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1. Dit is kunst!
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘De terugkijker – De pijp van

Magritte’ op pag. 2.
• Motivatie

René Magritte is een surrealistische schilder die over
de hele wereld gekend is. Hij is uit België afkomstig
en daar mogen we zeker trots op zijn. Zijn kunst is
voor kinderen best toegankelijk. Zijn schilderijen zijn
vaak grappig en absurd en niet zwaar op de hand. Hier
houden kinderen van. Het surrealisme is dan ook een
ideale kunststroming waarmee je de leerlingen warm
kan maken om naar kunst te kijken en erover na te
denken.

• Doelstellingen
- De leerlingen omschrijven de kunststroming
surrealisme.
- De lln. kennen de Belgische kunstenaar René Magritte
en enkele bekende werken.
- De lln. maken een aantal korte surrealistische schrijf- en
tekenoefeningen.

• Werkwijze
- Instap: De leerlingen lezen het Kits-artikel ‘De
terugkijker’ op pag. 2 en maken vervolgens individueel
opdrachten 1 en 2 op de werkbladen.
- Kern: De kinderen verwoorden in hun eigen woorden
wat surrealisme is tijdens een klasgesprek. Ze vullen
elkaar aan en geven voorbeelden. Toon aan het bord nog
enkele van Magrittes bekendste werken. Op deze website
kan je bijvoorbeeld een TOP 10 vinden:
www.dutchmultimedia.nl/meest-beroemde-schilderijen-
van-rene-magritte-top-10/
Laat de kinderen kijken en verwoorden wat ze zien. Is
wat je ziet op het eerste gezicht hetzelfde als wanneer
je aandachtiger kijkt? Overloop de 4 surrealistische
opdrachten (zie bijlagen). Beslis op voorhand of de
leerlingen enkele of alle opdrachten moeten maken.

Voorzie het nodige materiaal – dat staat steeds in vet 
in de tekst. Je kan dit zoals een standaard hoekenwerk 
organiseren. Benadruk dat in de kunstvorm surrealisme 
alles draait om fantasie en er niets fout is! 
- Slot: De leerlingen tonen hun werk of stellen hun
schrijfopdracht voor. Als afsluiter kan je nog een rondje
maken met deze vragen: ‘Wat vind jij van de kunstvorm
surrealisme? Wat maakt jou enthousiast of niet
enthousiast over deze kunstvorm?’

2. Het WK voetbal in Qatar
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Protest tegen WK voetbal’ op

pag. 3.
• Motivatie

Het WK voetbal in Qatar komt eraan. Wereldwijd wordt
er al jaren veel kritiek geuit op de toekenning van dit
evenement aan Qatar. De kritiek richt zich op drie
onderwerpen. Vooreerst is er de vraag of de toekenning
wel zonder omkoping is verlopen. Daarnaast is er protest
omdat Qatar het niet nauw zou nemen met de veiligheid
van duizenden arbeidsmigranten die hielpen bij het
(ver)bouwen van de stadions (en waarbij heel wat doden
zouden zijn gevallen). Tot slot is er ook de
mensenrechtenproblematiek die in Qatar niet wordt
aangepakt (onrechtvaardigheden tegenover vrouwen en
de LGBTQI+-gemeenschap). Met het artikel en de
werkbladen vestigen we de aandacht van de leerlingen op
deze problemen.

• Doelstellingen
- De leerlingen reproduceren en interpreteren een
geschreven boodschap.
- De lln. kunnen een eigen mening formuleren en
verantwoorden.
- De lln. raadplegen het internet als informatiebron.
- De lln. kennen de spelregels en termen die horen bij

Kits – Artikel van de week: Elke week een pdf-file met een nieuwsartikel. 
Beurtelings een artikel uit de Kits-krant en een volledig nieuw artikel.  
Surf naar www.kits.be en voer de webcode van de laatste Kits-krant in.
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voetbal.
• Werkwijze

