Online Dropping
Wil je een online dropping organiseren voor de jongeren? Vanuit een van de gemeenten
kregen we een uitgewerkt idee. Natuurlijk willen we dit idee (met toestemming) met jullie
delen.
Benodigdheden
-

Uitnodiging
Google formulier
Prijs voor de winnaars

Werkwijze
Vooraf
1. Nodig de jongeren van de vereniging uit voor een online dropping. Spreek af dat je
elkaar eerst spreekt, bijv. via Teams of Zoom. Zorg er voor dat je een goed verhaal
er bij kunt vertellen (beetje spannend mag wel natuurlijk).
2. Zorg er voor dat je een prijs hebt voor de winnaars.
3. Maak in Google-formulieren de vragen aan. Zorg ervoor dat het er goed en
aantrekkelijk uit ziet. Op de website van de Jeugdbond staat een document hoe het
er uit kan zien. Hieronder staat een voorbeeld tekst en voorbeeld vragen. Deze kun
je gebruiken, maar je kunt ook andere vragen toevoegen. In de tekst zijn een
aantal regels geel gearceerd. Kijk even hoe jullie het willen regelen.
Tijdens
1. Start de online dropping op een bepaald tijdstip. Spreek af dat iedereen die mee
doet op dat tijdstip online is
Ps. als je weet wie er mee doet, is het ook erg leuk om van te voren een blikje
frisdrank en een zakje chips af te geven bij deze jongeren. Toch nog een beetje JVgevoel.
2. Vertel wat je gaat doen en wat de bedoeling is.
3. Je kunt de jongeren individueel de dropping laten doen. Je kunt ook groepjes laten
maken. Deze groepjes gaan dan vervolgens in een aparte videobel-sessie (Zoom,
whatsapp o.i.d.) aan de slag.
Na afloop
1. De antwoorden komen bij jou binnen. Je kunt zien op welk tijdstip de antwoorden
worden ingeleverd. Kijk de antwoorden na en de jongere (n) met de meeste punten
hebben gewonnen.
VOORBEELDTEKST EN -VRAGEN
Welkom bij de Online Dropping,
Leuk dat je mee doet! Jullie gaan een online dropping doen.
Hieronder zie je telkens een opdracht. Bij elke opdracht staat een link die je naar een
mooie of interessant plek brengt over de gehele wereld. Deze plek kan je in 360 graden
bekijken en meestal kan je ook verder 'lopen' naar een plek verderop. Over deze plek
beantwoord je een vraag.

Hoe werkt het?
Lees de vraag goed, klik op de link en kijk rustig rond (en niet alleen om de vraag te
beantwoorden). Draai rond, zoom in, 'loop' heen en weer en vind je antwoorden. Soms kan
je die letterlijk vinden, soms moet je ook je eigen kennis gebruiken. En weet je het niet;
dan gok je (want wie weet gok je goed!). Vul het antwoord vervolgens in.
En.....let goed op de schrijfwijze!
Is het moeilijk?
Er zijn verschillende vragen. Relatief makkelijke (10 punten), moeilijkere (20 punten) en
behoorlijk pittige (30 punten). Maar neem de tijd. De Online Dropping is vooral bedoeld om
mooie en bijzondere plekken op de wereld te leren kennen. Het spelelement is dus niet
het belangrijkste. Je komt namelijk op plekken waar je misschien wel nooit echt zal
komen.
En dan?
Na het 'verzenden' kan je de score bekijken. Wat had je goed of fout en waarom. Ook hier
vind je weer allerlei leuke dingen. Bij de antwoorden staan vaak interessante links of
filmpjes over het onderwerp.
De score van iedereen wordt de volgende dag pas door ons bekeken. Jijzelf ontvangt
automatisch een bericht met je score op het mailadres wat je hieronder invoert.
Deze quiz werkt op elk apparaat. Op je telefoon werkt en tablet heb je echter een paar
extra functies niet. Maar zonder die moet het wel kunnen lukken.
Groeten,
......

