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5.1  LENGTE

Je kunt deze paragraaf ook oefenen via NU Rekenen online.

Je leert rekenen met lengte en lengtematen.

Lengte
Bij het meten van breedte, dikte, diepte, hoogte en afstand bepaal je de 
lengte. De eenheid van lengte is de meter.
De omtrek van een fi guur is de lengte die je om een fi guur heen meet.

Van een rechthoek is de lengte 6 meter en de breedte 3 meter.
Bereken de omtrek.

3 meter

6 meter

De omtrek is 6 + 3 + 6 + 3 = 18 meter.

Lengtematen omrekenen.
Bij het omrekenen kun je dit schema gebruiken:

× 10

: 10

km

× 10

: 10

hm

× 10

: 10

dam

× 10

: 10

m

× 10

: 10

dm

× 10

: 10

cm mm

1 kilometer = 1000 meter  1 meter = 10 decimeter
1 hectometer = 100 meter  1 meter = 100 centimeter
1 meter = 1000 millimeter.

Hoeveel cm is 7,5 meter?
Van meter naar cm is twee 
stappen naar rechts, 
dus × 10 × 10 is × 100
7,5 meter = 7,5 × 100 = 750 cm.

Hoeveel meter is 340 mm?
Van mm naar meter is drie 
stappen naar links, 
dus : 10 : 10 : 10 is : 1000 
340 mm = 340 : 1000 = 0,34 meter.

DoEL

UITLEG

vooRbEELD

UITLEG

vooRbEELD
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 1 Reken om.

a 5 km =  meter d 0,22 km =  meter

b 2500 meter =  km e 2000 meter =  hm

c 30 hm =  meter f 25 000 meter =  km

 2 Vul de lege vakjes in.

m dm cm mm

125 m

83 dm

190 cm

17,5 mm

 3 Vul de juiste eenheid in.

a De Dakar rally gaat over een afstand van 9000 .

b Een tweepersoonsbed is 180  breed.

c Een aquarium is 4  diep.

d De wielbasis van de auto is 2640  .

e Tussen 2 hectometerpaaltjes zit 1  .

 4 Welk meetinstrument gebruik je in de volgende situaties?

landmeter schuifmaat rolmaat meetlint

a De omtrek van je taille.  

b Het meten van de diameter van de waterleiding.  

c De maten van de slaapkamer.  

d De lengte van de tuin.  

5000

2,5

3000

220

20

25

8,3

1,9

0,0175

1250 12 500 125 000

8300

1900

1,750,175

19

830

km

cm

dm

mm

hm

meetlint

landmeter

schuifmaat

rolmaat
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 5 Reken uit.
Van de boekenplank worden de randen 
gefi neerd zodat er geen vocht in het hout kan 
trekken. Fineer is een fl exibele strip kunststof 
die je door verwarmen op hout kunt kleven.
Hoeveel centimeter fi neer is nodig?

 6 Reken uit.

a 9 dm + 1 cm + 5 mm =  mm d 865 cm = 8  + 6  + 5 

b 5 km + 3 hm =  m e 2002 m = 2  + 2 

c 4 m + 5 cm + 9 mm =  dm f 7,5 km = 7  + 5 

 7 Bereken de lengte van diagonalen van de beeldschermen in cm.

1 inch ≈ 2,54 cm

24 inch

 

 

 

 8 Bereken de omtrek van de cirkels in cm.

 

3 cm

 

12,5 dm

 cm  cm

 

0,38 m

 

45 mm

 cm  cm

200

1000

maten in mm

27 inch

De omtrek van een cirkel bereken
je met omtrek = 3,14 × diameter

De straal van een cirkel is
diameter : 2

diameter straal

2 × 1000 + 2 × 200 = 2400 mm = 240 cm

915 m

km

km hm

m

dm cm

5300

40,59

24 × 2,54 = 60,96 cm 27 × 2,54 = 68,58 cm

3 × 3,14 = 9,42

38 × 3,14 = 119,32

125 × 3,14 = 392,5

9 × 3,14 = 28.26
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 9 Lees de schuifmaten af.
De schuifmaat geeft op de middelste 
schaalverdeling ruim 2 cm (20 mm) aan. 
Op de plaats waar een streepje op de 
beweegbare (onderste) schaal precies 
samenvalt met een streepje op de vaste schaal 
lees je het cijfer na de komma af. De ring heeft 
een diameter van 20 mm + 0,5 mm = 20,5 mm.
Lees de schuifmaten bij de blauwe streepjes af.

 

Je leest af: 11 mm +  mm =  mm 

 

 

EXAMENoPDRAChT

Nestkastje Jan gaat het nestkastje hiernaast maken.
Hij heeft een plank van 18 cm × 1,45 meter. 
De maten van het kastje zijn:
deksel (1):    250 mm × 180 mm
achterwand (2):  280 mm × 110 mm
voorwand (3):  280 mm × 110 mm
zijwanden (4, 5): 280 mm × 170 mm
bodem(6):    110 mm × 134 mm
balken (7):     110 mm × 20 mm 

(2 maal)
Heeft Jan genoeg hout voor het nestkastje?

Ø
 3

0

134

Achteraanzicht

Doorsnede 

3

4 5

7

6

2

1

3F

 0,8 11,8 Je leest af: 35 mm + 0 mm = 35 mm

Je leest af: 15 mm + 0,5 mm = 15,5 mm Je leest af: 27 mm + 0,75 mm = 27,75 mm

Alle onderdelen naast elkaar moet maximaal

145 cm zijn, alle breedtes zijn daarbij kleiner 

dan 180 mm

25 + 28 + 28 + 28 + 11 + 11 + 11 = 142 cm

dus dat gaat passen, hij heeft genoeg hout
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5.2  oPPERvLAKTE

Je kunt deze paragraaf ook oefenen via NU Rekenen online.

Je leert rekenen met oppervlakte en oppervlaktematen.

Oppervlakte
Op dit terras passen 15 vierkante 
tegels van 1 × 1 meter.
De oppervlakte druk je uit in m2.
Je zegt vierkante meter.
De oppervlakte van het terras is 
lengte × breedte = 5 × 3 = 15 m2.

