De verklaring hiervoor lijkt op
die van hierboven. Kioppen deze beweringen ook
in schrikkeljaren?

fhreeën en
drieën

Een ouwe, trouwe lezer van het Ei zegt:'Vandaag
ben ik 72 jaar geworden. Dat is een mooie leef-
tijd: 72 is het product van alleen maar tweeën en
drieën:
72=(2x2x2)x(3x3).
Men schrijft dat ook rvel a1s 23 x 32.
Hoe vaak in een mensenleven zou je een leeftijd
kunnen bereiken die
alleen maar uit produc-
ten van tweeën
en/of drieën
bestaat? En
welke leeftij-
den zijn dat? Het is
niet zo moeilijk als
het lijkt. Begin
eerst maar eens
met tweeën.

Kun je nu deze
12 lucifers zó
leggen dat er
een figuur ont-
staat waarbij
de oppervlakte
minder is dan
9'vierkante
lucifers'? Let
op: het moet
wel een héél
getalzijn;
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halve'vierkante lucifers'mag niet. De figuur mag
méér dan vier hoeken hebben, maar minder dan
vier mag ook.

lli* +É:; ,:ièti+.ï s:r 1"" ::Ëfs; -r,*- .jq s sa"+^ som
EIke letter stelt een cijfer voor; verschillende 1et-
ters zijn verschillende cijfers. Lettersommen zijn
niet altijd eenvoudig, maar ais je één letter kent,
gaat het meestal vanzelf verder. Begin hier maar
eens met de A. Met een beetje nadenken kun je
die te weten komen.

EDCB
Ax

FAAAA
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éenuóudig,' .,,,,hagÍ' AÍié,
.1 "Kijk eens naar de o4derstaande tabel. Je ziet Boer Arie heeft 7 latten: één van Im, één van"2rii,

dat daar af en.toË'een geta.l ontbreekt. Nu is het eén van 3m, één van 4m, ..., éen van Zm-. Hil wil
naruurlijk de waag welk getal dat is. hiermee een vierkant strtkland afbakenen om er

' DaqS&Í moeten we nog wat nauwkeuriger kij-
.]eÉi:Valt je al iets op?

,;,,,1;tititlll''Mij 
wel in elke rij komt elk cijfer maar één keer

:rr::ri.:i,1:t,,:r;:iliïr'::i'':r' voor, alleen de 0 wordt niet gebruikt.
Maar er is meer aan de hand: als je het tweede getal
deelt door het derde en je telt de uitkomst op bij
het eerste, dan krijg je 100.

Kijk maar. 5643l.297 = 19 en 81 + 19 = 100

]e kunt het ook eenvoudiger zeggen. Als je het
eerste getal aftrekt van 100 en de uitkomst verme-
nigurldigt met het laatste getal, krijg je het mid-
delste getal. Probeer maar. Bij de laatste hebben we
het extra moeilijk gemaak door twee getallen weg
te laten. Probeer toch maar eens de ontbrekende
getallen in te vullen. Op elk puntje hoort één cijfer
te staan.

Í0 Volgens Bartjens..- "
.,,;il::'r''""

- :!l:i:l:i'"'

aardappels op te verbouwen. Hoe moet hij al zijn
latten leggen zodat hij een vierkant krgt?
Na wat gepuzzel vindt Arie een oplossing:

Zijn wourv Ria zegf. dat als Arie er nog een lat van
8m bij neemt, hij met die acht latten een groter
r.ierkant kan maken. Help jij Arie even om dat
voor elkaar te krijgen?
Je mag nu ook nog een lat van 9m, een lat van
10m, enz. erbij nemen. Wanneer kun je dan met al
die latten weer een vierkant maken?

Dolohelen
Ik gooi met twee dobbelstenen en vermenigr,rrldig
de aantallen ogen op de onderzijde van de dob-
belstenen met elkaar. Die uitkomst is toevallig
even groot als het product van de ogen bovenop.
Hoeveel ogen heb je gegooid?

f



oo

[Diu

il. "'suaÍlreg suo6lo^

utn

iualàr{ls eí

làolll ueï{E^ à{e.\{ q'uaPq e} ua}und 00I seDerd

I?31o1 uI ulo Jíqrs ezàP do uatrarqrs real 9 B?uÍ àl

à}e^ leq uI ïs?]o} Ja u€{ ràII Iàe eoH

'Plnteï ap.opaa,4l roo^ le^ làq se'^r uaol 'ueroo8

-(rq u(nur rarrl 91 ra 1a11 suaí1'reg '7o'{1at1$tnqll-z

8ep uaa d6']ez ur puer.roo'l' apao3 uaa p(4p;ee'n

ueels le.tu(ltr uea rapls{ àP ur smql Peq suetueg

raplo»luÍlrn

olo!qrs e& ffie weffi&

iuearsPàI sr pno aoH

, ,,,rqaqz{wq u€p ràpno we( gEua lare;tr uup raBuoí
1.;];7 iiff» ufg.rye( gs1 uaues'aí1uooz reeq

ua í$ry ralqrop u{pi$,qrrp,lqae'traq 1arql ed6

ëtdo s!ffiffiffiffiffi&ffiffiffiffi

wffi%ffi ffiffiw

I luG
+ NTE-

N11
N11

I luo + E=lmf
N:l 3

irà{nàl lar,r reeru'atsràà àP qu Srpno'tuaa

oz làIu sr aPeau] ap ua uapnoqdo lààru 1àru lseÉq

ra aí un1 lrnBeq ueera aÍ qe :do se6 'sra;ír: apual

-Iqrsrà roo ue?1s sralpl àpuapq:sra't Ía;ín u97

roo 1zels laual a{lg :uaufluosragal'8ou az aí uaa

# dffiÀ
#Èffi#

rolle,;l



mwrctuwmreWe ffiffiffiw

"'i'!irrr;'il:i!r:i:r'
Op zaterdag 15 juli"2006'is het precies vierhonderd

4o.O, .,,,.,',,,.il!,§ll§ell!!! .:, i' '' ''''''' '':'i: ,rl;rii:l:r:

-', ''' "'''
Laatst las ik in een wetenschappelijk tijdschrift' '

dat van alle mensen die ooit op aardg,h.Èlbbén
rondgelopen 7,4 procent au nog in leven is.

