
1 

Wat is de laagste temperatuur ooit gemeten in 

Nederland? 

Op 27 januari 1942 registreerde Winterwijk -27.4 

graden. Op 26 januari registreerde het KNMI -24,8 
graden. Beide antwoorden zijn juist. 

H 

 

2 

Welke dag is het het langste licht? 

De langste dag valt elk jaar rond 21 juni. De tijd 
tussen zonsopgang en zonsondergang varieert per 

jaar. De langste dag licht kan daardoor ook 2 

dagen eerder zijn of een enkele keer een dag 

later. 

D 

 

 



3 

Om de hoeveel jaar is het schrikkeljaar? 

Om de 4 jaar. 

P 

 

4 

Welk stripfiguur is in een ketel met toverdrank 

gevallen? 

Obelix is als klein jongentje in toverdrank gevallen. 

Daardoor beschikt hij nu over bovennatuurlijke 

krachten. 

D 

5 

Wat is het ezelsbruggetje van de 

waddeneilanden? 

TVTAS: Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, 

Schiermonnikoog. 

Z 



6 

Wat is Halloumi? 

Halloumi is een ongerijpte Cypriotische 

geitenkaas. Een grillkaas. De kaas kan bestaan uit 

geitenmelk gecombineerd met koe- en 
schapenmelk.  

D 

 

7 

Noem de kleuren van de teletubbies? 

Paars, geel, groen en rood. 

U 

8 

Welk kanaal loopt tussen 2 continenten? 

Het suezkanaal. Dit kanaal ligt tussen Afrika en 

Azië. 

F 



 

9 

Ik ben sterk en hou van spinazie.. wie ben ik? 

Popeye 

IJ 

 

10 

Hoeveel kanten heeft een voetbal? 

Een strikvraag, het antwoord is 3 maar 2 rekenen 
we ook goed. De binnenkant, buitenkant en 

fabrikant. 

E 

11 

Hoe heet de vijand van de smurfen? 

Gargamel 

V 

 



12 

Waar is het woord horeca uit gevormd? 

Hotel, restaurant en cafe. 

O 

13 

Hoeveel wenkbrauwen hebben Bert en Ernie 

samen. 

1. Bert heeft er 1 en Ernie geen. 

E 

14 

Wat is het snelste dier ter wereld? 

Het snelste dier ter wereld is de slechtvalk met 

320km/uur. 

Het snelste landdier ter wereld met 105km/uur is 

het jachtluipaard ook wel cheeta genoemd. 

Beide antwoorden zijn goed. 

K 



15 

Een schip ligt aan de pier. Vanaf de reling hangt 

een touwladder naar beneden. De onderste tree 
van de touwladder raakt het water. De 

touwladder is 30cm breed, 270 cm lang en elke 

tree is 1 cm dik en zit 34 cm van een andere tree 

vandaan. Als het vloed wordt stijgt het water met 
15 cm per uur. Hoelang duurt het voordat het 

water de bovenste tree raakt? 

Het water zal de bovenste tree nooit aanraken 

omdat het schip met het tij mee zal stijgen. 

S 

16 

Wat betekent “Hakuna Matata” uit de film de Lion 

King? 

De letterlijke vertaling is: er zijn geen problemen. 

Vrij vertaald: maak je geen zorgen. 

R 



17 

Wat is de grootste vis op aarde? 

De walvishaai is de grootste vis ter wereld. 

De Blauwe vinvis is het grootste dier ter wereld 
maar officieel geen vis maar een zoogdier. 

N 

18 

Wat is de naam van het nieuwe K3 lid? 

Julia Bosschman 

P 

19 

Wanneer werden de eerste olympische spelen 

gehouden? 

De eerste moderne Olympische spelen werden 

gehouden in 1896. De eerste olympische spelen in 

de griekse oudheid werden gehouden in 776v. chr. 

Beide antwoorden zijn goed. 



i 

20 

Hoe staat de kerk in Dwingeloo ook wel bekend? 

De Siepelkerk 

E 

21 

Ik ben 1 band en 2 paar. 

ABBA 

R 

 

22 

Wat is de best verkochte boekenreeks van de 21ste 

eeuw? 

Harry Potter 

N 

 

 



23 

Welk getal moet op het vraagteken? 

12 18 28 
60 65 35 
37 ? 51 

31 

L 

 

24 

Wat wordt natter als het droogt? 

Een handdoek of theedoek. 

 

 

25 

Hoeveel snoepjes zitten er in deze pot? 

159 

Het puzzelwoord is: Vijfhonderdduizendklappers 

 