Welk merk jas (zwart met gele rits) heeft de man aan die 's avonds zit
te lezen op zijn telefoon bij het licht van een zaklamp? Ga naar de
volgende locatie en vind het antwoord.
https://www.google.com/maps/@37.7291377,119.6364416,2a,75y,17.39h,53.91t/data=!3m7!1e1!3m5!1snB2ePQbufC0AAAQqZe0Gew!2e0
!3e2!7i13312!8i6656
30 punten

Jouw antwoord:

Hoeveel beren kan je vinden in de toegangshekken van dit hotel in
Canada? Ga naar de volgende locatie en vind het antwoord.
https://www.google.nl/maps/@51.4171733,116.2183481,3a,75y,224.24h,104.11t/data=!3m6!1e1!3m4!1sFV_HLKbHztv41KlPMWylA!2e0!7i13312!8i6656?hl=nl&authuser=0
20 punten

Jouw antwoord:

Je bent nu in de Nasir al Molk (of Mulk) moskee in Iran. Een prachtige
moskee van een 'dood' geloof. Kijk eens rond in dit prachtige gebouw.
Kan jij het merk van de kachel in deze moskee vinden?
https://www.google.com/maps/@29.6087168,52.5483155,3a,75y,143.98h,85.44t/data=!3
m7!1e1!3m5!1sAF1QipO2_1gC9IJ_j9kEonThdhROoZfWvKsVgNiFQE!2e10!3e11!7i13312!8i6656
10 punten

Jouw antwoord:

We gaan de ruimte in! Vlieg mee naar het IS-ruimtestation. Heel
bijzonder om te zien hoe de astronauten maanden lang in een
dergelijke krappe ruimte samen kunnen leven. Wat voor foto hangt er
op/bij de deur van de 'Russian Crew Cabin'?
https://www.google.com/maps/@29.5602706,95.0850538,2a,75y,121h,95.63t/data=!3m7!
1e1!3m5!1s2l_svhK1SuMAAAQvxgbyPA!2e0!3e5!7i10000!8i5000
20 punten

Goede antwoord:
o
o
o
o

Landschap met bergen
Rode Plein in Moskou
Veld met klaprozen
Groepfoto van de astronauten

We zijn weer terug op aarde. En wel in de Prinses Irenesluis bij Wijk bij
Duurstede op het Amsterdam Rijnkanaal. Bij welke plaats in de Betuwe
hebben ze een soortgelijke(nde) sluis?
https://www.google.nl/maps/@51.9668332,5.3208483,2a,75y,105.73h,103.22t/data=!3m7
!1e1!3m5!1sd4iIHw-gPhSsumOxyTZEUA!2e0!5s20160801T000000!7i13312!8i6656?hl=nl
10 punten

Jouw antwoord:

Een prachtige koude natuuromgeving. Kijk gerust een rond. Maar waar
ben je eigenlijk? Als je hebt opgelet bij aardrijkskunde of biologie, dan
kan je het weten!
https://www.google.com/maps/@62.5960868,59.9016549,3a,75y,280.62h,77.43t/data=!3
m6!1e1!3m4!1sZzuMubmHCfCGGo3ePSlpCQ!2e0!7i13312!8i6656
10 punten

o
o

Zuidpool (Antartica)
Noordpool

Je bent hier in één van de mooiste gebieden van de USA; The Grand
Canyon National Park. Diep in de kloof stroomt een bulderende rivier.
Het prachtige rode gesteente trekt elk jaar weer duizenden toeristen.
Welke van de volgende bewering is waar?
https://www.google.com/maps/@36.0889966,112.1147063,3a,75y,122.57h,92.49t/data=!3m6!1e1!3m4!1sHCdbISXcbAyeBMqO65IEAQ!2e0!
7i13312!8i6656?hl=en
10 punten

o
o
o

De kloof van de Grand Canyon is 435 km lang
Bevindt zich in de staat Texas
De kloof is ontstaan door de erosie door wind

