
 

Copyright Junior Olympiade Natuurwetenschappen – editie 2017 1 - 17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2017 
 

8ste Junior Olympiade 
Natuurwetenschappen 

 

2de ronde – 19 april 2017 
 

De Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen worden ondersteund door:  
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Copyright Junior Olympiade Natuurwetenschappen – editie 2017 2 - 17 

 

CHEMIE      Nuttige gegevens: 
 

universele gasconstante:        R = 8,314 J K-1 mol-1 

avogadroconstante:         NA = 6,022 x 1023 mol-1 

normomstandigheden:          = 0 °C    p = 101,33 kPa 

molair volume van een ideaal gas onder normomstandigheden:  22,41 liter/mol 

zuur-base-indicator  fenolftaleïne:       zuur en neutraal midden: kleurloos 

           basisch midden: paars 

   lakmoes:       zuur midden: rood 

           basisch midden: blauw 

   broomthymolblauw:      zuur midden: geel 

           neutraal midden: groen 

           basisch midden: blauw 

 

Oplosbaarheidstabel 
 

Verbindingen 
 

Goed oplosbaar 
 

Slecht oplosbaar 

 

Verbindingen met Na1+ 

Verbindingen met K1+ 

 

Zouten van:  

Ammonium  

Nitraten  

Bromiden  

Chloriden  

Jodiden  

Sulfaten  

Sulfiden  

Fosfaten  

Carbonaten  

 

Hydroxiden  

 

 

alle 

alle 

 

 

alle 

alle 

alle, behalve  

alle, behalve  

alle, behalve  

alle, behalve  

Na1+, K1+, NH4
1+, Mg2+, Ba2+, Ca2+ 

Na1+, K1+, NH4
1+ 

Na1+, K1+, NH4
1+ 

 

Groep IA, beperkter voor groep IIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ag1+, (Hg1+, Pb2+: matig) 

Ag1+, (Hg1+, Pb2+) 

Ag1+, (Hg1+, Hg2+ en Pb2+) 

Ba2+, (Pb2+, Ca2+: matig) 

alle andere 

alle andere 

alle andere 

 

andere groepen 
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1. Volg nauwkeurig de instructies van de verantwoordelijke. 

2. De tweede ronde van de Junior Olympiade Natuurwetenschappen bestaat uit 40 vragen met vier 
mogelijke antwoorden. Er is telkens één en slechts één juiste oplossing. Per vakgebied zijn er 10 
vragen. De vragen zijn gegroepeerd per vakgebied. 

3. Je mag uitsluitend gebruik maken van de ter beschikking gestelde rekenmachine en periodiek 
systeem. Geef al het gekregen materiaal bij afloop af. 

4. De proef duurt 2 uur. Vroeger afgeven mag, maar je verlaat dan wel het lokaal. Tijdens de proef 
mag je het lokaal niet verlaten. 

5. Maak op het antwoordformulier het bolletje van het correcte antwoord zwart. Bij de verbetering 
scoor je telkens 4 punten als je juist antwoordt. Een fout antwoord resulteert in 0 punten. Je 
hebt het recht om niet te antwoorden (1 punt), hiervoor dient men het bolletje “weet ik niet” 
zwart te kleuren. 

6. Voor het invullen van het antwoordblad mag je uitsluitend gebruik maken van een zwarte 
balpen. Het antwoordhokje moet volledig gekleurd worden. Je mag geen Tipp-Ex gebruiken.  

7. Op het antwoordblad staan 3 kolommen. In de eerste kolom kun je je (klad)antwoorden noteren 
en nadien nog corrigeren. In de tweede kolom plaats je je definitieve antwoord. Mocht nadien 
blijken dat dit niet correct is, dan kun je nog een verbetering aanbrengen in de 3de kolom.  

OPGELET: de eerste kolom wordt niet in rekening gebracht voor je score. Als je in de 3de kolom 
een vakje kleurde, dan is dat het definitieve antwoord. 

8. Er wordt over de vragen geen uitleg gegeven gedurende het verloop van de proef, zelfs al zou de 
opgave fout geformuleerd zijn.  
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Fysica 
 

1) Welk van de volgende uitspraken is juist? 

a. Bij overgang van een optisch ijle naar een optisch dichtere stof wordt een lichtstraal gebroken 
van de normaal weg. 

b. De breking van een lichtstraal is het gevolg van de verandering van de lichtsnelheid bij 
overgang van het ene naar het andere materiaal. 

c. Bij overgang van een optisch ijle stof naar een optisch dichtere stof zal volledige terugkaatsing 
optreden als de invalshoek groter is dan de grenshoek. 

d. Van bovenaf zie je onder water een voorwerp altijd lager dan waar het zich in werkelijkheid 
bevindt. 

