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1.1  GRoTE GETALLEN

Je kunt deze paragraaf ook oefenen via NU Rekenen online.

Je leert de uitspraak, schrijfwijze en betekenis van grote getallen.

Waarde van het cijfer in een getal
Een getal is opgebouwd uit cijfers. De plaats van het cijfer in het getal 
geeft de waarde aan van het cijfer in dat getal.
Van rechts af gezien wordt om de drie cijfers een spatie geplaatst om de 
leesbaarheid van een getal te vergroten. Bij geldbedragen wordt in 
plaats van een spatie ook vaak een punt gebruikt.

De bevolkingsteller van het CBS (centraal 
bureau voor statistiek) laat het actuele aantal 
inwoners van Nederland zien.
Wat is de waarde van ieder cijfer in het getal 
16 732 547?

Het getal 16 732 547 is opgebouwd uit: 

Bevolkingsteller
Nederland telt

16 732 547
inwoners op

maandag 2 januari 2012
14:43:55 GMT +01:00

7 eenheden, de 7 is 7 × 1 = 7 waard
4 tientallen, de 4 is 4 × 10 = 40 waard
5 honderdtallen, de 5 is 5 × 100 = 500 waard
2 duizendtallen, de 2 is 2 × 1000 = 2000 waard
3 tienduizendtallen, de 3 is 3 × 10 000 = 30 000 waard
7 honderdduizendtallen, de 7 is 7 × 100 000 = 700 000 waard
6 miljoentallen, de 6 is 6 × 1 000 000 = 6 000 000 waard
1 tienmiljoental, en de 1 is 1 × 10 000 000 = 10 000 000 waard

Het aantal inwoners van Nederland op 2 januari 2012 is: zestien miljoen 
zevenhonderdtweeëndertigduizend vijfhonderdzevenenveertig.

Woorden of voorvoegsels
Grote getallen worden vaak met woorden of voorvoegsels geschreven.
Het woord kilo betekent duizend (1000) en giga wordt gebruikt voor 
miljard (1 000 000 000).

1 kilometer (km) = 1000 meter = duizend meter
1 megahertz (MHz) = 1 000 000 hertz = één miljoen hertz
1 gigavolt (GV) = 1 000 000 000 volt = één miljard volt
1 terawatt (TW) = 1 000 000 000 000 watt = één biljoen watt

DoEL

UITLEG

vooRbEELD

UITLEG

vooRbEELD
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 1 Schrijf de getallen in cijfers.

a Honderdduizend vierenzeventig =  

b Negenendertigduizend vierhonderddertig =  

c Drie miljoen achthonderdduizend vierhonderdtwaalf =  

 2  Schrijf de prijs van de reis naar Kroatië 
in woorden.

 3 Schrijf met eenheden, tientallen, enz. hoe het bedrag € 1.109 is opgebouwd.

 4 Lees het krantenartikel hiernaast.
a Hoe groot wordt het vermogen van Hans 

Melchers geschat? Noteer je antwoord in 
cijfers.

b Noteer het genoemde btw-bedrag in 
woorden.

 5 Geef de waarde van de cijfers in de getallen hieronder aan.
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2 789 345 2 7 8 9 3 4 5

  302 057

8 008 008

7 950 550

Kroatië
14 dagen
vanaf € 1109

Hans Melchers (73) blijkt de anonieme 
Nederlander die een groot deel van de 
kunstcollectie van de failliete bankier 
Dirk Scheringa wil kopen. De schatrijke 
zakenman, met een geschat vermogen van 
1,1 miljard euro, zou zijn bod hebben 
verhoogd van bijna veertien miljoen euro 
inclusief btw naar zestien miljoen.
De curatoren van DSB hadden protest 
aangetekend bij de rechtbank tegen de 
verkoop van de kunstcollectie, omdat ze 
vrezen dat het btw-bedrag van 
€ 2.232.500 mogelijk op de boedel wordt 
verhaald.

100 074

39 430

3 800 412

elfhonderd negen

9 x 1 + 1 x 100 + 1 x 1000

1 100 000 000

twee miljoen tweehonderd tweeëndertig

duizend vijfhonderd

3 0 2 0 5 7

8 0 0 8 0 0 8

7 9 5 0 5 5 0

© Noordhoff Uitgevers bv 9

1  sTRUCTUUR vAN GETALLEN



10

 6 Wat is de waarde van het cijfer 7 in onderstaande getallen.

a 2 389 745 de waarde van het cijfer 7 is 7 × 100 =  

b 4 800 070  

c 1 070 056  

d 3 758 489  

 7 Vul in.

a 505 005 = 500 000 +  + 5

b 1 200 498 = 1 000 000 +  + 498

c 220 010 = 200 000 + + 10

d 1 009 040 = 1 000 000 +  + 40

 8 Reken uit.
De rijksbegroting voor volgend jaar bedraagt 255 000 000 000 euro. 
Hoeveel miljard euro is dat?

 9  Schrijf de drie getallen uit deze tekst in 
woorden.

 10 Reken uit.
In een grote stad in India wonen 8 miljoen inwoners. De bevolking neemt elk 
jaar met 100 000 toe. Na hoeveel jaar heeft deze stad 10 miljoen inwoners?

 11 Bereken.
Bij een loterij werd de eindejaarskanjer 
verdeeld over 2500 winnaars. Hoeveel euro 
kreeg elke winnaar gemiddeld?

Nutreco verkoopt voerfabrikant Hendrix 
aan branchegenoot Forfarmers. De omzet 
van dit bedrijf is 830 miljoen euro en er 
werken 690 mensen. Het aantal dieren in 
Europa daalt en daarom is samenwerking 
efficiënter. Forfarmers betaalt 92,5 miljoen 
euro voor het diervoerbedrijf en kan de 
komende jaren blijven profiteren van 
kennis bij Nutreco over diervoer.

de waarde van het cijfer 7 is 7 × 10 = 70

700

de waarde van het cijfer 7 is 7 × 10 000 = 70 000

de waarde van het cijfer 7 is 7 × 100 000 = 700 000

5000

200 000

20 000

9000

255 miljard

achthonderd dertig miljoen

zeshonderd negentig

tweeënnegentig miljoen vijfhonderdduizend

20 jaar

50 000 000 : 2500 = 20 000 euro
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 12 Bereken.
Het begrotingstekort van de VS komt in 2011 uit op 1300 miljard dollar. 
In 2010 was het tekort 1560 miljard dollar. Hoeveel miljoen dollar is het 
tekort minder geworden?