Van de USA naar Japan. Bijna de halve wereld over. Je bent nu in
Jogokudani Monkey Park in Japan. Ga op zoek naar de kassa. Hoeveel
yen kost de toegang voor een volwassene?
https://www.google.com/maps/@36.7326326,138.4621769,2a,75y,116.6h,68.71t/data=!3
m6!1e1!3m4!1s-_0l0tU3lKz0JtaEsqJk7w!2e0!7i13312!8i6656?hl=en
30 punten

o
o
o
o

250
500
20
420

Van de kou naar de warmte. Je bent nu in het Amazonegebied en vaart
op de Amazone, een van de langste rivieren op aarde. ‘Vaar’ een stukje
verder. Maar let goed op, want wat loopt daar nou langs de oever bij
het blauwe huis op palen?
https://www.google.com/maps/@-3.135209,60.4973712,3a,75y,114.54h,98.26t/data=!3m6!1e1!3m4!1szjXo1WqtkE9DKMcrpLJ05w!2e0!7
i13312!8i6656
20 punten

Jouw antwoord

En opeens ben je in een rampgebied in Japan; in Fukushima. Hier heeft
zich een paar jaar geleden een afschuwelijk ramp afgespeeld. Een
tsunami verwoestte een groot deel van dit gebied. De kerncentrale in
Fukushima raakte beschadigd en het hele gebied er omheen raakte
radioactief. Waar werd deze tsunami door veroorzaakt?
https://www.google.com/maps/@37.4775071,141.0369468,3a,75y,315.44h,88.8t/data=!3
m6!1e1!3m4!1syvXGZquqCTjPbK2Vs8k7qg!2e0!7i13312!8i6656?hl=en
10 punten

o
o
o
o

Een aardbeving
Een orkaan
Een ramp in een kerncentrale
Een zeebeving

Kijk eens rustig rond in deze onderwaterwereld van Burgers Zoo. Waar
gaat het informatiebord "Met blijdschap...."over?
https://www.google.com/maps/@52.0098758,5.9006488,3a,75y,313.67h,91.1t/data=!3m8!
1e1!3m6!1sAF1QipObidKDkX5Z02QyJUAi21kQtgarZSeBBnRQC7y!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.co
m%2Fp%2FAF1QipObidK-DkX5Z02QyJUAi21kQtgarZSeBBnRQC7y%3Dw203-h100-k-no-pi0ya327.55225-ro-0-fo100!7i11772!8i5886
10 punten

Jouw antwoord

In de prachtige moderne stationshal van Rotterdam is veel te zien. Kan
jij het volgende gezegde vinden en afmaken? "Ruimte scheidt de
lichamen......"
https://www.google.nl/maps/@51.9241001,4.4701364,2a,75y,181.36h,95.84t/data=!3m6!
1e1!3m4!1snn5z9Qt4CjAbUDusG1yvpA!2e0!7i13312!8i6656
20 punten

Jouw antwoord

Van Rotterdam naar Amsterdam. Dit gebouw was vroeger een Lutherse
Kerk, maar wordt nu ergens anders voor gebruikt. Waar hoort dit
gebouw nu bij? (het antwoord is in deze ruimte te vinden)
https://www.google.nl/maps/@52.3683964,4.889313,2a,75y,74.71h,109.93t/data=!3m7!1
e1!3m5!1sn8QPVLI3E03S54V1pOy20Q!2e0!3e2!7i13312!8i6656
20 punten

Jouw antwoord

We blijven nog even in Nederland. Je staat nu in de hal van het
Mauritshuis in Den Haag. Ga in dit prachtige museum op zoek naar het
drieluik van Maria met Kind, Johannes en Maria Magdalena. Wie heeft
dit drieluik gemaakt?
https://www.google.com/maps/@52.0803127,4.3143283,2a,75y,347.27h,90t/data=!3m7!1
e1!3m5!1s3wfcvw0bdRAAAAQrDCFUaQ!2e0!6s%2F%2Fgeo3.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3D3
wfcvw0bdRAAAAQrDCFUaQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26
thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D352.0943%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100
!7i13312!8i6656
20 punten

Jouw antwoord

En op naar .......Oostenrijk. Je staat nu in de tuinen van het Maribell
Paleis in Salzburg. Recht voor je zie je op de berg een vesting staan.
Hoe heet deze vesting?
https://www.google.com/maps/@47.8048958,13.0419516,3a,90y,159.45h,99.91t/data=!3
m6!1e1!3m4!1s0b5ne-2OymoNO-hAbSlXBA!2e0!7i13312!8i6656
30 punten

