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Beste leerling,

Voor je liggen de opgaven van de voorronde van de Neder-
landse Aardrijkskunde Olympiade. Het lijkt een beetje op een 
eindexamen, maar eigenlijk is het een stuk leuker dan dat. In de 
aankomende opgaven zal je aan de slag gaan met allerlei kanten 
van het leuke, veelzijdige vak aardrijkskunde: van cultuur, tot 
politiek en fysische natuur. Daarnaast valt er ook nog iets te win-
nen als je deze bijzondere opgaven goed weet op te lossen; de 
top van Nederland zal het tegen elkaar opnemen in de nationale 
finale. Dat is een gezellige tijd waarin je allemaal leerlingen uit 
alle hoeken van Nederland zal leren kennen die, net als jij, een 
talent voor aardrijkskunde hebben. Een onvergetelijke ervaring 
is het zeker. Misschien maak je daar wel, net als ik, een aantal 
vrienden voor het leven. En wie weet, in een jaar als dit weten 
we natuurlijk niks zeker, zit er wellicht nog wel een internationale 
ronde voor jou in het verschiet! Maar goed, laten we eerst maar 
eens beginnen met deze voorronde: laat ze maar eens zien wat 
een goede geograaf jij bent. Ik wens je veel succes, leerzame 
momenten en vooral heel veel plezier tijdens deze toets!

Nora Schreuder,

Oud-leerlinge 6VWO Minkema College te Woerden, schooljaar 
2019-2020; Twee-malig Nederlands finalist en bronzen medaille-
winnaar bij de iGeo 2019 in Hong Kong
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Aanwijzingen voor de kandidaten 
 
 
Deze toets bestaat uit vier vraagstukken, elk met een aantal deelvragen. 
 
Het totaal aantal te behalen scorepunten is 50. 
 
A Tien meerkeuzevragen      10p 
B De verspreiding van COVID-19     13p 
C Von Humboldt en de Chimborazo     14p 
D Muistromen         13p 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden en dergelijke) dan 
worden gevraagd. Als bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je 
geeft meer dan twee redenen, worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 
 
Bij de ‘uitlegvragen’ wordt gelet op de volledigheid van de uitleg. Bij een 
volledige uitleg moet je een oorzaak en een gevolg daarvan geven. Voor 
zo’n volledige uitleg krijg je 2 scorepunten. Voor een uitleg die gedeeltelijk 
juist is, kan de beoordelaar 1 scorepunt toekennen. Zorg dat je uitleg zo 
beknopt mogelijk is. 
Bij ‘beredeneer-’ en ‘beschrijfvragen’ moet je antwoord meestal bestaan 
uit een aantal stappen. Aan het aantal scorepunten kun je zien hoeveel 
stappen gegeven moeten worden. 
 
Schrijf alle antwoorden met het bijbehorend nummer op je antwoordblad.  
Gebruik voor elk vraagstuk (A tot en met D) een nieuw antwoordblad. 
 
Gebruik bij deze toets De Grote Bosatlas (55e editie) of Alcarta (1e editie) 
en het bijgeleverde bronnenboekje. Bij elke vraag kun je desgewenst 
gebruik maken van een atlas. Schrijf bovenaan je antwoordblad de naam 
van de atlas die je gebruikt hebt.   
Bij elk vraagstuk begint de nummering van de bronnen met 1. De bronnen 
zijn dus niet doorgenummerd. 
 
Het gebruik van kladpapier, rekenmachine, geodriehoek / liniaal en 
woordenboek is toegestaan. 
 
Je hebt voor deze toets 120 minuten de tijd. 
 
 
Succes! 
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A Tien meerkeuzevragen 
 
Bij dit vraagstuk horen de bronnen in het bronnenboekje bij A. 
Je mag bij deze tien meerkeuzevragen een atlas gebruiken. 
 
Gebruik bron 1. 

1p 1 In welke rij staan de continenten juist? 
 