 13 Bereken.
Uit hoeveel pixels bestaat een foto die gemaakt 
is met deze fotocamera?

 pixels.

 14 Bereken.
a Hoeveel miljoen euro is het recordbedrag 

op 13 januari nog van het half biljoen 
verwijderd?

b Noteer het vorige recordbedrag in woorden.

EXAMENoPDRAChT

14 megapixel

Bankdeposito’s ECB naderen 
half biljoen euro
De banken brachten vrijdag 13 januari een 
recordbedrag van 493 miljard euro onder 
bij de Europese Centrale Bank (ECB).
Dit is circa 4 miljard euro meer dan het 
vorige record.

3F

Serious request

Tijdens de Serious Request actie van 3FM 
in 2010 is een bedrag opgehaald
van € 7.471.000.

Dit geld is o.a. besteed aan:

–  Hulp voor 13 000 aidswezen in 
13 verschillende landen.

–  Lesmaterialen voor 9000 kinderen 
voor één schooljaar.

–  Geld voor een vakopleiding van 
2000 kinderen en verzorgers.

–  105 000 mensen werden bereikt met 
voorlichting over HIV/aidstesten, 
huisbezoeken en psychische hulp.

Hoeveel mensen hebben hulp ontvangen 
dankzij de geldinzameling van Serious 
Request 2010? Geef je antwoord in 
duizenden.

 

14 miljoen = 14 000 000

260 miljard dollar = 260 000 miljoen dollar

500 – 493 = 7 miljard, dus 7000 miljoen euro

493 – 4 = 489 miljard euro

Vierhonderd negen en tachtig miljard

 

13 000 + 9000 + 2000 + 105 000 =

129 000 = 129 duizend
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1.2  GETALLEN oRDENEN

Je kunt deze paragraaf ook oefenen via NU Rekenen online.

Je leert getallen ordenen en op een getallenlijn plaatsen.

Getallenlijn
Getallen kun je ordenen door ze van klein naar groot op een getallenlijn 
te plaatsen. De stappen tussen de streepjes zijn gelijk.

De tijdlijn is een bijzondere getallenlijn. Hierop worden historische 
gebeurtenissen weergegeven.

Geef met een pijl het getal 2800 op de getallenlijn aan.

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

2800

In het jaar 768 werd Karel de Grote koning der Franken.
Geef dit met een pijl op de tijdlijn aan.

0 500 1000 1500 2000 na Chr.

Karel de Grote

Tekens voor het ordenen van getallen
Getallen kun je ook ordenen door de volgende tekens te gebruiken.
< kleiner dan
> groter dan
= is gelijk aan

2378 < 3278
2657 > 2567
258 + 794 = 367 + 685

DoEL

UITLEG

vooRbEELD

UITLEG

vooRbEELD
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 1 Geef de volgende getallen op de juiste plaats aan op de getallenlijn.

a 750 b 1750 c 2250

500 3000

 2 Geef de volgende getallen op de juiste plaats aan op de getallenlijn.

a 2750 b 3375 c 3900

2000 5000

 3 Geef de volgende jaartallen op de juiste plaats aan op de tijdlijn.

a 200 n. Chr. b 500 n. Chr. c 1600 n. Chr.

0 2000
n. Chr.

 4 Geef de jaartallen aan bij de pijlen.

2500
n. Chr.

7500
n. Chr.

 5 Bereken het gewicht.
Anisa gaat koekjes bakken. Ze heeft de bloem, 
vanillesuiker en het ei al in de kom gedaan. Er 
moet nog 70 gram suiker en 90 gram boter bij. 
Daarna kneedt zij het deeg.

Hoeveel gram weegt het complete deeg?

tarwebloem

0  50 100 150 200 250 300 350 400175 + 70 + 90 = 335 gram

2500
n. Chr.

7500
n. Chr.

 4000 n. Chr. 5750 n. Chr. 6750 n. Chr.

 a b c

500 3000

a b c

0 2000
n. Chr.

a b c
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 6 Vul de ontbrekende getallen in.
In de getallenrijen hieronder worden steeds gelijke stappen genomen.

a 935
  

965
  

995
    

1055
    

1115
  

b 1275
  

1350
    

1500
  

1575
    

1725

c 52 250
    

54 750
  

56 000
  

57 250
    

59 750

d 
  

285 250
  

300 750
    

331 750

 7 Vul het teken <, > of = in.

a 5 786 256  5 768 256 c 950 000  honderdvijfduizend

b 250 000 een kwart miljoen d 3 000 034  drie miljoen drieënveertig

 8 Vul het teken <, > of = in.

a 235 + 9  246 c 989 + 13  1017 − 29

b 1245 – 19  1225 d 3013 − 21  975 + 23

 9 Schrijf het jaartal op de juiste plaats op de tijdlijn.

De Eiffeltoren is zeker de bekendste 
bezienswaardigheid, kenteken van Parijs en niet 
uit het stadsbeeld weg te denken. Het hoogste 
gebouw van Parijs werd opgericht ter 
gelegenheid van de wereldtentoonstelling 1889 
op grond van het 100-jarig jubileum van de 
Franse revolutie. Met bijna 2 miljoen bezoekers 
in het oprichtingsjaar werd ‘la Tour Eiffel’ al snel 
een heel bijzondere attractie.

Geef het jaartal van de Franse revolutie op de juiste plaats aan op de tijdlijn.

1500 1600 1700 1800 1900 2000

 10 Kleur de periode op de tijdlijn.
De Tachtigjarige oorlog duurde van 1568 tot 1648. Geef deze periode met een 
kleur zo nauwkeurig mogelijk aan op de tijdlijn.

1500 1600 1700

>

< >

>>

=

>

<

269 750 316 250

1025 1085 1145

1425 1650

53 500 58 500

1500 1600 1700 1800 1900 2000

 1789
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 11 Schrijf de jaartallen op de tijdlijn.

Het Amerikaanse elektronicabedrijf Apple is vooral bekend om zijn 
Apple Macintosh-computers, de iPod-muziekspelers, de iPhone-
smartphone en de iPad-tablet.
De iPhone was in Nederland vanaf 2008 te koop. Van deze populaire 
smartphone werden in de eerste maand 35 000 exemplaren verkocht. 
De iPad is in 2010 op de markt gebracht en werd door de Nederlandse 
vakpers verkozen tot één van de 50 belangrijkste uitvindingen van 2010.

Maak een goede verdeling op onderstaande tijdlijn en geef de twee genoemde 
jaartallen uit de tekst zo nauwkeurig mogelijk op de tijdlijn aan.