Jouw antwoord

We zijn na 13 uur vliegen in dit land en deze stad aangekomen. De
vraag is heel simpel: in welke stad ben je nu?
https://www.google.com/maps/@33.8580562,151.2139141,3a,75y,246.55h,91.18t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipMUUqYEBAp
6-rh8Y5WT3Ylm06NCwm1nBE4aNhjs!2e10!7i11700!8i5850
20 punten

Jouw antwoord

Je kijkt nu naar de prachtige gigantische koepel van de Berliner Dom.
In deze koepel staan de zaligsprekingen vermeld zoals je die in de
Bijbel kunt vinden. Rondom om deze koepel zijn, in enkele kleinere
koepeltjes, vier Bijbelse personen afgebeeld. Wie zijn deze personen?
https://www.google.com/maps/@52.5190558,13.4012456,3a,75y,290.9h,179t/data=!3m8!
1e1!3m6!1sAF1QipOj9ju7itBn4xavcTqrNlGuDviHw6ZrAr3msP7v!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh
5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOj9ju7itBn4xavcTqrNlGuDviHw6ZrAr3msP7v%3Dw2
03-h100-k-no-pi0-ya243.37535-ro-0-fo100!7i10752!8i4730
20 punten

o
o
o
o

Maria met het kind Jezus, Jozef en Johannes en Petrus
Petrus, Johannes, Paulus en Jakobus
Matthéüs, Markus, Lukas en Johannes
Mozes, Abraham, Jozef, Aäron

Weer zo'n mooie plek in Europa; de Palaca Fronteira. Een prachtige
paleistuin. Het land waar we nu zijn staat bekend om de mooie
geglazuurde tegels in allerlei kleuren en patronen. Ook de blauwe kleur

die je op de muur ziet komt daarin vaak voor. In het paleis bij deze
tuin is ook veel te vinden over de Nederlandse historie met dit land en
de stad waar we zijn. In welke stad zijn we?
https://www.google.com/maps/@38.7398555,9.1797069,2a,75y,161.41h,88.57t/data=!3m6!1e1!3m4!1slDlMGhxP2grcnkSNhIBFhg!2e0!7i1
3312!8i6656
20 punten

Jouw antwoord

Deze kerk is behoorlijk bekend en beroemd. Hier worden koninklijke
bruiloften en begrafenissen gehouden. Ook nieuwe staatshoofden
worden hier beëdigd. 'Loop' door de kerk naar buiten en let op de alles
wat je op straat ziet. In welke stad zijn we nu?
https://www.google.com/maps/@51.4994509,0.1274053,3a,75y,271.27h,105.78t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipMDpqlnRbVXLTKm9E61Fn
GzNF6cD-69wWz5c2rt!2e10!7i13312!8i6656
10 punten

o
o
o
o

Parijs
Amsterdam
Londen
Quebec

Nepal. Een prachtig land met schitterende natuur. Veel
natuurliefhebbers en alpinisten gaan hier graag naar toe. De alpinisten
vooral om de mooie en uitdagende bergen te beklimmen. Maar niet
zonder gevaar, want op één van deze bergen, misschien wel de
beroemdste ter wereld, sterven jaarlijks vele bergbeklimmers. Hoe
heet deze berg?
https://www.google.com/maps/@28.6752703,84.0740266,3a,75y,184.59h,90.67t/data=!3
m8!1e1!3m6!1sAF1QipNjeZiHhGQjhIfQZgY1GZcxhz4QlpBD0l_I2bkN!2e10!3e11!6shttps:%2F%
2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNjeZiHhGQjhIfQZgY1GZcxhz4QlpBD0l_I2bkN%3
Dw203-h100-k-no-pi-0-ya93-ro-0-fo100!7i7680!8i3840
20 punten

