
De Kinderboekenquiz  
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Ronde 1:  Boekomschrijvingen 

Vul op het antwoordenblad de titel en de schrijver van de onderstaande boekomschrijvingen 

in. 

1. Het was 1 januari 1933 en het zaaltje van theater de Bonbonniere in München zat 

vol. Klaus gaf zijn jas en wandelstok af, liep tussen de ronde, met rood pluche 

beklede tafeltjes door naar de stoel dicht bij het podium die voor hem was 

vrijgehouden en ging naast zijn grootmoeder zitten. Ze kneep hem in zijn arm ter 

begroeting. ‘Je bent laat,’ zei vader. ‘Het is nog niet begonnen,’ zei Klaus .  

 

2. ‘Je hebt zo enorm veel geleerd, Mika,’ zegt mevrouw De Goede. Ze knielt bij mijn 

stoel voor me neer en pakt mijn kin. Niet stevig zoals papa soms doet, maar zacht. 

‘Herhaal het nog maar een keer, zodat je het voor altijd in je oren knoopt. En dan ga 

je lekker naar buiten de zon in, een ijsje eten. Morgen ga je met je ouders op 

vakantie naar het prachtige Watergraag, waar de zon altijd schijnt.’ 

 

3. Eén ding was een raadsel voor Elizabeth: hoe konden haar oom en tante zo’n dure 

treinreis voor haar betalen, laat staan een verblijf van drie weken in wat voor hotel 

ook? Ze was er de laatste jaren wel achter gekomen dat haar tante en oom arm 

waren. Oom Burlap sorteerde verkeerd geadresseerde poststukken in een 

achterkamertje van het postkantoor in Drere, het stadje waar ze woonden. Tante 

Purdy droeg haar steentje bij door – weer of geen weer – vijf dagen in de week de 

buitenwegen af te speuren naar aluminium blikjes, die zij en oom Burlap eens per 

maand verkochten in de stad Smelterville, een halfuur rijden van Drere.   

 

4. ‘Volgens mij delen ze toch ergens ballonnen uit,’ zegt Donald met een wantrouwige 

blik op de lucht. ‘Ik hoor voortdurend iets zoemen.’ Dean hoort het nu ook. Een 

langzaam aanzwellend gesuis weerklinkt in de lucht. Wat is dat? ‘Bukken!’ roept 

Donald plotseling. Hij duwt Dean en Viola met zijn beide handen tegen de grond. 

Daarna werpt hij zich op Jimmy, maar die verroert geen vin. Donald botst op de 

ijzeren spieren en valt zelf op de grond. Net op tijd, want een groot gevaarte scheert 

rakelings langs zijn hoofd. Dean kijkt voorzichtig om zich heen. Door wie worden ze 

aangevallen? In de verte hoort Dean iemand lachen. Dan wordt het weer stil.  

 

5. Aelwijns moeder ruimt de tafel af en maakt met behulp van zand en kruiden de 

kommen schoon. ‘Hoelang hebben we nog om het geld bij elkaar te krijgen?’ vraagt 

ze zacht. Vader zucht diep. ‘Heer Geert heeft gezegd dat ik het over twee weken 

moet brengen. Ik verwacht niet dat ik dan nog uitstel van betaling krijg. Als ik het 

geld op dat moment niet heb, moeten we misschien vertrekken.’ Aelwijn hoort zijn 

moeder snikken. Hij draait zich woest op zijn 8 andere zij. Waarom zijn zij toch 

afhankelijk van zo’n stelletje naarlingen? Zijn vader en moeder hebben het hele jaar 

zo hard gewerkt, en nog maken die drie het hun moeilijk. En waarvoor? Zij hebben 

geld zat. Ze wonen in een kasteel en fokken de kostbaarste paarden.   



6. In een tekening kan alles. Daarom houdt Tasko zo van tekenen. Samen met zijn 

vriendinnetje Fenna maakt hij een tekening van een kasteel. Met paarden. Een ridder. 

En een bos eromheen. Mooi! Maar dan komen Tasko en Fenna opeens ín de tekening 

terecht. En ze kunnen alleen uit die fantasiewereld ontsnappen door van het ene 

avontuur naar het andere te springen. Lukt het de twee kinderen om weer veilig thuis 

te komen? 

