
 

 

Mensa SlimmerIQuiz Lite 2021

De antwoorden

vraag 1

 
paars – rood + geel =
groen 

vraag 2

 

Tafel dekken   5 minuten
Groenten snijden en in de schaal 10 minuten
Oven voorverwarmen   5 minuten
Groenteschotel  in de oven 30 minuten
Vlees bakken in de koekenpan 15 minuten
 

Voor het avondeten maakt José een ovenschotel van groenten en 
bakt ze een lekker stukje vlees. Zij weet uit ervaring hoe lang alles 
duurt. Dat staat hierboven. Als José om 17.50 begint, hoe laat kan 
ze dan, op zijn vroegst, aan tafel?

18.30

vraag 3

 

Er moet een 4 staan. Ieder getal is de optelling van 
het aantal zijden van de figu(u)r(en) waarin het zich 
bevindt.

vraag 4

 

2 x 4 – 5 = 8 – 5 = 3

vraag 5

 

A. Met een rap pedaal fietste hij naar de groenteboer.
aardappel

B. De man in het gips at lange slierten.
spaghetti

C. Frans, Dirk en Jolanda dronken cola.
     frisdrank
(het thema was eten en drinken, in dat jaar) 



vraag 6

 

zien staat tot kijken 
als 

horen staat tot luisteren 
als 

ruiken staat tot …….

Ik ga even de ruimte nemen om dit rustig uit te leggen. 
Samen met een Neerlandicus heb ik de volgende uitleg 
geformuleerd: 

vraag 6

 

Kijk naar deze twee teksten:
Ik ga naar deze bloem kijken en goed luisteren of er 
geen bij in zit. Als dat zo is ga ik er aan ruiken en voelen 
of het een echte bloem is, of niet. Tenslotte laat ik mijn 
kleine broertje proeven, want dat ga ik echt niet zelf 
doen.
Ik kan aan de bloem zien en horen dat er geen bij in zit. 
Ik kan ruiken dat het van plastic gemaakt is en ik kan ook 
duidelijk de gietnaad voelen. Mijn broertje kon het ook 
proeven dat het niet een echte bloem was, plastic 
smaakt blijkbaar niet zo lekker als echte tulpen. 

vraag 6

 

zien staat tot kijken 
als 

horen staat tot luisteren 
als 

ruiken staat tot ruiken

Blijkbaar zijn alleen de zintuigen zien en horen specifiek 
in het verschil tussen “je best doen om de waarneming te 
doen” en “de waarneming doen”.

vraag 7

 

Op hoeveel manieren kun je drie gehele getallen 
vermenigvuldigen met 24 als resultaat?
24 x 1 x 1 = 24 1
3 x 4 x 2 = 24 2
1 x 2 x 12 = 24 3
1 x 3 x 8 = 24 4
1 x 4 x 6 = 24 5
2 x 6 x 2 = 26 6
Mocht je ook met negatieve getallen gewerkt hebben, dan 
komen er 16 bij en is het antwoord 22. Het antwoord 6 en 
het antwoord 22 zijn allebei goed gerekend. 

vraag 8

 

 rondedans             donderdag               t(h)eekopje

vraag 9

 

e e n

e  r

l v g

l d v

e  e

g e r

v d e

l  e

r n e

verlegen            geleverd               verdelen



vraag 10

 

B. Pas op voor vliegende 
olifanten.

Een driehoeksbord is een 
waarschuwingsbord.

Einde van de quiz

Vond je de quiz leuk? Zorg dat je op de hoogte blijft 
van de SlimmerIQuiz door je in te schrijven voor 
onze nieuwsbrief op onze website 
www.slimmeriquiz.nl.

Inschrijven betekent niet automatisch dat je mee 
gaat doen, maar wel dat je weet wanneer het 
SlimmerIQuiz seizoen weer begint. 

We hopen je snel terug te zijn bij de Mensa 
SlimmerIQuiz!

 


