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Rekent der mar nie op.… 

 

Ties, Fien en Wim willen naar D’n Elzenburg om lekker carnaval te gaan vieren. Ze hebben 

samen  

€ 12,00 mee gekregen om munten te kopen voor limonade en snoep. De munten kosten 

vijftig eurocent. Hoeveel munten kunnen ze ieder kopen? 

___________________________________________________________________________ 

 

Frisdrank kost 2 munten en snoep 1 munt. Fien drinkt 3 glazen cola. Hoeveel stuks snoep 

kan zij nu nog halen? 

___________________________________________________________________________ 

 

Het mobiele telefoonnummer van de vader van Wim  staat op zijn arm geschreven. Uit hoeveel 

cijfers bestaat dat?  

___________________________________________________________________________ 

 

D’n Dommeldurper moet worden rond gebracht. Voor Ties liggen 440 exemplaren klaar om rond te 

brengen. Hij brengt 40 stuks per uur rond. Hoeveel uur heeft hij nodig om ze allemaal rond te brengen? 

___________________________________________________________________________ 

 

Wim zegt dat hij Ties wel mee wil helpen. Hij doet er net zo lang over als Ties. Hoeveel uur 

doet ieder er over?  

___________________________________________________________________________ 

 

Sjors wil voor zijn vriendenclub wel de toegangskaarten halen voor het Tonpraoten. Ze kosten € 8,00 

voor 1 avond. Zijn club bestaat uit 11 leden. Hoeveel geld heeft hij nodig? 

___________________________________________________________________________ 

 

Na Deun en Deinder veur de Keinder zijn er 670 limonadeglazen gebruikt. Alle glazen moeten 

opgeruimd worden in dozen van 11. Hoeveel dozen heb je nodig? 

___________________________________________________________________________ 
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Bart gaat drinken halen voor Prins en Gevolg. Zelf wil Bart cola, Noud wil dat ook, Jos wil sinas. 

Patrick wil spa rood, net als Pieter-Bas, Anton en Antoine. Veldwachter Janus Vattum lust graag 

appelsap; Burgervaojer Ties houdt het bij sinaasappelsap terwijl de 

Hofnar graag 7-Up lust. Prins Alfredo komt voorbij en die wil Spa 

blauw, net als Meneer de Adjudant, Corné en Hans die van al dat 

dansen dorst hebben gekregen. De Durps pensionaris hoort dat er 

drinken wordt gehaald en vraagt om een glas cola. Bart gaat de 

drankjes halen op een dienblad waar tien drankjes op passen. Passen 

alle drankjes op het dienblad? 

___________________________________________________________________________ 

 

Hoeveel dienbladen heeft Bart nodig om alle drankjes op te halen?  

___________________________________________________________________________ 

 

De Prins en zijn gevolg hebben afgesproken om 11.00 uur voor ’t Prinsenhof. De 

Prins moet vanaf zijn huis 5 minuten rijden met de hofauto, de Hofnar doet er 

op de fiets 7 minuten over. Veldwachter Janus Vattum is er altijd in drie 

minuten, maar heeft ook nog tien minuten extra nodig om de prinsenwagen op 

te halen. 

Hoe laat moet iedereen vertrekken?  

De Prins om _________________________________________________ 

De Hofnar om _______________________________________________ 

Janus Vattum om _____________________________________________ 


