
Nederlandse Kennis Quiz Vragen
Doel van spel 1: Geeft de kaartjes één voor één door, laat de cursisten de vraag lezen en het 
antwoord opschrijven, wie de meeste vragen goed heeft, is de winnaar.

Doel van spel 2: Gebruik de vraagkaartjes voor discussie

Vragen serie 6

 Vraag 1

Wat is het witte laagje
op Camembert?

Vraag 2

Hoe hoog is de gemiddelde
lichaamstemperatuur van 
de mens?

Vraag 3 

He noem je 
gekleurde was?

Vraag 4

Hoe heet 
hergebruiken van 
afval?

Vraag 5

Waar staat de 
afkorting ANWB 
voor?

Vraag 6

Hoe haal je kauwgum uit 
je kleding?

Vraag 7

Welk product zorgt 
ervoor dat deeg rijst?

Vraag 8

Welk vlees geeft de 
grootste kans op een
salmonella infectie?

Vraag 9

In welke ruimte van 
een huis ontstaan de 
meeste branden?

Vraag 10

Tot welke vruchtenfamilie 
horen erwten, linzen en 
bonen?

Vraag 11

Wat zeggen de 
Nederlanders als het 
erg hard regent?

vraag 12

In welk jaar kregen 
vrouwen kiesrecht 
in Nederland?

Vraag 13

Waarom moet je een 
antibiotica kuur 
afmaken?

Vraag 14

Wat is de verzamelnaam 
van voelen, zien, horen, 
ruiken en proeven?

Vraag 15

Waar hebben 
bergbeklimmers 
gebrek aan bij 
hoogteziekte?

 Vraag 16

Hoe noem je het 
verlof dat een ouder 
krijgt als er een 
kindje is geboren?

Vraag 17

Wat is het 
hoofdbestanddeel van 
Falafel?

Vraag 18

Wat voor soort vis is 
"Hollandse Nieuwe?

Vraag 19

Wat moet je doen als 
je jezelf brand?

Vraag 20

Waaraan kun je zien
hoe oud een boom 
is?



Antwoorden Vragen Serie 6

1. Schimmel

2. 37 graden

3. Bonte was

4. Recycling

5. Algemene Nederlandse Wielrijders Bond

6. In de vriezer leggen, dan kan je het er makkelijk af halen

7. Gist

8. Kip, wanneer niet goed doorwarmd

9. In de keuken

10. Peulvruchten

11. Het regent pijpenstelen

12. In 1919

13. De bacterie moet helemaal weg, anders komt hij terug en wordt resistent

14. Zintuigen

15. Zuurstof

16. Ouderschapsverlof

17. Kikkererwten

18. Haring

19. Koelen met lauw water

20. Aan de ringen als je hem dwars doorzaagt
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