Start de les met een gesprek over het WK voetbal. Laat
de leerlingen hun voorkennis verwoorden. Bespreek
ook wat de leerlingen reeds weten over het protest
tegen de organisatie van dit evenement in Qatar. Laat
de leerlingen daarna per twee het artikel lezen en
verwerken (opdracht 1). Dit wordt gevolgd door een
klassikale nabespreking. Daarbij mogen de leerlingen
hun mening bij de laatste vraag ver(ant)woorden. Hierna
kunnen de leerlingen in kleine groepjes de spelregels
van voetbal uitleggen, aan de hand van een plattegrond
van een voetbalveld. Leerlingen die voetballen, leggen
het spel uit aan leerlingen die de sport niet (goed)
kennen. Vervolg de activiteit met informeren over
het WK 2022. Laat de leerlingen verwoorden hoe het
WK verloopt (voorrondes in 8 poules van 4, gevolgd
door de finalerondes met rechtstreekse uitschakeling).
De leerlingen zoeken op internet de info op een
wedstrijdenkalender van het WK om opdracht 2 op te
lossen. Bespreek achteraf kort. Voor de laatste opdracht
kunnen de leerlingen opnieuw per 2 werken waarbij
een voetbalkenner gekoppeld kan worden aan een
voetballeek.

3. Wees tolerant
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Dag van de Verdraagzaamheid’

op pag. 1.
• Motivatie

UNESCO, de Organisatie van de Verenigde Naties voor
Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, is opgericht op 16
november 1945. 51 jaar later werd deze dag uitgeroepen
tot Internationale Dag van de Verdraagzaamheid. De
organisatie meent dat oorlogen vermeden kunnen
worden als mensen elkaar beter leren kennen en
begrijpen. De huidige tijd leert ons dat elkaar begrijpen
vaak heel lastig is, en dat dat heel grote gevolgen kan
hebben. Maar we moeten niet alleen op het niveau van
landen kijken, verdraagzaamheid begint bij elke mens.
We moeten onze buren, klasgenoten … niet veroordelen
omdat ze anders zijn dan wij. Als wij hier op deze dag

(en alle volgende dagen) extra op letten, zetten we al een 
(kleine) verandering in gang. Dit artikel kan gebruikt 
worden in een les PAV of MAVO.

• Doelstellingen
- De leerlingen zoeken informatie in een artikel op.
- De lln. zoeken de term verdraagzaamheid op in een 
verklarend online woordenboek.
- De lln. reflecteren over en geven voorbeelden van 
onverdraagzaam zijn.
- De lln. leggen in hun eigen woorden uit wat 
verdraagzaamheid is.
- De lln. geven een voorbeeld van onverdraagzaam zijn uit 
de actualiteit.

• Werkwijze
- Instap: Toon dit filmpje aan de klas:
www.youtube.com/watch?v=oHf-jMBU4As&t. Achteraf 
mogen de leerlingen hun gevoelens erbij ventileren. 
Herkennen ze een of meerdere situaties waarover deze 
mensen spreken? Wat vinden ze zelf van zulke situaties?
Gebeurt het ook dat zij bepaalde mensen vreemd vinden 
omdat ze anders zijn dan ze zelf gewoon zijn? Of maken 
ze zelf het omgekeerde mee: vinden andere mensen ze 
vreemd omdat ze andere dingen doen dan velen? Hoe 
voelen ze zich daarbij?
- Kern: een leerling leest het Kits-artikel voor. Hierna 
voeren de leerlingen de eerste opdracht individueel uit. 
Achteraf overloop je de juiste antwoorden klassikaal. Ook 
de tweede opdracht wordt individueel uitgevoerd. Daarbij 
hebben de leerlingen een computer met internet-
verbinding nodig. De leerlingen reflecteren door 
voorbeelden te geven uit de eigen leefwereld en trachten 
daarna zelf een definitie voor verdraagzaamheid op te 
stellen. De derde opdracht wordt in duovorm opgelost. 
Elk duo haalt een voorbeeld van onverdraagzaamheid uit 
de actualiteit en stelt het voor aan de rest van de klas. De 
leerlingen schrijven hun eigen mening neer. Daarna geeft 
het duo zijn antwoorden op de gestelde vragen. Hierna 
kan een korte klasdiscussie ontstaan.
- Slot: Laat elke leerling nadenken over een persoon
of situatie waarbij ze verdraagzamer zullen zijn op 16 
november en de dagen erna.

• Meer informatie
www.unesco.org/fr/days/tolerance of
www.unesco.org/en/days/tolerance



1. Dit is kunst!
1. horizontaal: 3. november – 4. werkelijkheid – 5. titels –

7. Picasso / verticaal: 1. surrealistische – 2. foto – 6. 
Lessen / woord: schilder / Dat was zijn beroep.

2.  1, 3, 4 , 6 en 7 zijn surrealistisch.

