De Ja-/Nee-vragen
1. Is een krokodil groter dan een alligator?........................................................................................................Nee
2. Is een muis een kuddedier? ............................................................................................................................Nee
3. Is een bizon een rund? ......................................................................................................................................Ja
4. Ontstaan alle vlinders uit een rups? ..................................................................................................................Ja
5. Kan een struisvogel vliegen? .........................................................................................................................Nee
6. Is een walvis een zoogdier? ..............................................................................................................................Ja
7. Slaapt een haai ooit? ......................................................................................................................................Nee
8. Leeft een tijger in roedels?.............................................................................................................................Nee
9. Heeft een leeuwin manen? .............................................................................................................................Nee
10. Leeft een poema in de bergen? .........................................................................................................................Ja
11. Is een kuikendief een roofvogel? ......................................................................................................................Ja
12. Heeft een groene specht een rode kop?.............................................................................................................Ja
13. Is een boekenworm een echte worm? ...............................................................................................................Ja
14. Is een vogelbekdier een vogel? ......................................................................................................................Nee
15. Is een zeekomkommer een vis? .............................................................................................. Nee, een weekdier
16. Heeft een haas een hol?.....................................................................................................................................Ja
17. Is een bunzing een klein roofdier? ....................................................................................................................Ja
18. Is een mandril een aap?.....................................................................................................................................Ja
19. Is Dagobert Duck de neef van Donald Duck?................................................................................................Nee
20. Is Tasmanium Devil een vriendelijke stripfiguur?.........................................................................................Nee
21. Is Elmira een stripfiguur?..................................................................................................................................Ja
22. Is Billy Turf een stripfiguur? ............................................................................................................................Ja
23. Is Dennis een lieve zoon? ..............................................................................................................................Nee
24. Is Lambik sterker dan Jerom? ........................................................................................................................Nee
25. Zijn Suske en Wiske broer en zus? ................................................................................................................Nee
26. Heeft tante Sidonia een lange neus? .................................................................................................................Ja
27. Heeft Guus Geluk altijd geluk?......................................................................................................................Nee
28. Is Donald Duck een Loony Tunes?................................................................................................................Nee
29. Is Tweety het vriendje van Sylvester? ...........................................................................................................Nee
30. Kwik Kwok en Kwek. Klopt dit?...................................................................................................................Nee
31. Is Dagobert Duck rijk?......................................................................................................................................Ja
32. Is Mickey Mouse verliefd op Katrien? ..........................................................................................................Nee
33. Is Goofy een hond? ...........................................................................................................................................Ja
34. Is een imker een bijenhouder? ..........................................................................................................................Ja
35. Is een infectie een besmetting? .........................................................................................................................Ja
36. Betekent intelligentie denkvermogen?..............................................................................................................Ja
37. Is wodka afkomstig uit Rusland?......................................................................................................................Ja
38. Eten Belgen de meeste friet?..........................................................................................................................Nee
39. Is een rabbijn een soort diamant?....................................................................................... Nee, dat is een robijn
40. Is een zeppelin een soort boot? ......................................................................................................................Nee
41. Is Avignon de hoofdstad van Frankrijk?.............................................................................................Nee, Parijs
42. Is Amsterdam de hoofdstad van Nederland? ....................................................................................................Ja
43. Is Pisa de hoofdstad van Italië?......................................................................................................................Nee
44. Is Madrid de hoofdstad van Portugal? ...........................................................................................................Nee
45. Ligt Amerika in Nederland? .............................................................................................................................Ja
46. Heeft een sopraan een lage zangstem?...........................................................................................................Nee
47. Heeft de aarde 12 uur nodig om om haar as te draaien? ................................................................................Nee
48. Heeft de maan kraters?......................................................................................................................................Ja
49. Is de raket door de Chinezen uitgevonden? ......................................................................................................Ja
50. Is Mercurius een planeet? ..............................................................................................................................Nee

A/B/C-vragen
1.
a)
b)
c)

Hoe heet de populairste groep van Engeland die alleen uit jongens bestaat?
Take Five
Take Wath
Take That

2.
a)
b)
c)

Waar zijn de smurfen sinds kort dol op?
Irene Moors
Smurfentaart
Housen

3.
a)
b)
c)

Johan Straus is beroemd om zijn?
Walsen
Winer Snitzels
Tango’s

4.
a)
b)
c)

Wie presenteert de Mega-Top 50
Tim Immers
Gijs Staverman
Martijn Krabbé

5.
a)
b)
c)