Jouw antwoord

We zijn in de hoofdstad Torshavn van de onbekende eilandengroep
Faeröer. Deze Europese eilandengroep is zelfbesturend en heeft een
eigen parlement. Toch hoort dit eiland bij een ander Europees land wat
weer behoort bij een bepaald deel van Europa. Dit land en de andere
landen die daar ook bij horen noemen we vaak de S....... landen. Welk
woord moet hier worden ingevuld? Kijk goed rond naar bepaalde
typische kenmerken of aanwijzingen.
https://www.google.com/maps/@62.0088005,6.7688518,3a,75y,218.55h,88.02t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNwp_Aq_N_PaVroWjAEtxLv
yLBjWHITCI3_wrpC!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipN
wp_Aq_N_PaVroWjAEtxLvyLBjWHITCI3_wrpC%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya313.52573-ro-0fo100!7i9000!8i4500
20 punten

Jouw antwoord

Je bent nu weer in Canada. Voor je zie je een grote stad liggen. Deze
stad wordt gezien als een van de meest leefbare steden ter wereld
vanwege o.a. de strenge milieumaatregelen en de lage criminaliteit.
Letterlijk betekende naam van deze stad: "plaats waar bomen in het
water staan". Het is de hoofdstad van de provincie Ontaria. Hoe heet
deze stad?
https://www.google.com/maps/@43.6242056,79.3794134,3a,90y,304.03h,92.46t/data=!3m11!1e1!3m9!1sAF1QipP6tC9CuKK4bLd2_lQ8_5F
fYySMZEDDg3A2AMi!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipP6tC9
CuKK4bLd2_lQ8_5FfYyS-MZEDDg3A2AMi%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya15.961715-ro-0fo100!7i8704!8i4352!9m2!1b1!2i34
20 punten

o
o
o
o

Ontario
Toronto
Quebec
Ottawa

Na Canada gaan we weer terug naar Europa. Je staat nu bovenop een
berg in het bekende wintersport-, natuur en mountainbikegebied
Leogang. Maar waar ligt Leogang?
https://www.google.com/maps/@47.4729467,12.7444533,3a,75y,220h,80t/data=!3m4!1e1
!3m2!1sAF1QipMi_GX5Kn9zzg-CGFv8t6cSK1ErbcI7aFIoQfqe!2e10
10 punten

o
o
o
o

Oostenrijk
Zwitserland
Frankrijk
Duitsland

Je heb nu een fikse reis achter de rug en staat nu op de ‘veilige’
stadsmuur van de mooie stad Obidos in midden Portugal. Loop de
stadsmuur uit richting het kasteel en je komt een mevrouw tegen die
van de stadsmuur af wil dalen. De vraag is: wat is de kleur van het
horloge van deze mevrouw?
https://www.google.nl/maps/@39.3607726,9.1582173,2a,75y,356.79h,79.62t/data=!3m6!1e1!3m4!1sRB3hFGjG4QjHja4zuh28Iw!2e0!7i1
3312!8i6656?hl=nl&authuser=0
20 punten

Jouw antwoord

Je bent nu in het plaatsje Kalenberg. Kijk een rustig om je heen. Kan
je ontdekken tot welke gemeente deze plaats behoort?
https://www.google.nl/maps/@52.7761949,5.9581123,3a,75y,248.84h,83.42t/data=!3m6!
1e1!3m4!1skC5IwRPm7eQqzjvfuz3UHw!2e0!7i13312!8i6656?hl=nl&authuser=0
10 punten

Jouw antwoord

Hier op een van de mooiste plekken van Zwitserland hebben ze de
wandelweg naar het gebeeldhouwde konijn vernoemd die dicht bij
deze plek staat. Wat is de naam van dit beeld?
https://www.google.nl/maps/@46.6115126,7.9424938,2a,39.7y,66.61h,84.93t/data=!3m6!
1e1!3m4!1sHIF65f3N5IfbPy-Rn1IzaA!2e0!7i13312!8i6656?hl=nl&authuser=0
10 punten

Jouw antwoord

Je staat nu op en dakrand van één van de hoogste gebouwen van de
wereld in Taipei de hoofdstad van Taiwan. Hoeveel verdiepingen heeft
deze toren? (vul alleen een getal in)
https://www.google.nl/maps/@25.033766,121.564901,2a,75y,90.9h,81.69t/data=!3m6!1e
1!3m4!1s-fRBMQDi0h1f6VuSZKcMyw!2e0!7i13312!8i6656
10 punten

