
Tip!  Speel de quiz klassikaal  
op het digitale schoolbord!

Spelregels
☞  Wijs een jurylid aan:  

die bepaalt wie antwoord mag  
geven en houdt de stand bij.

☞  Wijs een vragensteller aan:  
die stelt de vraag en noemt  
de 3 mogelijke antwoorden.

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

☞  Een goed antwoord levert 1 punt op, 
een fout antwoord 2 strafpunten.

Doe je de quiz op een iPad of tablet? 
De antwoorden vind je op de laatste pagina.

QUIZ



Het BoekieBoekie-team gaat voor elk nummer op pad, 
op zoek naar inspiratie. Nummer 98, Ver weg, dichtbij, 
begint met gedichten bij een gigantisch beeld:  
De Zandwacht. Op de Tweede Maasvlakte. Waar is dat  
en wat tref je daar vooral aan? 

 A  Dit is het groot industriegebied  
in Noord-Holland

 B  Dit is een groot havengebied  
in Zuid-Holland

 C  Dit is een groot natuurgebied vlakbij  
de Rotterdamse haven.
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Een van de schrijvers die naar de Maasvlakte ging 
om een gedicht te schrijven bij De Zandwacht is Judy 
Elfferich. Haar gedicht heet Megaloceros giganteus.
Aan de titel kun je niet meteen zien waar de tekst over 
gaat. Alleen het woord ‘giganteus’ herken je misschien. 
Dat betekent: gigantisch, heel groot.
Maar wat voor soort dier is de Megaloceros giganteus? 
   

 A Dit is een gigantisch groot fantasiehert

 B  Dit is het grootste hert ooit dat alleen  
nog maar in dierentuinen leeft

 C  Dit is het grootste hert dat  
ooit geleefd heeft.
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 Dit is De JaanoBrechtus, in 2009 bij toeval gevonden 
door Jaan (8 jaar) & Brecht (6 jaar) den Engelse. 
De botjes vonden ze in de Meeuwenduinen aan de 
Noordzee. Eerst wisten ze niet om welk dier het 
ging, maar ze puzzelden net zo lang totdat dit skelet 
tevoorschijn kwam.
Hoe noem je iemand die fossiele resten van 
uitgestorven dieren en planten bestudeert?
 

 A  Een paleontoloog 

 B  Een geoloog

 C Een bioloog
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Heb je ook iets bijzonders 

gevonden en ben je benieuwd 

of het oeroud is? Kijk op  

www.oervondstchecker.nl

Waar nu de Tweede Maasvlakte is, was nog niet zo  
lang geleden de zee. Tijdens het opspuiten van het  
land kwamen bijzondere dingen tevoorschijn.
Niet alleen fossiele botjes van dieren, maar ook 
menselijk gereedschap, zoals een handbijl, een 
vuistbijl, een pijlpunt, een harpoenpunt en voorstenen.
Hoe noem je iemand die zich bezighoudt met het 
opgraven van historische vondsten en de geschiedenis 
van de aarde, dieren of mensen in kaart brengt?

 A  Een geoloog

 B  Een geograaf

 C Een biograaf
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Sommige verhalen in BoekieBoekie zijn echt gebeurd. 
Het verhaal Zwaaibergen bijvoorbeeld, van Daniël 
Chervet, gaat over zijn vakantie. Hoe noem je een 
verhaal dat op je eigen belevenissen gebaseerd is?

 A  Autobiografisch

 B  Sciencefiction

 C Fictie
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Kijk hier voor meer informatie over de schrijver Paul Biegel  
(1925-2006). www.paulbiegel.nl

 Paul Biegel is een van de bekendste kinderboeken-
schrijvers van Nederland. Hij schreef kinderboeken, 
toneelstukken, hoorspelen, gedichten en korte verhalen. 
Zijn bekendste kinderboek is De kleine kapitein. Speciaal 
voor BoekieBoekie schreef hij vier korte verhalen. Een 
van die verhalen, De Schatzoekers, staat in nummer 46 en 
kun je ook lezen in nummer 98. Dit verhaal is een legende 
en is niet door Paul Biegel bedacht, maar door hem 
naverteld. Wat voor soort verhaal is een legende?
 

 A Een verhaal uit de bijbel

 B Een fantasieverhaal

 C Een volksverhaal
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Het verhaal Onsterfelijk van Daan Remmerts de Vries 
speelt zich af in 1981. Samen met een vriend gaat hij 
op safari om foto’s te maken van wilde dieren, zoals 
waterbuffels, beren, wolven, hyena’s, civetkatten en 
leeuwen. Op veilige afstand dachten ze. Maar toen ze 
de sporen van leeuwen volgden, stonden ze oog in oog 
met vijf hongerige leeuwen! Gelukkig loopt het verhaal 
goed af. Met welk communicatiemiddel konden ze in 
1981 hun avontuur NIET doorvertellen?

 A Telefax

 B Telefoon

 C E-mail
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Meer informatie over de rode leeuw vind je hier:  www.stichtingspots.nl

In het verhaal Onsterfelijk zijn Daan Remmerts de Vries 
en zijn vriend Ravi op zoek naar de rode leeuwen van 
Gir. Met gidsen rijden ze met een jeep over zandpaden 
door een kronkelig bruin bos: het Gir Forest, een 
bosgebied in Gujarat.
In welk deel van Azië ligt dit bosgebied?

 A  Afghanistan

 B  India

 C  Pakistan

8

http://www.stichtingspots.nl


 Als je op reis gaat naar een ander land, heb je een 
paspoort nodig. Voor sommige landen heb je daarnaast 
nog een ander reisdocument nodig. 
Hoe heet dat document en waar kun je dat halen? 

 A  Identiteitsbewijs van de  
gemeente waar je woont

 B  Een visum bij de ambassade  
van het land dat je wilt bezoeken

 C Een bewijs van goed gedrag van de politie
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De makers van BoekieBoekie gaan voor hun verhalen vaak 
op pad. Sommigen maken hiervoor zelfs verre reizen. 
Wat betekent het spreekwoord ‘dat is ver van mijn bed’? 

 A Ik hou van reizen

 B Iets waar je wakker van ligt

 C  Iets waar je je helemaal  
niet mee bezighoudt
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Antwoorden:

1B, 2C, 3A, 4B, 5A, 6C, 7C, 8B, 9B, 10C
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