 

2) Door een loep wordt een voorwerp vergroot gezien. 
Waar moet het voorwerp geplaatst worden om dat te bekomen? 

a. In het brandpunt van de lens. 
b. Op een afstand tussen één en twee keer de brandpuntsafstand. 
c. Op een afstand groter dan tweemaal de brandpuntsafstand. 
d. Tussen de lens en het brandpunt. 

 

3) Welke bewering is juist voor een homogene stof? 

a. Massa en volume zijn omgekeerd evenredig. 
b. Massa en dichtheid zijn omgekeerd evenredig. 
c. Volume en massa zijn recht evenredig. 
d. Dichtheid en volume zijn recht evenredig. 

 

4) Aan een veer hang je een aantal blokjes met elk een massa van 100 g. Neemt men 5 blokjes weg 
dan wordt de veer 10 cm korter. De veerconstante van deze veer is: 

a. 4,9 N/m 
b. 9,8 N/m 
c. 49 N/m 
d. 98 N/m 
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5) Een ijzeren kubus met ribbe r veroorzaakt een druk p op de grond. Een tweede ijzeren kubus 
heeft een ribbe die het dubbele is. 
Welke druk oefent de tweede kubus uit op de grond? 

a. p 
b. 2·p 
c. 4·p 
d. 8·p 

 

6) In de figuur drukt het kwik tegen de onderkant van een kraan k. Wat gebeurt er als je de kraan 
opendraait? 

a. Het kwik zal uit de buis spuiten. 
b. Het kwik zal in de buis op dezelfde hoogte komen als in de bak.  
c. Het kwikniveau in de buis zal niet veranderen.  
d. Wat er gebeurt is niet te voorspellen, het is immers afhankelijk van de 

atmosferische druk, en die kennen we niet. 

 

7) Als de absolute temperatuur van een bepaalde hoeveelheid gas verdubbelt terwijl het volume 
halveert, dan wordt de druk p: 

a. p/2 
b. p 
c. 2·p 
d. 4·p 

 

8) Onderstaand diagram stelt 3 opeenvolgende toestandsveranderingen voor van een ideaal gas. 
Welke verandering stelt een isobaar proces voor? 

 

a. Verandering AB. 
b. Verandering BC. 
c. Verandering CA. 
d. Er is geen isobare verandering in het diagram. 

 

 

 

r 

p 

T 

A 

B 

C 
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9) In welk proces is de energieverandering het grootst? 

a. Een veer met een veerconstante van 5,0 N/m wordt 20 cm uitgerekt. 
b. Een massa van 100 g wordt uit rusttoestand versneld tot 10 m/s. 
c. Een massa van 200 g wordt afgeremd van 10 m/s tot 5,0 m/s. 
d. Een massa van 50 g wordt 5,0 m naar omhoog gebracht  

 

10) In een metalen waterkoker wordt water opgewarmd. Het kokend water wordt daarna in een kom 
gegoten. Waterkoker en water koelen af. De snelheid bij het afkoelen van water en waterkoker 
wordt vergeleken. 
Welke bewering is correct? 

a. Het water blijft langer warm dan de metalen waterkoker. 
b. Het water koelt sneller af dan de metalen waterkoker. 
c. De temperatuurverandering gebeurt bij beide aan hetzelfde tempo. 
d. Als de waterkoker slechts voor de helft gevuld werd zal dat water achteraf sneller afkoelen 

dan de waterkoker.  
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Chemie 
Zie voor nuttige gegevens op pagina 2 van dit deze bundel 

 

11) Welke van volgende verbindingen is een organische stof? 

a. calciumcarbonaat 
b. koolstofdioxide 
c. koolzuur 
d. glucose 

 

12) Recent werden vier nieuwe elementen toegevoegd aan het periodiek systeem der elementen. Eén van 
deze nieuwe elementen is moscovium, het is element nummer 115. Het meest stabiele isotoop van 
moscovium heeft een massagetal van 289. Welke atomen hebben samen evenveel protonen als 
moscovium neutronen heeft? 

a. Arseen, Chloor, Tin en Wolfraam 
b. Cesium, Kalium, Kobalt en Silicium 
c. Antimoon, Barium, Nikkel en Strontium 
d. Kwik, Platina, Polonium en Zilver 

 

13) Welk deeltje wordt hier afgebeeld? 

a. een argonatoom 
b. een chloride-ion 
c. een sulfide-ion 
d. een kalium-ion 

 