Jouw antwoord

We vliegen echt de hele wereld over. Nu zijn we weer in Petra in
Jordanië. Op deze bijna surrealistisch plaats loop je het pad af en daar
liggen de kamelen al klaar. Je kunt zo opstijgen, maar eerst even wat
drinken. Welk(e) bekend(e) frisdrankmerk(en) verkopen ze hier?
https://www.google.nl/maps/@30.3227355,35.4528231,2a,90y,231.91h,106.09t/data=!3m
6!1e1!3m4!1s53W9VJXbpl0LfsdITD60dQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=nl&authuser=0
20 punten

o
o
o
o

Coca cola
Dr. Pepper
Pepsi Cola
River Cola

Je bent nu aangekomen in New York. Je bent afgevaren naar Liberty
Island waar een groot standbeeld, het Vrijheidsbeeld staat. Je staat nu
op een van de uitzichtpunten op dat beeld en kijkt uit naar New York.
Kijk eens om je heen, naar boven of loop een stukje verder. Kan jij
zien wat het beeld in haar rechterhand heeft?
https://www.google.nl/maps/@40.6893662,74.0445615,3a,54.9y,56.07h,93.61t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNOEYxu6UwG7JOqoHNdo
sSxQJnmfkdMaUmmC4F!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNOEYxu6
UwG7JOqoHNdosSxQJnmfk-dMaUmmC4F%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya285.2703-ro-0fo100!7i8192!8i4096
10 punten

Jouw antwoord

Ook in Canada heeft de Gereformeerde Gemeente enkele gemeentes.
Zo ook deze. Weet jij welke dominee consulent is van deze vacante
Canadese gemeente in Calgary? (graag alleen de naam zonder ds. of
dominee)
https://www.google.nl/maps/@50.9082558,114.0584879,3a,82.2y,324.19h,84.31t/data=!3m6!1e1!3m4!1spqL6Dz9guewT8jSAc13Pw!2e0!7i13312!8i6656?hl=nl&authuser=0
20 punten

Jouw antwoord

Ondertussen is de reis maar Israël gegaan en sta je bij de Westmuur in
Jeruzalem wat een overblijfsel is van de tempel. Hoe wordt deze muur
ook wel genoemd?
https://www.google.nl/maps/@31.7767192,35.2345091,3a,52.7y,344.99h,86.58t/data=!3
m8!1e1!3m6!1sAF1QipMoTjFwom25o_5dqydWJjh3ao7xit55Cd5wlmn!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1Qi
pMoTjFwom25o_5dqydW-Jjh3ao7xit55Cd5wlmn%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya72.73121-ro-0fo100!7i7776!8i3888
10 punten

Jouw antwoord

We zijn aangekomen op een woest en vulkanisch eiland; de kust van
Playa de la Veta. Het gesteente wat je hier ziet heet basalt. Waar
wordt dat in Nederland voor gebruikt?
https://www.google.nl/maps/@28.7179042,17.9783277,3a,90y,231.56h,99.4t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNSt_f7EWpLBHF5XB37zKT
WiAQawCXTYx_YN10I!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1Qip
NSt_f7EWpLBHF5XB37zKTWiAQawCXTYx_YN10I%3Dw203-h100-k-no-pi-2.4675622ya99.29642-ro2.526532-fo100!7i7200!8i3600?hl=nl&authuser=0
10 punten

o
o
o
o

Stenen keukenbladen
Stoepranden
Dijkversterking
Verwerken in asfalt

De piramides! Prachtige bouwwerken uit een oude tijd dicht bij de stad
Caïro. Wie werden hier begraven?
https://www.google.nl/maps/@29.976242,31.1321276,3a,75y,326.09h,98.95t/data=!3m6!
1e1!3m4!1sAF1QipOJVZFgx0GZpItv3OC4Arvz_pc4ONyZBM-SnejK!2e10!7i6912!8i3456?hl=nl
10 punten

Jouw antwoord

We zijn weer in het altijd mooie Zwitserland. Loop de straat een stukje
uit. Welke kleur heeft het bankje voor het huis aan de linkerkant?
https://www.google.com/maps/@46.6625234,7.7276353,3a,75y,312.6h,90.7t/data=!3m6!1
e1!3m4!1s8_JsYt1wNwQOSlrftjausA!2e0!7i13312!8i6656
10 punten

