
Ronde 1. Vragen over Kinderboeken   

1. Wie speelt de rol van Tiuri in 'The Letter for the King', de Netflix-serie naar het boek van 

Tonke Dragt?  

 

2. In welke kinderboekverfilming die in 2020 in de bioscoop gaat draaien, speelt de acteur uit 

vraag 1 de hoofdrol naast o.a. Colin Firth?  

 

3. In een boek van Hanneke Groenteman wordt Yara voor een project bij Hanna ingedeeld. 

Ze moeten samen een presentatie houden over iemand van vroeger die ze bewonderen. 

Yara en Hanna kiezen voor twee Hollywoodsterren. Welke Hollywoodsterren zijn dit?  

 

4. Welke 5 kunstenaars staan centraal in de boeken van Manon Berns in de Blockbuster-

serie?   

5.Welke kinderboekenschrijver overleed in 2019?  

 

 

6. Welke sterke, stoere kinderboekenheldin bestaat dit jaar 75 jaar?   

 

7. In de 19e eeuw schreef Alexandre Dumas een boek over 3 musketiers. Wat zijn de drie 

namen van deze musketiers?   

 

8. Wat is de naam van het verzonnen dwergenvolk dat voorkomt in de boeken Sjakie en de 

chocoladefabriek en Sjakie en de grote glazen lift?  

 

 

 

9. Dit jaar overleed striptekenaar Albert Uderzo. Door welk stripreeks is hij bekend 

geworden? 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sjakie_en_de_chocoladefabriek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sjakie_en_de_chocoladefabriek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sjakie_en_de_grote_glazen_lift


10. Op de onderstaande foto staan twee brievenbussen waar de namen van de dieren op de 

foto opstaan. Welke twee namen horen er op de brievenbussen te staan?   

 

                                 

 

 

11. Wie wordt bedoeld met Martin uit ‘Wat zou Martin doen?’, dat verscheen in 2019?   

12.Hoe worden de wezens Grommert, Burp, Krabbert en Snuf genoemd in een kinderboek 

dat vorig jaar verscheen?  

13. In mei dit jaar verschijnt deel 8 van de serie Broederband. Uit welk land komt de schrijver 

van deze serie?   

14. Het boek: ‘Och, het is maar een van Gogh’ van Peter Slabbynck begint met een mooi 

citaat van een bekende kunstenaar. Van welke kunstenaar is het citaat?  

15. Dit acteurskoppel maakte hun debuut met een verhaal over twee stoere kinderen die 

verwikkeld raken in een spannende zoektocht die leidt naar een stokoude misdaad die hun 

vader nodig moet oplossen. Wat zijn hun namen? 

  



16. Welke bekende Nederlander schreef het onderstaande boek?   

 

 

 

17. Welk boek won in 2019 de Publieksprijs in de leeftijdscategorie 10 tot en met 12 jaar van 

de Nederlandse kinderjury? 

 

18. Welk woord hoort er op de puntjes in het volgende gedicht?   

 

Als ijskristallen smelten 

en een bloesem spant de knop 

als de merels takjes sparren 

en de koe loeit weer volop 

 

Als kippen van de leg zijn 

door chocolade-eitjes 

en meneer vertelt in geur en kleur 

over de bloempjes en de bijtjes 

 

Als de winterjas naar zolder kan 

en ’t groen groeit aan de bomen 

dan weet de familie Bakker 

dat de … is gekomen 

 

 19. ‘Als één serie het verdient in de fantasykast pal naast Harry Potter te staan, is het dit 

boek.’ Welk kinderboek van Eoin Colfer werd in 2019 verfilmd door Disney? 

 

20. Het boek Striker Force 7 – of SF7, zoals ze zichzelf meestal noemen – gaat over een 

topgeheim agentschap dat onze planeet beschermt tegen monsters, criminelen, aliens, 

intergalactische dreigingen en op z’n tijd een kwade genius die de wereld wil veroveren. 

Voor een topgeheim agentschap ligt het dan ook niet voor de hand om de beroemdste atleet 

ter wereld om hulp te vragen. Toch doen ze dit. Welk beroemde atleet vragen ze om hulp? 