Kun jij uiwinden hoeveel mensen ooit op aarde
hebben rondgelopen?

lma&tr
rennen

KOSTTE
ME

MINDER r)»

SCHRIKKEL.
JAREN
MIN tr

oo tx2§

PLUS :[...
DE "NACHT.
\.rACHT"

ffiwre snijden-
de ffiffi§wm

De lijn doorsnijdt 5 hokjeq de getallen in die hok-
jes zijn samen 41. Teken een andere lijn door de
hokjes en reken het totaal uit van die lijn. Welke
lijn geeft een groter getal? Welke lijn geeft de groot-
ste optelling?

Om 12 uur's middags staat de grote wijzer van
de klok precies op de kleine wijzer en wijzen
beide wijzers naar de fivaa1f.
Over hoeveel uren is dat weer het geval?
Hoe vaak heeft dan de grote wijzer in de tus-
sentijd de kleine rvijzer ingehaald? Pas op, want
het is niet zo simpel a1s je denkt. Dus hoe vaak
gebeurt het in 12 uur dat de grote wijzer precies
op de kleine wijzer staat?

Hoe laat is het als dat voor de eerste keer na
twaalf uur gebeurt?

)E
\i1._--.-\\''- -
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ffi#ffiffi kleine ffiffiffiffiffiffi#ffiffi
getallen

Hieronder zie je vier rechthoeken en één kleip:rr,r,r:,r,

vierkantje. De rechthoeken zijn geiijk 5 b?eed en 8
lang; het vierkant is 3 bij 3.Pak je zakrekenmachine. Gebruik alleen de cijfers

I tot eÉ met 9.

Maak het grootste getal met trvee verschillende
cijfers en schrijf dat op.
Maak het kleinste getal met twee verschillende
cijfers (niet de 0l) en schrijfdat ook op.
Welk getal ligt er precies tussen in?

Maak nu het grootste en het kleinste getal met drie
verschillende cijfers. Denk er om: je mag de 0 niet
gebruiken. Welk getal ligt er precies tussen in?
Doe dit ook met vier, vijf, zes en zeven cijfers.
Maak steeds eerst het grootste getal met verschil-
lende cijfers en daarna het kleinste en kijk steeds
welk getal tussen het grootste en het kleinste 1igt.
Of kun je dat nu wel voorspellen?

Derde 1. Ken je een woord van twaalfletters zonder klin-
kers?

2. Wat is het eerste telwoord waar de letter a in voor
komt? En het eerste waar de letter o in voor komt?
En de letter u?

3. Maaike en Iris zijn op dezdÍde dag in hetzelfde
jaar geboren en ze hebben dezelfde vader en moe-
der en toch is het geen tweeling. Hoe kan dat?

4. Karel sprong van de tweede verdieping van een
flat naar beneden op straat. Toch liep hij geen
schrammetje op. Hoe kan dat?

§ë# §ffi ë&s

-#trtr .€s #sffis".*à*nq.4dft#ffi sMe ffiffffi!S.ë, È*d{ ë;P: §i* "ï{Y ;SÍft*"
&'rÀ,#Ë; Jqiq *ES ffid : -I&f§!ffi"#É# *#l -l*49 *r&-ffiwtrru qr rfs ffi 4ÈpF qfl:§ï -ë*:sÉEe §#ts@e

14 volgens r"nilll,..

Maak van de vijf figuren één figuur, zó dat de
omtrek van die figuur zo klein mogelijk is.

Raadselties

EIke derde dinsdag van de maand wordt mijn
papiercontainer leeggemaakt. Op mijn horloge zie
ik dat het vandaag de 22ste is. Kan ik vandaag de
ophaaldienst verwachten? Wanneer wel/ wanneer
niet?
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Hlkr word iewwffiffiffiffi uan
Ie kent het vast we[: een plaatje met een vaas, maar
als je 'anders' kijk, zie je tw.qqg€ziAà, of een
plaafie met het gezicht van een oude vrouw, maar
als je anders'kiikíiié je yuist een longe vrouw.
Dit is erook'weer zo één:

KATKOETEil
De vader van Marleen houdt kalkoenea. ,Die

.?19:jg,,1.!ebben k[mroosrers nodig] zei hij. .rk
koin er"nög één re kort. *." j..;;.;;;;';;;
ik een aantal klimroosters gekocht, maar rk .,r,i,'l.t,
weet niet meer hoe duur ze warea., Ik hielppqfi,ilt'
zoeken in een schoenendo"s met §.SËiii§ .
En ja hoor, ik vond
de rekening al
snel. Helaas was
er water op de
rekening gekomen.
Sommige getailen
waren daardoor
onleesbaar
geworden. Er stond:
'24 klimroosters voor
€ _74,8 '

Als je op de ene manier kijkt zie je twee kubussen
die met de voorkanten aan eikaar zitten en als je op
de andere manier kijk zitten ze met de achterkan_
ten aan elkaar.
Lukt het je om ze alle twee te zien? En kun je ook
snel van gezichtpunt wisselen? Oefen maar eens
een tijdje.

ffiw sloot
Ik ben van plan in mijn tuin een vijver aan te
Ieggen. Eigenlijk wordt her meer een sloot in de

Hoe kun je dat uitrekenen? I
Er moer naruurlijk ook nog I
een mooie rand omheen. I
Heel fraai zijn natuurstenen 6o cm

Kun jij me helpen? Wat kostte
toen één rooster?

