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Volwassenen: Kinderen: 
Als je buiten staat bij je huis kan 
je de eerste vraag 
beantwoorden 

Als je buiten staat bij je huis kan 
je de eerste vraag 
beantwoorden 

Vraag 1: 
Welk automerk is dit? 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Audi 
b. Renault 
c. Volkswagen 
d. Citroën  

Vraag 1:  
Uit welke film komt deze 
afbeelding? 
 
 
 
 
 
 
 

a. Brave 
b. Baas in eigen bos 
c. Robin hood 
d. Brother bear 

Zoek nu een plek waar een 
bankje staat, en beantwoord de 
volgende 2 vragen 

Zoek nu een plek waar een 
bankje staat, en beantwoord de 
volgende 2 vragen 

Vraag 2: 
Welke Nederlandse sporter 
hangt aan de rekstok? 

a. Sven Kramer 
b. Yuri van Gelder 
c. Epke Zonderland 
d. Jasper Cillissen 

Vraag 2: 
Wat is dit? 
 
 
 
 
 
 
 

a. Een kameleon 
b. Een gekko 
c. Een vuurspuwende draak 
d. Een onschuldige 

dinosaurus 
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Vraag 3: 
Hoe heet de vrouw van de 
Griekse god Zeus? 

a. Hera 
b. Persephone 
c. Hestia 
d. Rhea 

 

Vraag 3: 
Waar wordt popcorn van 
gemaakt? 

a. Pitjes 
b. Suiker 
c. Mais 
d. Aardappel 

Loop nu naar Richard Proost en 
beantwoord de volgende 3 
vragen. En maak een leuk rondje 
op het parcours buiten! 
 
Ps. Ook hier ergens hangt een 
letter 

Loop nu naar Richard Proost en 
beantwoord de volgende 3 
vragen. En maak een leuk rondje 
op het parcours buiten! 
 
Ps. Ook hier ergens hangt een 
letter 

Vraag 4: 
Hoeveel legs moet iemand 
normaal winnen voor een set bij 
darten? 

a. 3 
b. 6 
c. 2 
d. 4 

Vraag 4: 
Welk meisje gaat binnenkort 
stoppen met k3? 

a. Klaasje 
b. Josje 
c. Marthe 
d. Hanne 

Vraag 5: 
Hoe vaak mag je bij schaatsen 
vals starten voordat je 
gediskwalificeerd wordt? 

a. Elke schaatser mag 1 keer 
vals starten 

b. Er mag nooit vals gestart 
worden 

c. 1 keer pet rit mag er vals 
gestart worden 

d. Je mag zo vaak vals starten 
als je wilt 

Vraag 5: 
Wat is een watersport met een 
bal? 

a. Duiken 
b. Snorkelen 
c. Waterpolo 
d. Wedstrijdzwemmen 
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Vraag 6: 
Waar vind je Roosendaal? 

a. Noord- Holland 
b. Noord- Brabant 
c. Zuid- Holland 
d. Gelderland 

Vraag 6: 
Uit welke stad komt Ajax? 

a. Rotterdam 
b. Utrecht 
c. Den Haag 
d. Amsterdam 

 
Loop nu naar de rotonde waar 
een heks op staat, en 
beantwoord de volgende 3 
vragen 

Loop nu naar de rotonde waar 
een heks op staat, en 
beantwoord de volgende 3 
vragen 
 

Vraag 7: 
Hoe heet dit schilderij? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. De sterrenwacht 
b. De schreeuw 
c. Het meisje met de parel 
d. Mona Lisa 

Vraag 7: 
Welk rijtje hoort niet thuis in de 
regenboog? 

a. Rood- Blauw- Groen 
b. Geel- Roze- Paars 
c. Paars- Groen- Oranje 
d. Rood- Oranje- Geel 

 

Vraag 8:  
Hoe luidde Einsteins voornaam? 

a. Abraham 
b. Albert 
c. Frank 
d. Alfred 

 

Vraag 8: 
Maak de zin af: We doen de 
pasapas met de ….. 

a. Met de halve klas 
b. Dans moves 
c. Dat is stap voor stap 
d. Met de hele klas 
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Vraag 9: 
Waar worden de Olympische 
spelen van 2021 gehouden? 

a. Tokyo 
b. Sendai 
c. Peking 
d. Wuhan 

Vraag 9: 
Wat eten pada’s meestal? 

a. Bamboe 
b. Mais 
c. Brood 
d. Bladeren 

Loop nu naar Fysiotherapie 
Oudewater en beantwoord de 
volgende 2 vragen.  
Ps. Hier hangt weer ergens een 
letter. 

