
Quiz 
 
We zijn de antwoorden van onze quiz kwijt. Kunnen jullie de antwoorden op de vragen 
over Schotland vinden? 
Uitwerking: Maak een quiz in thema of gebruik de quiz hieronder en link de antwoorden 
aan een richting. Je schrijft na ieder antwoord tussen haaksje een richting bv: KPRD- LLL. 
Als ze de vragen juist beantwoorden vinden ze de weg die ze moeten volgen. 
R= rechts 
L= links 
KP= kruispunt 
RD= rechtdoor 
YR= Y-splitsing rechts 
YL= Y-splitsing links 
Voorbeeld: 
Wat is 4+4 
a.  7 (YL – LLL) 
b. 9 (YR – RRR) 
c. 8 (YL – RRR) 
d. 5 (YR – LLL) 
è Aan de y-sprong ga je links, daarna de eerste straat rechts. Opnieuw de eerstvolgende rechts 

en daarna nog eens rechts. 

Voorbeeldvragen voor een quiz: 
1. Dit nationale gerecht van Schotland is een vleesgerecht gemaakt van schapen-hart, long 

en lever, vermalen met dierlijk vet (reuzel), ui, havermout, peper, zout, kruiden en 
bouillon. Oorspronkelijk werden de ingrediënten in een schapenmaag gestopt voordat 
het geheel werd gekookt, maar tegenwoordig worden hiervoor meestal andere 
materialen gebruikt. Kennen jullie de naam van dit gerecht? 

a. Dundee cake  
b. Haggis  
c. Sherpherd’s Pie 
d. Schotse eieren  

2. Stad X in 1967 was: 
a. Lier 
b. Mol 
c. Tongeren 
d. Deinze 

3. Wat is de naam van een groot, diep meer in Schotland. Het meer is 37 km lang en op z’n 
breedst 1,6 km. 

a. Loch Lomond 
b. Lake of Menteith 
c. Loch Awe 
d. Loch Ness 

4. Het nationale dier van schotland is een: 
a. Monster 
b. Eenhoorn 
c. Bizon 
d. Spin 



5. Wat is aanwezig in schotland: 
a. De oudste bizon 
b. De oudste bomen 
c. Het oudste meer 
d. De oudste auto 

6. Wat is de grootste stad van Schotland 
a. Edinburgh 
b. .Aberdeen 
c. Glasgow 
d. Oban 

7. Hoeveel officiële talen heeft schotland? 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

8. Iedereen kent Nessie, het monster van Loch Ness. Het minder bekende broertje van 
Nessie is het monster dat in Loch Morar zou leven. Wat is zijn naam? 

a. Morar 
b. Morgan 
c. Morag 
d. Moran 

9. Wat is het diepste meer van Schotland 
a. Loch Lomond 
b. Lake of Menteith 
c. Loch Ness 
d. Loch Morar 

10.  Waar en wanneer was joepie 1? 
a. Lier – 1967 
b. Kortrijk – 1960 
c. Leuven – 1965 
d. Aalst - 1966 

 