Hoe groot is de oppervlakte van een kamer van 3,5 bij 4 meter?
oppervlakte = lengte × breedte = 3,5 × 4 = 14 m2

Oppervlaktematen omrekenen.
Bij het omrekenen kun je dit schema gebruiken:

× 100

: 100

km²

× 100

: 100

hm²

hectare
(ha)

× 100

: 100

dam²

× 100

: 100

m²

× 100

: 100

dm²

× 100

: 100

cm² mm²

are
(a)

centiare
(ca)

1 km2 = 100 hm2  1 m2 = 100 dm2

1 hm2 = 1 ha = 10 000 m2 1 m2 = 10 000 cm2

1 ha = 100 are = 10 000 ca 1 cm2 = 100 mm2

Hoeveel cm2 is 5 m2?
Van m2 naar cm2 is twee stappen 
naar rechts, 
dus × 100 × 100 is × 10 000
5 m2 = 5 × 10 000 = 50 000 cm2.

Hoeveel ha is 16 000 ca?
Van ca naar ha is twee stappen 
naar links, 
dus : 100 : 100 is : 10 000
16 000 ca = 16 000 : 10 000 = 1,6 ha

DoEL

UITLEG 1 m²

3 m

5 m

vooRbEELD

UITLEG

vooRbEELD
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 1 Reken om.

a 4 km2 =   hm2 c 40 000 m2 =   hm2

b 20 hm2 =   km2 d 5 hm2 =   m2

 2 Reken om.

a 4 ha =   m2 d 20 ha =   hm2

b 5 000 ca =   ha e 500 ha =   km2

c 2 000 a =   ha f 0,6 ha =   m2

 3 Vul de lege vakjes in.

m2 dm2 cm2 mm2

50 m2

8 dm2

395 cm2

11 000 mm2

 4 Reken uit.
Op een sportterrein liggen vier even grote voetbalvelden. 
Een voetbalveld is 100 bij 75 meter.
Hoeveel hectare voetbalveld is er in totaal?

 5 Reken uit.
Bereken de oppervlakte van de cirkels.
Let bij de antwoorden op de eenheden.

A  

B  

C  

3 cm
12 cm

0,2 m

A B

C

De oppervlakte van een cirkel bereken je met
oppervlakte = 3,14 × straal × straal

400

0,2

40 000 20

5

6000

 0,5

20

50 000

4

5000

0,08

0,0395

0,011 1,1 110

3,95 39 500

800 80 000

500 000 50 000 000

100 × 75 × 4 = 30 000 m² = 3 hm² = 3 ha

3,14 × 3 × 3 = 28,26 cm²

3,14 × 6 × 6 = 113,04 cm²

3,14 × 0,1 × 0,1 = 0,0314 m² = 314 cm²
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 6 Reken uit.
Shara wil kunststof wandpanelen in haar 
kapsalon. In een folder staat een tabel met 
maten van kunststof panelen.
a Hoeveel panelen ‘wit’ zitten er in één pak?

b Hoeveel panelen ‘aluminium’ zitten er in 
één pak?

c Langs de lange muren wil Shara 
‘aluminium’ en langs de korte muur 
‘witte’ panelen.

 De panelen worden 1,2 meter hoog. 
Bereken hoeveel pakken ‘aluminium’ en 
hoeveel pakken ‘wit’ Shara nodig heeft.

 7 Reken uit.
Max koop een nieuw pand voor zijn winkel. 
Hiernaast zie je de gegevens van het pand.
a Hoeveel m2 is de genoemde oppervlakte?

b Hiernaast zie je de plattegrond van het 
pand. Bereken de ontbrekende maat.

Kunststof wandpanelen en plafondpanelen

Wit

Melkwit

Wit room

Aluminium

Lengte

270 cm

390 cm

260 cm

260 cm

Breedte

10 cm

10 cm

16,7 cm

25 cm

Dikte

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

Pak-
inhoud

2,7 m²

3,9 m²

2,6 m²

2,6 m²

8 meter
aluminium

aluminium

plattegrond kapsalon

4,5 meterwit

Kadastrale gegevens:
Gemeente Muiden
Sectie G, nummer 2814
Groot 11 are 50 centiare

30

Maten in meter

30
?

12,5

1 paneel = 2,70 × 0,1 = 0,27 m²

Er zitt en 27 : 0,27 = 10 panelen in een pak

1 paneel = 2,6 × 0,25 = 0,65 m²

Er zitt en 2,6 : 0,65 = 4 panelen in een pak

2 stroken uit 1 paneel. 16 meter aluminium =

16 : 0,25 = 64 stroken; 32 panelen= 8 pakken

4,5 meter wit; 4,5 : 0,1 = 45 stroken; 23 panelen

= 2,3 pak, dus 3 pakken

11 a + 50 ca = 11,5 a = 0,115 ha

0,115 hm² = 1150 m²

30 × 30 = 900 m²

1150 – 900 = 250 m²

250 : 12,5 = 20 m
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 8 Reken uit.
De woonkamer van de familie Bruins is 
8,5 meter lang en 5,2 meter breed.
In de woonkamer wordt laminaat gelegd.
a Bereken de oppervlakte van de woonkamer.

b Hoeveel pakken laminaat moet de familie 
Bruins kopen?

c Hoeveel moeten ze betalen?

 9 Bereken de ontbrekende maten.

24 cm² cm

6 cm

7,5 m² 300 cm

m

720 cm² dm

6 dm

EXAMENoPDRAChT3F

Ecologische voetafdruk

land
ecologische 
voetafdruk in ha

VS 8,0
België 8,0
Nederland 6,2
China 2,2
India 0,9

In de tabel zie je de ecologische voetafdruk 
van een aantal landen. Deze voetafdruk is 
de oppervlakte die elke inwoner gemiddeld 
gebruikt voor voedsel, recreatie, productie 
van spullen enz.
De oppervlakte van Nederland is 
40 000 km2. Dit is veel te weinig voor 
17 miljoen inwoners. De overige 
oppervlakte die we nodig hebben komt 
dan ook uit buitenland.
Hoeveel hectare buitenlandse oppervlakte 
gebruiken alle Nederlanders samen?

8,5 × 5,2 = 44,2 m²

44,2 : 2,47 = 17,9 dus 18 pakken

18 × 27,05 = € 486,90

4 cm 2,5 m 1,2 dm

17 milj × 6,2 = 105,4 milj ha; 

40 000 km² = 4 milj ha

105,4 – 4 = 101,4 miljoen ha uit het buitenland
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5.3  INhoUD

Je kunt deze paragraaf ook oefenen via NU Rekenen online.

