
 

 

Vragen en antwoorden 
 

1. Welkom bij een extra-lange en bepaald pittige editie van de Paassterrit-vragenlijst! Omdat we 50 jaar 

oud zijn, zullen we maar zeggen. Dus maak uw spreekwoordelijke borst maar nat! Maar nog niet bij deze 

eerste vraag; deze is bedoeld om er even in te komen. Daar gaan we: waar staat de afkorting ‘SOS’ ook 

alweer voor? 

 

 Antwoord: 

 Nergens voor. En dus niet ‘Save Our Souls,’ zoals velen van u wellicht dachten. Nog even ter informatie: 

‘SOS’ is het internationaal noodsignaal voor draadloze communicatie. In morsecode wordt het zo 

weergegeven: ‘...- - -...’ Aan elkaar, dus zonder pauze, net zoals er geen pauzes in één letter zijn. Het is 

dan ook geen echte morsecode en de interpretatie 'SOS' is dan ook eigenlijk tamelijk willekeurig. 

Overigens was oorspronkelijk de code ‘... --- .’ (dit zou dan ‘SOE’ zijn) gekozen, maar dit is veranderd 

omdat de laatste enkele punt te gemakkelijk kon wegvallen. Bovendien is de gekozen code: drie keer 

punt, drie keer streep, drie keer punt ook gemakkelijk te herkennen door minder getrainde telegrafisten. 

De betekenissen "Save Our Souls" (red onze zielen) of "Save Our Ship" (red ons schip) zijn er later bij 

bedacht; voor deze termen bestaat zelfs een begrip: dit zijn ‘backroniemen’! 

 

2. Je hebt vier eendjes en een olympisch zwembad met een lengte van 

50m. Alle eendjes gaan 1 voor 1 het bad in en komen er 1 na 1 weer 

uit. Hoelang doen de eendjes er over om het bad over te zwemmen? 

 

 Antwoord 

 2 minuten. Alle eendjes gaan om 1 (minuut) voor 1 ( uur) het bad in 

en komen er om 1 (minuut) na 1(uur) weer uit. Dus een tijdsverschil 

van 2 minuten!! 

  

3. Stel je deze situatie voor: je zit in een auto met constante snelheid, 

met aan je linkerhand een afgrond. Rechts van je bevindt zich een brandweerwagen, met dezelfde 

constante snelheid. Voor je beweegt zich een varken, nog groter dan jouw auto. En vlak achter je zit een 

helikopter, vlak boven de grond, ook weer met dezelfde constante snelheid. De vraag: hoe kun je 

stoppen, zonder dat er ongelukken gebeuren?  

 

 Antwoord 

 Simpel, je vraagt aan de meneer van de draaimolen of je er uit mag! We wilden in je antwoord ten 

minste het woord draaimolen terugzien.   

 

4. Naar verluidt hoort de navolgende afbeelding bij een test die wordt gesteld aan Chinese basisschool-

kinderen. En nog bizarderder: deze kinderen zijn zonder problemen in staat het antwoord te bedenken 

op de bijbehorende vraag: ‘Wat is het nummer van de parkeerplaats waar de auto staat?’ Aan u, 

uiteraard, dezelfde vraag! 

 

  
 Behoort bij vraag 4 



 

 
 Antwoord 

 87! De cijfers staan simpelweg ondersteboven!  

 En, u was toch wel even slim als een Chinese koter? 

  
  
5. Twee mensen, laten we ze naar goed ‘Wildersiaans’ gebruik Henk en Ingrid noemen, zijn opgeteld 56 

jaar oud. Henk is nu twee keer zo oud als Ingrid was toen Henk zo oud was als Ingrid nu is. Hoeveel jaar 

geleden was dat? 

 

 Antwoord  

 8 jaar geleden. 

 Dit lijkt simpel, maar de opgave is behoorlijk ingewikkeld! Maar hoe dan ook: de uitkomst van de som is 

dat Henk nu 32 moet zijn en Ingrid 24. Toen Henk 24 was, was Ingrid 16, en 16 keer twee maakt 32, de 

huidige leeftijd van Henk. Henk was toen 8 jaar jonger, dus dit was 8 jaar geleden.  

 Het beste is om dit te beredeneren en gewoon enkele mogelijkheden te proberen.  

 Dit wiskundig oplossen kan natuurlijk ook, maar daar kwam uw organisatie eerlijkheidshalve 

aanvankelijk ook zelf niet helemaal uit. We hebben zelfs de hulp van een gediplomeerd wiskundige 

moeten inroepen! De wiskundige uitleg willen we u uiteraard niet onthouden. Hier komt ie: 

  

 Over de leeftijd van Henk (X) en Ingrid (Y) weten we het volgende: 
a. X+Y=56 

En als we van ‘n’ het aantal jaar geleden maken: 
b. X-n=Y 

c. (Y-n)*2=X >> maakt: 2y-2n=X 

 We hebben nu best wat aanwijzingen: om vergelijking a) en b) samen te voegen: 
X+Y=56 

2Y–2n+Y=56  

3Y–2n=56 

 Ook weet je, door b) en c) te combineren: 
2y-2n–n=y 

2y-3n=y 

2y=y-3n 

Y=3n 

 Vervolgens voeg je voorgaande vergelijkingen weer samen: 
3y–2n=56 

9n-2n=56 

7n=56 

n=8 

 

 Concluderend: we hopen dat u een goede gok heeft kunnen 

maken! 

