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HOE WERKT DE QUIZ? 

Onder iedere vraag staan steeds een aantal mogelijke antwoorden. 

De juiste antwoorden zijn dikgedrukt. 

 

1) Waar woont het monster van Loch Ness? 

• in Europa 
• in Zuid Amerika 
• op de Noordpool 

 

2) Waar is alles "bigger en better"? 

• in Noord Amerika 
• in Azië 
• in Arabië 

 

3) Waar stroomt de Nijl? 

• in Zuid Amerika 
• in Oost Azië 
• in Noord Afrika 

 

4) De grote Oceaan is de oceaan tussen Amerika en...? 

• Azië 
• Europa 
• Groenland 

 

5) De autorace Parijs-Dakar start in Parijs, dat ligt in Europa, maar in welk continent 

eindigt die race? 

• in Arabië 
• in Afrika in de Shara 
• in Azië 
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6) Cleopatra was vroeger een heel beroemde prinses, waar woonde zij? 

• in Japan 
• in België 
• in Egypte 

 

7) De Pyreneeën zijn een gebergte, waar ligt dat? 

• in Europa 
• in Azië 
• in Noord Amerika 

 

8) Waar wonen de wilde ijsberen, dus niet die in de dierentuin? 

• in Noord Amerika en op Groenland 
• op de Zuidpool 
• in Siberië 

 

9) In welk werelddeel ligt de Chineese muur? 

• in Arabië 
• in Afrika 
• in Azië 

 

10) Waar leven de pinguins? 

• in Antarctica 
• in Australië 
• in Azië 

 

11) Waar komen de sporten: karate, taikwando en sumo-worstelen vandaan? 

• uit Noord Amerika 
• uit Azië 
• uit Afrika 

 

12) Waar leven de kangeroe's? 

• in Afrika 
• in Australië 
• in Amerika 
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13) Waar komt de thee oorspronkelijk vandaan? 

• uit Europa 
• uit Azië 
• uit Amerika 

 

14) Uit welk werelddeel komt Graaf Dracula, de beroemde vampier? 

• uit Europa 
• uit Noord Afrika 
• uit Noord Amerika 

 

15) In welk werelddeel ligt een beroemde weeg, de ROUTE 66? 

• in Noord Amerika 
• in Afrika 
• in Azië 

 

16) Waar hoort Alaska bij? 

• bij Azië 
• bij Europa 
• bij Noord Amerika 

 

17) Chili is een gerecht maar ook een land, waar ligt het? 

• in Zuid Amerika 
• in Afrika 
• in Europa 

 

18) Waar werden de allereerste Olympische Spelen gehouden? 

• in Noord Amerika 
• in Europa 
• in Afrika 
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19) In welk werelddeel krijgen veel kinderen les via de radio en vliegen de dokters 

naar hun patiënten, omdat de afstanden veel te groot zijn? 

• in Azië 
• in Australië 
• in Zuid Amerika 

 

20) Waar komen auto-en motormerken zoals Kawasaki en Susuki vandaan? 

• uit Afrika 
• uit Azië 
• uit Amerika 

 

21) In welk werelddeel wonen de Panda's nog in het wild? 

• in Afrika 
• in Europa 
• in Azië 