Je leert rekenen met inhoud en inhoudsmaten.

Inhoud
Op de bodem van deze laadruimte passen 
3 × 2 = 6 dozen van 1 × 1 × 1 meter.
In de hoogte passen 2 dozen, dus in totaal 
gaan er 6 × 2 = 12 dozen in de laadruimte.
De inhoud druk je uit in m3. 
Je zegt kubieke meter.
De inhoud van de laadruimte is 
lengte × breedte × hoogte = 3 × 2 × 2 = 12 m3.

Bereken de inhoud van een zeecontainer met afmetingen van 
15 meter × 2,5 m × 2,5 m.

inhoud = lengte × breedte × hoogte = 15 × 2,5 × 2,5 = 93,75 m3

Inhoudsmaten omrekenen.
De meest gebruikte maten voor inhoud zijn liter en m3.
In plaats van cm3 wordt ook cc gebruikt.
Een m3 noem je ook een kuub.
Bij het omrekenen kun je dit schema gebruiken:

× 10

: 10

kL

× 10

: 10

hL

m³

× 10

: 10

daL

× 10

: 10

L

× 10

: 10

dL

× 10

: 10

cL mL

dm³ cm³

1 m3 = 1000 liter 1 liter = 100 cL 1 dm3 = 1 liter
1 dm3 = 1000 cm3 1 liter = 1000 mL 1 m3 = 1 kuub
1 liter = 10 dL  1 cm3 = 1 cc

Hoeveel liter is 82,5 m3?
Van m3 naar L is drie stappen naar 
rechts, 
dus × 10 × 10 × 10 is × 1000 
82,5 m3 × 1000 = 82 500 liter

Hoeveel liter is 500 cc?
Van cc naar liter is drie stappen 
naar links, 
dus : 10 : 10 : 10 is : 1000 
500 cc = 500 : 1000 = 0,5 liter

DoEL

UITLEG

2 m

2 m
3 m

vooRbEELD

UITLEG

vooRbEELD
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 1 Vul in.

liter dL cL mL

0,30 liter

12 dL

33 cL

975 mL

 2 Kies de juiste rol vuilniszakken.
Voor de vuilnisbak hiernaast ga je vuilnis-
zakken kopen. Welke van de rollen kun je 
kiezen?

 3 Reken uit.
In een tray cola zitten 24 fl esjes à 50 cL. Hoeveel fl essen cola van 1,5 liter 
hebben dezelfde inhoud als een tray cola?

 4 Reken uit.
Henk graaft in het grasveld een perk.
Hij graaft een halve meter diep. De grond die 
uitgegraven is, neemt meer ruimte in. 
Vermenigvuldig daarom de inhoud met het 
getal 1,2.
Met een kruiwagen rijdt Henk de grond weg.
In de kruiwagen past 80 liter grond.
Hoeveel keer moet Henk kruien?

120 cm
360 cm

1,2

0,33 3,3

3 30 300

120 1200

0,975 9,75 97,5

330

x

24 × 50 = 1200 cL = 12 L; 12 : 1,5 = 8 fl essen van 1,5 liter

3,6 × 1,2 × 0,5 × 1,2 = 2,592 m³ = 2592 dm³

2592 : 80 = 32,4 dus 33 keer kruien
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 5 Reken uit.
Bij de post kun je dozen op maat bestellen.
a Hoeveel liter is de inhoud van de doos 

hiernaast?

b Voor het transport van speelgoed heeft een 
bedrijf dozen nodig met een inhoud van 
60 liter. De hoogte van de doos moet 30 cm 
zijn. Geef de afmetingen van de bodem van 
een doos die aan de eisen voldoet.

 6  Reken uit.
Bereken de inhoud van de cilinders.
Rond af op 1 decimaal.

2,5 cm

5 cm

3,5 meter

2 meter

 7 Reken uit.
Om te kunnen schudden voor gebruik, 
wordt een blik verf niet helemaal gevuld.
Het blik heeft de volgende maten: 
diameter = 9,8 cm en hoogte = 10,4 cm.
Hoeveel mL lucht zit in het blik?

Breedte Lengte

Lengte

Breedte

Hoogte

280

150

100

mm

mm

mm

Hoogte

De inhoud van een cilinder bereken je met
inhoud = 3,14 × straal × straal × hoogte

straal

hoogte

280 × 150 × 100 = 4 200 000 mm³ = 4,2 dm³

dus 4,2 liter

60 : 3 = 20, dus bv 50 cm bij 40 cm

of 20 cm bij 100 cm

3,14 × 2,5 × 2,5 × 5 = 98,1 cm³

3,14 × 1 × 1 × 3,5 = 10,99 m³ ≈ 11,0 m³

3,14 × 4,9 × 4,9 × 10,4 = 784,1 cm³ (= mL) 

784,1 mL – 750 mL = 34,1 mL lucht
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 8 Reken uit.
Bereken de inhoud van de bollen in liters.

 

20 cm

 

3 m

   

   

 9 Bereken.
Deze thermosfl es voor koffi e bestaat uit twee 
bollen. De buitenkant van kunststof heeft een 
diameter van 15 cm. Tussen de buitenkant en 
de glazen binnenbol zit lucht als isolatie.
De glazen binnenbol, waar de koffi e in zit, 
heeft een diameter van 12 cm.
Hoeveel kopjes koffi e van 180 mL kun je 
bewaren in deze thermosfl es?

EXAMENoPDRAChT

Dozen stapelen In een fabriek worden ontbijtkoeken in 
dozen van 600 × 400 × 145 mm voor 
transport op pallets gestapeld. Er worden 
15 dozen op elkaar gestapeld. Ze mogen 
niet op hun kant staan.
De laadvloer van de vrachtauto is 
6 × 2,5 meter. De hoogte van de laadruimte 
is 2,4 meter. Hoeveel dozen kunnen er per 
vracht maximaal vervoerd worden?

