
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



Bij schaatswedstrijden wissel je na elke ronde 
van baan, omdat de binnenbocht korter is dan de 
buitenbocht. Jan Bos kon ongelooflijk goed en snel 
schaatsen. Zijn medaillespiegel is indrukwekkend, 
hij won 62 medailles, waarvan 28 keer goud. Zelfs 
toen hij twee keer de buitenbocht nam, reed hij een 
wereldrecord. Kreeg hij voor deze overwinning een 
gouden medaille? 

 A  Nee, hij werd gediskwalificeerd.

 B  Nee, hij moest deze rit nog een keer 
schaatsen en werd toen tweede.

 C Ja, hij won voor de 28ste keer goud.
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Bij veel sporten moet je wachten op het startsein.  
Maar soms moeten sporters na het startschot  
opnieuw starten, door een valse start. Wat is dat? 
   

 A Een van de sporters vertrekt te laat.

 B  Een van de sporters vertrekt te vroeg.

 C  Een van de sporters valt.
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 Sommige sporters maken er een sport van om  
een valse start uit te lokken. Hiermee hopen ze  
hun tegenstanders uit hun concentratie te halen.  
Wat gebeurt er als je voor de derde keer het 
startschot negeert?
 

 A  Je moet als laatste vertrekken. 

 B  Je wordt gediskwalificeerd.

 C  Bij je eindtijd worden  
10 strafseconden opgeteld.

3



Veel sporten hebben een speciale manier om de score 
bij te houden. Wat betekent bij tennis 40-love?

 A  De speler met 40 punten staat voor.

 B De speler met 40 punten staat achter.

 C Beide spelers hebben 40 punten.
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Jannes van der Wal (1956-1996) was een grootmeester 

in dammen. Hij werd jeugdkampioen, viermaal 

sneldamkampioen, viermaal Nederlands kampioen en 

zelfs Wereldkampioen. Ook was hij wereldrecordhouder 

simultaandammen. Meestal verlies je een wedstrijd als je 

tegenstander beter is dan jij, maar dat gold niet voor Jannes 

van der Wal. Wat was de reden dat hij een keer niet het 

Nederlands Kampioenschap won?

 A  Hij had een migraineaanval.

 B  Hij was in slaap gevallen in de trein  
en miste de wedstrijd.

 C  Hij was zijn dambord en damstenen 
vergeten. 
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Als je net zo sterk bent als je tegenstander,  
dan kan een wedstrijd in gelijkspel eindigen.  
Hoe noem je dat bij schaken?
 

 A Quitte spelen

 B Remise

 C Schaakmat
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Een voetbalwedstrijd duurt twee keer drie kwartier. Als 

de wedstrijd in gelijkspel eindigt, wordt het spel verlengd 

met twee keer 15 minuten. Als er dan nog geen winnaar is, 

worden er penalty’s genomen. Hoe werkt dit?

 A  Elk team kiest om de beurt een speler uit die drie keer 

achter elkaar een strafschop neemt. Het team van  

de speler die het vaakst scoort, wint.

 B  Elk team wijst om de beurt drie verschillende  

spelers aan die achter elkaar een strafschop nemen. 

Het team van de spelers die het vaakst scoren, wint.

 C  Elk team kiest vijf spelers uit die om de beurt 

een strafschop nemen. Het team dat de meeste 

doelpunten scoort is de winnaar.
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Bij contactsporten, zoals voetbal, handbal of hockey, is het 

onvermijdelijk dat je elkaar aanraakt. Maar als je expres een 

tegenstander omverduwt of pootje haakt, kan de tegenpartij 

een vrije bal krijgen. Bij het Wereldkampioenschap voetballen 

in 1970 gebruikten de scheidsrechters bij een overtreding 

voor het eerst een gele kaart. Waarom was dat?

 A  Dan zag je op tv ook de beslissing  

van de scheidsrechter.

 B  De scheidsrechters en spelers spraken niet allemaal 

Engels en het tonen van een gele kaart loste dat 

taalprobleem op.

 C  Dan kon je na een overtreding sneller doorspelen  

en ging er minder speeltijd verloren.
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Judo is een Japanse zelfverdedigingskunst waarbij twee 

spelers op een mat in een staand of liggend gevecht laten 

zien wie de sterkste is. Er zijn verschillende technieken om de 

ander op de grond te werpen, maar het is net zo belangrijk 

om te weten hoe je een val kunt breken en hoe je de energie 

van de aanvaller kunt gebruiken om zelf een aanval in te 

zetten. Wat betekent het woord judo? 

 A  Zachte weg: do is weg in het Japans.

 B  Krijgskunst: do is kunst in het Japans.

 C  Niets, het is vernoemd naar  
de ontwerper Jigono Kano.

9



De beroemde wielrenner Lance Armstrong gebruikte 
doping om te kunnen winnen. Het duurde jaren voordat 
hij hierop werd betrapt en hij verloor in één klap alle 
prijzen hij die hij eens gewonnen had. Ook werd hij 
levenslang geschorst, hij mag dus nooit meer aan een 
wielrenwedstrijd meedoen.
Welk spreekwoord past hier NIET goed bij: 

 A Iets boven de tafel fietsen.

 B Je op glad ijs begeven.

 C  Wie zijn billen brandt,  
moet op de blaren zitten.
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Antwoorden:

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