2005 2020

 12 Schrijf de drie genoemde momenten op de juiste plaats op de tijdlijn.
Angela start in september 2011 met een MBO opleiding. Zij verwacht haar 
rekentoets in juni 2013 en haar examen in juni 2015 te halen.

jan
2011

jan
2012

jan
2013

jan
2014

jan
2015

jan
2016

EXAMENoPDRAChT

Europese Unie

1600 miljoen

64,3
miljard

42,9
miljard

8,7 miljard
15,8 miljard

Totaal € 141,9 miljard8600 miljoen

Cohesie en concurrentie voor
groei en werkgelegenheid
Burgerschap, vrijheid,
veiligheid en justitie
EU als mondiale partner
Plattelandsontwikkeling
Landbouwbeleid
Administratieve uitgaven

Het cirkeldiagram toont de verschillende 
uitgavenposten van de Europese Unie voor 
2011.

Noteer de uitgaven van de Europese Unie 
van klein naar groot.

 

 

3F

1600 miljoen – 8600 miljoen – 8,7 miljard – 

15,8 miljard – 42,9 miljard – 64,3 miljard

jan
2011

jan
2012

jan
2013

jan
2014

jan
2015

jan
2016

 start rekentoets examen

2010 2015

 2008 2010
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1.3  NEGATIEvE GETALLEN

Je kunt deze paragraaf ook oefenen via NU Rekenen online.

Je leert negatieve getallen herkennen en ordenen.

Negatieve getallen
Negatieve getallen zijn getallen kleiner dan nul.
Voor het noteren van negatieve getallen gebruik je vaak het minteken.

Betaalrekeningift
afrekening Pagina

1 van 5
Volgnr.

5
Vorig saldo

896,08
Nieuw saldo

375,34

TEGOED

TEKORT
Kredietlimiet

1.000,00

Een tekort van € 375,34 bij de 
bank kun je schrijven als 
− € 375,34.

Een temperatuur van 2 graden 
onder nul schrijf je als –2 °C.

Getallenlijn
Negatieve getallen kun je ordenen op een getallenlijn of tijdlijn.

Schrijf het getal −175 op de juiste plaats op de getallenlijn.

–250 –200 –150 –100 –50 0 50 100 150 200

–175

250

Welk jaartal hoort bij de pijl op de tijdlijn?

100
v. Chr.

0 150
n. Chr.

Bij de pijl hoort het jaartal 20 v. Chr.

DoEL

UITLEG

vooRbEELD

UITLEG

vooRbEELD
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 1 Leg uit en bereken.
Hiernaast staat het bankafschrift van Sandra.
a Noteer het nieuwe saldo als een negatief 

getal.

b Hoeveel geld is er op dit rekeningafschrift 
afgeschreven?

c Hoeveel kan Sandra nog uitgeven?

 2 Bereken het saldo.

vorig saldo inkomsten/uitgaven nieuw saldo

  € 120,- − € 300,- ...

− € 25,- − € 50,- ...

... + € 220,- € 160,-

 3 Bereken.
Hiernaast staat een tabel met de sneeuwhoogtes 
en temperaturen in de bekendste 
wintersportgebieden van Oostenrijk.
a In welk gebied is de temperatuur het laagst? 

Hoeveel °C is het in dat gebied?

b Hoe groot is het verschil tussen de hoogste 
en laagste temperatuur?

 4 Leg uit.
Hoogtemetingen in Nederland worden 
vergeleken met het Normaal Amsterdams Peil 
(NAP). Het NAP is het gemiddelde zeeniveau. 
Een hoogte kan boven of onder het NAP 
liggen. Op de foto hiernaast staat het water 
onder het NAP. Hoeveel cm staat het water 
onder NAP?

Betaalrekeningift
afrekening Pagina

1 van 3
Volgnr.

3
Vorig saldo

325,00
Nieuw saldo

2.975,00

TEGOED

TEKORT
Kredietlimiet

3.000,00

Oostenrijk

Fiss

Gerlos

Kirchberg

Schladming

Ischgl

Flachau

Saalbach

Almdorf König

Sölden

Mayrhofen

210 cm

170 cm

165 cm

80 cm

200 cm

155 cm

225 cm

170 cm

263 cm

150 cm

–2˚C

–1˚C

0˚C

1˚C

–6˚C

2˚C

–2˚C

1˚C

–2˚C

2˚C

– € 2975,00

2975 + 325 = € 3300 afgeschreven

3000 – 2975 = € 25,00

In Ischgl is de temperatuur het laagste, –6 ºC

Het verschil tussen 2 ºC en –6 ºC is 8 ºC

1,10 m = 110 cm

–€ 180,-

–€ 75,-

–€ 60,-
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 5 Bereken.
Bij het duiken mag de druk van de lucht die je 
inademt niet te hoog worden. Met gewone 
perslucht mag je niet dieper gaan dan 75 meter. 
Op de dieptemeter zie je de diepte waarop de 
duiker zich bevindt. Hoeveel meter mag hij nog 
dieper gaan?

 6 Schrijf bij de pijlen de juiste getallen.

40

–80

–180

–300

250

–1250

 7 Vul het teken < of > in.

a −25  −15 d 1250  −125

b −375  75 e 5  −3525

c −578  −587 f −565  656

 8 Welk getal ligt precies in het midden tussen

a −9 en 7  d −85 en −17 

b −16 en 12  e –193 en −38 

c −93 en 9  f –879 en 426 

 9 Schrijf de volgende jaartallen op de juiste plaats op de tijdlijn.

a 800 v. Chr. b 200 n. Chr. c 1600 n. Chr.

2000
v. Chr.

2000
n. Chr.

CLIPPER DEPTH

MENU

METRES 

ENTER DEEP EXIT
75 – 25 = 50 dus hij mag nog 50 meter dieper gaan. 

<

<

>

>

>

<

–1 –51

–2 –115,5

–42 –226,5

 10  –210

 125

 –375

 –875

 –230

 –260 –40

 –70

2000
v. Chr.

2000
n. Chr.

 a b c
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 10 Schrijf de jaartallen bij de pijlen.

200
v. Chr.

1800
n. Chr.

 11 Van klein naar groot.
Door de economische crisis zijn vanaf 2007 de 
overheidstekorten in veel Europese landen 
sterk opgelopen. Hiermee kwam in 2011 de 
stabiliteit van de eurozone in gevaar.
Noteer de staatsschulden van de landen in de 
tabel als negatieve getallen van klein naar 
groot.

