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Wat is de grootste oceaan ter Wereld, het 

snelste dier in nederland, en hoe lang duurt 

een decennium? deze, en nog véél meer vragen 

over bijvoorbeeld, natuur, Wetenschap, muziek, 

sport en boeken, vind je in het kennisquizboek.

>> speel & leer

      >> 1000 vragen & antWoorden

>> vragen over nederland & de rest 

van de Wereld

                  >> voor jong & oud

>> leuk & informatief

Wie heeft de meeste algemene kennis?  

daag elkaar uit!

www.kosmos.nl ~<(st!p#=bajffi<
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>> met z’n tWeeën & in teams
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VOORWOORD

Niets is zo leuk als nieuwe dingen leren. En naarmate ik meer leer, word ik nieuwsgie-

riger. Als je iets wordt gevraagd en je weet het antwoord, dan word je daar blij van! 

Vaak weet je trouwens veel meer dan je denkt. Bovendien kun je overal nieuwe ken-

nis vandaan halen, niet alleen op school! Je leert de hele tijd nieuwe dingen, zonder 

dat je daar bij stilstaat. Als je een computerspelletje speelt, tv kijkt, een krant leest of 

met je vrienden praat. Zelf heb ik veel leuke dingen geleerd toen ik met dit boek bezig 

was.  

Met dit boek krijg je de kans je kennis te testen! Je kunt zelf kiezen of je het met 

zijn tweeën wilt spelen of alleen. Er zijn altijd vier mogelijke antwoorden, waarvan er 

maar een juist is. Als je het antwoord niet weet, kun je altijd raden. Is het antwoord  

niet goed, dan hoor je van de elektronische jury het juiste antwoord en heb je tegelij-

kertijd weer wat bijgeleerd. 

Veel plezier met dit boek – druk op de knop om te beginnen!

Mattias Abrahamsson
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Wanneer je op de vierkante knop ENTER aan de rechterkant van de module drukt, se-

lecteert de module een willekeurige vraag door het nummer aan te geven. Blader naar 

de vraag in het boek en beslis wat je wilt beantwoorden. Kies je antwoord door op een 

van de toetsen A, B, C of D te drukken. De module laat GOED! of NIET GOED! zien en 

als je fout hebt geantwoord, verschijnt het juiste antwoord op het scherm. De module 

selecteert daarna automatisch een nieuwe vraag.

De standaardinstelling van de module is voor 1 speler en willekeurige vragen. Hij kan 

echter ook zo worden ingesteld dat je zelf de vragen kiest of dat de module de punten

bijhoudt voor 2 spelers. Druk op de ENTER-toets terwijl je ook op de D-knop drukt, dan 

kun je kiezen hoe je wilt spelen. Als je speelt met zelfgekozen vragen, moet je zelf naar 

de volgende vraag bladeren. De vragen zijn echter gemengd, dus je kunt ook prima in 

numerieke volgorde spelen.

De module schakelt zich automatisch uit als hij 45 seconden lang niet wordt gebruikt. 

Je start hem weer door op de ENTER-toets te drukken, de punten van het voorgaande

spel worden bewaard. Om de module te resetten, druk je tegelijkertijd op de ENTER- 

en de D-toets.  Een uitgebreidere handleiding voor de module vind je op blz. 152-153.

HET BEGIN IS GEMAKKELIJK
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Hoe heet het paard van Pippi Langkous?

A Tommy B Meneer Nilsson

C Annika D Klein Witje

Hoe heet de Japanse kunst om papier te 
vouwen, waarvan je hier een voorbeeld ziet?

A Oregano B Origami

C Ornament D Oriënt

Wie heb je bezocht als je in Engeland bij een 
dentist bent geweest? 

A Politie B Tandarts

C Kapper D Schoenmaker

Hoe wordt het hol van de vos genoemd?

A Kooi B Burcht

C Kast D Territorium

Hoe oud moet je zijn om in de supermarkt 
alcoholische dranken te kopen?