*-
Kies een heel getal. Als het getal even is, halveer
je het. Anders vermenignrldig je het met 3 en
tel je er één bij op. Met de uitkomst doe je weer
hetzelfde als hierboven. AJs het getal I is, stop je.
§k maar even wat er gebeurt als je bljvoorbeeld
begint met drie:
3-10-5-16-8-4-2-1 (dus:3 maal 3 is 9; 9 plus I is
10, 10 gedeeld door 2 is 5; 5 maal: is tS; tS plusI is 16, enzovoort)

A-ls je begint met acht gaat het zo: g_4_2_l
En als je begint met elf wordt dit de sliert:
1 1 -34- 17 _ 52_26 _ 13 _ 40 -20 _ 10 _ 5 _ I 6_8 - 4_2 _ I
le zieÍ aan het eind van de sliert steeds 4_2-l
verschijnen.
Gebeurt dat altijd? Of is het aan het eind
misschien zelfs wel altijd B_4_2_1? Welk
begingetal onder de 50 geeÍt de langste sliert?
Het is leuk om dit met de hele klas te doen! Dan
moet je natuurlijk de taken wel eeriijk verdelen.

vorm van een L,
Kijk maar, de
afmetingen
staan erbij. 50 cm
Hij is overal
60 cm breed
en 50 cm diep.
Ik wil weten hoeveel
water er in kan.

300 cm

560 cm

strips van i m lang. Ze zijnwel
wat pri)zig, één zo,n strip kost € 23,_.
Kun je ook nog uitrekenen wat die rand me gaat
kosten?

16 VolgensBartjens,,r:
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ffiffiwmffiwmww ffiffi&IImifn getal
ffimm#
Hieronder zie je zes kaartenrnéirsétàÍen. Ver_
groot ze met het kopieerapparaat en knip ze uit.
Yraag nu een _yriendje om een getal onder de
64 in gedaehten te nemen. Vervolgens laat je de
kaarlgn:één-voor-één aan hem zien en je vraagt

. .9] ii:keer of het getal van zijn gedachten voor_
t'. komt op de kaart. Hij mag'ja,of ,nee, zeggen.

A-ls alle kaarten aan de beurt zijn geweest weet jij
welk getal hij bedacht had.

Weet je hoe je dat doet? Neem steeds het getal
linksboven op elke kaart waarbij jevriendje ja,
zei en tei al deze eerste getallen bij elkaar op. De
uitkomst is het gezochte getal.
Dus bijvoorbeeld als iemand het getal45 in gedach_
ten neemt, komt dat voor op kaart 1, kaart 3,
kaart 4 en kaart 6. Tel de getallen linksboven op
die kaarten bij elkaar op: 32 + g + 4 + 1 en je
vindt 451 Nu weet je hoe je het moet doen, maar
weet je ook hoe het wèrkt???

kaart 2

Kijk eens naar de volgeode deelsommen: 
..;;::;

3l:7=4rest3
35:8=4rest3
39 :9 = 4rcst3

En zo hebben ook43 : lO en47: Il en 5l : 12 en
59 : 14 dezelfde 'uitkomst' 4 rest 3, net als 27 : 6
en23:5en19:4
Zie je iets bijzonders aan die sommen?
Als je de antwoorden niet met een rest schrijft,
maar als een kommagetat (doenl), dan blijken ze
helemaal niet dezelfde uitkomst te hebben.

TempeÍatuur
N{isschien is het wel bloedheet nu, bijvoorbeeld
30 graden Celsius. En misschien was het vorige
week maar 15 graden Celsius.
Is 30 graden twee keer zo warm als 15 graden?
Waarom niet? In Amerika wordt de temperatuur
gemeten in graden Fahrenheit. le weet misschien
dat 15 graden
Celsius het-
zelfde is a1s

1,8x15+32
= 59 graden
Fahrenheit.
En 30 graden
Celsius komt
dan overeen
met I,8 x 30 +
32 = 86 graden
Fahrenheit. Je
ziet dat twee
keer zo warm
helemaal niet
(meer) geldt.

kaart 1

tlrT4oT48-ts6lhiïAï4rïE?-l
134 42lso s8l
l3si43ls1lsel
136)441s2 eol
t-rï4sïs3ï61-l
hBT46ïs4ï6r-l
Frï4?ïssï63l

kaart 3

18 VolgensBartjens.,r

+3,Hf*:iff#f#=?..
VAN ZO'N SOà,I WORD JE
30à ?" wARMER op DE
sct{AAL vAN RlcHïER !

LC, 24 4A
17 25 49 57
18 26 50 EO

19 27 51 59
20 ao 52 60
21 29 53 bt
22 30 54 62
1? JT 55 63
kaart 4

o 24 40 56
9 25 47 57

10 26 42 58
11 27 43 59
t2 28 44 60
13 29 45 61
14 30 46 oz
15 31 47 63
kaart 5

4 20 36 52
5 27 37 53
6 22 3B 54
7 23 39 55

fo 44 60
13 29 45 61
t4 30 46 62
15 31 47 63
kaat 6

77 JI 49
19 35 51

5 2t 37 53
7 23 39 55
9 25 4t 57
11 )7 43 59
1 29 45 61
15 ?r 47 63
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Onlangs stond in de kraat het bericht.{41,46.11,,:,:1r1,i:i,r,i::r.:.,:,.a,. 