 P Q R S T 
A  Afrika Azië Europa Latijns-Amerika Oceanië 

B  Afrika Azië Latijns-Amerika Oceanië Europa 

C  Afrika Azië Oceanië Europa Latijns-Amerika 

D  Azië Afrika Europa Latijns-Amerika Oceanië 

E  Azië Afrika Latijns-Amerika Oceanië Europa 

F  Azië Afrika Oceanië Europa Latijns-Amerika 
 
Gebruik bron 2.  
In de volgende twee uitspraken ontbreekt een woord. 
Uitspraak 1: de ITCZ bevindt zich in bron 2 op het … halfrond.  
Uitspraak 2:  de passaatwinden ten zuiden van de ITCZ komen uit het 

zuid... . 
1p 2 Welke woorden moeten worden ingevuld bij de uitspraken? 

 
 bij uitspraak 1 bij uitspraak 2 
A  noordelijk oosten 

B  noordelijk westen 

C  zuidelijk oosten 

D  zuidelijk westen 
 
Gebruik bron 3. 

1p 3 Wat is het onderwerp van de kaart in bron 3? 
A grootste etnische groep per land 
B grootste handelspartner per land 
C herkomst meeste toeristen per land 
D meeste vluchtverbindingen tussen de landen 
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Gebruik bron 4.  
Bron 4 laat een protest zien van bewoners van het Amazonegebied in 
Ecuador. Bij dit protest botsen belangen uit verschillende dimensies met 
elkaar. 

1p 4 Welke combinatie van botsende belangen is juist? 
 
A  sociaal-cultureel en economie ↔ politiek en natuur 

B  politiek en economie ↔ sociaal-cultureel en natuur 

C  politiek, sociaal-cultureel en 
economie 

↔ natuur 

D  politiek, economie en natuur ↔ sociaal-cultureel 
 
Gebruik bron 5. 
Afhankelijk van de overheersende windrichtingen ontstaan verschillende 
soorten duinen. 

1p 5 Bij welke letter staan de windrichtingen juist? 
 
 sterduinen barchaanduinen lineaire duinen 
A  een overheersende 

windrichting 
twee overheersende 
windrichtingen 

variabele 
windrichtingen 

B  een overheersende 
windrichting 

variabele 
windrichtingen 

twee overheersende 
windrichtingen 

C  twee overheersende 
windrichtingen 

een overheersende 
windrichting 

variabele 
windrichtingen 

D  twee overheersende 
windrichtingen 

variabele 
windrichtingen 

een overheersende 
windrichting 

E  variabele 
windrichtingen 

een overheersende 
windrichting 

twee overheersende 
windrichtingen 

F  variabele 
windrichtingen 

twee overheersende 
windrichtingen 

een overheersende 
windrichting 

 
Gebruik bron 6. 
Bron 6 laat een klimaatdiagram zien van een hoofdstad van een  
Zuid-Amerikaans land.  

1p 6 Van welke hoofdstad is het klimaatdiagram? 
A Buenos Aires 
B Caracas 
C Lima 
D Santiago 
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Gebruik bron 7.  
Over bron 7 worden twee uitspraken gedaan.  
Uitspraak 1:  in de landen Senegal, Sierra Leone en Namibië is de 

inkomensongelijkheid tussen 1990 en 2015 kleiner 
geworden.  

Uitspraak 2:  in Taiwan is het inkomen zowel in 1990 als in 2015 het 
meest gelijk onder alle inwoners verdeeld. 

1p 7 Wat is juist? 
A Alleen uitspraak 1 is juist. 
B Alleen uitspraak 2 is juist. 
C Uitspraak 1 en uitspraak 2 zijn juist. 
D Uitspraak 1 en uitspraak 2 zijn onjuist.  
 
Gebruik bron 8. 
In de bron is een deel van de Maas te zien in 1988 en in 2019.  

1p 8 Welke maatregel is hier genomen in het kader van het 
overheidsprogramma Ruimte voor de Rivier? 
A aanleggen van een nevengeul  
B dijkverlegging  
C verwijderen van obstakels  
D uiterwaardvergraving 
 
Gebruik bron 9. 
In de doorsnede van bron 9 staan met de letters A tot en E vijf 
geologische eenheden weergegeven. 

