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WATER



De Spelregels
Deze quiz kun je alleen doen, maar samen is het nog leuker! 

Zo organiseer je een echte quiz:  
• Kies een quizmaster die de vragen voorleest.
• Speel alleen of maak teams. 
• Iedereen schrijft het antwoord op, of spreek af dat je een 
dierengeluid moet maken om het antwoord te mogen geven. 

• Bedenk van tevoren een prijs voor de winnaar, om het extra 
spannend te maken! 

• De quizmaster checkt na afloop de antwoorden 
(die vind je aan het einde).



PER PERSOON 
GEBRUIKEN 
WE ELKE DAG 
BEST WEL VEEL 
WATER.
HOEVEEL? 
REKEN DE SOM UIT.

1
52  L
34  L

15  L

15  L

3  L

WC

KLEREN WASSEN

KOKEN EN DRINKEN

ANDERS

….…. LITER

DOUCHEN



2 In Nederland komt zoet water voor een deel via de 
rivieren ons land binnen en voor een deel via…? 

 De zee
Regen, hagel

of sneeuw
Leidingen 



Je kunt heel veel doen om minder water te 
gebruiken. Alle beetjes helpen. Maar met welke 
veranderingen bespaar je thuis het meeste water? 

3

Niet de auto 
wassen en de kraan 
dichtdoen tijdens 
het tandenpoetsen

A Een regenton in 
je tuin zettenC

Minder lang douchen en 
een waterbesparende 
douchekop gebruiken

B



4 WATER DRINKEN IS HEEL BELANGRIJK.

7 dagenA
Meer dan 
2 wekenC

3 dagenB

HOEVEEL DAGEN KAN JIJ 
ZONDER WATER, DENK JE? 



5
Ons drinkwater is heerlijk 
zoet. Waarom moet je 
eigenlijk geen zout water 
drinken?

De mens kan slecht tegen 
zout water. Je kunt er zelfs 
dood van gaan.

A
Van zout water drinken krijg 
je kieuwen als een vis.B
Met eten krijg je al genoeg 
zout binnen. C



WAAROM HEEFT IEDER HUIS 
EEN WATERMETER? 

Heb jij de watermeter bij jullie 
thuis wel eens gezien? Vraag aan 

je ouders of je mag kijken!

6

Om te meten hoeveel 
water je zelf omhoog 
hebt gepompt.

A
Om te meten hoeveel 
het heeft geregend.B

Om te meten hoeveel 
water je hebt gebruikt. C



7 WAAR HAALDEN MENSEN IN 
DE STAD VROEGER WATER 
VANDAAN? 

Uit de kraan 
in de keuken.

A
Uit de grachten, 

putten en sloten.

B
Uit de zee. 

C



88 Een volwassen mens drinkt 
1,5 liter water per dag. 
Hoeveel water drinkt een 
volwassen eik per dag?

A TUSSEN DE 15 EN 30 LITER

B TUSSEN DE 75 EN 95 LITER

C TUSSEN DE 130 EN 150 LITER



9 VROEGER DRONKEN MENSEN LIEVER
BIER DAN WATER UIT DE GRACHT.

Bier was toen 
veel schoner 

dan water.

A
Het leven was lastiger 

dan nu en door het 
bier werden mensen 

een stuk vrolijker. 

B
Bier haalde je zo uit 

de koelkast. Veel 
makkelijker dan 

helemaal naar de 
gracht lopen. 

C
WAAROM?



WAAROM IS KRAAN-
WATER DRINKEN BETER 
DAN WATER DRINKEN 
UIT DE SUPERMARKT? 

Er is geen vrachtwagen 
nodig om het bij je thuis 
te bezorgen.

A

Er is geen plastic 
fles nodig.

B
Het is veel goedkoper.C

Let op: 
meerdere 

antwoorden 
zijn goed

10



EINDE VAN 
DE QUIZ

Klik door voor de antwoorden...



1. 119 liter
2. B
3. B
4. B
5. A
6. C
7. B
8. C
9. A
10. Alle antwoorden zijn goed!

Antwoorden


	volgende: 


