
 
 
 
 

Voorbereidingsfiche: Kauwgomballenquiz 
________________________________________________________________________________ 

• LEEFTIJD:   12 – 16 jaar 

• AANTAL SPELERS:  vanaf 4 personen 

• DUUR:    1 uur 

• AANTAL GROEPEN:  2 tot 4 groepen 

• SOORT:   quiz 

• INTENSITEIT:   matig  
________________________________________________________________________________ 
 

BESCHRIJVING:  
 
Doel: Kauw met je ploeg een zo groot mogelijke kauwgombal.  
 
De ploegjes bestaan uit 2 tot 4 personen. De quiz bestaat uit verschillende rondes waarbij telkens 
kauwgomballen te verdienen zijn. Op deze kauwgomballen moet door de jongeren worden 
gekauwd.  
 
Op het einde van de quiz is het de bedoeling dat je met je ploeg de (in totaal) grootste 
kauwgombal hebt gekauwd. De begeleider schrijft de punten op want aan die kauwgombal kan je 
dat niet zo goed zien. Hieronder vind je de verschillende rondes van de quiz. Dit is de 
verbetersleutel. De leden krijgen natuurlijk een nog niet ingevuld exemplaar. 
 

Logoronde 
 
De bedoeling is dat ze vinden waar elk logo voor staat. 

 
                                             

Nationale loterij                bancontact          Artsen zonder grenzen                              
                               

 
 
 
 
 
          

              Batibouw                                  WWF              belfius 



 

 

 
                                          
 
 
 
 

 
                Mazda                              android 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
                windows                      burger king           B-post                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
               Total     Texaco      nescafé 
Sudokuronde 

 
 



 

Droedelronde 
De bedoeling is dat ze raden welk woord er wordt afgebeeld met een 
droedel. Deze ronde is iets moeilijker. 

                              

Inboorling                                  kussensloop 
 
 

                                                                                                                     
Proper                                 karton    watervoorziening 
 
 

                                              
glinstering                                           nachtblind 
 

                                         
 
overbevissing                                          wind 
 

                                                         
veronderstelling                                        opstopping 
 
 
      



 

Liedjesronde 
In deze ronde krijgen ze de teksten van Engelse of Franse liedjes die vertaald 
zijn naar het Nederlands. De bedoeling is dat ze raden wat de titel is van het 
liedje en van welke zanger(es)/groep het is. 
 

1. See you again (Wiz Khalifa) 
Het was een lange dag zonder jou m'n vriend 
En ik zal je er alles over vertellen wanneer ik je weer zie 
We zijn heel ver gekomen vanaf waar we gestart zijn 
Oh ik zal je er alles over vertellen wanneer ik je weer zie 
Wanneer ik je weer zie 
 
Shit wie had het ooit kunnen denken, alle vliegtuigen waarin we vlogen 
Goede dingen die we hebben meegemaakt 
Dat ik nu hier zou staan 
Tegen jou te praten, praten over een andere weg 
Ik weet dat we ervan hielden om op pad te gaan en te lachen 
Maar iets zei me, dat het niet lang zou duren 
Moest een knop omzetten en dingen vanuit een ander perspectief bekijken 
Dat waren nog eens dagen, hard werk wordt beloond 
Nu zal ik je op een betere plaats zien  
 
Hoe kunnen we niet over familie praten als familie alles is wat we hebben? 
Alles wat ik heb meegemaakt, jij stond daar aan m'n zijde 
En nu zal je bij me zijn voor de laatste rit 
 
Het was een lange dag zonder jou m'n vriend 
En ik zal je er alles over vertellen wanneer ik je weer zie 
We zijn heel ver gekomen vanaf waar we gestart zijn 
Oh ik zal je er alles over vertellen wanneer ik je weer zie 
Wanneer ik je weer zie 
 
2 Castle on the hill (Ed Sheeran) 
Ik was 6 jaar toen ik mijn been brak  
Ik was aan het wegrennen van mijn broer en zijn vrienden 
En proefde het zoete parfum van het gras van de berg die ik afrolde 
 
Ik was jonger toen, neem me mee terug naar toen ik 
Mijn hart vond en brak het hier 
Heb vrienden gemaakt en ben ze verloren door de jaren heen 
En ik heb de krachtige velden al zo lang niet gezien, ik weet dat ik gegroeid ben 
Maar ik kan niet wachten om naar huis te gaan  
 
Ik ben onderweg 
90 rijdend op die landweggetjes 
Zingend op "Tiny Dancer" 
En ik mis de manier waarop jij mij voelen laat, en het is echt 
We keken naar de zonsondergang achter het kasteel op de heuvel 
 
 
 



 
 
 
3 Alors on danse (Stromae) 
Dus dan dansen we Dus dan dansen we Dus dan dansen we  

Wie het over studeren heeft, heeft het over werken. Wie het over werken heeft, heeft het over 

het geld. Wie het over geld heeft, heeft het over uitgaven. Wie het over krediet heeft, heeft het 

over schuld. Wie het over schuld heeft, heeft het over de deurwaarder En daarmee ook van "in de 
shit zitten"  
 

Wie het over liefde heeft, heeft het ook over kinderen. Zegt "voor altijd" en zegt scheiden. Wie 

het erover met naasten heeft, heeft het over rouw want problemen komen zelden alleen. Wie het 
over een crisis heeft, heeft het over een heleboel mensen, heeft het over de hongersnood van de 

derde wereld. Wie het over moe zijn heeft, heeft het ook over wakker worden, nog suf van de 

vorige dag. Dus gaan we los, om de problemen te vergeten. 
 