2. Het WK voetbal in Qatar
1. a. WK Voetbal – FIFA – Qatar – van 20 november tot en

met 18 december – om de 4 jaar
b. Omdat Qatar een land zonder voetbaltraditie is. –Omdat
het in de zomer snikheet is in Qatar.
c. Omdat in het najaar de temperaturen iets beter zijn om
te voetballen.
d. Qatar zou aan FIFA-leden geld hebben betaald opdat ze
zouden kiezen voor Qatar als organisator van het WK.
e. Kritiek op de onveilige arbeidsomstandigheden waarin
de buitenlandse arbeiders stadions bouwen. Kritiek op het
regime in Qatar dat de mensenrechten schendt.
f. Omdat ze zo willen tonen dat ze het eens zijn met de
kritiek op Qatar.
nvdr: De Denen hebben voor dit WK volledig rode,
volledig witte en volledig zwarte shirts. Enkel het nummer
van de spelers is zichtbaar, de logo’s van de Deense
voetbalbond en van de sponsor zijn in dezelfde kleur als
het shirt en dus amper zichtbaar.
Statement van kledingsponsor Hummel: ‘Met de nieuwe
truitjes van het Deense nationale team wilden we een
dubbele boodschap overbrengen’, klinkt het. ‘Ze zijn niet
alleen geïnspireerd door Euro 92, een eerbetoon aan het
grootste voetbalsucces van Denemarken (toen ze het EK
wonnen), maar ook een protest tegen Qatar en hun status
qua mensenrechten. Daarom hebben we alle details van de
nieuwe WK-shirts afgezwakt, inclusief ons logo en de
iconische strepen van de Denen. We willen niet zichtbaar
zijn tijdens een toernooi dat duizenden mensen het leven

heeft gekost. We steunen het Deense nationale team 
helemaal, maar dat is niet hetzelfde als Qatar steunen als 
gastland. Wij vinden dat sport mensen bij elkaar moet 
brengen. En als dat niet zo is, willen we een statement 
maken.’
g. eigen mening

2. a. 32 
b. 8
c. F
d. woensdag 23/11 om 20.00 uur tegen Canada – zaterdag
27/11 om 14.00 uur tegen Marokko – donderdag 01/12 om
16.00 uur tegen Kroatië
e. 16 (eerste 2 ploegen van elke poule) – 1/8 finales
f. de ploegen van poule E: Duitsland, Spanje, Japan, Costa

Rica
3. 1: W – 2: E1 – 3: R – 4: E2 – 5: L – 6: D – 7: K – 8: A

– 9: M – 10: P – 11: I – 12: O – 13: E3 – 14: N

3. Wees tolerant
1. a. 16 november – b. Denk niet in vooroordelen, maar wees

nieuwsgierig en neem iedereen zoals hij of zij is. – c. Onze
mening is gekleurd door ons eigen leven. Onze mening is
gekleurd door onze voorkennis.

2. a. bereidheid om andersdenkenden te verdragen, tolerantie
– b. – d. eigen antwoorden

3. a. – c. eigen antwoorden

4. Kits Nieuwsquiz 5
1. c – 2. a – 3. b – 4. b – 5. c –
6. c – 7. b – 8. c – 9. c – 10. a

Sleutel bij de werkbladen



1. Puzzelen maar
Vul het kruiswoordraadsel in aan de hand van het Kits-artikel ‘De terugkijker’ en puzzel het juiste woord.
ij = 1 vakje 

Dit is kunst! (1)
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2. Wat is surrealisme?
Surrealisme komt van 2 Franse woorden: ‘sur’ wat ‘boven’ of ‘op’ betekent en ‘realisme’ wat ‘werkelijkheid’
betekent. Het is een kunststroming die probeert om een nieuwe werkelijkheid te maken, om boven de
werkelijkheid te komen. Dat doen de kunstenaars door hun fantasie de vrije loop te laten. En zeker niet na te
denken over vragen als ‘Kan dit echt?’, ‘Is dit logisch?’ of ‘Bestaat dit wel?’. De kunstenaars combineren vaak
dingen die echt zijn tot iets wat vreemd of grappig is. Surrealisme is niet alleen voor schilders maar ook voor
schrijvers, fotografen en beeldhouwers!

Horizontaal
3. Maand waarin Magritte werd geboren.
4. Magritte bedoelde dat een schilderij van de ...

niet hetzelfde is als de ...
5. Magritte hield van humor en bijzondere ...
7. Kunstenaar wiens werken Magritte onder andere

vervalste tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Ik puzzel met de gevonden letters dit woord:

Wat heeft dit woord met René Magritte te maken? 