 

7. Weet je zeker dat je dit wil lezen voor het slapen gaan? 

In het bos klinken reutelende geluiden en het stikt er de laatste tijd van de raven. 

Ondanks waarschuwingen van haar vrienden, Joost en Anouk, gaat Danielle Springer 

op onderzoek uit. Eindelijk een nieuw avontuur! Al snel ontdekt ze dat ze niet alleen is 

in het bos. Er dwalen geheimzinnige schimmen bij het ven. Als ze een vermoeden 

krijgt wat er aan de hand is en wie erachter zit, wil ze geen avontuur meer. Maar dan 

is er geen weg meer terug... 

 

8. Twee cruiseschepen moeten zo snel mogelijk van Miami naar de Dolfijnenbaai zien te 

komen; de gasten én de kijkers thuis geven punten voor klantvriendelijkheid, luxe en 

comfort. Het schip dat verliest belandt op de schroothoop. Maar het lijkt erop dat 

iemand aan boord van De Cliffhanger de boel saboteert! Terwijl een onervaren en niet 

al te snuggere kapitein het cruiseschip dwars door de stormachtige Bermuda Driehoek 

loodst, speuren Farouk en Nina naar de dader. Gaat het hun lukken om De Cliffhanger 

te redden? 

 

9. Wanneer er een mysterieuze cirkel verschijnt op het voetbalveld van de ploeg van 

Pablo, trekken Robyn, Shani, Simon, Olivia, Timur en Pablo op onderzoek uit. Enkel 

Shani gelooft in vliegende schotels… tot de vrienden op het voetbalveld groene 

ruimtemannetjes tegen het lijf loopt… 

 

10. William heeft een groot talent: codes kraken. Als hij op een tentoonstelling de 

moeilijkste code ter wereld kraakt, wordt hij verwelkomd door een geheimzinnig 

instituut waar kinderen worden opgeleid tot codekrakers. Al snel blijkt dat er een man 

met kwaadaardige bedoelingen achter William aan zit. Zo begint een levensgevaarlijke 

achtervolging door Londen. Een spannend, humoristisch avontuur met een echte held 

in de hoofdrol, die ondanks zijn jonge leeftijd slimmer is dan de (vaak onhandige) 

volwassenen om hem heen.  

 

 

 

 

 

 



Ronde 2:   Plaatjes van Kinderboeken 
Vul de titel van het kinderboek in op het antwoordenblad. 
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Ronde 3     Woordzoeker Paul van Loon 

Beantwoord de onderstaande vragen over Paul van Loon.  

De antwoorden zijn terug te vinden in het woordveld. Heb je alle antwoorden 

gevonden en doorgestreept dan zie je dat er een aantal letters overblijven. 

Deze letters vormen van boven naar beneden, van links naar rechts, het 

uiteindelijke antwoord. Vul dit antwoord in op het antwoordenblad. 

 

R A V E L E IJ N H G B A 

E K I K K E R G U N E G 

P T I M M I E Z G I E A 

E R R S S T L O O L N A 

I A I U R U E N V E T T 

N A E Z E H O N A I J H 

K V N I T M P E N R E U 

Z E E N I O O B L D S M 

E I E A U O L R O E T O 

L O L E N B D I O Z A R 

F O E K S I A L K O D N 

D E G R I E Z E L B U S 

 

 

 

 

 



 

Wat is de geboorteplaats van Paul van Loon? 

Welke attractie in de Efteling is gebaseerd op een verhaal van Paul van Loon?  

Het eerste boek van Paul van Loon is: Boven op tante …..? 

Wat is de naam van de miniheks die Paul van loon jaren geleden bedacht?  

Welke serie gaat over de mysterieuze schrijver P. Onnoval?   

Welk boek, dat verfilmd is in 2016, gaat over meneer Frans?  Meester ……? 

Paul van Loon staat bekend om het dragen van een zwarte ……… 

Hoe heet het skelet dat de chauffeur van de Griezelbus is?   

 

Wat is de naam van de buurman in het boek Nooit de buren bijten?  

Paul van Loon noemt zijn genre vaak grumor.  

Dit zijn boeken over griezelen met …..  

Door wie zijn de tekeningen van de serie Dolfje Weerwolfje gemaakt? 

Hoe heet de pleegbroer en beste vriend van Dolfje Spaan?  

