Editoriaal
Beste leden, sympathisanten en andere volgers van Noorderkroon,
Jullie hebben het al via mail en op onze website kunnen lezen: alle groepsactiviteiten van sterrenkundevereniging
Noorderkroon zijn voor onbepaalde tijd opgeschort ten gevolge van de uitbraak van het Coronavirus. En ook onze
daguitstap van zaterdag 25 april hebben we om dezelfde reden geannuleerd. Maar dat wil niet zeggen dat we bij de
pakken blijven zitten. Integendeel: we hebben via digitale weg de koppen bij mekaar gestoken om een “Special
Edition” te maken van ons maandblaadje. Een “Special Edition” voor alle kinderen en jongeren die nu niet naar
school kunnen. En die we een leuke afleiding willen bezorgen. Met van alles en nog wat. Voor heel jong, jong en
iets minder jong. En veel aandacht voor allerlei dingetjes rond sterrenkunde. Deze “Special Edition” bestaat enkel
in digitaal formaat. Dat geeft jullie een grotere vrijheid om er heel actief en creatief mee om te gaan. Als jullie het
afprinten, kunnen de kleinsten bijvoorbeeld meteen aan de slag met de kleurplaten. En de ouderen vinden via de
talrijke linken wel hun weg op het internet. Hoe meer jeugd we hiermee kunnen bereiken, hoe fijner we dat zouden
vinden. Stuur de mail met dit maandblaadje dus gerust rond naar vrienden en bekenden. En laat ons ook even
weten of ons initiatief in de smaak valt.

Bron: NASA
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Voor de jonge kunstenaars
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Meer kleurplaten kan je hier vinden, op de website van supercoloring.com
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PAXI in de ruimte
Wist je dat de ESA (European Space Agency) een uitgebreide website heeft voor kinderen? Filmpjes op
kindermaat, knutselwerkjes en nog veel meer ontdek je samen met Paxi.
https://www.esa.int/kids/nl/home

Copyright ESA
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Voor de knutselaars
Ben je graag creatief met papier? Probeer dan zeker deze ruimtetuigen eens te maken. Ook te vinden op
de website van de ESA. https://sci.esa.int/s/A6gJ3ow
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Voor wie graag meer weet
Vroeger bestonden er boeken met titels in de stijl van “Jongens en wetenschap”. Alsof meisjes daar geen
interesse voor zouden hebben. Maar daar is tegenwoordig gelukkig een heel lange mouw aan gepast. We
beschikken nu over heel wat boeiende presentaties op het internet: voor jongens én voor meisjes. Zoals
bijvoorbeeld:
https://universiteitvannederland.nl/
https://www.universiteitvanvlaanderen.be/
Op beide sites vind je heel veel echt goed gemaakte presentaties over allerlei wetenschappelijke
onderwerpen. Ze worden gegeven door geleerde professoren en andere zeer bekwame mensen. Maar ze
zijn steeds erg goed te begrijpen. Want da’s natuurlijk de kunst: moeilijke dingen uitleggen zodat iedereen
“mee” is. En daar slagen deze presentaties wonderwel in. “Wetenschap met een aardig showgehalte” zou
je het kunnen noemen.
We geven je graag een paar voorbeelden uit de wereld van de sterrenkunde:
https://www.universiteitvanvlaanderen.be/college/hoe-overleef-je-op-mars/
https://universiteitvannederland.nl/college/waarom-wordt-het-heelal-steeds-groter-en-groter
Op volgende websites, hier en daar bijeengesprokkeld kan je nog additionele ‘gewone’ leerstof vinden:
www.uitgeverijzwijsen.be/oefenbundels/zowiso. www.Xnapda.be
www.gynzy.com
www.Juffrouwfemke.com

8

Breinbrekers
1. Je hebt als eerste officier van een piratenschip samen met je matrozen een vrachtschip geplunderd.
De buit bedraagt 30 robijnen. Je kapitein beveelt je om die 30 robijnen in 3 stapels te verdelen. Je
mag zelf kiezen hoeveel in elke stapel. De kapitein zal achteraf 2 stapels kiezen en die voor zichzelf
houden. Hij wil natuurlijk zoveel mogelijk robijnen. Wat is het maximum aantal robijnen dat jij kan
krijgen?

2. Als je naar een willekeurige digitale 12-urenklok kijkt, wat is dan de kans dat er minstens één cijfer 1
op staat?

3. Breinbreker 3 (toch wel een erg moeilijke, vinden we zelf)
ABCD is een getal waarbij A, B, C, en D verschillende cijfers voorstellen en waarvoor geldt dat 4 X
ABCD = DCBA. De opdracht luidt: zoek het getal ABCD.

De oplossingen vind je op de volgende pagina.

