
Uitvouwinstructie                                      

Heel veel speelplezier! 
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Plak de de juiste letters.  

Op de voor en 

achterkant. 

Zet de kubus rechtop  

met het klittenband  

aan de bovenkant. 

Houd de bovenkant van de 

kubus omhoog en breng de 

uiteinden van de zijkanten 

aan elkaar. 

Plaats de bovenkant op 

de kubus. 

Sluit rondom het 

klittenband 

Steek je hoofd door de 

bovenkant van de kubus en 

je armen door de gaten aan 

de zijkanten. 



 Letterpakken  
  Inhoud letters.  

  Totaal aan letters 21 stuks:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A A B E E H 

 I  I K L L M 

N O P R S T 

U V W 



Lijst 1 
1. Vorm een team van 4 personen. 

2. Plak de benodigde letters op pak 1 t/m pak 4. 

3. Onthoud goed welke letters er op je eigen pak zitten.  

4. Kies een quizmaster die de vragen voorleest.  

5. Probeer binnen 90 seconden zoveel mogelijk antwoorden op de vragen te vormen door in de 

juiste volgorde op een rij te gaan staan.  

 

 

Pak 1 Pak 2 Pak 3  Pak 4 

R S T O 
M E P A 
 

 

  Vragen  
1. Hoe heet het onderste deel van een boom? 

Antwoord: Stam  

2.    Maak het spreekwoord af : ….. of eronder.  

         Antwoord: Erop  

3. Wat is een ander woord voor niet leuk?  

         Antwoord: Stom  

4. Hoe wordt een grote ruwe steen ook wel genoemd?  

         Antwoord: Rots 

5. Wat is een ander woord voor ongewenste e-mail?  

         Antwoord: Spam 

6. Hoe wordt een Dokter ook wel genoemd?  

Antwoord: Arts 

7.    Hoe noem je een groep sporters die bij elkaar horen? 

   Antwoord: Team  

 

 

 



Lijst 2 
1. Vorm een team van 4 personen. 

2. Plak de benodigde letters op pak 1 t/m pak 4. 

3. Onthoud goed welke letters er op je eigen pak zitten.  

4. Kies een quizmaster die de vragen voorleest.  

5. Probeer binnen 90 seconden zoveel mogelijk antwoorden op de vragen te vormen door in de 

juiste volgorde op een rij te gaan staan.  

 

 

Pak 1 Pak 2 Pak 3  Pak 4 

E T A N 
K B E R 
 

 

  Vragen  
1. Maak het spreekwoord af:  

Ben je met het verkeerde …. Uit bed gestapt? 

Antwoord: Been 

2. Hoe noem je het reservoir voor benzine?  

Antwoord: Tank  

3. Wat ga je doen wanneer je honger hebt?  

Antwoord: Eten 

4. Wat is een ander woord voor skelter?  

Antwoord: Kart 

5. Waar zitten de reservespelers op?  

Antwoord: Bank 

6. Hoe noem je een niveau verhoging van een trap?  

Antwoord: Tree 

7. Hoe heet een doos waar flessen in worden bewaard?  

Antwoord: Krat 

 

 



Lijst 3 
1. Vorm een team van 4 personen. 

2. Plak de benodigde letters op pak 1 t/m pak 4. 

3. Onthoud goed welke letters er op je eigen pak zitten.  

4. Kies een quizmaster die de vragen voorleest.  

5. Probeer binnen 90 seconden zoveel mogelijk antwoorden op de vragen te vormen door in de 

juiste volgorde op een rij te gaan staan.  

 

 

Pak 1 Pak 2 Pak 3  Pak 4 

A S T L 
I A H V 

 

 
  Vragen  

 

1. Hoe noem je de afwas ook wel?  

Antwoord: Vaat 

2. Wat draag je met je mee als je problemen hebt?  

Antwoord: Last 

3. Wat is het tegenovergestelde van vroeg?  

Antwoord: Laat 

4. Hoe noem je het bovenste deel van een fles? 

Antwoord: Hals 

5. Als je elkaars handen beethebt, wat heb je elkaar dan?  

Antwoord: Vast 

6. Als je letters, klanken en woorden samenvoegt, dan maak je een?  

Antwoord: Taal 

7. Maak de titel van het liedje af:  

En het is zo …. in mij 

Ik heb nergens woorden voor 

Het is zo …. in mij 

En de wereld draait maar door 

Antwoord: Stil 

 



Lijst 4 
1. Vorm een team van 4 personen. 