120 cm80 cm

15 cm600 mm

145 mm

400 mm

Ontbijtkoek

straal

De inhoud van een bol bereken je met
inhoud = 4,2 × straal × straal × straal 

3F

4,2 × 20³ = 33 600 cm³ 4,2 × 1,5³ = 14,175 m³

33 600 cm³ = 33,6 L 14,175 m³ = 14 175 L

4,2 × 6 × 6 × 6 = 907,2 cm³ (= mL)

907,2 : 180 ≈ 5 kopjes

op 1 pallet 2 × 2 × 15 = 60 dozen

15 × 145 + 150 = 2325 mm = 2,325 m hoog

3 × 5 × 1 = 15 pallet; 15 × 60 = 900 dozen
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5.4  GEWIChT EN TIJD

Je kunt deze paragraaf ook oefenen via NU Rekenen online.

Je leert rekenen met gewicht en tijd.

Gewichtsmaten omrekenen
Gewichten drukken we uit in kg, gram en mg.
Bij het omrekenen van gewichten kun je dit schema gebruiken:

× 10

: 10

kg

× 10

: 10

hg

× 10

: 10

dag

× 10

: 10

g

× 10

: 10

dg

× 10

: 10

cg mg

1 ton = 1000 kg

Hoeveel gram is 1750 mg?
Van mg naar gram is drie stappen naar links, dus : 10 : 10 : 10 is : 1000
1750 mg = 1,75 gram

Rekenen met tijd
Er gaan 60 minuten in een uur en 60 seconden in een minuut.
Seconden worden onderverdeeld in tienden, honderdsten en 
duizendsten.
Bij het noteren van een tijdsduur gebruik je een dubbele punt tussen 
uren, minuten en seconden.
Delen van een seconde noteer je na een komma.

Edwin van der Sar liep de New York Marathon in 04:19:16.
Hij liep 4 uur, 19 minuten en 16 seconden.

Sven Kramer schaatste 5000 meter in 6:03,32.
De rit duurde 6 minuten, 3 seconden en 0,32 seconde.

Hoeveel minuten is 1,2 uur?
1 × 60 minuten + 0,2 × 60 minuten = 60 + 12 = 72 minuten

Hoeveel minuten is 2:15:30?
2 uur en 15 minuten en 30 seconden =
2 × 60 + 15 + 0,5 = 120 + 15 + 0,5 = 135,5 minuten

DoEL

UITLEG

vooRbEELD

UITLEG

vooRbEELD
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 1 Bereken.
Bij artrose (versleten gewrichten) wordt 
soms glucosamine voorgeschreven.
De dagelijks voorgeschreven hoeveelheid 
glucosamine is 1200 mg. Hoeveel gram 
glucosamine zit in het potje?

 2 Bereken.
Een apotheker verdeelt een grote pot vitamine C tabletten van 0,750 kg over 
kleinere potjes. Een tablet vitamine C weegt 250 mg. In elk potje gaan 
60 tabletten.
Hoeveel kleine potjes kan de apotheker vullen?  

 3 Bereken.
Bereken het gewicht van een suikerklontje.

 4 Reken uit.
Bij het bakken van een appeltaart gebruik je de 
ingrediënten hiernaast:
Schat hoeveel de taart gaat wegen.
A 800 gram
B 1800 gram
C 2800 gram

 5 Reken uit.
Een volledige baan van 36 uur wordt 
aangegeven met 1 fte.
Hoeveel uren en minuten is een baan van 
0,8 fte?

Benodigdheden

1 pak Appeltaart Mix à 0,44 kg
175 g roomboter of margarine
1 ei
1 kg (ca. 6 stuks) zachtzure appels
(Goudreinet of Elstar)
50 g suiker
75 g rozijnen
2 tl kaneel

Gevraagd op basisschool

ROODKAPJE
Leerkracht (m/v) voor groep 6.

Aanstelling 0,8 fte.

60 × 1200 = 72 000 mg = 72 gram

750 000 : 250 = 3000 pillen; 3000 : 60 = 50 potjes

6 × 8 = 48 klontjes per laag

48 × 3 = 144 klontjes in de doos

750 : 144 = 5,2 gram per klontje

36 × 0,8 = 28,8 dus 28 uur en 48 minuten

0,750 kg = 750 000 mg
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 6 Reken uit.
Julian bakt een appeltaart. Hij zet de taart om 15:45 uur in de oven. 
Hij stelt een baktijd van 30 minuten in. Hoe laat schakelt de oven uit?

 7 Reken uit.
Sanne gaat met de trein richting Den Helder.
Hoeveel minuten en seconden moet Sanne 
wachten voordat de trein vertrekt? Ga er van 
uit dat de trein precies op tijd vertrekt.

 8 Schrijf de tijden in minuten.
a 3:20:30 = 3 uur en 20 minuten en 30 seconden = 200,5 minuten

b 2:10:45 =   minuten

c 4:05:15 =   minuten

d 4:05:18 =   minuten

 9 Reken uit.
a Op het bedrijf waar Lisa werkt is een volledige baan 36 uur per week. 

Lisa heeft een deeltijdbaan van 0,7 fte. Hoeveel uren en minuten werkt Lisa 
per week?

b Door grote drukte op het bedrijf krijgt Lisa een deeltijdbaan van 0,9 fte. 
Hoeveel uren en minuten werkt Lisa langer per week?

 10 Reken uit.
Het kopiëren van een cd naar een computer kan met verschillende snelheden. 
Een snelheid van 15 × betekent dat het muzieknummer in 1/15 van de 
tijdsduur van het nummer gekopieerd is. Een nummer van 3 minuten wordt 
dan in 3 × 60 : 15 = 12 seconden gekopieerd.
Bereken hoeveel seconden de kopieertijd is van een nummer van:

a 5 minuten met een snelheid van 20 ×  

b 3:30 minuut met een snelheid van 15 ×  

c 4:45 minuut met een snelheid van 10 ×  

16:15 uur

27 minuten en 31 seconden

36 × 0,7 = 25,2 uur dus 25 uur en 12 minuten

36 × 0,9 = 32,4 uur.     32,4 – 25,2 = 7,2 uur = 7 uur en 12 minuten meer

2 uur en 10 minuten en 45 seconden = 130,75

4 uur en 5 minuten en 15 seconden = 245,25

4 uur en 5 minuten en 18 seconden = 245,3

5 × 60 : 20 = 15 sec

(3 × 60 + 30) : 15 = 14 sec

(4 × 60 + 45) : 10 = 28,5 sec
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 11 Reken uit.
Bij de Amsterdamse marathon won Getu in 2:05:43.
Hekkensluiter Nathan liep dezelfde marathon in 6:03:30.
Hoeveel verschil in tijd is er tussen de twee lopers?

