
 Ronde 9   Kinderboekenalfabet 

 
Hieronder staan 26 vragen. Elk antwoord heeft een andere beginletter van het alfabet.  
Vul de antwoorden op het antwoordenformulier in. De lidwoorden ( de, het en een) vooraan 
het antwoord tellen hierbij niet mee. 

 

1 Wat is de naam van de puppy van Lotte in het tweede deel van de serie: ‘Lotte 
laat maar’? 

2 Wat is de titel van het boek dat vorig jaar door de Samenwerkende 
Kinderboekwinkels werd bekroond met de Kinderboekwinkelprijs? 

3 Herbert Citroen van het Grand Hotel Nautilus weet dat het niet gemakkelijk is 
om gevonden voorwerpen terug bij hun eigenaars te krijgen - zeker wanneer 
het gevonden voorwerp geen voorwerp is, maar een meisje. Wat is haar naam? 

4 Wat is de achternaam van de schrijver over de Formule 1 boeken: ‘Max’, 
‘Zandvoort, de formule 1 komt thuis’ en ‘Sabotage’? 

5 Wat is de naam van de kinderboekenserie waarbij deze titels verschenen: 
‘Bloedje link’, ‘Op de planken’ en ‘Hoppa’ ? 

6 Wat is de voornaam van de grootste lolbroek van de school in het boek 
‘directeur Lolbroek’ van David Baddiel? 

7 November is de maand van Nederland Leest. Welke kinderboek stond in 
november 2019 hierbij centraal?     
 

8 Louise, dochter van trapezeartiesten, wordt door haar oma opgevoed. Die oma 
neemt haar midden in de nacht mee op reis. Ze moeten weg om de vloek van 
haar oma's vader te ontlopen. Uiteindelijk stranden ze in een klein dorpje in 
Georgia. Wat is de achternaam van Louise die ook in de boektitel te vinden is? 

9 Op welk culturele festijn hoorde Ted van Lieshout dat hij de Boekensleutel had 
gewonnen? 

10 Wat is de voornaam van de auteur die dit jaar het Kinderboekenweekgeschenk 
schreef?  
 

11 In het Duits heet de titel: 'Emilia und der Junge aus dem Meer. Wat is de 
Nederlandstalige naam van het boek? 

12 Wie zorgde voor de prachtige illustraties in het boek van Jozua Douglas en 
Tosca Menten dat grappige reisverhalen bevat? 

13 Wat is de naam van het meisje uit het boek ‘Radeloos’ van Carry Slee dat 
zichzelf uithongert? 

14 Cerise is een elfjarig meisje dat alleen met haar moeder woont. Ze droomt 
ervan om schrijfster te worden en is daarom begonnen met schrijven in een 
dagboek! Haar favoriete onderwerp: mensen, vooral volwassenen. Die zijn zo 
ingewikkeld dat Cerise ze beter zou willen begrijpen. Ze vindt het leuk om ze in 
de gaten te houden en te proberen te raden wat voor geheimen ze verbergen... 
Wat is de achternaam van de illustratrice van deze stripomschrijving? 



15 Wat is de naam van de serie waarin het laatste boek gaat over Villa Valentijn?   
 

16 Amy is gek op auto's en droomt er niet alleen van om zelf te rijden, maar om te 
racen. Er is alleen één enorm obstakel: haar slome, oude rolstoel met zijn 
kapotte wiel. Als Amy eindelijk een elektrische rolstoel krijgt, is dat 
reuzespannend, een tijdje. 
Maar de motor die erin zit, is niet heel krachtig. Gelukkig weet Amy's beste 
vriend en briljante uitvinder Rahul daar wel wat op. Hij neemt de rolstoel onder 

handen en maakt er een supersnelle sportwagen van! En zo ontstaat de … 

Welk woord hoort op de puntjes? 

17 Max Brallier schreef het boek: De laatste helden op aarde. Wat is de voornaam 
van de illustrator van dit boek? 

18 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 2,00 euro in 
de boekhandels kopen?   
 

19 In de zomer van 2019 verscheen van een bekende Nederlandse schrijfster twee 
spannende zomerverhalen in één boek. 1 verhaal speelt zich af in Italië, het 
andere verhaal in Zweden. Wat is de achternaam van deze schrijfster?   
 

20 ‘Hallo allemaal! Wij zijn Rosalie en Valentijn en wij vloggen over ons leven in 
groep 8. We doen sketchvideo’s en challenges, máár we vertellen ook wat er in 
de klas gebeurt. Ruzie op WhatsApp bijvoorbeeld, iets met nepnieuws en of we 
wel genoeg likes op social media krijgen.Onze juf wordt helemaal gek van ons 
en legt de klas een challenge op: twee weken zonder telefoon! Help! Zo lang?! 
Kunnen we dat? Lijkt dit je leuk? Geef dan een duimpje omhoog onder deze 
video of lees dit boek!" 

Wie schreef het boek die hoort bij deze beschrijving? 

21 Welke meisjesnaam komt veel voor in de boektitels van Marjon Hoffman? 

22 Wat is de naam van de twaalfjarige robot in het boek ‘De laatste mens’? 

23 Wat is de titel van deze boekomschrijving: Als de twaalfjarige Alex een oude 
tinnen robot van zijn opa krijgt, gebeuren er al snel vreemde dingen. Welke 
verborgen krachten heeft dit stuk speelgoed en waarom willen een paar 
mysterieuze figuren het koste wat kost in handen krijgen? Alex' opa weet er 
meer van, maar er is geen tijd om het uit te leggen: ze moeten weg! Samen 
vluchten ze door een winters Europa, om uit handen te blijven van hun 
achtervolgers. En om elke hoek dreigt gevaar. 



24 Wat is de titel van het boek van Peter van den Ende waarop de voorkant een 
gevouwen papieren bootje te zien is? 

25 Wat is de voornaam van de schrijver die een boek schreef over Stans, die in het 
leger van Napoleon gaat. 

26 Wouter de Jong heeft een boek geschreven dat ieder kind zou moeten lezen. Je 
hoofd werkt net als een computer, jij bepaald welke beelden je ziet en wat je 
doet met die informatie. Op een leuke manier leren kinderen hoe ze mindful 
kunnen zijn, maar ook zaken zoals faalangst kunnen met dit boek verholpen. 
Door de leuke illustraties spreekt dit boek enorm aan. Ook zit er aan het einde 
van ieder hoofdstuk een uitdaging in die kinderen kunnen doen met hun 
ouders, leerkracht of coach. Hoe heet dit boek? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