,-.,

Nachtwacht tiia.riit .,.ri,,;s*,,{riiia. 
^^- ^ - r ^-- - wn ie' je ïadéroíJe moeder eens foppen? pak dan

ilï:ï::J,yderrlk-vef 
r.{sd:idnààí .., u.,d.,. ;; ;.i ffiï' ftifiï :;l'f,Íï:lí*i:;

band met d. ,,,,i.j'' 1@** onderstaande aanvnizingenzódoor datde stuklièí
verbouwia§:' ffi€ weeraanelkaarpassen.

urnàeffir- (§,f Zokijgieeenfiaaie

rr;;;-. í. W rubicube-aPPel'Pas

;é.h.,iri.,g /ffi oP'bij hetklokhuis

was heet gïed t*ffi# M h kanhetwatlastig

H:ï,",T: ï,Y,' Sndiiuie
teerd om de kans op scheurtj_es doo_r..hokk.r ro ffirïï::ïïffi.klein mogelijk te laten ziin. Het artikel meldde en bestaat voor 95Zo l4a,À.,^-^rl:rnr ïï1ïï:ï',i: A t[:.,r9r:
Í,ï*ï":"i.11.11 11::::lg.t.,",.,.,.*", r,, *;,::ï:::,,:ï,_ lA§p! oeanouv e

i:::1ffi:Xï.ïï;:ïis watzou"r"'u"' i::i:iïiï::l ffi

schilderij was
schaal.

zorgr.uldig §tËfuË",.Y#P s,niideenappetmidden-

i.rgIpum. ïr.t Iffi door aan de kant van de steel. Draai hem om, roteer
-à..t doo. WinW 9,a en snijd middendoor tot aan de helft. Herhaal
,"rdrug.* IÉ, leoperat.ieindeandererichting.Ziezo,eenslimm.te.ibe- r f t D'_ doordenkertjevolr.itamines.

paalde snel- \

heeft gelegen is hij I I I_'_".1 tffir§wmwsssmrd P::1,,*",1l:. ffi l:i,^,ff|i

Tiouwens drie mirjard - K&.'Jfiflfr," T:*,t'.in-de rondies de cijfers 7,2,3, ...,e enkirometer;;;ffi;, ;ffiffiffm.. 1. datzó datde vier cijfers die op een rijn staan
is dat de wereld rond? W,.'|ru:'l ...., .|T:1f11ds tz zijn' Lukt het ook als die som 23

kilomeier *:ï::,ï:ï_'i:#., lllllllll^lïï''ï;
{;.;$;i.:,1 +ï:;.' ,*,r.,t$,-r,:, ;::.::l*,ï:]::, v) :-È

Er wordt wat afgefietst dan nog in?
jn^ons landjelAlle.in- 6,KrKR,El4,c,1fr;ij U
I:1"^l.n Nederrand I ,. ;_i;;,;;;;;;,il I ,....,ï, , ., ïi ;r_::._*,, ;.,hebben in 200J met.l I ^,.-r_^-:;J ffi (, U
rmxft,í*r @M,, Wffiffiffiffiffiffio 

-ó
Hoeveel is dat ongeveer kilffiï:Íïonseveer Wo \r, OOOO

zo vorsens Balil§

,.ji,:i:'

i.firóètzijíi (.of ,19 of 20 of 2t)?
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SteI je v,oor:,iè bent de
diletteur van een groot bedrijf
èn je mag precies één miljoen
euro uitgeven voor de aanschaf

van een aantal bedrijfsauto's.
Er zijn een paar
voorwaarden. Alle wagens
moeten precies hetzelfde
zijn, dus ook allemaal even

duur. Bovendien mag in de prijs van een auto
het cijfer nul niet voorkomen.
Hoeveel auto's schaf je aan en wat kost zo'n
auto?

Geld moet wwmffi#w*ws
Leg een touwtje om een euro. Trek dat stukje touw
nu strak en teken een lijn die precies even iang is.
Rol de euro over het lijntje. Hoe vaak is de euro nu
om zichzelfgedraaid?

hun eigen gewicht in negen maanden naar binne!,,t::,:,li
te werken? Hoe lang zou jij er ongeveer over doen
voordat je je eigen gewicht aan patat: zoU:hébben
opgegeten? We gaan er even van riit àat je ongeveer
even veel patat blijft eten als je gewend bent.

Britse kinderen eten hun
eigen gewicht aan patat
GEZONDHEID Een rojarig kind in Groot-
Brittannië eet gemiddeld elke negen maan-
den z'n eigen gewicht aan friet, zo'n 35kilo. Dat schreef ïfte Daily Maíl gisteren op
grond van een ondèrzoek onder 5oo gezin-
nen door een fabrikant van vitamiaepillen.
Niet minder dan twee op de drie kinderen
in de leeftijdscategorie van zes tot tien jaar
eisen dat minstens vijf keer per week papat
op tafel komt. Eenderde van de studiegroep.
wil elke dag friet. De ware freaks verorbe
ren tweemaal per dag patat. (DpA)

SnoepffiffiffiM
Een chocola-
dereep kost 72
eurocent. Ik
betaal met 1

euro. De winke-
lier geeft me het
wisselgeld in zo
min mogelijk
munten.Wat
*ïgIl1J'*'

e- Bswssswffi&wwm
Leg één euro op tafel en rol een andere er omheen.
Hoe vaak draait die tweede euro nu om zichzelfi
Hoe kan dat? )e mag het ook met twee bierviltjes
doen, dan is het misschien iets makkelijker te zien.

Lijnties &wwkkwmw
|e ziet hier 9 punten. Verbind deze negen punten
met elkaar door middel van 5 rechte liinstukken
zónder je potlood van het
papier te halen . Zo ek zoveel
mogelijk oplossingen. Er is ook
nog een mogelijkheid om de
punten te verbinden met maar
vier lijnstukken zonder je pot-
lood van het papier te halen.

Arie Euro heeft een biljet van 50 euro. Hij wil het
inwisselen voor kleiner geld. Bij de bank krijg hij
precies 7 biljetten. Welke biljetten heeft Arie gekre-
gen? Ztjn er meer mogelijkheden?

