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Ren je rot: Spelopzet 
♦ De groep welpen wordt in drie of vier groepen verdeeld.  
♦ Langs drie zijden van de zaal zijn drie vakken afgezet: Vak A (vak rood), Vak 

B (vak geel) en Vak C (vak groen). In het midden blijft plaats vrij. Langs de 
vierde zijde van de zaal staat de presentator van de quiz (op het podium)  

♦ Elk vak wordt verlicht met een spot (rood, geel en groen).  
♦ De presentator leest de vraag, en geeft drie mogelijke antwoorden. Hierna 

klinkt er een muziekje. De presentator schreeuwt “Ren je rot” 
♦ Als het muziekje afgelopen is, moet elke welp in het antwoordvak van zijn 

keuze staan. (Antwoord A, vak A, etc.) De groep kan natuurlijk een tactiek 
bepalen door bijvoorbeeld steeds de welpen gelijk te verdelen over de drie 
vakken als ze het antwoord niet weten. 

♦ Het vak met het goede antwoord wordt verlicht met een spot. Alle welpen in 
dit vak krijgen een lege ballon. 

♦ Na de laatste vraag wordt gekeken welke groep gewonnen heeft. Dit is de 
groep met de grootste berg ballonnen (de welpen mogen de ballonnen 
opblazen om een grotere berg te krijgen). 

♦ De winnende groep wordt als eerst voorzien van ranja en chips. 
♦ De mooist verkleedde welp krijgt een kleine attentie. 
 

Materialen: 
♦ Ballonnen (±600 stuks); 
♦ Spots rood geel groen, met schakelaars. 
♦ Chips en Ranja 
♦ Kleine attentie voor mooist verkleedde welp (klein pappegaaitje o.i.d.) 
♦ CD-speler met carnavals-cd 
♦ Quiz-vragen 
♦ Presentator 
 
Vastelaoves-eedisie vraoge 
Het goede antwoord is steeds onderstreept! 
 
Wat zijn de drie kleuren van de Sitardse vastelaovend? 

A. Rood, wit blauw 
B. Rood, geel, blauw 
C. Rood, geel, groen 
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Welke vogel is verbonden aan de Sittardse vastelaovend? 
A. De papegaai 
B. De kanarie 
C. De vlaamse gaai 

 
Waarom de papegaai? 

A. Omdat de papegaai “alaaf” kan zeggen als je hem dat leert. 
B. Omdat een papegaai  rood-geel-groene veren heeft. 
C. Omdat de eerste optocht in Sittard werd georganisserd door iemand 

die papegaaien fokt. 
 
Hoe heet de stadscarnavalsvereniging van Sittard? 

A. De Flaarisse 
B. De Mander 
C. De Marotte 

 
Welke vereniging komt niet uit Sittard?  

A. De Flaarisse 
B. De Mander 
C. De Marotte 

 
Hoe heet de prins van Sittard? 

A. Prins Raphael I 
B. Prins Bernhard 
C. Prins Roel I 

 
Hoe heet de vorige prins van Sittard? 

A. Roel 
B. Bert 
C. Paul 

 
Hoe wordt de sittardse prins Raphael I aangesproken? 

A. Ziene hoogheit Raphael I 
B. Ziene hoogheit prins Raphael I  
C. Ziene hoogheit groot prins Raphael I 
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Wie organiseert de optocht? 
A. De marotte 
B. ´t Optochkommittee 
C. De deelnemers aan de optocht 

 
Wanneer trekt dit jaar de grote optocht? 

A. 24 februari 
B. 25 februari 
C. 26 februari 

 
Wanneer trekt de kinderoptocht? 

A. 1 dag na de grote optocht 
B. 1 dag voor de grote optocht 
C. 1 week voor de grote optocht 

 
Welke lekkernij is van vroeger verbonden met carnaval? 

A. Friet 
B. Nonnevot 
C. Wafel 

 
Wanneer begint het carnavalsseizoen? 

A. Een week voor carnaval 
B. Een maand voor carnaval 
C. Op 11 november 

 
Welke van de volg punten geldt voor een stadsPrins? 

