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Dit komt omdat als je twee getallen uit de tafel 
van 3 optelt, je ook weer een getal uit de tafel 
van 3 krijgt.

Als je het grijze hokje door 3 deelt, hou je 1 over. 
Als je het rode hokje door 3 deelt, hou je 2 over. 
Samen maken de 1 en 2 die over zijn weer een 
nieuw groepje van 3. 
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Als je het grijze hokje door 3 deelt, hou je 1 over. 
Als je het rode hokje door 3 deelt, hou je 2 over. 
Samen maken de 1 en 2 die over zijn weer een 
nieuw groepje van 3. 

Het getal onder het grijze en het rode hokje is dus 
altijd deelbaar door drie en dus altijd zwart.


Als je het getal in een roze 
vakje door 3 deelt, houd je 
er 2 over. Er zijn 2 roze 
vakjes, als je die bij elkaar 
optelt dan houd je er 4 over 
als je de optelsom door 3 
deelt.

Van die 4 die over zijn kun 
je weer een nieuw groepje 
van 3 van maken en  dan is 
er nog 1 losse over die je 
niet kunt delen door 3.


Het getal onder de twee 
roze vakjes is dus altijd een 
getal waarbij je er 1 over 
houdt als je het deelt door 
3. Het vakje is dus is dus 
grijs.

Als je het getal in een grijs 
vakje door 3 deelt, houd je 
er 1 over en als je een getal 
in een zwart vakje door 3 
deelt houd je niets over. Als 
je de getallen van het 
zwarte en grijze vakje bij 
elkaar optelt dan houd je er 
altijd 1 over als je dit getal 
door 3 deelt.

Het getal onder  een grijs 
en een zwart vakje is dus 
altijd een getal waarbij je er 
1 over houdt als je het deelt 
door 3. Het vakje is daarom 
grijs.



 

De piramide met de vakjes heet: De driehoek van Pascal. Op het internet is er vrij veel te 
vinden over deze driehoek. De uitleg wordt wel al snel erg wiskundig. Je zou op deze pagina 
kunnen beginnen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Driehoek_van_Pascal. Hier zie je links 
bovenaan ook hoe de piramide wordt samengesteld. 
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Als je het getal in een roze 
vakje door 3 deelt, houd je 
er 2 over en als je een getal 
in een zwart vakje door 3 
deelt houdt je niets over. 
Als je een getal in een roze 
vakje en een getal in een 
zwart vakje optelt en deelt 
door 3 dan houdt je er 2 
over.

Het getal onder het roze en 
het zwarte vakje is dus 
altijd een getal waarbij je er 
2 over houdt als je het deelt 
door 3. Het is daarom roze.

Als je het getal in een grijs 
vakje door 3 deelt, houd je 
er 1 over. Als je een 2 
getallen in een grijs vakje 
optelt en deelt door 3 dan 
houdt je er 2 over.

Het getal onder de 2 grijze 
vakjes is dus altijd een getal 
waarbij je er 2 over houdt 
als je het deelt door 3. Het 
is daarom roze.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Driehoek_van_Pascal


Bijlage: lege piramide (printblad) 
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