Verticaal
1. Magritte is een Belgische, ... schilder.
2. Hyperrealistisch betekent dat het

schilderij lijkt op een ...
6. Geboorteplaats van Magritte.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Zelf aan de slag. 
Welke werken zijn volgens jou surrealistisch? 
Zet er een kruisje bij. 

Dit is kunst! (2)
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Dit is kunst! (Bijlage 1)

Surrealisme 1 – Loopingwoorden 
Zoals je daarnet las, is surrealisme onder andere het combineren van dingen. 
Wat is het eerste waaraan je denkt bij een bepaald woord …

Je hebt hiervoor een blad papier nodig en een balpen. 
• Leg je blad met de lange zijde onderaan.
• Schrijf het woord ‘nietjesmachine’ boven aan je blad.
• Waaraan denk jij bij nietjesmachine? Het eerste dat in je opkomt, is juist! Niet twijfelen.
Bijvoorbeeld ‘hoekje’. Schrijf dat woord naast ‘nietjesmachine’.
Waaraan denk je nu bij het woord ‘hoekje’? Bijvoorbeeld ‘kleuter’.
Schrijf dit woord op, enzovoort.
Wanneer je minstens 10 woorden hebt, schrijf je ze over in de vorm van een looping. Dit
kan je handig doen door op de achterkant van het blad een grote schrijfletter ‘e’ te
tekenen. Nu heb je een lijn waarop je je woorden kan zetten.

Je looping begint bij nietjesmachine … maar waar eindigt ze? Gek, hè!

nietjesmachine
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Dit is kunst! (Bijlage 2)

Surrealisme 2 – In jouw dromen 
Een bekend schilderij van Magritte is False mirror of De valse spiegel. 

© René Magritte

Wat zie jij in jouw dromen? 
• Neem een tekenblad en kleurpotloden.
• Teken op het blad een zo groot mogelijk oog.
• Vervang de wolken door wat jij in jouw droom ziet.
Droom jij wel eens over een bos? Of misschien over vogels? Wie weet wel over basketbal …
Hoe kan je dat op een leuke manier tonen?
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Dit is kunst! (Bijlage 3)

Surrealisme 3 – Doedelen 
Surrealisten proberen niet na te denken wanneer ze kunst maken. 
Ze willen als het ware ‘automatisch’ kunst maken. 
Teken jij wel eens in je schrift tijdens de les? Vaak lijkt dat ook wel automatisch te gaan …
Sommige mensen doen dit ook terwijl ze aan de telefoon zijn. 
Ze luisteren naar het gesprek maar ondertussen ‘doedelen’ ze. 
Doedelen is dus het maken van kleine tekeningetjes zonder doel. 
Doolhoven, streepjes, bloemen … alles kan als je er maar niet over nadenkt! 
Neem een blad papier en een balpen. Zet de radio aan en luister terwijl je doedelt. 
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Dit is kunst! (Bijlage 4)

Surrealisme 4 – Ceci n’est pas un(e) … 
In het Kits-artikel ‘De terugkijker’ werd geschreven over het schilderij Ceci n’est pas une pipe. 
De titel doelt op het feit dat het een afbeelding van een pijp was, en geen echte pijp. 
Bekijk de tekeningen die je klasgenoten al gemaakt hebben. 
Neem het handboek van Frans. Kies een zelfstandig naamwoord dat nog niet getekend werd. 
Maak hiervan een grote tekening in het midden van een blad papier met kleurpotloden of stiften. 
Schrijf er in je mooiste handschrift onder ‘Ceci n’est pas un(e) …’ 
Het mooiste is om dit met een zwarte stift te doen. Let goed op of het un of une moet zijn. 
Of misschien wel meervoud? ‘Ceci ne sont pas …’ 

Zo maken jullie samen een vocabulaire, een woordenlijst à la Magritte. 
Hij sprak dan ook Frans, hé! 

Ook in reclamecampagnes wordt het schilderij wel eens nagedaan! 
Heb jij een idee wat het WWF met deze affiche wil zeggen?