14) In welke van de volgende verbindingen is het oxidatiegetal van chroom het grootst? 

a. K2CrO4 
b. CrCl3 
c. K2CrF6 
d. Cr2O3 

 

 

17p+ 

18 n0 
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15) Bij de elektrolyse van water wordt er in het toestel van Hofmann een 
elektrische stroom door aangezuurd water geleid. Na enkele minuten 
ontstaan er gassen. Aan de negatieve pool wordt dubbel zoveel gas 
gevormd als aan de positieve pool. Jij brengt een smeulend 
houtspaandertje in contact met het gas aan de positieve pool en doet dan 
volgende waarneming. Welke waarneming is de juiste?  

a. Het gas gevormd aan de positieve pool is waterstofgas. 
b. Het gas gevormd aan de positieve pool is zuurstofgas. 
c. Het smeulend houtspaandertje veroorzaakt een knalletje. 
d. Het smeulend houtspaandertje gaat weer branden. 

 

16) In welke van de volgende verbindingen zijn er uitsluitend covalente bindingen (atoombindingen)? 

a. Waterstofnitraat 
b. Kaliumnitraat 
c. Calciumdinitraat 
d. Ammoniumnitraat  

 

17) Wat gebeurt er met de stof CaBr2 wanneer ze in water gebracht wordt? 

a. Er vormt zich een bruine oplossing. 
b. De stof dissocieert. 
c. De stof ioniseert. 
d. De stof reageert met water en vormt daarbij bruin broomgas.  

 

18) De leerkracht vraagt aan Sofie om 250mL oplossing van MgI2 (magnesiumdijodide) te maken met een 
concentratie van 0,200 mol/L te maken. Ze vergist zich echter in de hoeveelheid MgI2 
(magnesiumdijodide) en bekomt een oplossing van 0,250 mol/L. Hoeveel water moet Sofie toevoegen aan 
de oplossing om uiteindelijk de gevraagde concentratie te hebben?  

a. 50,0 mL 
b. 62,5 mL 
c. 125,0 mL 
d. 313 mL 
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19) Welke uitspraak is niet juist voor CO2? 

a. CO2 is slecht oplosbaar in water 
b. Bij het oplossen van CO2 in water ontstaat een zure oplossing 
c. Een waterige oplossing van CO2 heeft een pH-waarde groter dan 7 
d. Een waterige oplossing van CO2 kleurt lakmoes rood 

 

20) In welke van de volgende moleculen komt stikstof niet voor? 

a. Salpeterzuur  
b. Kaliumnitraat  
c. Nonaan 
d. Ammoniumchloride 
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Aardrijkskunde 
 

21) Op dit diagram kan je het verband aflezen tussen de geboortecijfers (crude birh rate per 1000) en 
het welzijnsniveau (HDI). De cijfers zijn van 2011. 
Uit de gegevens van dit diagram kan je volgende conclusies trekken. Kies de enige juiste 
bewering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Het geboortecijfer en de HDI van België zijn lager dan deze van Sierra Leone. 
b. België heeft het laagste geboortecijfer en de hoogste HDI. 
c. De HDI van de VS, Canada, Frankrijk en België behoren tot de laagste van de wereld. 
d. Afrikaanse landen hebben vaker een hoger geboortecijfer en een lagere HDI dan landen uit 

Zuid-Amerika. 

 

22) Welke stelling over de Chinese industrie is correct?  

a. Het kerngebied van de Chinese industrie bevindt zich in West-China. 
b. In het industriegebied van Beijing bevinden zich talrijke kerncentrales. 
c. De Speciaal Economische Zones, die bedoeld zijn voor de import van consumptiegoederen, 

bevinden zich voornamelijk in Zuidoost-China. 
d. In China wordt steenkool massaal ontgonnen en gebruikt als grondstof en brandstof.  
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23)  Actualiteit: tegen 2040 komt er in Vlaanderen een betonstop. Wat betekent dit? Slechts 1 
bewering is correct. 

a. Vanaf dat moment mogen er geen nieuwbouwwoningen 
meer gebouwd worden in Vlaanderen. 

b. Vanaf dat moment mag er geen open ruimte meer verloren 
gaan in Vlaanderen. 

c. Vanaf dat moment zal uitbreiden van een bestaande woonst 
niet meer mogelijk zijn in Vlaanderen. 

d. Vanaf dat moment zal bouwen in meerdere lagen niet meer 
mogelijk zijn in Vlaanderen. 