ALSJEBLIEF:

'N MUNT VAN
2.8 EUROI'ENT
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l:ï#',-Jilf:,i:iï::lï'surtenregdan qffi ffi#fuÉIl ze Dry elkaal hofe[: _, ,,,,.,.,:.,,i]1.r.r"r,j.]rii.tar:r:,::tririi:rii,iÍ:lriÍr:':jëlit*,t.t,;rr,,,rffi-"''rii::ïïi'rf achtön334x 56 =:,r'r.::.l'l:l:"'

445:Ë.,|ff; 
Ie maq ohrplteh ;{r-^Lr,

Sq

Ie mag optellen, afoekken, vermenigvuldig.en en;,,ii:. delen. Welke uitkórn*eltkun je.un.Ààj Àrf.*AIs j.e het nog nier zier: hier ziin er nog rwee: _", O.nrO ,*ïi;;;"",

778x34= )rl;ï;ïi_ii,,,
Hint: zet de opgaven en de uitkomsten onder erkaar ;;ï;:ilï.::rlrï r, arvast verklappen dat

w§wwffi«mre&wre ï:ï:,,11ïï:ïs'en 13, 17,18,22,28,i2,22..n

Hoeveer cm2is de oppervrakte van het zwart. Xïïï:ïï,rjïrrtri.ïï::,Jëïï? ï:gebied groter dan de oppervlakte van het grijze 5 kunnen doen. Je gebruikt dan twee tegen elkaargebied? .geplakte,viíven.

:-:.. '". -" ,':' .. ; ". "'. - 
r-

De andere opgave gaat over het getal g en luidt als
volgt: kun je 100 maken met acht achteni Dus je
moet acht keer het getal acht gebruiken samen met
de vier hoofdbewerkingen (optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen en delen) en dan precies op 100
uitkomen. Wie komt het dichtst in de buurt?'Wie
lukt het precies?

W%pwwwwffiww hout
Stel, je hebt een driehoekig stuk hout met een
oppervlakte van 20 dmr. Het is gemaak van een
bijzonder kostbare houtsoort, dus fe wilt er zo
min mogelijk van verspillen. Uit dit stuk wil je
een rechthoek zagen, maar dan wel een zo groot
mogelijke rechthoek. Hoe doe je dat? Hoe groot is
het resultaat?

puzzel
Weer zo'n lekkere letterpuzzel, maar wel een heel
bijzondere deze keer.

AB CD
4x

DCBA
Met wat redeneren en proberen (in die volgorde)
moet het wel lukken.

24 Volgens Bartjell...
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x x
x x

0
x T

x x

trkn je de paardensprong van het schaakspel?
Hieronder zie je naar welke velden (x) het paard
{o) kan springen,

In het volgende vierkant staan letters. Samen vor-
men die letters één woord. |e begint in het midden
bij de letter a, je moet steeds met een paarden-
sprong naar de volgende letter springen.

Kun je uirvinden weik (lang) woord hier verstopt
zit? Je moet alle velden gebruiken.

Fiho,nàcci
' (spreek uiti liebonatsjie)

)e zu.lt het waarschijnlijk niet moeilijk vinden otn
nieuwe getallen van de rij 0, 2,4,6,8, I0, t2,... te
vinden. De rij 'voortzetten'noemen we dat. Het
volgende getal is 14, daarna komt 16, enzovoort, je
doet er steeds 2 bij. Het is de rij van de even getal-
len. Lastiger wordt het als je de rij moet voortzetten
die de Italiaanse koopman Fibonacci al in 1202 (!)
uitvond.
De rij begint zo : 0, l, 7, 2, 3, 5, 8,... Om de rij voort
te zetten moet je optellen. Maar hoe? Dat is de
waag!

::i--- tgllen
I x2 x3x4 x..............x20 = ...?

Probeer zonder de vermenigvuldigsom helemaal
uit te rekenen te bedenken op hoeveel nullen het
antwoord van deze vermenigvuldiging eindigt.

Goede &§sdwm
sleckte
Gijs is gek op geld. Hij heeft al 100 Euro in zijn
spaarpot. In een goede week neemt zijn kapitaal
met 50olo toe. In een
slechte week neemt
het met 50o/o af.
Nu komen er 2
goede weken en
daarna 2 slechte
weken. Hoeveel heeft
Gijs over? En als de
2 slechte weken eerst
lcwamen en daarna
de 2 goede weken?
Of om en om:
goed-slechrgoed-
.§ffi if f '.i:. i'::'r'r':"r,r r,.:,.

V'AAROM
GUs MU
Srux ?!

MAAKÍ
STÉED5

o
rO

I I Í a È

A È c ,s I
R o A t Í
D M U t 0
,v È ^Í a K

Rà, tià,
wm* §s km&§
Laatst reed Ios
naar Rotterdam
en weet je wat hij
tot zijn stomme
verbazing tegen-
l«,vam? Raad
eensl Het was 10

cm dik, 10 meter
breed en wel 10

km lang.

26 sens earti;,X1,p::r::
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w&ww§«§w taart
Ie hebt vast wel eens taart §esneden, b:ivo,orl*ee1i1:l:' "

voor je wiendjes als je jarig was. )e weet dan dat
je met één keer snijden twéé gelijke stukken kunl
krijgen. En mg{:6*éékeer snijden vier gelijke stuk-
ken. Hoevc<Ïrítukken krijg je met drie keer snijden?
Zes nafàíitijt . En met vier keer snijden ...dus acht

,s,ti$&én. Maar slimme Joepie zegt dat je ook met
;11f1:1'r''drie keer snijden al acht gelijke stukken kunt krij-

gen. Hoe doet hij dat?