 12 Reken uit.
Sven Kramer schaatste drie wereldrecords op de 10 km.
Hij schaatste in 2006 de 10 km in 12:51,60.
In 2007 verbeterde hij tweemaal zijn eerste wereldrecord.
De eerste keer verbeterde hij het wereldrecord met 1,72 seconde. 
De tweede keer zette hij het nieuwe wereldrecord op 12:41,69
a Op welke tijd stond het tweede wereldrecord?

b Met hoeveel seconden verbeterde Sven Kramer met zijn derde 
wereldrecord zijn eerste record uit 2006?

EXAMENoPDRAChT

Veilige brug? Wim is buschauffeur op een stadsbus.
Zijn bus weegt leeg 12,2 ton en kan 
maximaal 80 mensen vervoeren. Tijdens 
een drukke rit waarin de bus helemaal vol 
zit, komt Wim bij deze brug dit bord tegen. 
Het bord geeft aan dat de belasting van de 
bus per as maximaal 10 ton mag zijn. Ga er 
vanuit dat het totale gewicht van bus met 
passagiers gelijk over twee assen wordt 
verdeeld.
Kan Wim veilig met zijn bus over deze brug 
rijden?

3F

3 uur 57 minuten en 47 seconden

12:49,88

met 9, 91 seconden

gemiddeld 80 kg pp dus 80 × 80 = 6400 kg

12,2 + 6,4 = 18,6 ton dus het kan
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5.5   ANDERE MATEN EN 
sAMENGEsTELDE EENhEDEN

Je kunt deze paragraaf ook oefenen via NU Rekenen online.

Je leert rekenen met samengestelde eenheden.

Bijzondere maten
Je komt in de praktijk nog veel meer eenheden tegen. Een paar veel 
voorkomende zijn:
Bij computers:          Bij geld:
1 kilobyte (kB) = 1000 byte     1 ton = € 100.000,-
1 Megabyte (MB) = 1000 kilobyte
Bij energie:            Bij gewichten:
1 MW = 1 000 000 watt       1 ton = 1000 kg

In een windmolenpark staan 68 windmolens. Elke windmolen heeft een 
vermogen van 400 kW. Hoeveel MW is dat?
1 MW = 1000 kW.
68 molens leveren 68 × 400 kW = 27 200 kW = 27 MW

Samengestelde eenheden
Eenheden kun je combineren. Denk aan kilometer per uur, meter per 
seconde, m3 per uur of en gram per cm3.
Bij het rekenen met samengestelde eenheden kun je een 
verhoudingstabel gebruiken.

Thijs rijdt met een gemiddelde snelheid van 90 km per uur.
Bereken de snelheid in meter per seconde.

90 km = 90 000 meter en 1 uur = 3600 seconden. Thijs rijdt 
90 km per uur, dat is 90 000 meter in 3600 seconden,
of 90 000 : 3600 = 25 meter per seconde.
De snelheid is 25 meter per seconde.

Je kunt ook met een verhoudingstabel rekenen.

afstand
tijd

90 km = 90 000 meter
1 uur = 3600 seconde

25 meter
1 seconde

: 3600

: 3600

90 km per uur is 25 meter per seconde

DoEL

UITLEG

vooRbEELD

UITLEG

vooRbEELD
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 1 Reken uit.
Lisa rijdt met de auto 72 km/uur.
Bereken de snelheid in meter per seconde.

 2 Reken uit. Rond af op hele meters.
Om het verkeer veiliger te maken wordt 
geadviseerd om 2 seconden afstand te houden 
tot je voorganger.
Hoeveel afstand moet je tot je voorganger 
houden als je rijdt met een snelheid van 
120 km/uur?

 3 Reken uit.
Het wereldrecord hardlopen op de 100 meter staat op bijna 10 seconden.
Hoe hoog is dan de gemiddelde snelheid in km/uur?

 4 Reken uit.
Frans van Houten en Sven Kamphuis schaatsen over een afstand van 
1500 meter tegen elkaar. Op de eindstreep is Sven 0,02 seconden voor op 
Frans. Hoeveel cm is het verschil op de eindstreep? Ga er van uit dat hun 
snelheid 45 km per uur is.

 5 Reken uit. Rond af op hele liters.
Door een rivier stroomt 800 m3/minuut. Hoeveel liter is dat per seconde?

 6 Bereken. Rond af op één decimaal.
Tijdens een tennistoernooi wordt de service 
snelheid weergegeven. De spelers stonden 
tijdens de service op 20 meter afstand van 
elkaar.
a Bereken de service snelheid in m/s.

b Hoeveel seconden had deze speler om de 
service terug te slaan?

Volgafstand

2 seconden

72 km/u = 72 000 m/60 min = 1200 m/60 sec = 20 m/s

120 km/u ≈ 33,3 m/s dus 67 meter

100 m/10 sec = 600 m/min = 36 000 m/u = 36 km/u

45 km/u = 12,5 m/sec; 12,5 × 0,02 = 0,25 m = 25 cm

800 m³/min = 800 000 L/min = 13 333 L/sec

196 km/u = 196 000 m/u = 54,4 m/s

20 : 54,4 = 0,36 seconden
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 7 Kies de juiste foto.
De hoeveelheid suiker in cola is 120 gram per liter. 
Een klontje suiker weegt 3,9 gram.
Op welke foto zie je de juiste hoeveelheid suiker in een blikje cola van 33 cL?

 8 Reken uit.
Een verpleegster legt een infuus aan met een druppelsnelheid van 30 druppels 
per minuut. De vloeistof wordt in 4 uur ingebracht. Er gaan 20 druppels in een 
mL. Hoeveel mL vloeistof wordt ingebracht?