EXAMENoPDRAChT

Bungeejumpen In Scheveningen kun je vanaf een 
uitkijktoren op de pier bungeejumpen. 
Tijdens de sprong in de diepte, vanuit een 
kooi op hoogte 0, veer je een aantal malen 
heen en weer. Tijdens je sprong bereik je 
achtereenvolgens de volgende hoogtes en 
dieptes:

−50 m, −10 m, −40 m, −15 m, −35 m,
−20 m, −35 m, −25 m, −15 m, −35 m.

Bereken de afstand die je tijdens het 
bungeejumpen in de lucht hebt afgelegd.

–60

10

–30

–10

–50

0

–40

–20

Land
Griekenland
Ierland
Nederland
Portugal

Staatsschuld
1011 miljard
0,681 biljard
444 000 000 000
658 000 miljoen

3F

–1 011 000 000 000 –681 000 000 000

–658 000 000 000 –444 000 000 000

Het verschil tussen de hoogtes bij elkaar optellen

geeft, 50 + 40 + 30 + 25 + 20 + 15 + 15 +

10 + 10 + 20 = 235 meter

200
v. Chr.

1800
n. Chr.

 100 n. Chr. 400 n. Chr. 1300 n. Chr.
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1.4  REKENEN MET TIJD

Je kunt deze paragraaf ook oefenen via NU Rekenen online.

Je leert de tijd noteren en de tijdsduur of het tijdsverschil tussen twee tijden 
berekenen.

Tijdseenheden
Je kunt tijd uitdrukken in verschillende eenheden zoals: eeuwen, jaren, 
uren, minuten en seconden.

1 dag = 1 etmaal 1 jaar = 52 weken
1 dag = 24 uur 1 jaar = 365 dagen
1 uur = 60 minuten 1 decennium = 10 jaar
1 jaar = 4 kwartalen 1 eeuw = 100 jaar
1 kwartaal = 13 weken 1 millennium = 1000 jaar

Tijdsaanduiding
De tijdsaanduiding op een klok is analoog of digitaal.
De analoge klok gaat van 0 tot 12 uur.
De digitale klok heeft een 12-uurs of een 24-uur notatie.
Bij de 12-uurs notatie worden de afkortingen AM (voor de middag) en 
PM (na de middag) gebruikt.
Bij de digitale tijdsaanduiding worden uren, minuten en seconden 
gescheiden door een dubbele punt.

Het is kwart over tien ’s avonds.

Analoog digitaal
12-uurs notatie

digitaal
24-uurs notatie

Tijdens de marathon van Amsterdam in 2010 werd een nieuw 
parcoursrecord gelopen van 2:05:44.
Dit is 2 uur, 5 minuten en 44 seconden.

DoEL

UITLEG

vooRbEELD

UITLEG

vooRbEELD
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 1 Reken uit.

180 uur =  minuten 2 uur =  seconden

een millennium =  eeuwen een schrikkeljaar =  dagen

een etmaal =  uur drie jaar =  kwartaal

 2 Bereken je antwoord in jaren en maanden.
In augustus 1906 werd Philo Farnsworth geboren. Hij vroeg in januari van 
1927 octrooi aan voor zijn uitvinding van de eerste televisie. Hoe oud was 
Philo op dat moment?

 3 Bereken.
Het is 2 februari 2012. Anita is over 40 dagen jarig en wordt dan 47 jaar. 
Wat is haar geboortedatum?

 4 Bereken.
Omar heeft drie keer per week bijles van 
15:45 uur tot 17:00 uur. Hoeveel moet hij 
per week betalen?

 5 Bereken de nieuwe tijd.

tijd 7:26:15 13:49:51 9:14:26 AM 3:43:38 PM
23 minuten en 
5 seconden later
9 uur en 
40 minuten later
5 uur en 
17 minuten geleden

 6 Bereken.
Lieke gaat naar bed en zet haar wekker. 
Hoeveel uren en minuten kan zij slapen? SET

SET

ALARM RADIO
QUICK
CHECK

Vakken Tarief Plaats

Rekenen,

Wiskunde
€6,- per

kwartier

SLIEDRECHT,

Zuid-Holland

Vakken Tarief Plaats

Rekenen,

Wiskunde
€6,- per

kwartier

SLIEDRECHT,

Zuid-Holland

Vakken Tarief Plaats

Rekenen,

Wiskunde
€6,- per

kwartier

SLIEDRECHT,

Zuid-Holland

10 800 7200

10 366

24

20 jaar

13 maart 1965

12

1 bijles duurt 5 kwartier. 3 maal per week is dat 

15 kwartier. 15 × 6 = 90 euro

7 uur en 8 minuten

7:49:20

17:06:15 23:29:51 6:54:26 PM 1:23:38 AM

2:09:15 8:32:51 3:57:26 AM 10:26:38 AM

14:12:56 9:37:31 AM 4:06:43 PM
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 7   Bereken. 
 Je reist met de trein van Zutphen naar Arnhem. 
Hoelang ben je onderweg?

 minuten.

 8 Reken uit.
Yorick reist met de trein van Den Helder naar 
Enschede.
a Hoe vaak moet Yorick overstappen?

b Hoeveel tijd heeft hij in Hilversum om over 
te stappen?

c Hoelang is Yorick onderweg?
 Noteer je antwoord in uren en minuten.

d De intercity richting Berlin Ostbahnhof 
heeft 15 minuten vertraging. Yorick moet 
de trein richting Enschede een half uur later 
nemen. Hoelang moet hij in Almelo 
wachten?

 9 Reken uit in minuten en seconden.
Maurice gaat met de trein naar Wageningen. 
Hoelang moet Maurice nog wachten tot de 
trein vertrekt?

 10 Bereken de tijd.
Tijdens het tennistoernooi de ‘Australian 
Open’ wordt op een bord een analoge klok met 
de tijd getoond en digitaal wordt de tijdsduur 
van de wedstrijd aangegeven. Op tv kwam 
tijdens de wedstrijd tussen Djokovic en Mahut 
de klok hiernaast in beeld.
a Hoe laat is de wedstrijd begonnen?

b De wedstrijd duurde in totaal 74 minuten.
 Hoe laat was de wedstrijd afgelopen?

Sprinter (richting Nijmegen) 

7:36 Station Zutphen

8:06 Station Arnhem

Intercity (richting Nijmegen) 

11:34 Station Den Helder

12:40 Station Amsterdam Sloterdijk

Intercity (richting Amersfoort Schothorst) 

12:48 Station Amsterdam Sloterdijk

13:17 Station Hilversum

Intercity (richting Berlin Ostbahnhof) 

13:21 Station Hilversum

14:42 Station Almelo

Sprinter (richting Enschede) 

14:48 Station Almelo

15:13 Station Enschede

30

3 keer overstappen

4 minuten

3 uur en 39 minuten

6 minuten + 15 minuten = 21 minuten

Het is 12:52, 

dus hij moet nog 46 minuten wachten.

