De snelle sportquiz
Hoe sportief ben jij? Test je kennis over de meest uiteenlopende
sporten en je komt erachter!
1. Atletiek bestaat uit verschillende onderdelen, zoals
hardlopen, meerkampen en spring- en werpwedstrijden.
Estafette is er een van. Daarbij lopen vier deelnemers
om de beurt een afstand en geven “iets” aan elkaar door.
Weet jij wat dat “iets” is?
a. een bal
b. een stokje
c. een tennisracket
2. Knagers kunnen als de beste zwemmen! Maakt niet
uit in welke zwemslag. Weet jij welke er allemaal zijn?
a. vrije slag, schoolslag, buikslag en vlinderslag
b. vrije slag, vakantieslag, buikslag en fladderslag
c. gesloten slag, schoolslag, rugslag en fladderslag
d. vrije slag, schoolslag, rugslag en vlinderslag
3. Hoe heet het tegenhouden van de bal aan het net bij volleybal?
a. smashen
b. blokken
c. opslaan

d. koppen

4. Bij welke sport speel je in een team?
a. boksen
b. handbal

c. schaatsen

d. judo

5. Welke bal is het grootst?
a. een tennisbal
b. een pingpongbal

c. een basketbal

d. een golfbal

6. Wat is géén echte sport?
a. Fierljeppen
b. Hamerslingeren

c. Hotdog-eten

7. Vul in: Wie kaatst kan de … verwachten.
a. rolschaats
b. bal
c. kegel
8. Hoeveel atletiekonderdelen moet je doen bij een zevenkamp?
a. Zes
b. Tien
c. Zeven

c. In de sportzaal

10. Wie is het sportiefst: Klem, Geronimo of Thea?
a. Thea, dan Geronimo en daarna Klem.
b. Geronimo, dan Klem en daarna Thea.
c. Geen van allen.

Antwoorden
1 = b, 2 = d, 3 = b, 4 = b, 5 = c, 6 =
c, 7 = b, 8 = c, 9 = a, 10 = b, Thea,
dan Geronimo en daarna Klem
(Geronimo is sportiever dan Klem
omdat hij veel gezonder eet!)

9. Waar wordt beachvolleybal gespeeld?
a. Op het strand
b. In het bos
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