Deze breinbrekers komen uit het tijdschrift ASTRA van de JVS (Jongerenvereniging voor Sterrenkunde).
Dat is de jongerenafdeling van de VVS (Vereniging voor Sterrenkunde). Heb je zelf interesse in
sterrenkunde en wil je meer weten over deze verenigingen? Ga naar http://www.vvs.be/ En wees gerust,
JVS en VVS richten zich heus niet enkel naar bollebozen die erin slagen dit soort breinbrekers op te lossen!
Iedereen met een gezonde belangstelling voor sterrenkunde en aanverwante wetenschappen is van harte
welkom. Enige voorkennis is allerminst vereist.
Je vindt natuurlijk ook veel informatie de eigen website van Noorderkroon: https://www.noorderkroonachel.be/.
Neem gerust contact met ons op via onze website.
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Oplossingen:
Oplossing 1 : Het maximum dat jij kan krijgen is 10. Dit doe je door 3 gelijke stapels van 10 robijnen te maken. Stel dat je immers
één stapel groter zou maken dan de 2 andere. Dan gaat alleen de kapitein daar voordeel van hebben.
Oplossing 2: Het wordt makkelijker als je de kans uitrekent dat er geen 1 voorkomt. Anders moet je beginnen tellen en corrigeren
voor overlap. Want de kans dat er minstens één 1 is = 100 procent min de kans dat er geen enkele 1 is. Dus 1 – (2/3)*(5/6)*(9/10)=
50 procent. Waarbij 2/3 komt van het uur (1/3 van de uren heeft immers een 1), 5/6 komt van de tientallen en 9/10 komt van de
eenheden.
Oplossing 3: We beginnen met A. We zien dat de oplossing na vermenigvuldiging een getal bestaande uit 4 cijfers blijft, waaruit
volgt dat A alleen maar 1 of 2 kan zijn. Aangezien A het laatste cijfer is van het resultaat, moet het 2 zijn. Want eender welk ander
getal maal een even getal geeft een even getal. A is dus 2.
D vinden is de volgende stap. Via het laatste cijfer zien we dat D maal 4 een getal geeft dat eindigt op 2. Daarom kan D momenteel
enkel maar 3 of 8 zijn. Nu kijkende naar het eerste cijfer, zien we dat D enkel nog maar 8 kan zijn. Want 4 X A geeft 8, met de
bijdrage van B nog niet meegerekend. Dus D = 8.
En aangezien D = 8, mag er in het duizendtal van het eindantwoord geen bijdrage van B geweest zijn. Daarom is B (net als bij de
redenering van A) momenteel gelijk aan 1 of 2. Dit gebruiken we samen met de kennis van de laatste 2 cijfers, want we weten dat
C8 X 4 iets geeft eindigend op 12 of 22. En aangezien 8 X 4 = 32 en een getal maal een even getal weer een even getal geeft, zal het
dus eindigen op 12 (omdat C enkel een even bijdrage in de tientallen zal leveren). Daarom is B = 1.
De meest directe manier is om alle kennis die we tot nu toe hebben in de vergelijking te steken. Wat een vergelijking met 1
onbekende geeft en dus eenvoudig op te lossen is. We hebben dus
21C8 X 4 = 8C12. Of anders geschreven: 8000 + 400 + 40XC = 8000 + 100XC + 12. Deze vergelijking oplossen geeft C = 7. Ter
controle: 2178 X 4 is inderdaad gelijk aan 8712.
Misschien had je gedacht “wat als ik nu 0000 geef als antwoord en er mij gemakkelijk vanaf maak”. Maar bedenk dan wel goed dat
in de context van de wiskunde men 0000 niet als een echt getal ziet. Misschien wel in een 4-bit machine, maar niet hier. Dit
antwoord kunnen we dus helaas niet goed rekenen.
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Voor de cijferaars

Heb je zin in nog meer cijfertekeningen? Ga naar http://www.kids-nfun.nl/knutselenpuzzel/puzzels/verbind-de-puntjes
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Voor de Droedelaars
Sommigen hebben het meteen door, anderen piekeren er zich suf op. Probeer jij het ook eens?
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Oplossingen:

5.
4. Er staat een kleine O dus een ootje, dus op-st-ootje = opstootje
Fe is ijzer, de ijzer staat onder de W dus onderwijzer

3.

Onder de zee staat een R. Onderzee-er: onderzeeër

2.

Pa komt na Ma dus Panama

1.

https://groepsspellen.nl/droedels/

Ten slotte
Ten slotte wensen wij vanuit het bestuur van Noorderkroon Achel jullie en je naasten veel sterkte in
deze bijzondere tijden. We hopen dat jullie allemaal gezond mogen blijven. Na deze beproeving
verwelkomen we u weer graag op een van onze kijk- of studieavonden. We communiceren via onze
website over de geplande activiteiten.
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