
Welke achternaam komt in Nederland  
het meest voor? De Jong

Wie schreef het boek “alleen op de wereld”? Hector Malot
Wat zijn de eerste 6 letters van een  
Frans en Belgisch toetsenbord? AZERTY

Hoeveel coupletten heeft het Wilhelmus? 15
Hoe wordt het bordspel Trivial Pursuit  
in het Nederlands ook wel genoemd? Triviant

Wat is de officiële taal op Bonaire? Papiaments
Hoeveel laaggeletterden zijn er in Nederland? 2,5 miljoen volwassenen
Welke metropoolregio wordt ook wel 
Deltametropool genoemd? De Randstad

Welk Brabants woord wordt in grote delen 
van Brabant gebruikt als afscheidsgroet? Houdoe

Welke provincie wordt ook wel  
Stad en Ommelanden genoemd? Groningen

Wat betekent het spreekwoord  
“om de kracht van het anker te voelen  
moet men de storm trotseren”? 

Pas als men iets ernstig meemaakt,  
weet men op wie men kan vertrouwen

Wie bedacht Suske en Wiske? Willy Vandersteen
Wat bestudeert een osteoloog? Botten
Wie schreef het boek  
‘Ik omhels je met duizend armen?’ Ronald Giphart

Hoe wordt de eerste jonge haring die geschikt 
is voor consumptie in Nederland genoemd? Hollandse Nieuwe

Hoeveel Nederlandstaligen zijn er wereldwijd? Er zijn ongeveer 24 miljoen 
Nederlandstaligen. 

Wat was de eerste Nederlandse 
televisieomroep? De NTS

Wie schreef het boek Zomerhitte? Jan Wolkers

Hoeveel woorden staan er in het  
Dikke van Dale woordenboek?

Ongeveer een kwart miljoen woorden 
(overigens is het aantal Nederlandse  
woorden onbeperkt, want je kunt met de 
bestaande grondwoorden steeds nieuwe 
samenstellingen en afleidingen maken)

Naar welke Nederlands dorp is Brooklyn  
(New York) vernoemd? Breukelen

Hoe noemen we een getal dat  
hetzelfde achteruit en vooruit staat, 
bijvoorbeeld 12421?

Een palindroom nummer

Wat betekent de uitdrukking  
‘Dat is een heet hangijzer’? Het is een lastig, veelbesproken onderwerp
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Wat is het woord van het jaar 2017? Appongeluk

Wie schreef het lied ‘K heb je lief? Paul de Leeuw  
(samen met Peter Groenendijk)

Hoe heette de vader van Anne Frank? Otto
Hoe noemen we de volgorde van de  
cijfers, waarin een getal het resultaat  
is van de optelsom van voorgaande  
twee cijfers? Bijvoorbeeld:  
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, enz…

Fibonacci

Wat voor verspreking verklapt waar  
je (onbewust) mee bezig bent? Freudiaanse verspreking

Welke Nederlandse film betekent  
letterlijk “Kijk kijk schatje”? Shouf Shouf Habibi

Welke van alle vormen met hetzelfde 
oppervalk heeft de kortste omtrek? Een cirkel

Wat is een andere naam voor  
een schaapkameel? Een lama

Hoe heet de studie van de relatie tussen de 
hoeken van driehoeken en hun partners? Trigonometrie

Waar komt de naam van de populaire 
zoekmachine Google vandaan?

De naam ‘Google’ komt voort uit  
een verkeerde spelling van het woord 
‘googol’, hetgeen een nummer 
1 gevolgd door 100 nullen betekent

Wat is het volume van een kilo water? Een liter
Wat komt in China na iemands achternaam? De voornaam
Welk getal wordt niet vertegenwoordigd  
door Romeinse cijfers. Nul (0)

Hoe noemen we het moeilijk begrijpen  
van cijfers? Dyscalculie

Wie is de oprichter van  
Stichting Lezen & Schrijven? HKH Prinses Laurentien der Nederlanden

Wat komt er na een miljoen,  
miljard en biljoen?

Een biljard, quintillion, sextillion, septillion, 
octillion, nonillion, decillion en undecillion

Wie schreef het boek  
‘Kruistocht in Spijkerbroek?’ Thea Beckman