1p 9 Wat is van oud naar jong de juiste volgorde van deze geologische 
eenheden? 
A A - E - D - C - B  
B C - B - A - D - E  
C C - D - B - A - E  
D D - C - B - A - E 
E D - E - A - B - C 
 
Gebruik bron 10. 

1p 10 In welk Afrikaans land zijn de foto’s in bron 10 genomen? 
A Angola 
B Ethiopië 
C Madagaskar 
D Zuid-Afrika 
 
 
 
 



 
Opgavenboekje Voorronde 6 

B De verspreiding van COVID-19 
 
Bij dit vraagstuk horen de bronnen in het bronnenboekje bij B. 
 
Gebruik de bronnen 1 en 2. 
Ongeveer 100 jaar voordat COVID-19 de wereld in zijn greep had, 
verspreidde de Spaanse griep zich over de wereld.  
Stelling: “COVID-19 kan uiteindelijk meer slachtoffers maken dan de 
Spaanse griep.” 

2p 11 Geef twee argumenten voor deze stelling, elk vanuit een andere dimensie. 
 
Gebruik de bronnen 1 en 2. 
De ruimtelijke verspreiding van virussen zoals COVID-19 en de 
Spaanse griep volgt het principe van een hub and spoke netwerk.  

2p 12 Beschrijf in twee stappen de ruimtelijke verspreiding van het  
COVID-19-virus als hub and spoke netwerk.  
 
Nieuw-Zeeland kon het virus snel onder controle krijgen en had in het 
najaar van 2020 relatief weinig geregistreerde COVID-19-besmettingen 
(zie bron 1). 

2p 13 Beredeneer met een gebiedskenmerk dat Nieuw-Zeeland het aantal 
COVID-19-besmettingen relatief snel onder controle kon krijgen. 
 
Het aantal geregistreerde COVID-19-besmettingen in Afrika is relatief laag 
(zie bron 1). Wel is de verwachting dat in Afrika de gevolgen van de pandemie 
groter zullen zijn dan in centrumgebieden.  

4p 14 Geef  
− twee redenen waarom het aantal geregistreerde COVID-19-

besmettingen in Afrika laag is; 
− twee redenen waarom de gevolgen van COVID-19-pandemie in Afrika 

groter zullen zijn dan in centrumgebieden. 
 
Het Financiële Dagblad kopte in maart 2020 “Fragiele ketens: hoe het 
coronavirus ook de globalisering infecteert”. In dit artikel werd de vraag 
gesteld of COVID-19 een golf van de-globalisering inluidt.  

3p 15 Beredeneer dat anders-globalisten de COVID-19-pandemie kunnen 
gebruiken om hun standpunt over globalisering duidelijk te maken. 
Geef vervolgens een reden waarom het onwaarschijnlijk is dat deze 
pandemie een golf van de-globalisering zal inluiden. 
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C Von Humboldt en de Chimborazo 
 
Bij dit vraagstuk horen de bronnen in het bronnenboekje bij C. 
 
Gebruik bron 1 en de atlas. 
De Chimborazo is een vulkaan in het Andesgebergte. In grote delen van 
de Andes komen geen vulkanen voor. Dat heeft te maken met de daar 
voorkomende vlakke subductie: de Nazcaplaat schuift over grote stukken 
vrijwel horizontaal onder de Zuid-Amerikaanse plaat. 

2p 16 Geef een oorzaak van 
− de vlakke subductie van de Nazcaplaat; 
− het ontbreken van vulkanen bij vlakke subductie. 

 
Gebruik bron 1 en de atlas. 
Toen Von Humboldt de Chimborazo beklom, werd gedacht dat dit de 
hoogste berg ter wereld was. Dit bleek niet zo te zijn. De top van de 
Chimborazo ligt wel verder van het middelpunt van de aarde verwijderd 
dan de top van de Mount Everest.  

2p 17 Leg dit uit door in te gaan op de breedteligging van de Chimborazo en de 
Mount Everest. 
Je uitleg moet een oorzaak-gevolgrelatie bevatten. 
 