2:08 of 14:08

De wedstrijd duurt nog 15 minuten dus 3:22 of 15:22
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 11 Reken uit.

Ritnummer 101710151013101110091007100510031001
Enschede, Centraal V 9 188 187 487 18
Enschede, Van Heekplein 9 208 207 507 20
Enschede, P+R Zuiderval 9 258 257 557 25
Haaksbergen, Busstation A 9 388 388 087 38
Haaksbergen, Busstation V 9 388 388 087 38
Eibergen, Garage Grooters 9 528 528 227 527 226 526 225 52
Eibergen, Viersprong 9 538 538 237 537 236 536 235 53
Groenlo, Busstation A 10 039 038 338 037 337 036 336 03
Lijn 73 uit Enschede A 9 33
Groenlo, Busstation V 10 049 349 048 348 047 347 046 346 04
Lichtenvoorde, Twenteroute 10 149 449 148 448 147 447 146 446 14
Harreveld, Harreveld 10 189 489 188 488 187 487 186 486 18
Varsseveld, Den Es 10 269 569 268 568 267 567 266 566 26
Westendorp, Boesvelderdijk 10 3010 009 309 008 308 007 307 006 30
Doetinchem, Graafschap College 10 4110 119 419 118 418 117 417 116 41
Doetinchem, Station A 10 4710 179 479 178 478 177 477 176 47

van Enschede naar DoetinchemLijn 74a
buiten de vakantiesmaandag t/m vrijdag
let op: lijn 74 heeft een afwijkende zomervakantie (zie kalender)

Tom gaat met de bus naar school. Hij stapt in bij Garage Grooters in Eibergen 
en stapt uit bij het Graafschap College in Doetinchem. Vanaf de bushalte is het 
nog 3 minuten lopen naar school.

a Op maandag beginnen de lessen op het Graafschap College om 8:20 uur. 
Op welke tijden kan Tom in Eibergen de bus nemen zodat hij op tijd in de 
les is?

b Tom verslaapt zich en vertrekt pas om 7:52 uur vanuit Eibergen. 
Hoeveel minuten is hij te laat in de les?

EXAMENoPDRAChT

Triatlon

Onderdeel Tijd
Zwemmen
Wissel 1
Fietsen
Wissel 2
Lopen

00:17:30
00:00:57
01:04:54
00:00:43
00:33:22

In 2011 werd Bas Diederen, tijdens de 
triatlon van Amsterdam, Nederlands 
Kampioen op de olympische afstand. 
De triatlon bestaat uit 1,5 km zwemmen, 
40 km fi etsen en 10 km lopen.
Hiernaast zie je de tijden per onderdeel 
en de wisseltijden.
Bereken de eindtijd van Bas.

3F

Tot 7:22 kan hij de bus nemen, dan komt hij 8:11 + 3 minuten = 8:14 aan.

Hij komt 8:41 + 3 minuten = 8:44 aan op school, dus 24 minuten te laat

Alles opgeteld geeft 1:57:26
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1.5  REFERENTIEMATEN

Je kunt deze paragraaf ook oefenen via NU Rekenen online.

Je leert schattingen maken met bekende aantallen of hoeveelheden.

Referentiematen
Om schattingen te kunnen maken is het belangrijk om bekende 
aantallen en hoeveelheden te weten.
Een aantal belangrijke aantallen en hoeveelheden zijn:
–  Nederland telt ongeveer 17 miljoen inwoners.
–  Je wandelt ongeveer 5 km in een uur.
–  Je fi etst ongeveer 15 km per uur.
–  Een verdieping van een gebouw is ongeveer 3 meter hoog.
–  De lengte van een auto is ongeveer 4 meter.
–  Een volwassen man is ongeveer 1,80 meter lang.
–  Een stap van een man is ongeveer 70 centimeter.
–  Een volwassen man weegt ongeveer 80 kg.
–  Een baby weegt ongeveer 3,5 kg.

Het spaargeld van alle huishoudens in Nederland samen is ongeveer 
340 miljard euro.
Hoeveel spaargeld heeft een Nederlander gemiddeld?

In Nederland wonen ongeveer 17 miljoen mensen.
Het gemiddelde spaargeld van de Nederlander is ongeveer 
340 miljard : 17 miljoen is ongeveer 20 duizend euro.

In Rotterdam staat de hoogste woontoren 
van Nederland: het gebouw 
‘New Orleans’ is 160,5 meter hoog. 
Op de foto zie je een deel van de 
woontoren. Hoe hoog is het gedeelte dat 
op de foto te zien is?

Op de foto tel je 30 verdiepingen.
Een verdieping is ongeveer 3 meter 
hoog. Het gedeelte van de woontoren op 
de foto is ongeveer 30 × 3 = 90 meter 
hoog.

DoEL

UITLEG

vooRbEELD
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 1 Vul in.

a Een auto rijdt op de snelweg ongeveer  kilometer per uur.

b Een pak koffi e weegt ongeveer  gram.

c De hoogte van een deur is ongeveer  meter.

d De lengte van een pasgeboren baby is ongeveer  centimeter.

 2 Schat je antwoord.
Camal rijdt met zijn auto over de A1 vanuit 
Duitsland naar Nederland. Na de grens ziet hij 
dit bord. Hij moet in Amsterdam zijn.
Hoelang zal hij daar over doen?

A 45 minuten C 1 uur en 20 minuten
B 1 uur D 3 uur

 3 Omcirkel het juiste aantal.

Muziekvereniging Oranjevaan bakt 170 kilo oliebollen
FIJNAART – Maar liefst 170 kilo oliebollen 
werden er woensdag gebakken door de Fijnaartse 
muziekvereniging Oranjevaan.
Die heeft er een traditie van gemaakt om op oude-
jaarsdag oliebollen aan de man te brengen. Een 
belangrijke actie voor de vereniging die altijd het 
nodige geld opbrengt. Daarmee kan de vereniging 
allerlei projecten als Sister Act The Musical, Orange 
in Concert (2010) en All Stars Musical (2012) 
bekostigen. De vereniging hoopt ongeveer 2000 euro 
aan de oliebollenactie over te houden. 