*m wffffi%ffiffiffiffiffiffi% tel1enrffis $ffiew&#%ffië#

WAARON'I 6EBRUIKTE
DIE BOSWACHTER
GEEN WATERVERF?!

net, merkt ze alle 100 enzetze daarna allemaal
terug. De volgende dag gaat hij weer op visvangst
en vangt hij er weer 100. Daarvan blijken er nu l0
het merkteken te hebben dat hij gisteren gaf. Nu
kan hij uitrekenen hoeveel vissen er ongeveer in de
vijver zitten. Kun jij dat ook?

ffiww&m ffiwffiffiw

..IK EET EEN
BOTERHA!,,r,

zqNBtÉ
tsOTER

EN
HAM"

Dit is geen
grapje, maar
werkelijkheid.
Ik zal uitleggen
hoe natuur-
onderzoekers
vissen tellen.
Een boswach-
ter wil weten
hoeveel vissen
er ongeveer in
een vijver zitten.
Hij vangt 100
vissen met een

ó
o

In de krant stond dat de gemiddelde Nederlander
in het afgelopen jaar ongeveer 65 kilo brood
heeft gegeten. Kan dit ongeveer kloppen, als je
weet dat een brood zo'n 800 gram weegt? Hoe
reken je dat uit?

' t a'*un arHe ewreq@ffiwmsm, 'f ft%Y#-wwëe#e$e4d!Ë
ÉE#ffiffi@ffiEFEË€TB€EEE EEEE# BW

Stel: je hebt voldoende kartonnen vierkantjes van
1 bij i cm, van 2brj 2 cm,van 3 bij 3 cm en van 4
bij 4 cm. Leg nu met zo min mogelijk stukjes een
vierkant van 5 bij 5 cm.
Maak ook met zo min mogelijk stukjes een vier-
kant van 6 bij 6 cm.

Heen &ffi% uueeÍ
Stel: je fietst naar school met een snelheid van 20
km per uur. Terug naar huis heb je de wind mee
en fiets je met een snelheid van 30 km per uur. )e
gemiddelde snelheid over het totale traject is dan
25 km per uur, of niet soms?'Nee', zegt Daan,'die
is maar 24 km per uur.'Heeft Daan gelijk? Hoe zit

1"jr.::i.'r
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. fhafommoeten
katrouters altijd

Is het mogelijk om de volgende figuur in nvee
gelijke figuren te.delen langs de lijnen?

Heel
ffiffiffiffiffiwwwwffiffiry

Kun je zes munten zó in twee rijen leggen dat er in
elke rij vier munten liggen?

ffiffiffimffi ffiffi& Mmffiww
. Hoeveel maanden hebben 2g dagen?. Hoe groeten pausen elkaar?. Hoe maak je een visnet?. Wat krijg je als je een giraf met een waakhond

kruist?

KABOUTER

Denkwmwffiffifu
Een trein vertrekt om 10:00 uur uit A en rijdt met
een snelheid van 150 km/uur. Op hetzelfde tijdstip
vertrelit een trein uit B met een snelheid van 75
km/uur. De afstand van A naar B is 150 km. Ats de
treinen elkaar passeren, hoe laat is het dan?

Op de zolder bij Marjan hangen drie lampen, waar_
van de drie schakelaars in de hal beneden zitten.

heelhard .'4V

Elke schakelaar hoort
br; één lamp. 7.e staan
alle drie op uit. Marjan
wil weten weike scha-
kelaar bij welke lamp
hoort. Ze komt daar
achter door maar één
keer naar boven te
lopen. Hoe doet ze dat?

Kun je met 6 negens
100 maken?

Leg 5 munten neer zoals
in het figuur hiernaast.
Hoe moet je een
zesde munt neerleggen
zo dat er precies 4 rijen
van 3 munten zi;'n?
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ndveËËírie
alleen maar dat het
kleinste vierkant
één vierkante meter
is. Kun jfj Sam ver_
tellen hoe hoog de
flat is?

ffiwww moeilii!_(e
ffiffiffiffiffiffiffi

Zet in de rondjes en uierkantjes hieronder degeta)Len 1,2, 3, 4, 5 en 6. Steeds als je de getJen

ffiww gffig wwtu mw?É;ÉsË e§em*efà*#*

Vermenigvuldig dit getal mer 2.
Tel bij de uitkomst 5 op.

32 Votgens Bartleng"rnrli.i1 lïi:{t'
.. ;i::::: .-'

.:;iar'

tÍ§

ffi** hoog,§sr&w&
ffi§ffiffiffiffifuwwmwp

Je ziet hier de zij-
kantva{l eenhoge
flat. Deze blinde
muur is beqd:ilai$à
in zeven vieri<anten. met et§óïè kleuren.

"§eiiii*it nu graag

". weten hoehoog
r,ïrr..r.lir,r.' de flat is. Hij weet

in twee hokjes
op de hoeken
optelt, moet in
het rondje dat
tussen die twee
hokjes ligt, de
uitkomst van
die optelling
staan.

Hoe vaaft per week zou jij een chocolade paaseiwillen eten?
Kies een getal tussen 0 en 10.

In de krant sÍond de volgende personeels_
advertentie:

Om welke functie ging het hier?

ffiwffi#ffiffi scx wwxx rs§
Welk getal hoort in de onderstaande rij op deplaats van het vraagteken te staan?

il1214?264274

Vy'eet je ook het volgende getal uit de rij?