Gebruik bron 2 en de atlas.  
Tijdens de beklimming van de Chimborazo stelde Von Humboldt vast dat 
op verschillende hoogtes planten voorkwamen die bekend waren van 
andere breedtegraden. Von Humboldt leidde hieruit af dat het voorkomen 
van planten bepaald wordt door de fysisch-geografische omstandigheden 
ter plekke. Dit werd ruim honderd jaar later door Vladimir Köppen verder 
uitgewerkt. 

2p 18 Geef de twee factoren die volgens Von Humboldt en Köppen bepalend 
zijn voor het mondiale spreidingspatroon van planten. 
 
Gebruik bron 2 en de atlas. 
De vegetatiegordels op de Chimborazo in de Andes liggen evenwijdig aan 
de hoogtelijnen. De vegetatiegordels in de Himalaya liggen dat niet. 

2p 19 Leg dit uit. 
Je uitleg moet een oorzaak-gevolgrelatie bevatten. 
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Gebruik de bronnen 2 en 3. 
In de tijd van Von Humboldt werd aangenomen dat alleen de 
breedteligging van invloed was op de temperatuur. Von Humboldt maakte 
een wereldkaart met isothermen en constateerde dat breedteligging niet 
de enige factor kon zijn die invloed had op de temperatuur. 

2p 20 Geef aan welke twee factoren nog meer van invloed zijn op de ligging van 
de isothermen. 
 
Von Humboldt zag als eerste de natuur als een samenhangend geheel. 
Op zijn reis door het huidige Venezuela vertelden bewoners hem dat na 
houtkap het Valenciameer opdroogde.  

2p 21 Leg uit dat houtkap leidde tot het opdrogen van het Valenciameer. 
Je uitleg moet een oorzaak-gevolgrelatie bevatten. 
 
De afgelopen jaren hebben twee onderzoeksteams de beklimming van de 
Chimborazo opnieuw gedaan. Beide teams kwamen tot de conclusie dat 
de vegetatiegordels zo’n 200 meter zijn opgeschoven sinds 1802. 

2p 22 Geef aan 
− in welke richting de vegetatiegordels op de vulkaan zijn opgeschoven; 
− dat deze verandering de drinkwatervoorziening in de omgeving van de 

vulkaan in gevaar brengt. 
 
 

D Muistromen 
 
Bij dit vraagstuk horen de bronnen in het bronnenboekje bij D. 
 
Gebruik bron 1. 
Foto a is genomen op Texel en foto b vlak bij Den Haag. Op de foto’s zijn 
maatregelen van dynamische kustbeheer zichtbaar. 

4p 23 Beredeneer waarom sprake is van dynamisch kustbeheer 
− bij foto a op Texel; 
− bij foto b bij Den Haag. 
 
Gebruik bron 2. 
Op de foto is een muistroom bij een zachte kust te zien. Muistromen 
ontstaan niet alleen bij zachte kusten, maar kunnen ook bij harde kusten 
ontstaan.  

2p 24 Geef aan  
− wat het verschil is tussen een harde kust en een zachte kust; 
− waardoor ook bij harde kusten muistromen kunnen ontstaan. 
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Gebruik bron 2. 
De reddingsbrigade raadt aan om in zee alleen op plekken te gaan 
zwemmen waar de golven breken. Dit is vaak de veiligste plek om te 
zwemmen. 

2p 25 Geef twee oorzaken waardoor juist deze zone de veiligste plek is om te 
zwemmen. 
 
Gebruik bron 2 en bron 3. 
Zwemmen tijdens sterke zeewaartse muistromen is onveilig. Zeker bij een 
bepaalde windrichting worden muistromen sterker. 

3p 26 Geef  
− de letter uit de getijgrafiek waarbij de muistroom het sterkst is;  
− de windrichting waarbij zeewaartse muistromen versterkt worden; 
− bij een van de andere letters aan waarom zwemmen dan veiliger is.  
 
Gebruik bron 4. 
Stel je voor dat je tijdens het zwemmen in zee in een mui terecht bent 
gekomen. 

2p 27 Neem de tekening uit bron 4 over op je antwoordblad. 
Geef in deze tekening met pijlen aan hoe je je het beste uit de mui kan 
redden.  









Leefbaarheid
Moeten we voor frisse lucht 
in de wolken gaan wonen?
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