 

24) Industrie: Donald Trump zorgde met een tweet dat Ford niet investeerde in Mexico, maar wel in 
de VS. Toyota en Nissan luisteren niet naar Trump en produceren auto’s voor de Amerikaanse 
markt toch in Mexico. Waarom? Slechts één bewering is correct. 

a. De lonen in Mexico zijn maar 1/5 van de lonen in de VS waardoor ze € 2100 per auto meer 
winst maken. 

b. Het Panamakanaal ligt dichter en het transport in Mexico gaat vlotter waardoor ze €300 meer 
winst maken per auto. 

c. Er zijn te weinig laaggeschoolden in de Verenigde Staten waardoor ze onvoldoende arbeiders 
vinden. 

d. De vindplaatsen van de nodige  grondstoffen voor het vervaardigen van half-afgewerkte 
producten voor auto’s, zoals de grondstoffen voor staal en rubber, zijn in Mexico dichter bij 
de autofabrieken gelegen. 

 

25) Randstad Holland is een dicht bevolkt en sterk verstedelijkt gebied in het westen van Nederland. 
Met ongeveer 7 miljoen inwoners is het één van de grootste agglomeraties van Europa. 
Welke bewering over dit gebied is NIET JUIST? 

a. Het gebied is hoefijzervormig en omvat o.m. de steden Utrecht, Amsterdam, Haarlem, Den 
Haag, Rotterdam en Dordrecht. 

b. De Randstad heeft belangrijke toeristische trekpleisters, een wereldhaven en een grote 
luchthaven. 

c. De Randstad is een meerkernig gebied met een groen en landelijk hart, dat een centrale open 
ruimte vormt. 

d. De Randstad is sterk verstedelijkt en heeft geen industrie. 

 



 

Copyright Junior Olympiade Natuurwetenschappen – editie 2017 12 - 17 

26) Bijgaande vier klimatogrammen zijn van Canadese plaatsen, gelegen op een breedte tussen 45°N 
en 58°N.  
Welk klimatogram is van een plaats, gelegen in Centraal Canada (95° W)? 

 

A B 

 
 

C D 

 
 

a. A 
b. B 
c. C 
d. D 

 

27) Australië kent een grote variatie aan landbouwtypes. De mogelijkheden voor de landbouw zijn 
afhankelijk van het klimaat. Welke stelling is correct? 

a. Grote delen van Centraal-Australië zijn ongeschikt voor de landbouw door de overvloedige 
regenval. 

b. In het zuidwesten van Australië zijn de klimatologische omstandigheden goed voor de 
landbouw. In de omgeving van Perth is er teelt van suikerriet. 

c. De teelt van suikerriet is mogelijk in de regio van Cairns (Oostkust) door de hoge 
neerslaghoeveelheid in combinatie met de hoge temperaturen. 

d. In het zuidoosten van Australië is het te droog voor intensieve landbouw en veeteelt. 

 

 



 

Copyright Junior Olympiade Natuurwetenschappen – editie 2017 13 - 17 

28) In maart 2011 werd Japan getroffen door een zware aardbeving, gevolgd door een enorme 
tsunami die Fukushima en omgeving verwoestte. Verschuivingen in de platen van de aardkorst 
voor de kust van Japan zijn hiervoor verantwoordelijk. Die zijn op deze West-Oost doorsnede 
aangegeven.  
Zoek op in je atlas welke namen passen bij het schema. Van de vier oplossingen is er slechts 1 
juist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 1= Filipijnse Plaat, 2 = Euraziatische Plaat, 3 = Japan (Honshu), 4 = Japanse Trog 
b. 1= Filipijnse Plaat, 2 = Euraziatische Plaat, 3 = Japan (Shikoku), 4 = Nankaitrog 
c. 1= Pacifische Plaat, 2 = Noord-Amerikaanse Plaat, 3 = Japan (Hokkaido), 4 = Kamtsjatkatrog 
d. 1= Pacifische Plaat, 2 = Euraziatische Plaat, 3 = Japan (Honshu), 4 = Japanse Trog 

 

29) Klimaat.  
Onderstaande foto is genomen op 29 ° N op Lanzarote (Canarische Eilanden) en toont een 
wijngaard waarvan de La Geria-wijnen afkomstig 
zijn. De stenen muurtjes beschermen de 
wijnstokken tegen de heersende passaatwinden. 
Naar welke windrichting zijn de boogjes van 
gestapelde stenen gericht ?  

a. zuidwesten  
b. zuidoosten 
c. noordwesten 
d. noordoosten 
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30) Basisindustrie 
Zet deze afbeeldingen van het productieproces van staal in de juiste volgorde.  
 

