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INTRODUCTIE

De wereld draait al een lange tijd mee en dit betekent dat er heel veel 

gebeurtenissen zijn geweest. Natuurlijk weet niemand alle feitjes en 

weetjes, maar het is wel leuk om te kijken hoeveel je nou eigenlijk wel 

weet. Daarvoor hebben Coen Coensen en Dyon van Etten Quizine 

opgericht. Met Quizine testen wij kennis maar willen wij ook kennis 

bijbrengen. Zo weet jij straks meer over de gebeurtenissen in de wereld. 

Met dit boek nemen wij jou mee over de hele wereld en alle mooie en 

minder mooie gebeurtenissen die daarbij horen. Test je kennis samen of 

alleen en kom erachter wie het meest weet. De vragen zijn natuurlijk niet 

allemaal even makkelijk, maar jezelf verdiepen in nieuwe informatie 

maakt je alleen maar slimmer. 

Pak een pen en papier, beantwoord alle 250 vragen verdeeld over 50 

rondes en kom erachter of jij veel weet! En krijg je geen genoeg van onze 

quiz? Doe dan een keer mee met een gezellige quiz van Quizine.

Veel quizplezier….
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SPELREGELS

De belangrijkste regel is dat er geen regels zijn, maar wij adviseren de 

volgende regels:

 Gebruik geen moderne media (internet etc.)

 Gebruik ook geen ouderwetse media (boeken etc.)

 Je krijgt een punt per goed antwoord

 Als je samen speelt, kijk dan niet af

 Lees pas de antwoorden wanneer je de gehele ronde gedaan hebt
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TIPS

Deze handige tips kunnen je helpen bij het maken van de quizzen!

 Lees de vraag goed door

 Let op de vraagstelling 

 Neem de tijd

 Kijk of er een verband tussen de 5 vragen zit
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SUCCES!
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RONDE 1

VRAAG 1

Welk handgebaar dat in het Westen als begroeting wordt gebruikt 

betekent “nee” of “ga weg” in India?

VRAAG 2

Onder welke naam is het Japanse tekenfilmfiguur “Kitty White” beter 

bekend?

VRAAG 3

De naam van welke Nederlandse voetbalclub kun je uit het anagram 

“hello camel ears” halen?

VRAAG 4

Welke tv-serie voor kinderen begint met “Hallo meneer de uil”?

VRAAG 5

Welke feestdag wordt gevierd op 31 oktober?
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ANTWOORDEN
RONDE 1 - BEGROETINGEN

VRAAG 1

Zwaaien

VRAAG 2

Hello Kitty

VRAAG 3

Heracles Almelo

VRAAG 4

De Fabeltjeskrant

VRAAG 5

Halloween