 

6. Piet speelt de finale van een televisiespel. Hij kan een auto  

 winnen, maar dan moet hij de laatste vraag correct 

beantwoorden. Piet ziet drie deuren, en achter één van de 

deuren staat de hoofdprijs, de BMX X1. Op elk van de 

deuren staat een tekst:  

 • Deur 1: "de auto staat achter deze deur" 

 • Deur 2: "de auto staat niet achter deze deur" 

  



 

 

 • Deur 3: "de auto staat niet achter deur 1" 

 Een belangrijk bijkomend gegeven is, dat slechts één van de drie teksten waar is.  

 De andere twee zijn gelogen. De vraag die Piet moet beantwoorden luidt: achter welke deur staat de 

auto? Wat moet Piet antwoorden? 

 

 Antwoord 

 Deur 2. Dat is namelijk de deur waar zich de auto achter bevindt! Je kan dit met onderstaand schema 

beredeneren: 

 

  
 

 De auto staat dus achter deur 2: de tekst op deur 3 is waar en de andere twee beweringen zijn onwaar. 

Bij de overige opties zijn er steeds ware beweringen en één onware. 

 

7. “Malle laxeerwind!” Als je dit tegen Willem-Alexander, onze actuele koning  

 zou zeggen, zou dit niet alleen majesteitsschennis zijn, maar ook grappig, omdat je  

 dan een anagram gebruikt! Hetgeen ons brengt tot de anagrammen-vraag: welke beroepen zijn in deze 

anagrammen verborgen? 

 a. Lotte Suron - Parijs  

 b. Chris Teip - Aalst  

 c. U. Eregem - Brest  

 d. R. Craut - Ede  

  

 Antwoorden 

 a. Lotte Suron - Parijs  

  sportjournaliste  

 b. Chris Teip - Aalst  

  hartspecialist 

 c. U. Eregem - Brest  

  burgemeester  

 d. R. Craut - Ede  

  redacteur   

 

8. Een voorbijgaande hype op social 

media waren de rekensommen 

met fruit, die vaak zo simpel 

lijken maar die de reaguurders 

verleiden tot wel heel veel 

verschillende antwoorden. Wat is 

het goede antwoord op deze 

rekensom? 

  

 Antwoord: 

 Het goede antwoord is 35. Er zijn twee instinkers: de kersen staan er in twee symbolen:  

 een dubbele en enkele kers. Dit betekent dat één kers 5 is. Bij de laatste rekensom moet je verder,  

 conform de rekenlessen op de basisschool die je je vast nog herinnert (of misschien niet), eerst 

vermenigvuldigen. Daarom is het veel gegeven antwoord 80 fout. 

 

 



 

 

 

 

9. De onderstaande vraag komt uit een rekentoets voor leerlingen in groep 7/8; inderdaad koters van 11-12 

jaar. Om die reden zou het toch je eer te na zijn als je de oplossing niet kunt vinden. Wat is het 

antwoord? 

 

  
 

 

 Antwoord: 32 jaar 

 De 21 kinderen zijn samen 210 jaar. Om met 22 personen aan een gemiddelde 

 van 11 jaar te komen, moet je 242 jaar hebben. De meester is dus (242-210) 32 jaar! 

 

In wiskundige formuleringen (onze wiskundig adviseur, zie vraag 5, was er toch toevallig nog): 
((21*10)+X)/22 = 11 

210 + X = 11*22  (* 22) 

X = 242 – 210  (- 210) 

X = 32 

 

10. Wat is er zo bijzonder aan de dag zondag 11 april 1954? 

a. Toen begon op een haar na de Derde Wereldoorlog. 

b. Dit was de geboortedag van Osama bin Laden. 

c. Dit was de saaiste dag ooit. 

d. Op deze dag werd het hoogste aantal kinderen in Nederland op een dag geboren. 

 

 Antwoord 

 Het goede antwoord is c. Na analyse van maar liefst 300 miljoen gegevens kwam de Universiteit van 

Cambridge (UK) tot de slotsom: "De allersaaiste dag ooit was zondag 11 april 1954." Dit was onder meer 

gebaseerd op de hoeveelheid nieuwsfeiten op deze dag en in de periode voorafgaand en na deze dag. 