Door welke uitgeverij worden de verhalen van Dolfje weerwolfje uitgegeven?  

Paul van Loon speelt in een kinderboekenband met de naam: "Paul van Loon & 

Andere ……. 

Wat is de naam van het vijfde deel van de serie over Dolfje Weerwolfje waarbij 

Mevrouw Krijtjes terugkomt om alle weerwolven uit te roeien? De …. …….. 

In 2017 verscheen zijn boek: een bomvolle …… 

Hoe heet de zus van Daniel in het boek Paniek in de Leeuwenkuil? 

In welk dier kan directeur Stork in het boek Meester kikker veranderen?  

In 1997 schreef Paul van Loon het kinderboekenweekgeschenk LYC-DROP. Het 

boek kwam later onder deze naam uit: Wolven in de ….  

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kinderboekenweekgeschenk


Ronde 4:   Vragen  

1. November is de maand van Nederland Leest. Welke kinderboek stond in 

november 2018 hierbij centraal?   

 

2. De leesbevorderingscampagne Geef een boek cadeau heeft als missie om 

alle kinderen in Nederland te laten opgroeien tussen de mooiste boeken 

uit de jeugdliteratuur. Boekhandels en diverse landelijke organisaties 

bundelen hun krachten om elk jaar een jeugdboekklassieker op een 

toegankelijke manier beschikbaar te maken.  Welk kinderboek kon je dit 

jaar voor slechts 2,50 euro in de boekhandels kopen? 

 

3. De Theo Thijssenprijs is een Nederlandse literatuurprijs die wordt 

toegekend aan een schrijver van oorspronkelijk Nederlandstalige jeugd- of 

kinderliteratuur. Welke man won als laatste de Theo Thijssen prijs?  

 

4. Voor de hoeveelste keer wordt de Kinderboekenweek dit jaar gehouden?  

 

5. Wie is de auteur dit jaar voor het Kinderboekenweekgeschenk?  

 

6. Wie schrijft het bijbehorende prentenboek voor de Kinderboekenweek?  

 

7. De 4 broers Bob, Bill, Grat en Emmett vormden vroeger een bende die 

het Wilde Westen van de Verenigde Staten onveilig maakten in de jaren 

negentig van de 19e eeuw. Deze bende had een naam die we ook kennen 

uit een bekende stripreeks. Hoe werd deze bende genoemd?   

 

8. Wie is er sinds dit jaar de nieuwe kinderboekenambassadeur? 

 

9. De Astrid Lindgren Memorial Award is een internationale prijs voor 

jeugdliteratuur waar een bedrag van 480.000 euro aan verbonden is. De 

prijs geldt als de Nobelprijs van de jeugdliteratuur. Welke Vlaamse schrijver 

won dit jaar deze prijs? 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_literatuurprijzen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Auteur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilde_Westen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/1890-1899
https://nl.wikipedia.org/wiki/1890-1899


10. Welk woord hoort er op de vlek in dit gedicht? 

                                 

 

11. Op welke dag is het de Internationale dag van het Kinderboek? 

 

12. Waarom is deze dag uitgekozen? 

 

13.  Over welk boekfiguur gaat de volgende uitspraak:  

Het is een bijzonder kind, en dat is-ie 

 

14.  Ieder jaar verschijnen er veel nieuwe kinderboeken die zich afspelen in 

spannende, grappige, interessante of geheimzinnige werelden. Achttien 

van deze mooie kinderboeken komen tot leven tijdens de derde editie van 

het Mooie Kinderboekenfestival. In welke drie plaatsen wordt het 

Kinderboekenfestival in 2019 gehouden? 

 

15. In welke plaats staat het Kinderboekenmuseum? 

 



16. 'Als je zo lelijk bent als ik, kun je een hoop lol hebben’.  

Van welk boek is dit de beginzin? 

 

17. De Woutertje Pieterse Prijs bekroont het beste kinderboek in 2018 in 

Nederland. Welk boek werd gekozen tot beste kinderboek van 2018? 

 

18.  In de Efteling staat een standbeeld van twee mannen die bekend zijn 

geworden met sprookjes. Wat zijn de namen van deze twee mannen? 

 

 

              
 

 

19.  Uit welke plaats komt de winnares van de Brabantse finale van de 

Nationale Voorleeswedstrijd voor groep 7 en 8? 