Loop nu naar Fysiotherapie 
Oudewater en beantwoord de 
volgende 2 vragen.  
Ps. Hier hangt weer ergens een 
letter. 

Vraag 10: 
Welk dier is dit? 
 
 
 
 
 
 
 

a. Vinvis 
b. Pijlstaartrog 
c. Blauwe haai 
d. Platvis 

Vraag 10: 
Wie heeft er in een sprookje een 
giftige appel gegeten? 

a. Assepoester 
b. De drie biggetjes 
c. Sneeuwwitje 
d. Zeven dwergen 

 

Vraag 11: 
Wat is de naam van deze 
persoon? 

a. Jamai 
Loman 

b. Henk Kroll 
c. Rens  

Goedeman 
d. Arjan 

Lubach 

Vraag 11: 
Welke vogel spreekt soms 
mensen na? 

a. Na aper 
b. Meerkoet 
c. Spreekvogel 
d. Papagaai 
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Loop nu de heksenwaag en 
beantwoord de volgende 2 
vragen. 

Loop nu de heksenwaag en 
beantwoord de volgende 2 
vragen. 

Vraag 12: 
Welk land noemde ze vroeger 
Birma? 

a. Thailand 
b. Myanmar 
c. Maleisië 
d. Filipijnen 

 

Vraag 12: 
Wat gebruik je met ijshockey? 

a. Puck 
b. Bal 
c. Schijfje 
d. Stokje 

Vraag 13: 
Welk land ligt ten Noorden van 
IJsland? 

a. Noorwegen 
b. Canada 
c. Groenland 
d. Ierland 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vraag 13: 
Wie is deze zangeres? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Katy Perry 
b. Ariana Grande 
c. Zara Larsson 
d. Adele 

Loop nu naar Roberto en 
beantwoord de volgende 2 
vragen 
 
Ps. Ook hier ergens hangt een 
letter 
 
 
 

Loop nu naar het kaasmeisje en 
beantwoord de volgende 2 
vragen 
 
Ps. Ook hier ergens hangt een 
letter 
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Vraag 14: 
Waar staat deze voetballer 
bekend om? 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Hij bijt tegenstanders 
b. Hij spuugt op 

tegenstanders 
c. Hij schelt zijn 

tegenstanders uit 
d. Hij slaat zijn tegenstanders 

 

Vraag 14: 
Hoe lang duurt een 
professionele voetbalwedstrijd? 

a. 45 minuten 
b. 80 minuten 
c. 90 minuten 
d. 100 minuten 

Vraag 15: 
Welke sport wordt hier 
beoefend? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Skeleton 
b. Bobslee 
c. Rodelen 
d. Shorttrack 

Vraag 15: 
Bij welke sport hebben ze 
spitzen aan? 

a. Voetbal 
b. Breakdance 
c. Rugby 
d. Ballet 
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Loop nu naar het FC Oudewater 
gebouw en beantwoord de 
laatste vragen. 
 
Ps. Ook hier ergens hangen 
letters. 
 

Loop nu naar het FC Oudewater 
gebouw en beantwoord de 
laatste vragen. 
 
Ps. Ook hier ergens hangen 
letters. 
 

Vraag 16: 
Welke sport is als eerst 
beoefend op de maan? 

a. Voetbal 
b. Schaken 
c. Golf 
d. Tennis 
 

Vraag 16: 
Hoeveel klontjes suiker zit er in 1 
glas cola? 

a. Geen 
b. 1 
c. 3 
d. 7 

Vraag 17: 
Wat voor voorwerp is dit? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a. Puntenslijper 
b. Bonen snijder 
c. Koffiemolen 
d. Kaas rasper 

 
 
 
 
 

Vraag 17: 
Hoe heet de dansschool in 
Oudewater? 

a. Dansen in Oudewater 
b. Studio Max Dance 
c. Studio Maxime 
d. Dansen tot the max 
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Nu hebben jullie nog de laatste 
letters nodig om een woord te 
maken, loop voor deze laatste 
letters naar het YellowBellies 
gebouw. 
 
Maak nu van al deze letters een 
woord, en stuur deze door met 
de antwoorden van de 
speurtocht naar 
demi@oudewatervitaal.nl 
 
Je bent weer heerlijk in 
beweging geweest, goed 
gedaan!! 

Nu hebben jullie nog de laatste 
letters nodig om een woord te 
maken, loop voor deze laatste 
letters naar het YellowBellies 
gebouw. 
 
Maak nu van al deze letters een 
woord, en stuur deze door met 
de antwoorden van de 
speurtocht naar 
demi@oudewatervitaal.nl 
 
Je bent weer heerlijk in 
beweging geweest, goed 
gedaan!! 

 