A. Een prins heeft zijn hele leven in Sittard gewoond 
B. Een prins is niet getrouwd 
C. Een prins is jonger dan 25 jaar. 

 
Wat krijgt de prins bij het begin van carnaval? 

A. De sleutels van de stad 
B. Zijn pak 
C. 52 Kisten vol met sinaasappels 
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Wanneer is de carnaval officieel voorbij? 
A. Carnavalsdinsdag als de cafés sluiten 
B. Aswoensdag als de cafés sluiten 
C. Carnavalsdinsdag om middernacht 

 
Waarom heet aswoensdag aswoensdag? 

A. Omdat de cafébazen dan hun cafés poetsen en daarmee ook alle 
sigarettenas wegvegen. 

B. Omdat je dan een askruisje haalt in de kerk 
C. Omdat vroeger op aswoensdag een stoffen clown werd verbrand als 

teken dat carnaval voorbij was. Hierdoor kreeg je een berg as. 
 
Welke van de volgende figuren is niet een typisch Sittards carnavalsfiguur? 

A. Oud wief 
B. Clown 
C. Lamaeker 

 
Wie kiest de stadsprins in sittard? 

A. De marotte 
B. De ouders van de prins 
C. De cafébazen in Sittard 

 
Wat is er in sittard te doen op carnavalsmaandag? 

A. Appelsiensjmiete 
B. Kinderoptocht 
C. Trööteconcoer 

 
Welke van de volgende vastelaovesactieviteite komt niet uit Sittard 

A. Boetegeweune Boetezitting 
B. Lamaekesj concert 
C. Maske begraave 

 
Welke van de volgende vastelaovesleidjes komt niet uit Sittard (liedjes op cd 
laten horen!)? 

A. De trööt 
B. As de sjterre 
C. De foddelepolka 
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Welke Carnavalszitting heeft de reputatie van rijke-luis-zitting 
A. Gala-prinsebal 
B. Oetruipingszitting 
C. Sjlotzitting 

 
Welke vereniging bestaat niet in Sittard? 

A. De oud-prinse 
B. De neit-prinse 
C. De groot-prinse 

 
Welke zin is goed Sittards? 

A. Veer glaaze beer veur veer geiu veer. 
B. Veier glaaze beier veur veier guie veier. 
C. Veer glaaze beier voor veer guie veer. 

 
Hoe is carnaval ontstaan? 

A. Als feest voor de vastenperiode begint 
B. Als verjaardagsfeestje van Harie I, de eerste sittards prins. 
C. Als boerenfeest om god te danken voor de goede oogst. 

 
Welk carnavals-gebeuren valt buiten het carnavalsseizoen? 

A. De grote optocht 
B. De kinder optocht 
C. Het leidjeskonkoer 

 
Waar worden de carnavalswagens gebouwd 

A. In de vaselaoveshal 
B. In de optochhal 
C. Waagehal 

 
Wat is de heksjesjans? 

A. Een café in de optochal  
B. Een heks die aan het sjansen is 
C. Een springschans in oostenrijk waar je ook carnaval kunt vieren 
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Wie is de leider van de marotte? 
A. De Prins 
B. De Koning Marot 
C. De Vorst Marot 

 
Hoe veel nummers heeft de grote optocht 

A. Ongeveer 60 
B. Ongeveer 120. 
C. Ongeveer 180 

 
Ad Pfennings is voorzitter van Scouting èn lid van een carnavalsvereniging. Welke 
vereniging? 

A. Optochkommittee 
B. De neit-prinse 
C. Buurt rondjom de groote kirk. 

 
Wie betaalt de pakjes van de mensen die in de optocht meelopen? 

A. Die betalen de mensen die meelopen zelf 
B. De marotte 
C. Optochkommittee 

 
Waar gaan veel mensen heen die geen zin hebben in carnaval? 

A. Naar oma 
B. Naar Oostenrijk 
C. Naar Australië 

 
Wie zul je met carnaval niet snel tegenkomen in Sittard? 

A. Raksha 
B. Sahi 
C. Hathi 
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