Dus dan dansen we, dus dan dansen we, dus dan dansen we Dus dan dansen we, dus dan dansen 
we, dus dan dansen we Dus dan dansen we, dus dan dansen we, dus dan dansen we. 
 
4 Never forget you (Zara Larsson) 
Ik was altijd zo gelukkig, maar zonder jou hier voel ik me verdrietig Ik zag je toen je vertrok maar ik 
kan je blijkbaar nooit los laten Want ooit was je mijn alles Het is duidelijk dat tijd niks veranderd 
heeft Het is diep in me begraven, maar ik voel dat er iets is dat je moet weten. 
 
Ik zal je nooit vergeten Je zal altijd aan mijn zijde staan Vanaf de dag dat ik je ontmoette Wist ik 
dat ik van je zou houden tot op de dag dat ik sterf En ik zal nooit veel meer willen En in mijn hart, 
zal ik altijd zeker zijn Dat ik je nooit zal vergeten En je zal altijd aan mijn zijde staan 
Tot op de dag dat ik sterf. 
 
5 All of me (John Legend) 

Je hebt mijn hoofd aan het draaien, geen grap, ik kan je niet peilen. Wat is er aan de hand in die 

mooie gedachten? Ik zit in jouw magische mysterieuze rit. En ik ben zo duizelig, weeg niet wat me 
heeft geraakt, maar ik zal me goed voelen  
 

Mijn hoofd is onder water Maar ik adem goed. Jij bent gek en ik draai door  

Want alles van mij, houdt van alles van jou. Houdt van al jouw moeilijkheden, en al jouw grenzen 

Al jouw perfecte onvolmaaktheden. Geef jouw alles aan mij, ik zal mijn alles aan jou geven Jij bent 

mijn einde en mijn begin. Zelfs wanneer ik verlies, win ik. Want ik geef jou alles van mij. En jij 
geeft mij alles van jou, oh.  
 

Hoe vaak moet ik je nog zeggen. Zelfs wanneer je huilt, ben je ook mooi. De wereld slaat je neer, 

ik ben er voor je, in alle stemmingen. Jij bent mijn ondergang, jij bent mijn muze. Mijn ergste 

afleiding, mijn ritme en blues. Ik kan niet stoppen met zingen, het rinkelt in mijn hoofd voor jou  

Mijn hoofd is onder water Maar ik adem goed. Jij bent gek en ik draai door.  
 

Want alles van mij, houdt van alles van jou. Houdt van al jouw moeilijkheden, en al jouw grenzen 

Al jouw perfecte onvolmaaktheden. Geef jouw alles aan mij, ik zal mijn alles aan jou geven Jij bent 

mijn einde en mijn begin. Zelfs wanneer ik verlies, win ik. Want ik geef jou alles van mij. En jij 
geeft mij alles van jou, geeft me alles van jou, oh  
  



 
6 Hello (Adele) 
Hallo, ik ben het 
Ik vroeg me af, of je na al die jaren 
Zou willen afspreken, zodat we het over alles kunnen hebben 
Ze zeggen dat tijd bedoeld is om wonden te helen 
Maar die van mij zijn niet erg geheeld 
Hallo, kun je mij horen 
Ik ben in California aan het dromen, over hoe we waren 
Toen we nog jonger en vrij waren 
Ik ben vergeten hoe het voelde voordat de wereld aan onze voeten viel 
Er is zo'n verschil tussen ons 
En een miljoen mijl 
 
Hallo vanaf de andere kant 
Ik heb je vast al duizend keer gebeld, om je te vertellen 
Dat het me spijt, voor alles wat ik heb gedaan 
Maar wanneer ik bel, lijkt het alsof je nooit thuis bent 
Hallo vanaf de buitenkant 
Ik kan tenminste zeggen dat ik heb geprobeerd om je te vertellen 
Dat het me spijt, dat ik jouw hart heb gebroken 
Maar het maakt niks uit, het maakt je duidelijk niet meer kapot 
 
 

Raadselronde 
 
De bedoeling is dat ze raden wat de raadsels betekenen. 
 
1. Een dode zit op een trein. Wat klopt er niet? Zijn hart 
2. Twee vaders en twee zonen gaan vissen. Als ieder één vis vangt hebben ze drie vissen. Hoe kan 
dat? Grootvader, vader en zoon 
3. Het is blauw en niet zwaar. Wat is het? lichtblauw 
4. Jefke staat achter zijn buur, maar de buur staat achter Jefke. Hoe kan dat?  
Ze staan met hun ruggen tegen elkaar 
5. Jef en Jan zijn broers. Ze hebben dezelfde mama en papa. Ze zijn geboren binnen hetzelfde uur, 
op dezelfde dag van dezelfde maand en in hetzelfde jaar. Toch zijn ze geen tweeling. Hoe kan dat? 
Het is een drieling 
6. Hoe meer ik droog, hoe natter ik word. Wat ben ik? handdoek 
7. Er was eens een man die een hotel had. Op een dag ging hij zelf op hotel een straat verder en 
ineens was hij al zijn geld kwijt. Hoe komt dit?  Hij speelde monopoly. 
8. Is het in Rusland verboden dat een man met de zus van zijn weduwe trouwt? Dit kan niet want 
een man met een weduwe is dood. 
9. Er zijn drie dozen. Onder elke doos staat één bewering, maar slechts één van de beweringen is 
juist. Onder welk doos zit de auto? Doos 2 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
10. Op welke parkeerplaats (nummer) staat deze wagen? 87 

 
 
 
 
➔ Je kan natuurlijk zelf nog vragen en doe-rondes verzinnen.  

 
________________________________________________________________________________ 
 
MATERIAAL:  
 

- Kauwgommen 
- Lege versies van de quiz 
- Balpennen 