 9 Noteer de juiste eenheid.

De temperatuur in Celsius (°C) naar
graden Fahrenheit (°F) reken je
om met de formule:
aantal graden Fahrenheit =
aantal graden Celsius × 1,8 + 32

Op de foto zie je een thermometer met twee schaalverdelingen.
De linker schaalverdeling meet in Celsius en de rechter in Fahrenheit.
a Vul in de formule voor aantal graden Celsius 0 in en bereken het aantal 

graden Fahrenheit.

b Lees op beide schaalverdelingen de temperatuur af. Kloppen deze waarden 
met de getallen uit opgave a?

c Vul in de formule voor aantal graden Celsius 20 in. Bereken het aantal 
graden Fahrenheit.

d Kloppen de waarden uit c met de schaalverdelingen?

120 : 3,9 = 30,8 klontjes/L ; 30, 8 : (100 : 33) = 10,1 klontjes dus foto 3. 

30 × 60 × 4 = 7200 druppels; 7200 : 20 = 360 mL

0 × 1,8 + 32 = 32 ºF

Ja

20 × 1,8 + 32 = 68 ºF

Ja
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 10 Reken uit.
De marathon is een hardloopwedstrijd over een afstand van 42,195 km. 
Het wereldrecord bij de vrouwen staat op 2:15:25.
a Noteer het wereldrecord in seconden.

b Bereken de gemiddelde snelheid van deze marathonloopster in m/s. 
Rond af op 1 decimaal.

 11 Reken uit.
Een pak koffi e van 500 gram is 9,5 cm lang en 6 cm breed.
Koffi e weegt 997,5 mg per cm3.
Bereken de hoogte van het pak.

 12 Reken uit.
Een patiënt kreeg gedurende 2 uur en 20 minuten 2 liter/minuut zuurstof. 
Hoeveel liter zuurstof kreeg deze patiënt?

EXAMENoPDRAChT

Volgende afslag Op het navigatiesysteem kun je onder 
andere de snelheid, de afstand tot de plaats 
van bestemming en de afstand tot de 
volgende afslag afl ezen.
Na hoeveel minuten kun je de volgende 
afslag verwachten?

A28/E30100/100
52.4km32.5 

km

A27/E311 Utrecht

Knooppunt Gorinchem

A27/E311

Knooppunt Gorinchem

A27/E311

3F

2 uur en 15 min en 25 sec = 7200 sec en 900 sec en 25 sec = 8125 sec 

42 195 m/8125 sec = 5,2 m/sec

500 000 : 997,5 = 501,3 cm³

501,3 : 9,5 : 6 = 8,8 cm voor de hoogte

2 uur en 20 min = 140 min

140 × 2 = 280 L zuurstof

100 km/u ; 32,5 : 100 = 0,325 uur

0,325 × 60 = 19,5 min
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5.6  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 Reken uit.
Denise verkoopt hondenshampoo.
De inkoopprijs per liter is € 1,95.
Ze koopt een tank van 5 liter en verkoopt de 
shampoo in fl esjes van 50 cL à € 1,75. Hoeveel 
euro verdient Denise met een tank van 5 liter?

 2 Reken uit.
Bas vult een opblaaszwembad tot een diepte van 50 cm. De binnenmaten van 
het bad zijn 2,6 × 1,5 meter. Het water stroomt uit de kraan met een snelheid 
van 12 liter per minuut
Hoeveel uren en minuten duurt het voor het bad gevuld is?

 3 Bereken.
Controleer of het artikel de verspilling juist 
weergeeft. Een druppel water is ongeveer 
0,04 mL.

 4 Bereken.
Voor het branden van een cd kun je uit verschillende snelheden kiezen.
Bij enkelvoudige snelheid (1 ×) worden de gegevens met 150 KBps 
(kilobyte per seconde) op een cd geschreven, met 2 × is dat 300 KBps enz…
Hoeveel minuten en seconden duurt het voor je een cd van 630 MB met een 
snelheid van 24 × gebrand hebt?

DoEL

Waterslurpers zelf voorkomen
Door lekkende kranen te repareren kun je ook 
veel water besparen. Een kraan die tien 
druppels per minuut lekt, verspilt op jaarbasis 
200 liter water.

5 × 1,95 = € 9,75 kosten inkoop

5 L = 500 cL; 500 : 50 = 10 fl esjes

10 × 1,75 = € 17,50 dus € 7,75 winst

inhoud: 0,5 × 2,6 × 1,5 = 1,95 m³ = 1950 dm³ = 1950 L

1950 : 12 = 162,5 minuten = 2 uur en 43 minuten

10 × 60 × 24 × 365 = 5 256 000 druppels/j

5 256 000 × 0,04 = 210 240 mL ≈ 210 L

150 × 24 = 3600 KBps = 3,6 MBps; 630 : 3,6 = 175 sec = 2 min en 55 sec
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 5 Bereken.
Marscha maakt een magneetbord, waarop 
precies negen A4-tjes passen (drie naast elkaar 
en drie boven elkaar). Een A4-tje is 30 × 20 
cm. Zij zaagt hiervoor een plaat MDF op maat 
en verft die met magneetverf. Ten slotte maakt 
ze een lijst om het bord (vier delen in verstek 
gezaagd).
a Bereken de maten van de plaat.

b Hoeveel cm lijst moet Marscha kopen?

 6 Reken uit.
Een bedrijf dat ijsbanen verhuurt, vult een 
opvouwbare aluminium bak met water en 
koelt het water met een vriesmachine.
Voor de hoeveelheid water die nodig is, 
hanteert het bedrijf 1000 liter per 10 m2. 
Een gemeente huurt een baan van 20 bij 30 m.
a Hoeveel liter water wordt voor deze ijsbaan 

gebruikt?

b De vriesmachine kan 50 liter water per 
minuut bevriezen. Hoelang duurt het 
voordat al het water bevroren is?

 7 Bereken.
Een balpenfabrikant geeft aan dat hun pennen 
een inktverbruik hebben van 0,15 mL per km. 
De inkt zit in een cilindervormig buisje met 
een binnendiameter van 2 mm. Het buisje is 
over een lengte van 12 cm gevuld. De fabrikant 
adverteert met de tekst hiernaast.
Bereken welk getal hier moet staan.

inhoud cilinder =
3,14 × straal × straal × lengte

12 cm

Met onze balpennen kun je een onafgebroken
streep van ………………km trekken.

