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WISKUNDE:
Kraak de code

Lopen en fietsen
Hoe ver vliegt de vlieg? 
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KRAAK DE CODE
Opgave:

WISKUNDE

15=

?=

25=

30=

= = = =

? 24 16 29
3



WISKUNDE LOPEN EN FIETSEN
Opgave: 

De broertjes Fred en Jeroen zijn samen een stuk aan ‘t fietsen, maar helaas botst Fred tegen een 
boom aan en zijn fiets is helemaal vernield. Ze zijn nog 16 km van huis af.

Ze besluiten het leed te verdelen: Fred gaat naar huis lopen en Jeroen gaat fietsen, maar na enige 
tijd zal Jeroen zijn fiets tegen een boom laten staan en zelf verder lopen. Fred kan die fiets dan 
oppikken en verder fietsen.

 • Fred loopt 4 km/uur en fietst 10 km/uur.
 • Jeroen loopt 5 km/uur en fietst 12 km/uur.

Waar moet Jeroen zijn fiets achterlaten zodat Fred en Jeroen tegelijk thuis aankomen?
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WISKUNDE HOE VER VLIEGT DE VLIEG?
Opgave: 

Twee fietsers, Dominique en Theodoor, bevinden zich dertig kilometer van elkaar. Tussen hen bevindt 
zich een kaarsrecht fietspad. Tegelijkertijd beginnen ze naar elkaar toe te fietsen. Precies op datzelfde 
moment vliegt een bromvlieg van het stuur van Dominique naar het stuur van Theodoor en blijft zo 
steeds heen en weer vliegen tussen Theodoor en Dominique. 

Naarmate deze langer fietsen, wordt de afstand tussen hen steeds kleiner. Tenslotte wordt de 
arme vlieg te pletter gereden wanneer Dominique en Theodoor tegen elkaar botsen. Omdat de weg 
kaarsrecht is, hebben Dominique en Theodoor steeds met een snelheid van vijftien kilometer per uur 
gereden. De bromvlieg had een snelheid van veertig kilometer per uur. Tot slot vermelden we dat het 
een windstille dag is. 

Hoeveel kilometer heeft de bromvlieg gevlogen vanaf het moment dat ze vanaf het stuur vertrok 
totdat ze te pletter werd gereden? 
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OPLOSSINGEN 
Kraak de code
Lopen en fietsen
Hoe ver vliegt de vlieg? 

WISKUNDE
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KRAAK DE CODE
Opgave:

WISKUNDE

15=

21=

25=

30=

= = = =

22 24 16 29
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WISKUNDE LOPEN EN FIETSEN
Opgave: 

De broertjes Fred en Jeroen zijn samen een stuk aan ‘t fietsen, maar helaas botst Fred tegen een 
boom aan, en zijn fiets is helemaal vernield. Ze zijn nog 16 km van huis af.

Ze besluiten het leed te verdelen: Fred gaat naar huis lopen en Jeroen gaat fietsen, maar na enige 
tijd zal Jeroen zijn fiets tegen een boom laten staan en zelf verder lopen. Fred kan die fiets dan 
oppikken en verder fietsen.

 • Fred loopt 4 km/uur en fietst 10 km/uur.
 • Jeroen loopt 5 km/uur en fietst 12 km/uur.

Waar moet Jeroen zijn fiets achterlaten zodat Fred en Jeroen tegelijk thuis aankomen?

Jeroen zal 30 minuten fietsen en 2 uur lopen
Fred zal 1 uur 30 minuten lopen en 1 uur fietsen.
De fiets wordt afgezet na 6 km. 
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WISKUNDE HOE VER VLIEGT DE VLIEG?
Opgave: 

Twee fietsers, Dominique en Theodoor, bevinden zich dertig kilometer van elkaar. Tussen hen bevindt 
zich een kaarsrecht fietspad. Tegelijkertijd beginnen ze naar elkaar toe te fietsen. Precies op datzelfde 
moment vliegt een bromvlieg van het stuur van Dominique naar het stuur van Theodoor en blijft zo 
steeds heen en weer vliegen tussen Theodoor en Dominique. 

Naarmate deze langer fietsen, wordt de afstand tussen hen steeds kleiner. Tenslotte wordt de 
arme vlieg te pletter gereden wanneer Dominique en Theodoor tegen elkaar botsen. Omdat de weg 
kaarsrecht is, hebben Dominique en Theodoor steeds met een snelheid van vijftien kilometer per uur 
gereden. De bromvlieg had een snelheid van veertig kilometer per uur. Tot slot vermelden we dat het 
een windstille dag is. 

Hoeveel kilometer heeft de bromvlieg gevlogen vanaf het moment dat ze vanaf het stuur vertrok 
totdat ze te pletter werd gereden?

Dominique & Theodoor rijden aan 15 km/u. 
De afstand is 30 km.
Dus zijn ze na 1 uur samen.
De bromvlieg haalt 40 km/u.
Ze haalt dus 40 kilometer. 
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Welkom bij Cycling Vlaanderen!
Interesse om te fietsen?
Dan ben je bij Cycling Vlaanderen aan het juiste adres!
Ontdek meer op  
www.cycling.vlaanderen/startenmetwielrennen 

WIST JE TROUWENS DAT:
• wielrennen niet alleen voor jongens is! 
• er heel wat toffe fietsclubs zijn in jouw provincie?
• je altijd eens gratis kan deelnemen aan onze trainingen 
 en events? 
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