Vermenigvuldig de uitkomst mer {n rlr L:: r
komst rzie oi - *^-mst rnet 5o rel bii de uit-

fie jariS bent gewee$ moet je I erbij optellen.Tiek je geboortejaar in uier cijfe" tli;r*rUJatss2) ian de Litkomst af. * r,^,,iJr]-ïl'1",
van drie cijfers or.*r. H., "It 

houdt dan een getal rl,.
.r,o.orua. .i.À ;; ö"ïj:'#ft'#,,ffi;1rflleeftijd. Krap hè?
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l«an dm& wmwams lUleer ,ffiW
Kareltje komt thuis.nà ríp po,"to "^r.^ ^, ,
vertelt honde.ur,r rJ 1ljÏ ïnïH:u *
kind*..r,:,itt.ï;.*ï ffi ffilïï:X,:t*
zegt KareJg'e,,...er zitten ,,ier jonglns ,nnirï'dan meisjes., À{o"a* 'trií.iiíà". ;;ffi *ï.Ze heef, her gevoeldat er iets nier klopr. ;;;il,dezelfcle klas ziíen Evelien en n*À-.L'r;;,Jr*

thui§"oiík' over school

*,ít'Ëu*, *0.. -, ;ilï #;lï:.ïï.i1 "
;..,,ini'lIarm.

Ze hadden her allebei fout. Degene die het bestehadgeraden, zater4ia
aar ae lur lsl 

" - ' ' l-ar naast' Hoe oud denk jrj

ffiwwruwemwffi ffi.wp
§k.goed naar de eerste twee driehoeken en verteldan hoeveel et er in de derde driehoek _";r; 

*'
staan.

vo l s e n s'"*i''l'o-1"tt,

.!::::.t:..

_ ,' ,' &mw&ffiffiw
5/ \3 r/ \,,/u"\ / ? \/ \ / \ l. Het is winter en Henk staat voor een beworen6 2 

::ïïii#;,ïfr*ïffiJï,ïïi',::*Hoe komr hij bij de boom?

6il &
ffiffiffiëffiffiffiffiffi

,?^.-ï"Ol:"0 heeft rwee soorren sponsors, vorie;aar OeÍaalden ze ófeen guJden ófeen ,i;t.arj_ "
uer. Anneke en Bram haler
,,.00", 

"0.,, 
o1fi,Xï#lliffiilJ|;fl x

aantal sponsors van 
".n f;ksaarHi,-»in;dËffi2,

gaan ze de sponsorsweer:langs:Dó1íà.rro., 
uur 

.

een gulden geven nu 50 eurocent en die van eenrijksdaalder geven nu één euro. AIs alles binnenis zegt Anneke: .lk heb dit jaar meer dan verledenj,aar.' Maar Bram heeft juist minder geld opgehaald.Kun je iers zeggen over de aantallen rijksdaalder_sponsors die Aaneke en Bram hadden?

ll JAAR:
IK BEN 29

Gokken #ww fuwffi
tu#wffme ffiffiffimffiffi
Emilyen Niels doen
een gokspelletje. Wie
wint krijgt een Harry
Potter-toverplaaatje
van de ander. Emily
stelt voor om te gooi_
en met twee munten.
Als er twee keer kop
ligÍ wint Mels, als er
kop en munt ligt wint
zijzelf. Is dit een eer_
lijk gokspelletje?
Wat zouden ze beter
afkunnen spreken?

2. Het is weer winter en Henk wil weer naar deoverkant, want de haan heeft eieren gelegd en

1'',i,',,:,,,,.:',i,ii,..:.,!,,,,ii,,,.:....;,..l,,,,ff*iï-ïï:j;:;ili, 
zijn ontbijt. Hoe

q
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*tg';gptat ryffiWffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffim% ËelËöffien

Verticaal
15x25=
2 60-15=
4 300:2=
5 de helft van de helft van 200

Ëe§Ëe*e

Heb je er 8 gezien? Dan heb je goed geteld.
We maken het wat lastiger:

Kun je de onderstaande figuur in één pennenstre_t$
h^+^l-^-^- r

één keer op te tillen?

natekenen. dus zonder je pen of potlood.ot **.ien keer ^. rp rill--2

Vierendelen
Een bekende meetkundepuzzel is om deze figuur teverdelen in vier even grote stukken. Ie kan hí zelfr
zo doen dat al die stukken er hetzelfte ,it i".r. inbovendien hebben ze dan ook nog eens dezelfdeuotï.1. de oorspronkehjke figuui een prachtig;
verdeling dus.

trtu
Ik heb nu de figuur een klein beetje veranderd.fit\ yar Kun jij hem nog steeds in vier gelijke
strukken verdelen die dezelfde vorm fr"lU".r, a, a.originelefiguur? [--------l

We maken het nu een beetje lastiger. Kun je ook devolgende Íiguren vierend elen?. Ze moeten er weer
net zo uitzien als de oorspronkelijke figuur.

ffiwffiwfuffiffiffifuffiffiffi

En hoeveel hier?

Twee?Nee, drie natuurlijk. De grote driehoek zelftelt ook mee. En hier?
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lilil:ï ee'echte europuzzet. Maak de rege

e z a-5ffi
Horizontaal
I televisieorganisatie

] g:r.*, _ auropese Moneraire UnieJ vader van werelddeel _jongensnaarn4 beker_alleen

j J"S.tt 
*1_ draagbare opbergplaatso auto_onderdeel_oudemur,dj.y.kon 

u.._snoepen
7 omroep _ ze,ker _ A.lp...ur..u, -rugemeenNederlands

8 op hele aarde _ moeder _ wond9^ stopl -witspul_ Sociaal EconomischeRaad

]9 ,O::fu". _ vergadering minisrers op bergI I lekker shrkje muziek _ afl<o*ir,g N.à"riria.geld _ op dit moment
12 diskjockey _ beeJd (Latijn)
13 fl. 1,50_materiaalvoc
I 4 ridwoord _ ;"#"*.ï"ï#:3;:0r""

- Nederlandse munt
15 plus-noot_maakbot
16 word gelijk1 -;; "'t"t' - geen ontkenning