Meer werk op: https://filipzolynski.com/wwf
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1. Bij het artikel
a. Vul de gegevens over het evenement in het artikel aan:

Naam evenement: 

 Organisator: 

Locatie (land): 

Data: van  tot en met 

Frequentie van het evenement: om de  jaar

b. Waarom waren velen verbaasd dat Qatar het WK voetbal kreeg toegewezen?

 Omdat 

 Omdat 

c. Normaal vindt het WK plaats in de maanden juni en juli. Waarom is dat dit jaar in november-december?

 Omdat 

d. Welke omkoping wordt hier bedoeld?

e. Welke kritiek wordt geuit op het land Qatar?

f. Waarom zullen Deense voetballers onder meer een volledig zwart shirt dragen tijdens het WK?

Het WK voetbal in Qatar (1)
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g. Gelezen in de media
De Wereldvoetbalbond FIFA heeft alle deelnemers aan het WK opgeroepen om zich in Qatar alleen met voetbal
bezig te houden. In een brief aan de 32 deelnemende landen vragen FIFA-voorzitter Gianni Infantino en
secretaris-generaal Fatma Samoura om ervoor te zorgen dat ‘voetbal niet wordt meegesleept in alle ideologische
en politieke gevechten die er in de wereld bestaan’.

Wat is jouw mening hierover?

2. Het WK voetbal 2022
Zoek op het internet naar de kalender van het WK voetbal.

a. Aantal deelnemende ploegen:

b. Aantal poules van 4 ploegen:

c. In welke poule speelt België?

d. Noteer de wedstrijden van de Belgen in de voorrondes.

e. Na de voorrondes spelen ploegen de finalerondes met rechtstreekse uitschakeling.

Hoeveel ploegen stoten door naar de finalerondes? 

Welke finaleronde wordt na de voorrondes het eerst gespeeld?  finales (breuk invullen)

f. Welke tegenstanders kan België krijgen indien ons land doorstoot naar de finalerondes?

Het WK voetbal in Qatar (2)

DATUM UUR TEGENSTANDER
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Het WK voetbal in Qatar (3)

1. aansluitingstreffer

2. assist

3. blessuretijd

4.buitenspel

5. counter

6. derby

7. een-tweetje

8. hattrick

9. panna

10. schwalbe

11. slotoffensief

12. VAR

13. verlenging

14. volley

E2

Een situatie waarin een aanvaller bij het moment 
van spelen achter de laatste veldspeler van de 
tegenstander staat, waardoor de aanval wordt 
bestraft.

P

De spelfase waarbij een speler net doet alsof er een 

overtreding op hem wordt gemaakt, hopend dat de 

scheidsrechter de tegenstrever foutief zal bestraffen.

D
Een voetbalwedstrijd tussen twee rivaliserende 

ploegen uit dezelfde stad of streek.

A
Het maken van drie doelpunten door dezelfde speler 

in één wedstrijd.

O

Een scheidsrechter die buiten het veld de wedstrijd 
op video volgt en die door het bekijken van fases 
(vanuit verschillende standpunten) cruciale fouten 
van de scheidsrechter kan herstellen.

W
Een doelpunt waardoor een ploeg terugkomt tot op 

één doelpunt achterstand.

N
De bal in één keer uit de lucht schieten, zonder dat 

de bal de grond heeft geraakt.

R

Extra tijd die de scheidsrechter bij de 90 minuten 

optelt (omwille van wissels die lang hebben geduurd, 

blessuregevallen of tijdrekken van een team).

E3

Een half uur extra speeltijd bovenop de oorspronke-

lijke 90 minuten omdat er na 90 minuten nog geen 

winnaar was.

I

Aanvallend spel van een ploeg op het einde van de 

wedstrijd om zo alsnog een gelijkspel of overwinning 

te behalen.

E1
Een pass of voorzet waaruit een medespeler een 

doelpunt maakt.

K

De spelfase waarbij een speler de bal naar een 

ploeggenoot speelt, zelf doorloopt en de bal direct 

weer terugkrijgt.

M

De spelfase waarbij een voetballer de bal bij een 

tegenstander door zijn benen speelt en daarna zelf 

opnieuw in balbezit komt.

L
De spelfase waarbij een ploeg een verdedigende 

situatie snel omzet in een tegenaanval.
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3. Voetbaltermen
Noteer bij elke term de letter van de bijbehorende verklaring.



1. Antwoord op deze vragen. Je vindt de nodige informatie in het Kits-artikel.
a. Op welke dag vieren we de ‘Dag van de Verdraagzaamheid’?

b. Wat willen de Verenigde Naties dat iedereen op die dag probeert?

c. Welke redenen geeft men in het artikel voor het feit dat wij sommige gewoonten van anderen als vreemd
beschouwen?

