
 
 

 

Activiteit via Jeugdwerke.be    Pagina 1 
 

Snoepenquiz 

Auteur: Pieter Dejaeger en Peter Breemersch 

Geschikte leeftijd: Vanaf 10 jaar 

Duur activiteit: 1.30 uur 

Terrein: Zaaltje 

Benodigde begeleiders: 2 

Materiaal: 
- Projector (ook mogelijk zonder) 

- PowerPoint voorstelling (of kopieën indien zonder projectie) 

- Snoepen (kleine snoepjes die doorprikbaar zijn) 

- Brochettestokjes 

- Kladpapier 

- Balpennen 

Beschrijving van de activiteit 

Een quiz is maar een quiz, dus waarom niet eens een snoepenquiz. 

Deze quiz zal op het eerste zicht heel moeilijk lijken voor jonge leeftijden, maar dat is ook de bedoeling. 

De vragen zijn altijd meerkeuze, waardoor ze op het merendeel van de vragen moeten gokken en hun gezond 

verstand gebruiken. 

Het spelprincipe: 

Je zorgt dat je zaal in drie hokken is verdeeld (A, B en C). 

Lees een vraag voor en de drie mogelijke antwoorden. 

Indien je de PowerPoint gebruikt, dan kun je de vragen op het scherm projecteren, maar heb je deze 

technologische middelen niet, dan werkt het evengoed door de vragen en mogelijke antwoorden voor te lezen. 

De deelnemers krijgen even bedenktijd en moeten dan in het vak van het volgens hen juiste antwoord gaan 

staan. 

Dan geef je het juiste antwoord. 

Alle deelnemers die in het juiste vak staan, krijgen dan een snoep op hun brochettestok. 

Ga zo door. 

Om de 8 vragen is er een grotere doe-opdracht. 

Daarvoor moeten ze zich verdelen in groepjes van ongeveer 4. 

Ze krijgen 1 minuut om zich te verdelen, daarna hebben ze een door jou bepaalde tijd om de doe-opdracht te 

vervolledigen. 
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De winnaar van het spel is de deelnemer met het meeste aantal snoepjes, maar eigenlijk is iedereen een beetje 

winnaar, want iedereen heeft snoep. 

De vragen/antwoorden en doe-opdrachten: 

Je vindt de vragen en antwoorden allemaal op de PowerPoint voorstelling die je hier kunt downloaden. 

Als je deze niet gebruikt, denk er dan aan op de doe-opdrachten te kopiëren voor de deelnemers en dat je zelf 

een afdruk hebt van de vragen en antwoorden! 

Volgende antwoorden vind je niet terg op de PowerPoint: 

Bij de tweede doe-opdracht krijg je een letterreeks. 

De vraag is om met die letters een zo lang mogelijk woord te maken. 

Alle letters kunnen gebruikt worden en dan bekom je het woord 'Achteruitkijkspiegel'. 

Het antwoord op de eerste rebus is: 'Verplicht weg voor voetgangers' 

Het antwoord op het geheimschrift is: 'Vertraag altijd als je een kruispunt nadert!' 

Het antwoord op de laatste rebus is: 'Op de openbare weg elk zijn plaats' 


