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KWIS EN OPDRACHTEN: KWISVRAGEN
1. Sport en spel
Wat doet een voetbalscheidsrechter al hij een overtreding
Fluiten
ziet?
Hoeveel kanten heeft een dobbelsteen?

Zes

In welke sport mag je rokeren?

Schaken

In welke sport worden twee of meer mensen aan elkaar
vastgebonden?

Bergbeklimmen

Is Bridge een kaart- of een bordspel?

Een kaartspel

Wat zit er in een voetbal?

Lucht

Waarin zit een ballonvaarder?

In een mand

Wat is een oxer?

Een hindernis op een paardenspring
concours

Wat is de officiële naam voor ping-pong?

Tafeltennis

Wat is bij voetbal de afstand tussen de penaltystip en het
11 meter
doel?
Welke slag zwemt men bij wedstrijden vrije slag?

Borstcrawl

Welke drie sporten kun je achterwaarts winnen?

Rugzwemmen, roeien, touwtrekken

Wat is het symbool van de Olympische Spelen?

Vijf ringen (de 5 werelddelen)

Is de America-Cup een voetbaltornooi of een
zeezeilwedstrijd?

Een zeezeilwedstrijd.

Hoe heet de sport, die uit langlaufen en schieten bestaat? Biathlon
In welke sport gebruik je een shuttle?

Badminton

In welke sport kan een speler een homerun slaan?

Honkbal

Wat is de naam van het Balgische nationale elftal?

De Rode Duivels

Hoeveel stations zijn er in het Monopolyspel?

Vier

Bij welk balspel is de bal niet rond?

Rugby

In welk land is voetbal ontstaan?

Engeland

Welke sport beoefent Bjorn Dunkerbeck?

Windsurfen

Hoe lang duurt een boxronde?
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2. Strips en televisie
Wie is het meisje, Suske of Wiske?

Wiske

Hoe heet de hond van Kuifje?

Bobby

Hoe heten de twee detektives bij Kuifje? Spel de namen. Jansen en Janssen
Wie is Rantanplan?

De hond van Lucky Luke

Hoe heet de sterke man die steeds weer van Popeye
verliest?

Brutus

Hoe heet de rijke oom van Donald Duck?

Oom Dagobert

Hoe heten de drie kleine eendjes in het Donald Duck
verhaal?

Kwik, Kwek en Kwak

Welke krachtterm gebruikt Kapitein Haddock steeds?

Duizend bommen en granaten

Hoe heet Ernie's vriend in Sesamstraat?

Bert

Wat eet Popey om sterk te worden?

Spinazie

Wat voor dier is Miss Piggy?

Een varken

Hoe heet de professor in Suske en Wiske?

Barabas

Hoe heet het paard van Lucky Luke?

Jolly Jumper

Welke kleur Muts heeft Grote Smurf?

Rood

Wat is Lassie?

Een hond

In welke serie speelt Koekjesmonster mee?

Sesamstraat

Wie heeft lange blonde haren en een blauw gezicht?

De smurfin

Wat is Calimero voor een dier?

Een (zwart) kuiken

Hoe heet de professor, die met Kuifje bevriend is?

Professor Zonnebloem

Wat is een Druïde?

Een Keltische tovenaar

Wat is de voornaam van De Rode Ridder?

Johan

Is E.T. een gevaarlijk of ongevaarlijk wezen?

Ongevaarlijk

Wat is James Bond's beroep?

Geheim agent

Welk lid van the A-team heeft een punk hanekam?

B.A.

Welk lid van the A-team rookt sigaren?

Hannibal

Hoe heet de snelste muis van Mexico?

Speedy Gonzales

Wie is de muis, Tom of Jerry?

Jerry
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3. Dierenwereld
Waarmee ratelt een ratelslang?

Met zijn staart

Welke ziekte kan door een hondebeet overgebracht
worden?

Hondsdolheid

Hoe lang kan een kikker het zonder eten uithouden?

Twaalf maanden

Hoe heet een vrouwtjes paard?

Merrie

Hoe heet een mannetjes paard?

Hengst

Hoeveel vangarmen heeft een octopus?

Acht

Wat is de enige taak van een bijen koningin?

Eitjes leggen

Hoeveel magen heeft een herkouwer?
Wat is het embleem van het World Wildlife Fund?

Vier (netmaag, pens, boekmaag,
lebmaag).
De pandabeer

Wat is het enige werelddeel waar Koalaberen in het wild
Australië
voorkomen?
Is het de mannetjes- of vrouwtjesmug, die steekt?

De vrouwtjesmug.

Hoe komt een worm in een appel?

Hij wordt erin geboren

Is een zeeanemoon een plant of een dier?

Een dier

Welk dier eet zichzelf op als hij veel honger heeft?

De inktvis

Welk gevleugeld dier beschikt over een soort radar?
Welk dier produceert zijde?

De vleermuis
De zijderups

Waarmee steekt een wesp?

Met zijn angel

Welk dier slaapt met de kop naar beneden?

De vleermuis, de luiaard

Welk geluid maakt een giraffe?

Geen, de giraffe is stom.

Wat is een gekko?

Een tropische hagedis

Welke vogel legt de grootste eieren?

De struisvogel

Wan welk ras is de hond, die in de bergen verdwaalde
reizigers opspoort?

Sint Bernard

Wie broedt bij de zeepaardje de eieren uit, vader of
moeder?

Vader

Hoeveel vleugels heeft een bij?

Vier
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4. Beroemde personen
Welke Belgische wielrenner won vijf maal de Tour de
France?

Eddie Merckx

Wie heeft de telegraaf uitgevonden?

Edison

Wie is agent 007?

James Bond

Welke Hendrik had zes vrouwen?

Hendrik de Achtste

Wie is van Laurel en Hardy de dikke?

Hardy

Wat was de achternaam van Napoleon?

Bonaparte

In welk T.V.-programma speelt Ernie een hoofdrol?

Sesamstraat

Wie schilderde de Mona Lisa?

Leonardo da Vinci

Welke Zwitserse held schoot een pijl door een appel op
het hoofd van z'n zoon?

Wilhelm Tell

Naar wie is het dikke Nederlandse woordenboek
genoemd?

Van Dale

Welke man zette als eerste voet op de maan?

Neil Armstrong

Hoe heet de Engelse detektieve, die Watson als helper
heeft?

Sherlock Holmes
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