3 × 20 cm bij 3 × 30 cm = 60 cm bij 90 cm

2 × 60 + 2 × 90 = 300 cm

20 × 30 = 600 m³; 600 : 10 = 60

60 × 1000 = 60 000 L

60 000 : 50 = 1200 min = 20 uur

3,14 × 1 × 1 × 120 = 376,8 mm³ inkt

376,8 mm³ = 0,3768 cm³ (= mL)

0,3768 : 0,15 = 2,512 km
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 8 Reken uit.
Een fl essenband in de supermarkt is een 
rubberen band in de vorm van een rechthoek 
van 950 mm breed. Deze band wordt 
gespannen om rollen aan het begin en het eind 
van de baan.
a Een sinasfl es heeft een diameter van 10 cm.
 Hoeveel fl essen kunnen maximaal op de 

fl essenband staan?

b De fl essenband moet vervangen worden. 
Bereken de totale lengte van de rubberen 
band.

 9 Reken uit.
In de tabel zie je met welke snelheid data op 
een schijfje gebrand wordt.
a Hoeveel keer brandt een BluRay brander 

data sneller dan een cd-brander?

b Hoeveel minuten duurt het branden van 
een fi lm van 24,3 GB op BluRay met een 
snelheid van 4 ×?

 10 Reken uit.
Bij Lobith heeft de Rijn een stroomsnelheid van 1,5 m/s. De gemiddelde 
waterafvoer is hier 2300 m3/s. De hoeveelheid zand en klei die door de Rijn 
meegevoerd wordt, is bij Lobith 3,25 megaton per jaar. 
(1 megaton = 1000 ton)
Hoeveel kg zand en klei stroomt er per seconde voorbij Lobith?

120 mm

3600 mm

De omtrek van een cirkel bereken
je met 3,14 × diameter

brandsnelheid cd in kB/s BluRay in MB/s
1 × 150 4,5
2 × 300 9,0
4 × 600 18,0
8 × 1200 36,0

950 mm = 95 cm; 95 : 10= 9,5, dit zijn 9 fl essen

3600 mm = 360 cm; 360 : 10 = 36 fl essen

Dus 9 fl essen breed en 36 fl essen lang.

9 × 36 = 324 fl essen

3,14 × 120 = 376,8 mm; (2 × 3600 + 376,8 =)

7576,8 mm = 7,5768 m rubberband

4500 : 150 = 30 maal sneller

24,3 GB = 24 300 MB; 24 300 : 18 = 1350 sec

1350 seconden = 22 minuten en 30 seconden

3,25 megaton/j = 3250 ton/j = 3 250 000 kg per jaar = 8904,1 kg per dag

= 371 kg per uur = 0,1 kg per sec
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 11 Reken uit.
Het grind op de foto weegt 1430 kg/m3. In een 
zak zit 17,5 liter grind. Op de pallet liggen zes 
lagen van elk 6 zakken.
Hoeveel kg grind ligt op de pallet?

 12 Reken uit.
Vurenhout weegt 0,58 gram/cm3.
a Hoeveel kg weegt een balk?

b Thijs koopt voor € 100,- vurenhouten 
balken. Kan Thijs de balken in een keer naar 
de auto sjouwen? Licht je antwoord toe.

 13 Reken uit.
Metselspecie bestaat uit 3 delen metselzand en 
1 deel cement. Per kg metselspecie voeg je 
0,16 liter water toe. Metselzand weegt 
1,39 kg/liter en cement 1,25 kg/liter. 
Water weegt 1 kg per liter.
a Hoeveel liter is de inhoud van een zak 

metselzand? Rond af op een heel getal.

b Hoeveel liter cement voeg je bij een volle 
zak metselzand?

c Hoeveel kg weegt het mengsel van een hele 
zak metselzand en het benodigde cement 
samen?

d Hoeveel liter water voeg je toe aan het 
geheel?

e Hoeveel kg metselspecie kan er gemaakt 
worden van een hele zak metselzand?

36 × 17,5 = 630 L = 630 dm³ = 0,630 m³

0,63 × 1430 = 900,9 kg

3,4 × 3,4 × 210 = 2427,6 cm³

2427,6 × 0,58 ≈ 1408 gr ≈ 1,4 kg

(100 : 5) × 1,4 = 28 kg, kan in 1 keer

25 : 1,39 ≈ 18 L

18 : 3 = 6 L cement

6 × 1,25 + 25 = 32,5 kg

0,16 × 32,5 = 5,2 L water

32,5 + 5,2 = 37,7 kg metselspecie
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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 Reken uit.
In de tekening zie je een wandrek.
Alle randen aan de buitenkant worden 
gefi neerd om het hout te beschermen tegen 
vocht.
Hoeveel cm fi neer is nodig?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 5.1.

 2 Reken uit.
Josine koopt vuren vloerdelen voor haar 
woonkamer. De woonkamer heeft de 
afmetingen 6,25 meter bij 3,40 meter.
a Hoeveel pakken vloerdelen heeft ze nodig?

b Hoeveel vloerdelen zitten er in een pak?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 5.2.

 3 Reken uit.
Jennie vult een perk van 90 × 50 × 20 cm met 
tuinaarde. Hoeveel zakken tuinaarde heeft 
Jennie nodig?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 5.3.

DoEL

800

100

100

Maten in mm

Vloerdelen: vuren
Adviesprijs per pak:

€ 35,26
Afm. (d × b): 15 × 150 mm. Lengte 189 cm
Pakinhoud = ca 1,70 m²

grote plank: (2 × 100) + (2 × 800) = 1800 mm

4 plankjes: 4 × (3 × 100) = 1200 mm

1800 + 1200 = 3000 mm = 300 cm

opp kamer: 6,25 × 3,40 = 21,25 m²

21,25 : 1,70 = 12,5 pakken dus 13 pakken

1 deel: 0,15 × 1,89 = 0,2825 m²

1,7 : 0,2825 ≈ 6, dus 6 delen per pak

9 × 5 × 2 = 90 dm³ = 90 L

90 : 40 = 2,25 dus 3 zakken
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 4 Reken uit.
Met hoeveel tijdsverschil verbrak het Thaise 
echtpaar het oude Duitse record?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 5.4.

 5 Reken uit.
Op het navigatiesysteem zie je de verwachte 
tijdsduur voor de route naar Huizen.
Met welke gemiddelde snelheid heeft het 
navigatiesysteem gerekend?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 5.5.