Welk instrument hoort niet in dit rijtje thuis?
Harp
Trompet
Viool

6.
a)
b)
c)

Hoe heet het baasje van Samson?
Gert
Bert
Fred

7.
a)
b)
c)

Wie presenteren Telekids op zaterdagmorgen?
Anniko en Irene
Irene en Carlo
Carlo en Anniko

8.
a)
b)
c)

Hoe heet het paard uit de Mega Blubber Powerrace?
Hannie de hengst
Harrie de hengst
Clara 12

10. Wat moeten de jongens doen als er meidengeheimen bij Telekids komt?
a) weggaan
b) stil blijven zitten
c) goed opletten
11. Van hoe laat tot hoe laat is Telekids op zaterdag?
a) 10.00 tot 13.00 uur
b) 08.00 tot 12.00 uur
c) 07.00 tot 12.00 uur

12. Hoeveel koekjes zitten er in een pakje Samson koekjes?
a) 2
b) 3
c) 4
13. Welke van deze planeten is geen planeet?
a) zon
b) Mercurius
c) Venus
15. Welke tekenfilm speelt zich af in de ruimte?
a) de Jetsons
b) Scoobi Doobi Doo
c) Flintstones
16. Wat mag je doen als je een vallende ster ziet?
a) langer op blijven
b) een wens doen
c) heel hard gillen
17. Wanneer zie je veel sterren?
a) als er veel wolken zijn
b) als het niet bewolkt is
c) als het licht is
18. Welke is geen sterrenbeeld?
a) Stier
b) Krab
c) Steenbok
19. Welke is geen sterrenbeeld?
a) Zeepaard
b) Waterman
c) Vissen
20. Wie heeft Scouting opgericht?
a) Lady Towel
b) Baden Novel
c) Baden Powell
21. Hoe heet ons H.K.?
a) De Blokhut
b) De Vaart
c) St. Jozef Hut
22. Hoe heet de oudste speltak?
a) Esta’s
b) Pino’s
c) Pivo’s

23. Hoe heet de oudste speltak alleen voor meisjes?
a) Rowans
b) Pivo’s
c) Sherpa’s
24. Hoe noemden ze de Scouting vroeger ook wel?
a) Padvinders
b) Spoorzoekers
c) Woudlopers
25. De Kabouters zitten in dorpjes, de Welpen in Nesten en de Verkenners in?
a) peletons
b) patrouilles
c) kolonnes
26. De Welpen en Kabouters dragen groene blouses. Wat dragen de bevers?
a) rode truien
b) gele truien
c) blauwe truien
27. Met palen en touwen iets bouwen heet?
a) foerageren
b) knopen
c) sjorren

28. Iemand die zich altijd bezighoudt met het materiaal heet?
a) hopman
b) materiaalmeester
c) voorzitter
29. Iemand die zich bij Scouting met het eten bezighoudt heet?
a) hopman
b) kok
c) foeragemeester
30. Een brontosaurus is een?
a) walvisachtig dier
b) voorwereldrijk dier
c) hertensoort
31. Een panda is een?
a) hond
b) kat
c) wasbeer
32. Edelweis is een?
a) ijsbeerras
b) pinguin
c) alpen-plaatje

33. Een ficus is een?
a) schildpad
b) bloem
c) tropische boomsoort
34. Het vogelbekdier leeft in?
a) Australië
b) Japan
c) Suriname
35. Coniferen zijn?
a) salamanders
b) naaldbomen
c) vissen
36. De mistral is een koude wind in?
a) Siberië
b) Frankrijk
c) China

37. De golfstroom is een warme zeestroom vanuit?
a) de golf van Biskaje
b) de gold van Mexico
c) de Perzische golf
38. De tarantula is?
a) een wervelstroom
b) een giftige spin
c) een paddestoel
39. De pels van een luipaard is?
a) geel met zwarte strepen
b) geel met zwarte vlekken
c) egaal geel
40. Een geitenmelker is een?
a) soort nachtzwaluw
b) sijsjeslijmer
c) klimplant
41. Een carnivoor is een?
a) alles eter
b) planten eter
c) vleeseter
42. Een kameleon is bekend om het vermogen?
a) onder water te jagen
b) van kleur te veranderen
c) korte tijd onder water te leven
43. De kleinste soort kolibrie is niet groter dan een?
a) zebra
b) mier
c) hommel
44. Het gewicht van een rivierschildpad is maximaal?
a) 50 Kg
b) 500 Kg
c) 250 Kg
45. Een zeekat is een?
a) inktvis
b) walvis
c) rob (zeehond)

?