Hoeveel oliebollen denk je dat er door muziekvereniging Oranjevaan zijn 
gebakken?
A 500 B 2500 C 25 000

 4 Omcirkel het juiste antwoord.
Hoe vaak past de oppervlakte van Nederland 
op de oppervlakte van Duitsland?

A 8 keer

B 12 keer

C 25 keer

120

250

2

50
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 5 Schat je antwoord.
Wilma en Maartje wandelen naar 
Haaksbergen. Om 13:15 uur zien ze de 
paddenstoel hiernaast.
a Hoeveel minuten moeten ze nog wandelen? 

Laat zien hoe je aan je antwoord komt.

b Hoe laat komen ze aan in Haaksbergen?

 6 Omcirkel het juiste antwoord.
Het minimumloon van iemand van 23 jaar of ouder met een fulltimebaan is 
ongeveer € 1.450,- per maand.
Jacco is 17 jaar. Hij heeft een zaterdagbaantje in de supermarkt. 
Iedere zaterdag werkt hij van 8:00 – 16:00 uur.
Hoeveel verdient Jacco ongeveer per maand?

A € 115,- B € 290,- C € 570,-

 7 Omcirkel het juiste antwoord.
a Hoeveel kilometer is de afstand van Maastricht naar Leeuwarden?

 A 32 km B 323 km C 3232 km

b Hoeveel kilometer is de afstand van Amsterdam naar Madrid?

 A 77 km B 770 km C 1770 km

 8 Schat het aantal auto’s.
Hoeveel auto’s stonden er rond 15:00 uur in de 
fi le? Laat zien hoe je aan je antwoord komt.

 9 Schat de tijd.
Loes rijdt een afstand van 4 km door een 
woonwijk. Hoelang doet zij over deze afstand?
Leg uit hoe je aan je antwoord komt.

Beckum 2,8Hengelo 9,8St.Isidorushoeve 2,2

Hengevelde 6,8

Bentelo 4,3

Delden 9,3

Haaksbergen 4,0

24604/001

24604/001

800 kilometer file
Het hoogtepunt wat betreft de files is 
voorbij. Rond 15:00 uur stond er op de 
Nederlandse wegen zo’n 800 kilometer 
file. De wegen zijn door de overvloedige 
sneeuwval zeer moeilijk begaanbaar.

5 km uur, 4 km is dan

(60 : 5 × 4 = ) 48 minuten

14:03 uur

Een auto is 4 meter met 1 meter tussen elke

auto, dus 5 meter per auto.  

800 000 meter: 5 = 160 000 auto’s

30 km per uur =30 km per 60 minuten =

1 km per 2 minuten. 4 km is dus 8 minuten.
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 10 Schat de tijd.
Emma fi etst van Winterswijk naar Groenlo. De afstand is ongeveer 27 km. 
Emma vertrekt om 09:00. Ze heeft om 11:00 een afspraak in Groenlo. 
Kan ze op tijd in Groenlo zijn? Leg uit hoe je aan je antwoord komt.

 11 Schat de hoogte.
Laat steeds zien hoe je aan je antwoord komt.
a Schat de hoogte van het opblaasfototoestel.

b Hoe vaak past de hoogte van een echt 
fototoestel in de hoogte van dit 
opblaasmodel?

 12 Schat de lengte en tijd.
Laat steeds zien hoe je aan je antwoord komt.
Rond het schoolgebouw is een voetpad aangelegd. 
In 500 stappen loop je rond het gebouw.
a Schat de lengte van het wandelpad in meters.

b Schat hoeveel minuten je over deze wandeling doet.

EXAMENoPDRAChT

Elektriciteit

aantal energiegebruik:
personen   afgerond op 50 kWh
 1    1500
 2    2950
 3    4000
 4    4800
 5    5500
gemiddeld
huishouden
(2,23 pers)  3300

In het overzicht zie je het gemiddelde 
energiegebruik per soort huishouden.

Schat het jaarverbruik aan elektriciteit voor
heel Nederland.

Omcirkel het juiste antwoord.

25 miljoen kWh

25 miljard kWh

25 biljard kWh

3F

Ze fi etst 15 km/u = 30 km in 2 uur. 27 km is minder dus ze kan op tijd zijn.

Een zitt end persoon is ong. 120 cm hoog, 

het opblaasfototoestel is 3 × 120 = 360 cm hoog. 

360 : 10 = 36 keer

500 × 70 cm = 35 000 cm = 350 meter

5 km per uur = 83 meter per minuut. 350 : 83 = 4,2 minuten
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1.6  GEMENGDE oPDRAChTEN

Je kunt deze paragraaf ook oefenen via NU Rekenen online.

In deze paragraaf combineer je wat je in dit hoofdstuk geleerd hebt.

 1 Bereken.
Watersporters maken vaak gebruik van de 
getijdentabel.
a Bereken het verschil in hoogte tussen de 

laagste en de hoogste waterstand.

b Bereken het verschil in tijd tussen de 1e en 
2e laagwaterstand op 3 september 2012.

 2 Bereken en vul in.
a Schrijf de drie getallen uit het krantenartikel 

in woorden.

b Schrijf het tekort als een negatief getal.

c Hoeveel bezoekers moeten er minimaal 
meer komen om de begroting te dekken?

 3 Schat de tijd.
Chris doet een wedstrijdje met zijn schildpad. Hij zet een parcours uit van 
2,5 km. Chris loopt in een normaal wandeltempo. Zijn snelheid is 10 keer zo 
snel als die van zijn schildpad. Om de schildpad een eerlijke kans te geven 
geeft Chris hem 4,5 uur voorsprong. Chris vertrekt om 13:30 uur.
Hoe laat komt de schildpad aan bij de fi nish?

DoEL

Getijdentabel: Den Helder - 2012
Hoog- en laagwaterstanden en -tijdstippen
September 2012

Datum   HW LW
 cm NAP cm NAP

Ma 03 September

04:21    –94

10:20  84

16:49   –79

19:19  *  56

IJsbaan Twente in zwaar weer

donderdag 05 januari 2012 | 09:10

ENSCHEDE - De IJsbaan Twente in 
Enschede slaagt er maar niet in voldoende 
bezoekers te trekken om de exploitatie te 
dekken. Vorig jaar liep het complex tegen 
een tekort van 350.000 euro op. Er zijn 
rond de 200.000 bezoekers nodig om uit 
de kosten te komen, maar als er 180.000 
per jaar worden gehaald is het veel.
De ijsbaan vreest dat de stekker eruit gaat 
als er niks gebeurt. Daarom is het 
Twentse bedrijfsleven uitgenodigd om 
met ideeën te komen voor de toekomst. 

