
QUIZ
Tip!  Speel de quiz klassikaal op  

het digitale schoolbord!

Spelregels
☞  Wijs een jurylid aan: die bepaalt  

wie antwoord mag geven.

☞  Wijs een vragensteller aan: die stelt  
de vraag en noemt de 4 mogelijke  
antwoorden.

☞  Wie het eerst zijn vinger opsteekt,  
mag antwoord geven.

VossenStreken



 Reinaert de vos heeft veel dieren een
gemene streek geleverd. In de rechtbank
vertellen de dieren wat hen is overkomen.
Maar welk dier doet NIET zijn beklag? 

 A Grimbeert de Das

 B Isengrim de Wolf

 C Bruin de Beer

 D Cantecleer de Haan

1



Wat overkomt Bruun de Beer  
dankzij Reinaert? 
     

 A Hij raakt zijn oor kwijt.

 B Hij komt met zijn hoofd klem te zitten.

 C Hij bijt op zijn tong.

 D Hij wordt geprikt door bijen.
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 Hoe heten de vossenbroertjes,  
de zonen van Reinaert?
 

 A Roes en Reinaerdijn

 B Rosseel en Reinaerdijn

 C Roveel en Hermelijn

 D Rosseel en Rijnaak
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Over de vossenbroertjes wordt gezegd:
Ze hebben een aardje naar hun vaartje.
Wat betekent dit?

 A Ze lijken op hun vader.

 B Ze houden van varen.

 C Ze zijn heel aardig.

 D Ze kunnen hard rennen.
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 Wat overkwam de haan Cantecleer?

 A Reinaert at zijn vrouw op. 

 B Reinaert verslond zijn elf kuikens.

 C Reinaert stal elke dag zijn verse eieren.

 D Reinaert heeft hem kaalgeplukt.
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Bruun zegt tegen de vossenbroertjes:
Deze streek toont aan (…) dat jullie lammelotten  
zijn met een dorst naar bloed.
Wat is een ‘lammelot’?
 

 A Een lief lammetje

 B Een zakdoek

 C Een stotteraar

 D Een gemeen persoon
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Waarom ging Reinaert op pelgrimstocht?

 A  Hij ging niet op pelgrimstocht,  
maar deed alsof.

 B  Om erachter te komen waarom  
hij zo gemeen was.

 C  Om werk te vinden, zodat hij niet  
meer hoefde te stelen.

 D  Om te laten zien dat  
hij spijt had van zijn daden.
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Reinaert dankt zijn naam waarschijnlijk
aan het woord ‘renard’. Dit betekent vos.
Uit welke taal komt dit woord?

 A Engels

 B Frans

 C Spaans

 D Duits
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Wanneer verscheen het eerste verhaal  
over Reinaert de Vos?

 A  ± 70 jaar geleden,  
geschreven door William uit Engeland.

 B  ± 170 jaar geleden, 
geschreven door Henri uit Frankrijk.

 C  ± 750 jaar geleden, 
geschreven door Willem uit België.

 D   ± 7500 jaar geleden, 
geschreven door Hendrik uit Duitsland.
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 Reinaert beleefde zijn eerste avonturen in de 
Middeleeuwen. Toen werden de boeken nog met 
de hand geschreven. De eerste letter van een 
hoofdstuk was vaak ook een soort tekening. 
Hoe noem je zo’n versierde middeleeuwse letter?

 A Een initiaal

 B Een handtekening

 C Een monogram

 D Een portret
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