&"eEtrffi*tr ffiffi
Kunje drie getalJen opnoemen, die samen bij
ll,.lrt :n 

bij vermenigvulaigirg l,.rr.lfdl ;.raopleveren?
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\&rticaal
t Ëuropees kampioenschap * rasectenhuls*troom

,,,,,,, 3;"{:j113:*r - Ëngelse munten: zenuwvan Europa4 Rotterdamse deur _ voerRrig5 Niet neer _ Brabantse .ivie.'_ Italiaanse {nËnt6 dikke stok * 5e en delener*Scandinditàl7 restaurant - ooa*.lrrg*i*aa;àl#ffi*8 3600 second", _ *.à" (russisch) _junior- dierengeluid
9 naar bovenl _ kledjngstuk_ Engelse auroI u Jongensnaam - rJune _ oud. Nà.rlunÀ ,,*tI I geesrelijke _ in der . . .. schikken12 organisatievoordonororganen

13 vervolgens _ geen ja _ u (ouderwets)
- jij en jouw

Het is leuk om woorden t
erin. Hier zie je een our. ,tt '*rn met getaLren

,k*,. ;;,; ;J; ;:í# ;::?: _dïïff"í;r,ik laar her rouw 4en, enz. Kun i. ,.f f rn.ï anaJï 
,

getallen ook zulke woorden bedenken?

Getallenpraat 
%

W1t yf t je op aan de volgende getallen?
2,0t07
0,217
200,0007
200,017

AIs je het niel weer, kijk voor een tip op devolgende bladzijde.

ffiffiwpwm#w rywffimffiffiwmw
Op Teletekst zieje rechtsb
tot op de secono. nurru"outn 

dejuiste tijd staan,

voorbeeld: urig. Laatst zag ik bij_

72 :34 :56

-Ïeet je hoe laat het was toen tk dit zag? Zo,niïibbië{íi&tief niet vaak. Weet jrj er ook zo één?

14 heel goede benzine _ niet_Europese munt

4 WffiffitrMffiffiffi
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Hoe telt een konijn? Nou heel simpel. Kijk maar: 1nagel,2 nagels, 3 nagels, 4 nagels (en dat is één helepootl). De rclgende wordt dan 5 nagels, maar je
kuntookzeggen: I pooten I nagel. O6veL lIl Dan

ffitrampe.$d*pfufu*r#

steen
Col.umbus botwt een
'iiíptirííii'àiie, dobrreï_
stenen.

volg! I poot er 2 nagels, . _.j,.,,,:::,:r'.r.*,-i
I poot en 3 nagels en tot
slot i poot en 4 nagels;:.rl
ofuel;2 potenel$ -

nagels. Z-o..gitíi het ver-
der wiài nu korr ik her

.,§§even af:2p 1n,2p
"2n,2p 3n,2p 4n= 3p
0n. Dan weer verder: 3p
In, en nu jij verder ....
Het bovenstaande
gedicht klopt dus. Twee
keer drie is l2,want2
x3=6=lp2n,dus12.

fiffi]eÏg/
rÀ""1

Hoeveel ogen staan
er op de vlakken die
hij niet kan zien bii ,,,:,r,

elkaat dus het grond-
vlak en alle vlases die
tegen elkaar zitten.
Op het bovenvlakzijn 4
ogen te zien.

Wie heeft er gelijk, de boer, de boerin of hun zoon_
tje. Kun jij ook de kloktijd en aflezen?

Antwoorden zijn te vinden op
rewi+:iólgetrs.bart jens.nl

40 Volgens Bartjens..,

óo''

Nu jij. Hoeveei i s 3 x 3? En 2 x2? Tel eens op zijn
konijns tot 50?

Een &wwwwxksws« zofi.der gfOtG ems##mwm

ffiffiqwwffim data
09091999 is een mooie datum. Het betekent: de
negende van de negende in negentienhonderdne_
genennegentig. Hier zijn nog een paar mooie data:

10102010
111120I1
12122012

l.,O"r* t0t020t0 valr op een zondag. Kun jij
nu Depalen op welke dag de andere data uallen?
Bedenk dat l0l020l 1, precies een jaar later is enop een maandag valt. Reken nu zelfverder. Vergeet
niet dat er schrikkelj aren zijn,zoals 2008 en 2012.

omkeerffiffiffimmmffiffiwmmw
Kijk eens naar de volgende som:
68+89+96=98+86+69
Als je aan beide kanten optelt, komt er dan hetzelf_
de uit? En als je getallen verdubbelt? En ,f, ,.;;; 

-

papier omdraait en alJe geralJen op hun koi staan,komt er dan hetzelfde uir? Raar hè?
Hieris ernogeen: tlgl + lgll + 8lg8 + BlSB =11iB+1888+8111+888I
Doe hiermee hetzelfde als de vorige opgave. Wat
gebeurt er als je elk getal drie keerzo g1gg.p*urlUf,,

In de afgelopen nacht is er een verschrikkelijke
storm geweest. Die storm had wel windkracht 15.
De kerktoren bewoog zeker 5 meter op en neer. En
toen is met een grote klap het hauntyeiun de toren
naar beneden gevallen. Het rriel uiteen in drie stuk_
ken van minstens 2 meter lengte per stuk. Ook bral,met een knal de grote wijzer van de torenl<Iok af,

Her hele dorp kwam de volgende dag kijken:.Het
was wel windkracht I B.' riep boer IGelis.
'Het haantje van de toren is vannacht gegroeid.
Kijk maar, drie stukken van
er bovenop sto,a, ,,.. ir;l#ïff:ï*:l,lï
boerin Bertha, de wouw van bo.. t<neÍ.. .tk kan
nog steeds zien hoe laat het isl riep Toontje, het
zoontje van Knelis en Bertha.