A 15 jaar B 16 jaar

C 18 jaar D 21 jaar

In het Nederlands komen naamvallen eigenlijk 
alleen nog maar voor in staande uitdrukkingen. 
Welke is de juiste?

A Ten alle tijden B Ter alle tijde

C Te allen tijde D Ten tijde
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Wat voor soort drank is espresso?

A Juice B Thee

C Koffie D Limonade

A Kopenhagen B New York

C Pisa D Parijs

Wat van de volgende is GEEN naam voor een 
jong dier?

A Big B Veulen

C Zeug D Lam

Wat betekent het Engelse woord monkey?

A Haan B Ezel

C Aap D Lieveheersbeestje

Hoe wordt het document genoemd dat je kunt 
schrijven om te vertellen wat er moet gebeuren 
met je eigendommen nadat je bent gestorven? 

A Menu B Testament

C Reglement D Formulier

Hoe heet de slechterik die op de smurfen jaagt?

A Saruman B Voldemort

C Gargamel D Kato
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Welke plaats staat bekend om de paling?

A Edam B Volendam

C Zaandam D Monnickendam

Welk deel van de aarde is bedekt met water?

A Ca. 30 procent B Ca. 50 procent

C Ca. 70 procent D Ca. 90 procent

Welke specerij geeft mede smaak aan 
speculaas?

A Koriander B Komijn

C Kruidnagel D Anijs

Hoe heet het gas waarmee men ballonnen 
opblaast zodat ze kunnen zweven?

A Neon B Helium

C Methaan D Butaan

Als je in een uitdrukking iemand vergelijkt 
met het dier dat rechts is afgebeeld, wat is die 
persoon dan?

A Bang B Sluw

C Sterk D Stil

In mei 2012 won de Zweedse zangeres Loreen 
het Eurovisie Songfestival. Met welk lied?

A You and me B Euphoria

C Manboy D My heart is refusing me
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Hoe wordt het moment genoemd dat een 
vliegtuig opstijgt?

A Run off B Step off

C Take off D Poff off

Hoe heet de afgrond waarvoor Ronja moet 
oppassen in de film Ronja de Roversdochter?

A Gluiperval B Hellepoel

C Koningskloof D Borkaval

Het menselijk lichaam kan zijn eigen 
temperatuur verlagen, bijvoorbeeld na 
inspanning of stress. Met behulp van wat?

A Zweet B Tranen

C Speeksel D Urine

Welk deel van de gemberplant gebruiken we bij 
de bereiding van gerechten?

A De wortel B De bladen

C De bloemen D De vrucht

Wie kreeg in 1876 het patent op de telefoon en 
krijgt vaak de eer dat hij hem heeft uitgevonden?

A Thomas Alva Edison B Leonardo da Vinci

C Alfred Nobel D Alexander Graham Bell

Welk Amerikaans feest heeft te maken de 
hierboven afgebeelde foto?

A Thanksgiving B Halloween

C Columbus Day D Black Friday

Welke van deze plaatsen ligt het noordelijkst?

A Oslo B Kopenhagen

C Edinburgh D Berlijn
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Welk sprookje heet in het Engels Cinderella?

A Roodkapje B Doornroosje

C Sneeuwwitje D Assepoester

De krant NRC Handelsblad verscheen in 1970 
voor het eerst. Waar staat de R in NRC voor?

A Rotterdamse B Register

C Radio D Revolutionaire

Waar werkt een horlogemaker aan?

A Sleutels B Schoenen

C Schilderijen D Klokken

Hoe heet het grote amfitheater in Rome op de 
foto hieronder, waar men in de oudheid keek 
naar fantastische en wrede schouwspelen? 

A La Scala B Forum Romanum

C Pantheon D Colosseum

Een keer per jaar zendt de VPRO een programma 
uit over wetenschap voor de jeugd. Welk?

A Het Klokhuis B De Verrekijker

C Wetenschapsquiz Junior D Smartkidz

Welke van de volgende is GEEN knop op het 
toetsenbord van een computer?

