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Nieuwsrekenprijsvraag Slot Loevestein - week 20 (context 1) 

 

 

Maak kans op een uitje met de hele klas naar Slot Loevestein!  

 

Stap met uw klas in de wereld van ridders en kastelen. Doe mee met de 

Nieuwsrekenwedstrijd, die Nieuwsrekenen in samenwerking met Slot Loevestein 

organiseert!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doe mee en win!  

 

Deze wedstrijd is bedoeld voor de groepen 6 en 7 van basisscholen en klassen uit het 

speciaal (basis) onderwijs die op dit niveau werken. De wedstrijd bestaat uit 3 

rekencontexten met steeds 3 vragen die volledig in het teken staan van Slot Loevestein. 

De rekencontexten worden per week uitgegeven op www.nieuwsbegrip.nl/nieuws, 

volgens onderstaande planning: 

Dinsdag 15 mei: rekencontext 1 (3 vragen)  

Dinsdag 22 mei: rekencontext 2 (3 vragen)  

Dinsdag 29 mei: rekencontext 3 (3 vragen) 

Voor elk goed antwoord ontvangt uw klas 1 letter van een te raden 9-letterig woord, dus 

hoe meer goede antwoorden, hoe meer letters! 

De antwoorden kunt u mailen naar: prijsvraag.nieuwsrekenen@cedgroep.nl.   

 

U kunt ervoor kiezen de antwoorden wekelijks te mailen of in één keer wanneer uw klas 

alle drie de rekencontexten heeft doorlopen. Zorg er wel voor dat alle antwoorden 

uiterlijk 5 juni gemaild zijn! Op 6 juni ontvangt uw klas de letters van ons terug 

(afhankelijk van het aantal juiste antwoorden natuurlijk).  

Hierna wordt het puzzelen geblazen! Het 9-letterige woord kan tot 12 juni worden 

gestuurd naar prijsvraag.nieuwsrekenen@cedgroep.nl.  

 

De uitslag en hiermee de gelukkige winnaar wordt op 13 juni 

bekendgemaakt op www.nieuwsbegrip.nl/nieuws. 

 

Slot Loevestein en het Nieuwsrekenteam wensen u veel puzzel- en 

rekenplezier!!!  

http://www.nieuwsbegrip.nl/nieuws
mailto:prijsvraag.nieuwsrekenen@cedgroep.nl
mailto:prijsvraag.nieuwsrekenen@cedgroep.nl
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Nieuwsrekenprijsvraag Slot Loevestein - week 20 (context 1) 

 

 

 : Slot Loevestein 

 

In Gelderland staat Slot Loevestein. Het is een van de 

beroemdste kastelen van Nederland. In het jaar 1361 

laat ridder Dirc Loef van Horne een blokhuis, een 

simpele toren, bouwen op een plek waar de rivieren 

de Maas en de Waal samenkomen. Binnen 10 jaar 

bouwt hij het huis uit tot een echt kasteel: het stenen 

huis van Loef, ofwel Loevestein. Om het kasteel zo 

stevig mogelijk te maken, werden de muren tussen 

de 1,6 en 2,2 m dik. Loef woonde er tot 1375.  

In de jaren erna kwam het kasteel in handen van de 

Graaf van Holland en werd het steeds groter. Op 

onderstaande afbeelding zie je een plattegrond van hoe het slot er toen uitzag en zoals 

het er nu grotendeels ook nog uitziet.  

  
A = Riddertoren 

B1 = Zaal 

B2 = Kamer 

C = Traptoren 

D = Keuckentoren 

E = Poorttoren 

F = Binnenplaats 

 

 

 

 

Vanaf 1555 is het kasteel niet meer van ridders of graven. Willem van Oranje laat in 

1572 het middeleeuwse kasteel uitbreiden tot een moderne vesting. En zijn zoon prins 

Maurits gebruikte vanaf 1619 het slot als gevangenis voor mensen die het niet met hem 

eens waren. In verschillende oorlogen in de eeuwen erna speelde Slot Loevestein tot 

1951 een belangrijke rol bij de verdediging van ons land. Het slot is nu een museum 

waar je van alles kunt zien en leren over het leven in de Middeleeuwen.  

 

 Hoeveel jaar ziet het slot er al uit zoals nu?  

 

_______________________________________________________________________ 

 

 Hoeveel centimeter verschil zit er tussen de dunste en de dikste muur?  

 

_______________________________________________________________________ 

 

 Hoeveel jaar na de bouw van het slot werd het een gevangenis? 

 

_______________________________________________________________________ 

ridder Dirc Loef van Horne 

plattegrond van Slot Loevestein 