Jouw antwoord

Ben je helemaal deze beroemde hoogte ingeklommen voor een prachtig
uitzicht; is het mistig in de stad! Je ziet dus helaas niet zo veel. Welke
stad zie je onder je?
https://www.google.com/maps/@48.8582233,2.2944286,3a,75y,26.06h,58.71t/data=!3m7!
1e1!3m5!1sAF1QipMUIGLsq9RVR3La-KOAQxi-GTW6NoB6Fe3e1FMh!2e10!3e12!7i5376!8i2688
10 punten

Jouw antwoord

Een winkelcentrum met luxe winkels midden in een beroemde grote
stad Moskou. Dit winkelcentrum staat aan het Rode Plein vlakbij het
Kremlin. Wat verkopen ze in de winkel Rocco P.?
https://www.google.com/maps/@55.7547348,37.6209708,2a,75y,90t/data=!3m6!1e1!3m4!
1sHW4ASYwM1jO9PnV74mM0Qg!2e0!7i13312!8i6656
20 punten

Jouw antwoord

We zijn verder gereisd naar Oekraïne vele honderden kilometers weg
van Moskou. Vroeger hoorde dit gebeid bij Rusland. De stad waar je
bent is helemaal verlaten. Er woont niemand. Als je in de huizen zou
kunnen kijken zou je denken dat iedereen plotseling is vertrokken; en
dat is ook zo. In 1986 is hier vlak bij een grote kernramp geweest. Hoe
heet de stad waar deze kernramp gebeurde? (let op de spelling!)
https://www.google.com/maps/@51.2833113,30.2188986,3a,75y,131.99h,82.09t/data=!3
m8!1e1!3m6!1sAF1QipPBRPTSlxKrje_QjoHmMjRuz9AA4zoYjPfv7plT!2e10!3e11!6shttps:%2F%
2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPBRPTSlxKrje_QjoHmMjRuz9AA4zoYjPfv7plT%3
Dw203-h100-k-no-pi0-ya356.82785-ro0-fo100!7i16145!8i5852
20 punten

Jouw antwoord

Weer even terug in Nederland. We bekijken Rotterdam en omstreken
vanaf de Euromast. Wat een uitzicht! Wat is de bijnaam van de witte
brug die je recht voor je ziet?
https://www.google.com/maps/@51.9054272,4.4667183,3a,75y,73.3h,89.73t/data=!3m6!1
e1!3m4!1sAF1QipMG-DNAWya-P8ASY1bNshSFnIMl4I_6tFpsB6of!2e10!7i13312!8i6656
20 punten

Jouw antwoord

Van grote hoogte naar de laagte. En wel bij het monument van de
laagste plaats van Nederland. In welke plaats zijn we nu?
https://www.google.com/maps/@51.986367,4.6304252,3a,90y,299.86h,96.43t/data=!3m8!
1e1!3m6!1sAF1QipP23L7IIftxl8l73Uj2GRmeD0ct3GjAjoTZKyj3!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5
.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipP23L7IIftxl8l73Uj2GRmeD0ct3GjAjoTZKyj3%3Dw203
-h100-k-no-pi-0-ya17.887802-ro-0-fo100!7i7680!8i3840
10 punten

Jouw antwoord

Nog even en dan zijn we weer thuis. Nog even door de rotonde. Wie
heeft deze rotonde eigenlijk zo mooi beplant? (volledige naam)
https://www.google.com/maps/@51.877272,5.2880773,3a,75y,60.84h,85.23t/data=!3m6!1
e1!3m4!1sL7h5XuHZL122rZgdZizJ9g!2e0!7i13312!8i6656
10 punten

Jouw antwoord

Weer terug naar huis. Maar eerst een 'bakkie doen' of wat fris drinken.
Waar zijn we hier?
https://www.google.com/maps/@51.8732182,5.2894681,3a,75y,300.44h,86.52t/data=!3m
6!1e1!3m4!1sAF1QipMS4xfPwaUPHrY7ZWKQjqYi0mYxpC6Agg2ZVZV1!2e10!7i14000!8i7000
10 punten

Jouw antwoord