 6 Bereken.
Jos teelt aardbeien op een veld van 7 × 5 meter. 
Om de grond vruchtbaarder te maken gebruikt 
hij organische bodemvoeding.
Hij heeft nog een zak van 7,5 kg staan.
Heeft Jos genoeg aan deze zak voeding?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 5.6.

 7 Reken uit.
In het binnenvaartschip van Corné kan maximaal 2 664 ton dieselolie 
vervoerd worden. Dieselolie weegt 0,84 kg/liter.
a Hoeveel liter dieselolie kan dit schip maximaal vervoeren? 

Rond je antwoord af op hele liters.

b Het leegpompen van het schip gaat met een snelheid van 1000 m3/uur. 
Hoelang duurt het leegpompen van een volle lading diesel?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 5.6.

Een Thais echtpaar heeft een nieuw 
wereldrecord zoenen op zijn naam gezet.
Ekkachai en Laksana Tiranarat wisten hun 
lippen 46 uur, 24 minuten en 9 seconden 
op elkaar te houden. Het oude record was 
in handen van twee Duitsers, die in 2009 
een tijd van 32:07:14 neerzetten.

14 uur, 16 minuten en 55 seconden

1:36 = 96 min = 1,6 uur

162 : 1,6 = 101,25 km/u

opp veld: 7 × 5 = 35 m²; per m² 0,2 kg

35 × 0,2 = 7 kg voeding, dus genoeg

2664 ton = 2 664 000 kg olie; 2 664 000 : 0,84 = 3 171 429 L 

3 171 429 dm³ = 3 171,429 m³  3171,429 : 1000 = 3,171 = 3 uur en 10 min

© Noordhoff Uitgevers bv 153

5  METEN



154

EXTRA oEFENINGEN

Je kunt ook extra oefenen via NU Rekenen online.

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

 1 Bereken.
Soms wordt de maat van fi etsbanden in inches 
aangegeven. 1 inch ≈ 2,54 cm.
Zo’n bandenmaat bestaat uit drie getallen: 
bijvoorbeeld 28 × 1½ × 1½.
De buitendiameter van de band is 28 inch, 
de hoogte en breedte van de band zijn 1½ inch.
Hoeveel cm is de diameter van de velg?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 5.1.

 2 Bereken.
Hoeveel meter is de omtrek van de fi etsband in 
opgave 1? 

Deze opdracht hoort bij paragraaf 5.1.

 3 Reken uit.
Peter stuurt zijn printer op naar de fabrikant.
De originele verpakking heeft hij weggegooid, 
dus bestelt hij een passende doos. Op internet 
vindt hij een bedrijf dat dozen op maat maakt 
en verstuurt. Het bedrijf maakt dozen uit een 
stuk karton.
a Welke maten heeft de doos die Peter bestelt?

b Welke maten heeft het stuk karton waaruit 
de doos gemaakt wordt? Maak zo nodig een 
schetsje van de uitslag. Je hoeft geen 
rekening te houden met plakrandjes. 

c Hoeveel cm2 karton wordt voor de doos 
gebruikt?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 5.2.

DoEL

bu
ite

nd
ia

m
et

er
 2

8’
’

velg

omtrek = 3,14 × diameter

Maat bepalen
Om de juiste doosmaat te bepalen
meet u de buitenmaten van uw
product. Bij onregelmatig gevormde
producten: leg bijv. een boek op het
product om het hoogste/breedste punt
te meten.
Tel bij alle buitenmaten 5 mm extra
op voor bubbeltjesfolie.

22 cm

55 cm

45 cm

(28 – 2 × 1,5) × 2,54 = 63,5 cm

3,14 × (28 × 2,54) = 223,3 cm

22,5 cm × 55,5 cm × 45,5 cm

bijvoorbeeld 136 cm bij 100,5 cm

136 × 100,5 = 13 668 cm²
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 4 Reken uit.
Een thermoskan voor koffi e bestaat uit twee 
cilinders. De koffi e zit in de binnenste cilinder.
Deze heeft een diameter van 6 cm en een 
hoogte van 18 cm.
Hoeveel kopjes koffi e van 150 mL kun je uit 
deze kan schenken?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 5.3.

 5 Reken uit.
Esther Vergeer is rolstoeltennisster en won vijf 
keer goud op de Paralympics, de Olympische 
Spelen voor sporters met een beperking. 
Ze sloeg de tennisbal soms met 140 km/uur 
over het net.
Over hoeveel seconden is zo’n bal aan de 
andere kant van de baan?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 5.4.

 6 Reken uit.
De zon slingert soms grote hoeveelheden geladen deeltjes het heelal in. 
De deeltjes botsen met een snelheid van 2000 km/s op de atmosfeer van de 
aarde. De energie die hierbij vrijkomt, zien wij als poollicht. De afstand naar 
de zon is 150 miljoen km.
Bereken hoelang de reis van een geladen deeltje naar de aarde duurt.

Deze opdracht hoort bij paragraaf 5.5.

 7 Reken uit.
Frans verkoopt zijn collectie van 90 dvd’s aan 
Els. Een dvd inclusief doosje weegt 140 gram. 
De afmetingen van een dvd-doosje zijn 
14 × 137 × 192 mm. Els wil graag dat Frans de 
dvd’s opstuurt. Frans heeft hiervoor de keuze 
uit twee postbedrijven.
a Kan Frans de hele collectie in één doos 

versturen?

b Welk postbedrijf is voor Frans het 
voordeligst?

Deze opdracht hoort bij paragraaf 5.6.

inhoud van een cilinder =
3,14 × straal × straal × hoogte

8,23 m

10,97 m

11,89 m

6,40 m

max. 15 kg
Postbedrijf B
0 – 5 kg
5 – 10 kg
10 – 30 kg

Postbedrijf A 
maten (cm)

80 × 50 × 20

30 × 20 × 20
60 × 50 × 50
150 × 75 × 50

prijs

9,95

2,95
5,75

12,25

3,14 ×3 × 3 × 18 = 508,68 cm³ = 508,68 mL

508,68 : 150 = 3,4 kopjes koffi  e

140 km/u = 38,9 m/sec; de baan is 23,78 m

23,78 : 38,9 = 0,61 seconden

150 000 000 : 2000 = 75 000 sec = 20 uur en 50 minuten

ja, gewicht en maat past

postbedrijf A (pakket is 63 × 27,4 × 19,2; 12,6 kg)
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