1  Hoogoven 

http://gent.arcelormittal.com/ 

2  Walsen van dikke plakken staal 

http://gent.arcelormittal.com/ 

3  Transport van steenkool en ijzererts van de 
 haven naar de fabriek 

 

 

 

 

 

 

http://gent.arcelormittal.com/ 

4  Rollen plaatstaal 
 

http://gent.arcelormittal.com/ 

 

a. 1-3-4-2 
b. 3-1-2-4 
c. 4-1-3-2 
d. 3-2-1-4 
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Biologie 
 
31) Anne: "Een endospore wordt gevormd zodra de levensvoorwaarden ongunstig worden. De hele 

celinhoud wordt omgeven door een kapsel. Dit kapsel kan in extreme omstandigheden 
overleven." 
Marie: "Een endospore wordt gevormd zodra de levensvoorwaarden ongunstig worden. Een deel 
van de celinhoud wordt omgeven door een kapsel. Dit kapsel is echter tegen niet veel bestand." 
Lisa: "Een endospore wordt gevormd zodra de bacterie zich wil vermenigvuldigen. De hele 
bacterie wordt omgeven door een kapsel." 
Betty: "Een endospore wordt gevormd zodra de levensvoorwaarden ongunstig worden. Een deel 
van de celinhoud wordt omgeven door een kapsel. Dit kapsel kan in extreme omstandigheden 
overleven." 
Wie heeft gelijk? 

a. Betty en Anne 
b. Niemand 
c. Lisa 
d. Betty 

 

32) Wat zijn de symptomen bij roseola? 

a. Weefsels gevoelig voor bacteriën 
b. Ontsteking van de urinewegen 
c. Roze tot rode vlekken op de huid 
d. Pijnlijke geslachtsgemeenschap 

 

33) Welk soort monddelen heeft een haalbij (werkster)? 

a. bijtend-likkend 
b. likkend-zuigend 
c. kauwend-zuigend 
d. zuigend-bijtend 

 

34) In welke volgorde tref je de verschillende delen van het evenwichtsorgaan van het oor aan naar 
het slakkenhuis toe? 

a. slakkenhuis - rond blaasje - ovaal blaasje - halfcirkelvormige kanalen 
b. halfcirkelvormige kanalen - ovaal blaasje - rond blaasje - slakkenhuis 
c. ovaal blaasje - rond blaasje - slakkenhuis - halfcirkelvormige kanalen 
d. rond blaasje - ovaal blaasje - slakkenhuis - halfcirkelvormige kanalen 
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35) Men spreekt van astigmatisme als ... 

a. Het lichtbrekend vermogen van het oog te zwak is. 
b. De invallende stralen te sterk gebroken worden. 
c. De kromming van het hoornvlies onregelmatig is. 
d. De oogas te kort is. 

 

36) Op de figuur zie je enkele soorten gewrichten. Het omkaderde gewricht is 

 

 

a. een zadelgewricht 
b. een scharniergewricht 
c. een rolgewricht 
d. een kogelgewricht 

 

 

 

 

 

37) Twee personen vertellen hoe je kan verklaren dat we diepte kunnen zien en in staat zijn 
afstanden in te schatten: 
Els zegt: "Beide ogen zien voorwerpen onder een iets verschillende hoek. Deze twee beelden 
worden dan in de hersenen verwerkt tot 1 beeld." 
Peter zegt: "Beide ogen zien voorwerpen onder dezelfde hoek, waardoor het beeld van beide 
ogen hetzelfde is en wij bijgevolg de werkelijkheid perfect zien." 
Wie heeft gelijk? 

a. Els en Peter 
b. Geen van beide 
c. Els 
d. Peter 
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38) Welke bloemformule stemt overeen met het gegeven diagram? 

 

a. Kr(3+3) M6 V(3) 
b. Kr3 K3 M6 V(3) 
c. K3 Kr3 M12 V(3) 
d. Kr(3+3) M6 V(6) 

 

 

39) Een konijn, dat geplaagd zit met vlooien, eet grassprietjes in een weide.  
Welke van volgende ’aantallen-piramides’ geeft het best deze situatie weer over de tijdspanne 
van 1 dag? 

 

a. Piramide 1. 
b. Piramide 2. 
c. Piramide 3. 
d. Piramide 4. 

 

40) Welke bewering geldt NIET voor hormonen? 

a. De productie van een hormoon wordt nooit bevolen door zenuwcellen. 
b. De hormonenproductie kan afhangen van stoffen die aanwezig zijn in het bloed. 
c. De hormonenproductie kan bevolen worden door zenuwcellen. 
d. Een verhoogde afscheiding van één hormoon kan een invloed hebben op de afscheiding van 

een  ander hormoon. 

 