2. Plak de benodigde letters op pak 1 t/m pak 4. 

3. Onthoud goed welke letters er op je eigen pak zitten.  

4. Kies een quizmaster die de vragen voorleest.  

5. Probeer binnen 90 seconden zoveel mogelijk antwoorden op de vragen te vormen door in 

de juiste volgorde op een rij te gaan staan.  

 

 

Pak 1 Pak 2 Pak 3  Pak 4 

A S T P 

O R K L 
 

 

  Vragen  
1. Wat is de naam van het gebouw waar paarden in slapen? 

Antwoord: Stal 

2. De zanger Dotan heeft een nepaccountleger ingezet om zijn social media te beïnvloeden. 

Hoe noem je zo’n iemand met zon nepaccount?  

Antwoord: Trol 

3. Hoe noem je een verzameling brieven?  

Antwoord: Post 

4. Hoe zit je bij kas als je teveel geld uitgeeft?  

Antwoord: Krap 

5. Hoe heet een kasteel met een gracht er omheen?  

Antwoord: Slot 

6. Wat wordt een grote openbare tuin ook wel genoemd?  

Antwoord: Park 

7. Hoe noem je het rubberen dingetje dat je in een gootsteen drukt om te zorgen dat het water 

in de wasbak blijft? 

Antwoord: Stop 

 



Lijst 5 
1. Vorm een team van 4 personen. 

2. Plak de benodigde letters op pak 1 t/m pak 4. 

3. Onthoud goed welke letters er op je eigen pak zitten.  

4. Kies een quizmaster die de vragen voorleest.  

5. Probeer binnen 90 seconden zoveel mogelijk antwoorden op de vragen te vormen door in 

de juiste volgorde op een rij te gaan staan.  

 

 

Pak 1 Pak 2 Pak 3  Pak 4 

L S T I 
K L I U 
 

 

  Vragen  
1. Hoe noem je het glazen ding waar sneeuwwitje in lag? 

Antwoord: Kist 

2. Wanneer je een bord op de grond laat vallen, gaat het? 

Antwoord: Stuk 

3. Wat is een ander woord voor een knoop in je haar?  

Antwoord: Klit 

4. Hoe heet het beestje dat in je haar leeft en je jeuk geeft?  

Antwoord: Luis 

5. Maak het spreekwoord af:  

Wie een ….. graaft voor een ander, valt er zelf in. 

Antwoord: Kuil 

6. Hoe heet het houten paneel voor je raam?  

Antwoord: Luik 

7. Als je iets niet lekker vind, zeg je ook wel:  

Ik …. het niet.  

Antwoord: Lust 

 

 



Lijst 6 
1. Vorm een team van 4 personen. 

2. Plak de benodigde letters op pak 1 t/m pak 4. 

3. Onthoud goed welke letters er op je eigen pak zitten.  

4. Kies een quizmaster die de vragen voorleest.  

5. Probeer binnen 90 seconden zoveel mogelijk antwoorden op de vragen te vormen door in 

de juiste volgorde op een rij te gaan staan.  

 

 

Pak 1 Pak 2 Pak 3  Pak 4 

A W E T 
E S R K 
 

 

  Vragen  
1. Wat deed de koningin tussen de matrassen om een meisje te testen of ze prinses was? 

Antwoord: Erwt 

2. Hoe noem je een hemellichaam dat zelf licht uitstraalt? 

Antwoord: Ster 

3. Wat is de naam van een rode vrucht die een pit heeft?  

Antwoord: Kers 

4. Hoeveel talen spreekt een bilinguaal persoon? 

Antwoord: Twee 

5. Hoe noem je een schip dat op de bodem van de oceaan ligt?  

Antwoord: Wrak 

6. Wat is een ander woord voor koppig?  

Antwoord: Star 

7. Maak het spreekwoord af:  

Klaar is … 

Antwoord: Kees 

 

 

 