94 + 84 = 178 cm

Het tijdverschil tussen 04:21 en 16:49 is 12:28.

driehonderd vijftigduizend

tweehonderdduizend

honderdtachtigduizend

– 350 000 euro

200 000 – 180 000 = 20 000 bezoekers meer.

De schildpad 0,5 km/uur, dus die doet er 5 uur over. Hij komt 14:00 uur aan.
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 4 Bereken de reistijden.

Lopen

9:10 Hoogkerk, Groningen

9:27 Bushalte Hans Lodeizenstraat,
 Groningen

Bus 39 (richting Groningen) 

9:27 Bushalte Hans Lodeizenstraat,
 Groningen

9:41 Bushalte Centraal Station,
 Groningen

Lopen

9:41 Bushalte Centraal Station,
 Groningen

9:44 Station Groningen

Intercity (richting Den Haag Centraal) 

9:46 Station Groningen

10:43 Station Zwolle

Intercity (richting Roosendaal) 

Lopen

10:48 Station Zwolle

11:25 Station Zutphen

Stoptrein (richting Winterswijk) 

11:36 Station Zutphen 

12:00 Station Lichtenvoorde-Groenlo

12:00 Station Lichtenvoorde-Groenlo

Bus 72 (richting Neede) 

12:00 Bushalte Station, Lievelde

12:01 Bushalte Station, Lievelde

12:21 Bushalte Viersprong, Eibergen

Lopen 

12:25 Eibergen, Eibergen

12:21 Bushalte Viersprong, Eibergen

Jasper reist van Hoogkerk naar Eibergen. Hij reist met de trein, de bus en moet 
ook enkele stukjes lopen.
a Hoelang is de totale reistijd?

b Bereken per soort vervoer hoe lang hij onderweg is.

Lopen:  

Bus: 

Trein:  

c De afstand van Hoogkerk naar Eibergen is 159 km. Schat hoe lang Jasper 
onderweg zou zijn geweest als hij met de auto was gegaan. Leg uit hoe je 
aan je antwoord komt.

Van 9:10 tot 12:25 is 3 uur en 15 minuten

17 + 3 + 4 = 24 minuten

14 + 20 = 34 minuten

57 + 37 + 24 = 118 minuten = 1 uur en 58 minuten

Gemiddeld rijdt een auto (stuk stad en stuk snelweg) 80 km/u.

Hij zal dus 2 uur doen over de afstand.
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 5 Bereken de afmetingen.
Op een kopieerapparaat worden de afmetingen 
van het papier met een hoofdletter en een cijfer 
aangegeven, maar ook in inches. De lengte van 
een vel A5 en de breedte van een vel A4 zijn 
8½ inch. Een inch is ongeveer 2,5 cm. Past een 
velletje A4 in een enveloppe van 30 cm bij 
20 cm? Licht je antwoord toe.

 6 Reken uit.
Er bestaan plannen voor de bouw van een windmolenpark in de Noordzee. 
De capaciteit van het park is 9000 MW. Hoeveel huishoudens kunnen daarmee 
van energie voorzien worden? Reken voor een gemiddeld gezin 2 kW.

 7 Bereken het aantal stappen.
Op een parkeerplaats staan 20 auto’s naast elkaar geparkeerd.
In hoeveel stappen loop je van het begin tot het eind van deze parkeerplaats?

 8 Reken uit.
Saïda vertrekt om 7:20 uur op de fi ets naar het station. De afstand van huis 
naar het station 12,5 km. Haar trein vertrekt om 7:40. Denk je dat Saïda de 
trein zal halen? Licht je antwoord toe.

 9 Beantwoord de vragen.
a Een kikker kan een sprong maken van wel 20 keer zijn eigen 

lichaamslengte. Stel je voor dat jij dit ook zou kunnen. Hoeveel meter zou 
jij dan kunnen springen?

b Er staan 10 auto’s dicht naast elkaar geparkeerd. Zou je met zo’n sprong 
over deze auto’s kunnen springen? Licht je antwoord toe.

8,5 × 2,5 = 21,25 cm breed

11 × 2,5 = 27,5 cm lang dus het velletje past

niet, ongevouwen, in de envelop.

9000 MW = 9000 miljoen Watt , 9000 000 000 : 2000 = 4 500 000 gezinnen.

Een geparkeerde auto neemt 2,5 meter.

20 × 2,5 = 50 meter, 50 : 0,70 ≈ 71 stappen.  

20 minuten voor 12,5 km = 37,5 km/u, dat haalt ze niet

Met een lengte van 1,80 m is dat 20 × 1.80 = 36 meter.

10 × 2,5 = 25 meter, dus dat haal je.
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 10 Reken uit.

In dit diagram uit 1862 wordt het tijdverschil tussen Washington en 
verschillende steden over de wereld in beeld gebracht. De tijd op de klok 
wordt met Romeinse cijfers aangegeven.
In het hart van de klokjes worden de afstanden in mijlen tussen de betreffende 
steden en Washington weergegeven.
a Bereken hoeveel het in Constantinopel later is dan in Washington.

b Hoe laat is het in Havana (Cuba) als het in Washington 01:15 uur is?

c Een mijl is ruim 1,5 km. Schat de tijd die nodig is om met een vliegtuig van 
Havana naar Washington te komen. Ga uit van een gemiddelde snelheid 
van 800 km per uur.

 11 Bereken het tijdverschil.
In 1725 werd de stoomauto uitgevonden. Deze haalde een maximum snelheid 
van 25 km per uur.
a Hoeveel jaar was het in 2012 geleden dat de stoomauto werd uitgevonden?

b Hoeveel keer sneller dan de stoomauto rijdt een gewone personenauto 
tegenwoordig ongeveer?

 A 4 keer B 7 keer C 12 keer

7 uur en 4 minuten

00:53

4000 mile × 1,5 = 6000 km, 6000 : 800 = 7,5 uur

287 jaar
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TEsT JEZELF

Je kunt via NU Rekenen online ook een Test jezelf maken.

Je gaat per paragraaf na of je de stof goed beheerst.

 1 Bereken.
In 2010 gaven de zorgverzekeraars voor ongeveer 8 miljoen euro uit aan 
rollators. Een gemiddelde prijs van een rollator is € 100,-.
Hoeveel rollators werden met dit geld aangeschaft?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 1.1.

 2 Lees af.
Het gewicht op de weegschaal wordt in 
grammen aangegeven.
Welk gewicht lees je af?

 gram.

Deze opdracht hoort bij paragraaf 1.2.