A alt B ctrl

C brb D del

Hoe heten festivals voor de rechten van  homo  -, 
bi- en transseksuele personen?

A Peace & Love B Pride

C Woodstock D Propaganda

Als je gehaktballetjes gaat maken, welk 
ingrediënt heb je dan NIET nodig?

A Bakpoeder B Paneermeel

C Ui D Ei
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Het klein hoefblad is een geliefd voorjaars-
teken, wat is zijn wetenschappelijke naam?

A Tussilago B Geranium

C Azalea D Hortensia

In 1619 werd de rechtsgeleerde Hugo de Groot 
door prins Maurits opgesloten in een kasteel, 
waar hij later uit kon ontsnappen. Welk?

A Oldenstein B Loevestein

C Doornenburg D Muiderslot

De vrouw op de foto was halverwege de 20e 
eeuw een wereldberoemde filmster.  
Hoe heette ze?

A Scarlett Johansson B Marilyn Monroe

C Greta Garbo D Julia Roberts

Hoe heet de beroemde Amerikaanse zwemmer 
die de succesvolste Olympische atleet is met 
maar liefst 18 gouden medailles?

A Michael Phelps B Michael Jordan

C Michael Johnson D Michael Schumacher

Wat is het laatste boek in de Harry Potter-reeks?

A Harry Potter en de 
Steen der Wijzen

B Harry Potter en de Orde 
van de Feniks

C Harry Potter en de 
Reliken van de dood

D Harry Potter en de  
Gevangene van Azkaban

Welk van de volgende merken heeft NIET te 
maken met kauwgom?

A After Eight B Wrigley

C Stimorol D Sportlife

Hoe heet het zingende gezin in de film 
The Sound of Music?

A Simpson B Von Trapp

C Flintstone D Addams

Vanaf welke leeftijd gaat men traditioneel met 
pensioen in Nederland?

A 45 jaar B 55 jaar

C 65 jaar D 85 jaar

Hoe wordt het langwerpige voorwerp van hout 
en paardenhaar genoemd dat gebruikt wordt 
om de snaren van een viool te laten trillen?

A Plectrum B Strijkstok

C Capo D Crescendo
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De musical Mamma Mia is gebaseerd op de hits 
van een Zweedse popgroep. Welke?

A Roxette B ABBA

C The Ark D The Sounds

Welk van de volgende is een fossiele brandstof?

A Zonne-energie B Ruwe olie

C Windkracht D Biogas

Wat is de Engelse naam van het standbeeld dat 
hiernaast is afgebeeld?

A Queen of Freedom B Statue of Liberty

C First Lady D Mother Earth

Bij welke stad komen reizigers aan als ze vanaf 
de boot het standbeeld hiernaast zien staan?

A New York B Washington

C Los Angeles D Chicago
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Hoe heet het voorwerp hiernaast?

A Duimelot B Speldenkussen

C Vingerhoed D Naaibeker

Hoe heet het gebouw waar de Joden hun 
kerkdienst houden?

A Kosher B Synagoge

C Menora D Pesach

Wie van de volgende is GEEN dwerg in het 
sprookje over Sneeuwwitje?

A Stoetel B Snugger

C Grumpie D Doc

Hoe heet het type ogen dat het insect op de foto 
hieronder heeft?

A Balletogen B Stiletto-ogen

C Cassetteogen D Facetogen

Welk van de volgende is een klassiek Japans 
kledingstuk?

A Kimono B Anorak

C Poncho D Parka

Hoe heet de hoofdstad van Hongarije?

A Madrid B Buenos Aires

C Boedapest D Wenen

Welke van de volgende is GEEN aanduiding van 
een van de menselijke bloedgroepen?

A A B Z

C B D AB

Een aantal jaar geleden zond de VARA een tv-
serie uit over een circus, waarin Aart Staartjes 
de hoofdrol speelde? Hoe heette die serie?

A Sesamstraat B Waltz

C Het Klokhuis D Tango
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