2. We gaan dieper in op de term ‘verdraagzaamheid’ aan de hand van eigen voorbeelden.
a. Wat is volgens een online woordenboek de definitie van de term verdraagzaamheid?

b. Iedereen is wel eens onverdraagzaam.
Kan je een situatie schetsen waarbij je onverdraagzaam was tegenover een bepaalde persoon of
waarbij je bepaald gedrag van iemand anders niet begreep?

 Familielid: 

 Vriend(in): 

Iemand op school: 

Een onbekende op straat of op tv: 

c. Kan je vanuit je eigen ervaring of voorkennis uitleggen waarom het gedrag van de andere persoon je zo 
raakte? Je mag dit doen voor elk voorbeeld.

d. Kan je nu in je eigen woorden uitleggen wat verdraagzaamheid voor jou is?

Wees tolerant (1)
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3. Verdraagzaamheid begint bij jezelf
Al te vaak zien we op het tv-nieuws of lezen we in de krant kleine of grote voorbeelden van 
onverdraagzaamheid. Onverdraagzaamheid tegenover een ander ras, andere cultuur, andere godsdienst, 
andere seksuele voorkeur …

a. Surf naar www.vrtnws.be en zoek een voorbeeld van onverdraagzaamheid.

b. Welke redenen geven de mensen/groepen op voor de onverdraagzaamheid?

c. Kan jij zeggen wat de werkelijke reden is van deze vorm van onverdraagzaamheid?
Welk gevoel zit onder deze onverdraagzaamheid verborgen?

Wees tolerant (2)
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Sluit aan bij de Kits-krant nr. 5 - November 2022.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

1. Wat kwam niet uit de Verenigde Staten overgewaaid?
a. torenhoge kortingen op de laatste donderdag van november
b. Black Friday
c. Green Friday

2. Wat is belangrijk voor een sterk wachtwoord?
a. Het moet zo lang mogelijk zijn en geen persoonlijke informatie bevatten.
b. Het mag alleen speciale tekens bevatten.
c. De lengte speelt geen rol, zolang het maar een onbestaand woord is.

3. Hoe lang worden er al mestactieplannen opgesteld?
a. sinds de jaren 1980
b. sinds de jaren 1990
c. sinds de jaren 2000

4. Wat is een goede definitie van een Onument?
a. Een Onument is een monument in de natuur waar begrafenissen en andere plechtigheden gehouden

kunnen worden.
b. Een Onument is een monument in de natuur waar de coronadoden herdacht kunnen worden.
c. Een Onument is een monument waar alle doden van 2020 en 2021 herdacht kunnen worden.

5. Wat leert het Kits-artikel je over de Cubaanse rotsleguaan?
a. Deze diersoort is niet bedreigd.
b. Een vrouwtjes rotsleugaan legt elk jaar meer dan tien eieren.
c. Deze diersoort kan schaduwen waarnemen met een derde oog.

6. Uit welke landen kwamen de arbeiders die de grote voetbalstadions in Qatar bouwden?
a. uit Kenia, Bangladesh, Iran en Irak
b. uit Bangladesh, Congo, Rwanda en Vietnam
c. uit India, Nepal, Kenia en Bangladesh

7. Waarom haalde een Chinese man helemaal verkleed en gemaskerd de gewonnen cheque van een loterij op?
a. Omdat hij bang is dat dieven al zijn geld zullen komen stelen.
b. Omdat hij bang is dat zijn vrouw en zoon lui zullen worden door het vele geld.
c. Omdat hij bang is dat een bende zijn vrouw en zoon zal ontvoeren en enkel zal vrijlaten in ruil voor al zijn geld.

8. Hoe lang was de Belgische trein die tot voor kort de langste trein ter wereld was?
a. 1,6 kilometer lang
b. 1650 meter lang
c. 1700 meter lang

9. Ik ben altijd in de weer en heel sociaal. Welk buitenberoep is het meest geschikt voor mij?
a. skileraar
b. paleontoloog
c. beheerder van een natuurcamping

10. Wat moet er allemaal in de rugzak van een getrainde rat?
a. een camera, een gps-systeem en twee microfoons
b. een camera, een gps-systeem en een smartphone
c. een camera, een smartphone en twee microfoons
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