 

20.  Hoe oud is de schrijver van de kinderboekenserie Niek de Groot? 

 

 

 



Ronde 5         Kinderboekenalfabet 

 

Hieronder staan 26 vragen. Elke antwoord heeft een andere beginletter van het alfabet. Vul 

de antwoorden in en zet de beginletter van het antwoord erachter. De lidwoorden ( de, het 

en een) vooraan het antwoord tellen hierbij niet mee 

 

 

1 Wat is de naam van de school in het boek Gangsterschool, waar Charlie 
en Milly worden opgeleid tot crimineel? 

2 Het is 1624 wanneer de Inuït Nunôk (13) wordt ontvoerd van een groot 
eiland en door plunderende zeelui naar Holland wordt meegenomen. 
Van welk eiland is Nunôk afkomstig? 

3 Joris' fiets is gestolen dus zoekt hij een baantje om geld te verdienen 
voor een nieuwe fiets. Zo belandt hij op een boerderij. Tot zijn verbazing 
lopen er wel erg speciale dieren rond: een eenhoorn, een draak, een 
dodo en andere uitgestorven of mythische dieren. Dat moet natuurlijk 
geheim blijven. Maar wanneer er eentje ontsnapt en het dorp onveilig 
maakt, wordt alles plots heel ingewikkeld. Wat is de naam van de 
boerderij in dit verhaal? 

4 Niet alle prentenboeken zijn voor kleuters. In dit bijzondere boek, met 
weinig woorden en grote prenten, gaat de hoofdpersoon op zoek naar 
een bijzonder wezen. Wat is de naam van dit boek dat geschreven is 
door Taï-Marc le Thanh en geïllustreerd door  Rébecca Dautremer? 

5 Wat is de titel van de serie waarin Nelson Kramer de hoofdpersoon is? 

6 Wat is de achternaam van de bekende Nederlander die het voorwoord 
schreef in het boek: Koen Kampioen in de hoofdrol. 

7 Door welk historisch figuur(en zoon van Zeus) wordt Julius Zebra in deel 
4 op een missie gestuurd? 

8 Wat is de naam van de zwerfkat die Seb ontmoet in het boek geschreven 
door Cat Calcoen? 

9 Wat is de achternaam van de illustratrice die de tekeningen maakte in 
het boek ‘Prutje’? 

10 De illustratrice van vraag 9 studeerde Animatie aan de kunstacademie 
van Breda. Met haar getekende animatiefilm  won ze meerdere prijzen 
op internationale animatiefilmfestivals. Wat is de naam deze 
animatiefilm waarmee ze afstudeerde en prijzen won? 

11 Over welke jongen heeft  Willeke Brouwer inmiddels alweer haar zesde 
deel geschreven? 

12 Over welke insecten schreef Gerard Sonnemans een handboek? 

13 Wat is de naam van het intelligent metaal waarover Bobbie Peers in zijn 
eerste deel schreef? 

14 Wat is de achternaam van de schrijver  die de boeken over de 
hoofdpersoon Herre schrijft? 

https://www.bol.com/nl/c/tai-marc-le-thanh/6337870/?lastId=24435


15 Wat is de titel van het boek die bij deze omschrijving hoort:  
Jasper was ooit een gewoon kind, net als jij, tot hij per ongeluk 
Kattenpraat 2000 uitvond. Nu betalen mensen hem om hun kat aan het 
praten te krijgen. Hij is ineens megarijk! Maar met al die pratende katten 
weet je maar nooit wat je tegen gaat komen. Zo is er Rover, die echt bij 
het gezin hoort. Sinds Jasper een laser op zijn billen richtte kan hij 
praten. Maar er is ook Prinses, een van die katten die maar beter haar 
mond kan houden. 

16 ‘Een stormachtig jaar voor Olle en Lena’ is geschreven door de Noorse 
schrijfster Maria Parr. Wat is de achternaam van de vrouw die dit boek 
in het Nederlands heeft vertaald? 

17 Marlies Slegers is een bekende schrijfster die op jonge leeftijd 10 jaar in 
een ander land heeft gewoond. In welk land was dat? 