 Over de andere antwoorden:  

b. Dit had bijna nog gekund ook, want Osama bin L. werd in 1957 geboren. Hij werd uiteindelijk 

omgebracht door Amerikaanse commando’s toen eindelijk zijn verblijfplaats in Abbotabad (Pakistan) 

was gelokaliseerd. De film ‘Zero Dark Thirty‘ brengt dit indringend in beeld. 

a. Wanneer de Derde Wereldoorlog bijna uitbrak is speculeren, maar mogelijk zaten we een aantal 

keren dichtbij. Kijk zet een aantal voorbeelden op een rij: geen van die data komt echter in de buurt 

van 1954. Bekend is vooral het incident dat plaatsvond op de datum 26 september 1983. Een door 

zonlicht verblinde satelliet van de Sovjet-Unie meldde toen dat er vijf Amerikaanse kernraketten 

onderweg waren. De dienstdoende Russische officier, Stanislav Petrov, gaf de waarschuwing bewust 

niet door. Hiermee redde hij mogelijk de mensheid van een nucleaire holocaust. 

d. De afgelopen eeuw schommelde het jaarlijks aantal levendgeborenen in Nederland tussen de 160 en 

210 duizend. Uitzondering was de naoorlogse babyboom. In 1946 werd een absoluut geboorterecord 

gevestigd met 284 duizend levendgeborenen. In de jaren vijftig en eerste helft van de jaren zestig 

bleef het jaarlijks aantal geboorten hoog, tussen de 230 en 250 duizend. In de eerste helft van de 

jaren zeventig begon het aantal geboorten vervolgens snel te dalen. 

 

 

 

http://www.kijkmagazine.nl/artikel/nucleaire-winter/


 

 

 

 

11. Beeldvraag: Op onderstaande afbeeldingen vind je zes cartoonfiguren, maar dan in een super-extra-

mega-angstaanjagende monster-uitvoering. Herken jij nog welke cartoonfiguren bedoeld worden? Noem 

ze alle zes. 
 

  

  
 

  Antwoord 

a. Tweety. De vrolijke kanarie uit de Looney Tunes stal. Verreweg het oudste figuurtje van de zes! 

b. Mike (Wachowski), de sidekick van Sully uit de ‘Monsters Inc.’-franchise. 

c. Knorretje (of Pigsley in het Engels), uit -natuurlijk- Winnie de Poeh. 

d. Dit is een Minion; om precies te zijn Stuart, maar dat is dan weer wel héél specifiek. Het 

eerstgenoemde antwoord rekenden we ook al goed. 

e. Dit is Shrek, de groene ‘oger’ uit de bekende eponieme filmserie. 

f. Dit is Pikachu, het meest waardevolle monstertje in het Pokémon-universum. Spelers van het nogal 

gehypte spelletje Pokémon Go zouden bijkans gek worden als ze dit monstertje zouden kunnen 

vangen met hun mobieltje.  

 

 
 
 



 

 
 
 

 
De antwoorden 

 

12. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Als je de volgende omschrijvingen ziet dan rijzen je de 

haren te berge. Toch bedoelen we heel simpele dingen. Aan jou te bepalen wat dat is! 

a. Het vruchtlichaam van een schimmel of een zwam. 

b. De neerslag van meestal vertakte en soms stervormige ijskristallen. 

c. Een op een afgeknotte isocaëder gelijkend voorwerp opgebouwd uit zowel zes- als vijfhoeken, veelal 

gebruikt bij een populair spel. 

d. De vaak fraai gekleurde voortplantingsorganen van bedektzadige planten. 

 

 Antwoord 

 a. Paddenstoel. Ieeeww, zijn die champignons in mijn carbonara-saus schímmels? Bleeh! 

 b. Sneeuw. Onder de microscoop zien ze er verbluffend mooi uit, op uw uitrit zijn die bergen met 

ijskristallen vooral knap irritant! 

 c. Voetbal. Een ‘old-school’ voetbal heeft een bijzondere geometrische basisvorm, namelijk die van een 

afgeknotte icosaëder. Dit is een Archimedisch lichaam met 32 vlakken waarvan 20 zeshoekig en 12 

vijfhoekig, 60 hoekpunten en 90 ribben. De figuur ontstaat als bij een icosaëder de hoeken zodanig 

worden afgeknot dat de ribben van de figuur gelijk zijn. Het heeft hiermee een bijzondere  

 icosahedrale symmetrie. Hallo, bent u er nog? 



 

  

 

 d. Bloem. Zou men dit bij een gemiddeld tuincentrum ook weten? 

 

 
 

13. Schattingsvraag: Bij het startpunt en eindpunt binnen bij Bays staat net als de vorig jaren weer een pot 

met paaseitjes. Aan u de schone taak om te schatten hoeveel paaseitjes in deze pot zitten! Eén ding weet 

u (bijna) zeker, namelijk dat het er in ieder geval niet precies zoveel zijn als  

de vorige jaren. Alhoewel, je weet het nooit…   
 

 
 
Antwoord 

Dit antwoord wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking! 