 3 Schat het jaartal.
De aarde is ruim 4,5 miljard jaar oud. In de 
eerste miljarden jaren leefden er nog geen 
mensen op de aarde. Op de tijdlijn zie je de 
periode waarin de mens op aarde kwam. 
Het jaar 0 in de tekening is de tijd waarin wij 
nu leven.
a In hoeveel jaar is de mens ontwikkeld tot de 

moderne mens?

b Schat in welk jaar de homo erectus voor het 
eerst leefde.

Deze opdracht hoort bij paragraaf 1.3.

 4 Bereken.
Op 1 januari 2000 werd om 00:00 uur de tweede millenniumwisseling 
gevierd. Op welke datum en tijdstip is de 5e millenniumwisseling?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 1.4.

DoEL

250 200 150 100
50

0

300350
400

450

5 000 000

ONTWIKKELING MENS

4 000 000

homo australopithecus

homo erectus

moderne mens

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0

8 000 000 : 100 = 80 000 rollators

205

4 300 000 – 400 000 = 3 900 000 jaar

2 000 000 jaar geleden

1 jan 5000 om 00:00
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 5 Bereken de juiste tijd.
Melbourne heeft een andere tijdzone als 
Nederland. Hiernaast wordt de tijd in 
Melbourne en in Nederland weergegeven. 
In Melbourne is het later dan in Nederland.
Bereken de tijd in Melbourne als het in 
Nederland 15.25 uur is.

Deze opdracht hoort bij paragraaf 1.4.

 6 Bereken.
Hoeveel volwassenen passen ongeveer in de 
lift?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 1.5.

 7 Bereken de tijd.
Op het display in de sauna kun je links de 
temperatuur afl ezen. Rechts zie je het aantal 
minuten op een timer die terug loopt in tijd. 
De timer schakelt de sauna uit als hij op 0 staat. 
De sauna warmt per minuut twee graden op.

Julia ziet het display hiernaast als zij de sauna 
inschakelt. Zij laat de sauna opwarmen tot 
46 °C. Op hoeveel minuten staat de timer als de 
sauna op temperatuur is?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 1.6.

 8 Bereken.
a Hoeveel snelheidsbekeuringen zijn er in 

2011 uitgedeeld?

b Hoeveel geld is er in 2011 minder aan 
snelheidsbekeuringen in de staatskas 
binnen gekomen?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 1.6.

Melbourne

19:25

Your Time

09:25

Snelheidsovertredingen in Nederland
In 2011 zijn 900 000 minder snelheids-
bekeuringen opgelegd dan in 2010.
In 2010 waren het er nog 7,4 miljoen.
Voor een snelheidsovertreding wordt gemid-
deld een bekeuring van € 50,- opgelegd.

01:25 uur

630 : 80 = 7,875 ≈ 8 personen

46 – 18 = 28, 28 : 2 = 14, 51 – 14 = 37 minuten.

7,4 mln – 900 000 = 6 500 000 bekeuringen

900 000 × 50 = € 45 000 000,-
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EXTRA oEFENINGEN

Je kunt ook extra oefenen via NU Rekenen online.

Je kunt gericht oefenen met de paragrafen die je nog niet beheerst.

 1 Schrijf in cijfers.
In november 2011 werd de zeven miljardste bewoner op aarde geboren. 
Schrijf zeven miljard in cijfers.

Deze opdracht hoort bij paragraaf 1.1.

 2 Bereken de waterstand.
a Staat het water boven of onder NAP? 

Licht je antwoord toe.

b Noteer de waterstand ten opzichte van 
NAP.

c Door hevige regenval stond in januari 2012 
het waterpeil 60 cm hoger. Hoe hoog was 
de waterstand in januari 2012?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 1.2.

 3 Schrijf de jaartallen bij de pijlen.

1500
v. Chr.

1000
n. Chr.

Deze opdracht hoort bij paragraaf 1.3.

 4 Reken uit.
Welke tijd geeft deze klok over 5 uur en 
35 minuten aan? Noteer de tijd digitaal.

Deze opdracht hoort bij paragraaf 1.4.

DoEL

7 000 000 000

06:38 uur

Boven NAP omdat de hoogte oploopt.

19,78 m boven NAP

20,38 m boven NAP

1500
v. Chr.

1000
n. Chr.

 1000 v. Chr. 375 v. Chr. 125 n. Chr.
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 5 Vul in.

a 73 uur =  dagen en  uren

b 425 dagen =  schrikkeljaar en  dagen

c 50 jaar =  decennia

d 273 minuten =  uur en  minuten

e 107 minuten =  kwartier en  minuten

Deze opdracht hoort bij paragraaf 1.4.

 6 Schat de tijd.
Je rijdt met de auto van Groningen naar 
Amsterdam. De afstand is 182 km. Je vertrekt 
om 9:15 uur.
Hoe laat kom je ongeveer in Amsterdam aan?
Laat zien hoe je aan je antwoord komt.

Deze opdracht hoort bij paragraaf 1.5.

 7 Reken uit.
In Nevada in de VS liggen het hoogste en 
laagste punt 122 km van elkaar. Het laagste 
punt in Badwater ligt onder de zeespiegel. 
Het hoogste punt is de bergtop Mount Whitney 
op 4 421 meter hoogte.
a Bereken het hoogteverschil in meters tussen 

het laagste en hoogste punt van de VS.

In de zomer kan de temperatuur in Badwater 
oplopen tot 55 °C. Als je dan van Badwater naar 
de top van de Mount Whitney rijdt, wordt de 
temperatuur per gereden 10 km 3 graden lager.
b Hoe hoog is de temperatuur op Mount 

Whitney ongeveer in de zomer?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 1.6.

 8 Bereken de eindtijd.
De jaarlijkse familiedag start om 10:30 uur met een wandeling van 7,5 km. 
Daarna volgt een lunch van 45 minuten. Vervolgens is er een fi etstocht met een 
lengte van 20 km. Als laatste is er een rit met de auto van 5 minuten naar een 
locatie voor de afsluitende barbecue. De barbecue duurt 2 uur.
Bereken de eindtijd van de familiedag.

Deze opdracht hoort bij paragraaf 1.6.

3

1

5

4

7 2

33

59

1

gem 90 km/u dus 2 uur rijden. Aank 11:15uur

4421 + 855 = 5276 m

12,2 × 3 = 36,6 ºC, 55 – 36,6 = 18,4 ºC

1 uur 30 min + 45 min + 1 uur 20 min + 5 min + 2 uur = 5 uur 40 min, 16:10 uur 
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