18 Welk woord hoort er op de puntjes: Bram en de orde van ……? 

19 Hebbus!Dat is de kringloopwinkel waar Fay en Joppe altijd te vinden zijn. 
Op een middag komt er een oude dame in Hebbus die beweert dat een 
aantal spullen die ze in de winkel ziet staan, uit haar huis zijn 
weggehaald. Fay en Joppe gaan op onderzoek. Wat is de bijnaam van de 
oude vrouw die in dit boek voorkomt: Mevrouw …..? 

20 ‘Laat een boodschap achter in het zand’ is een boek van Bibi Dumon Tak 
waarin gedichten over eenhoevigen instaan. Met dit boek won ze in 
2018 een prijs. Naar welke Nederlandse auteur is deze prijs vernoemd? 

21 ‘Een huis voor Harry’ was dit jaar het Prentenboek van het jaar. Welke 
uitgeverij  bracht dit boek uit?  

22 Vul een meisjesnaam in om deze titel compleet te maken:  
Hoe het kwam dat ik …. een blauw oog sloeg. 

23 Over welk boek van Lydia Rood gaat de volgende omschrijving: 
Wat voor haar klasgenoten een leuke dag in een pretpark is, wordt een 
dramatische dag voor de hoofdpersoon. Ze wordt genegeerd, niet alleen 
door degenen die haar altijd al met vervelende opmerkingen 
bestookten, maar zelfs door haar enige vriendin Brit. Terwijl ze zich 
alleen probeert te vermaken, dwalen haar gedachten af naar wat er zich 
tot die dag allemaal heeft voorgedaan. Ze besluit om de bus terug naar 
huis te missen.  

24 In Koken met Shane deelt Shane Kluivert zijn 40 favoriete recepten. 
Lekker, snel, stap-voor-stap: jong én oud kunnen dit thuis makkelijk 
maken. In welke Nederlandse plaats zit de uitgeverij die dit boek heeft 
uitgegeven? 

25 ‘De familie Boef en het lollycomplot’ is een met vaart geschreven 
verhaal, verteld in korte hoofdstukjes met een fijne dosis humor en 
spanning. Allerlei herkenbare boevenstreken passeren de revue. Het 
verhaal bevat veel vrolijke en speelse kleurenillustraties, die de tekst 
ondersteunen en verrijken. Uit welk land komen de schrijver en 
illustrator van dit boek? 

26 DJ Booma schreef het boek: ‘Zo word jij een top dj in 10 lessen’. DJ 
Booma is een professionele dj en muziekproducer uit het Engelse Leeds. 
Wat is de echte naam van DJ Booma? 



Ronde 6      In welke landen spelen deze boeken zich af? 

 

Vul de landen in op het antwoordenblad. 
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      9       10 
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Ronde 7    Stripfiguren 

 
Vul op het antwoordenblad de juiste namen in. 

 

      

              1                            2                             3                             4 

 

         

            5                              6                                             7 

 

                 

         8                               9                          10                            11 

 

 



Ronde 8  Rebussen van Klassieke Kinderboeken 
 

Vul de titel van het boek in op het antwoordenblad. 

1.       S    

             A=O              -N                                                  K=CH 

 

2.              

 

3.  

                            K=V                 -o             H=K      

 

4.      

 

 



5.                     

              B=CE               -SP             H=W                   -I 

 

 

6.          

           SCH=W                  -V                            LO=WA  

 

 

7.            
 

             -N 

8.            

                -D                     -S                -O               S=H 

                              

 

 



Ronde 9    Steekwoorden 

 

Er zijn drie steekwoorden gegeven die bij een kinderboek horen.  

Vul de titel van het boek in op het antwoordenblad. 
 

 

1. Dickon –  Verfilming-     landhuis   

 

2. Van 12 mei tot en met 29 mei-     bandrecorder-  

Missverkiezing  

 

3. Torremolinos -   Uitdagingenwedstrijd-    Bon  

 

4. Omkeerboek-     Storm-      Clante  

 

5. 13e deel-   Nikkie-     Verjaardagsfeest  

 

6. Hans&Monique Hagen-    Gedichten-    Het Parool  

 

7. Texel-     Verfilmd-    Samuel  

 

8. Abrikozentoetje-   Thornton-      glow-in-the-dark-omslag  

 

9. Graphicnovelserie-    Sneeuwstorm-    Bram  

 

10. Boemboek-    Prehistorie-    Aaron Reynolds 

 

 

 


