
COLLECTEZAKSPEL (met dank aan de +14 vereniging van Gouda) 
 
Benodigdheden: 
1 collectezak 
1 radio 
CD met kinderliedjes 
Kaartjes met nummers (bijv. 1-63) 
Whiteboard/flipovervel met stiften 
 
Spelverloop 
Zet de stoelen in een cirkel en zorg dat alle leden een eigen stoel hebben. Stop in de collectezak 
een X-aantal kaartjes. Zet de muziek aan en schrijf alle nummers die op de kaartjes staan op het 
whiteboard/flipovervel. De leden gaan nu de collectezak doorgeven. Degene bij wie de zak is 
wanneer de muziek stopt, moet een kaartje uit de zak pakken. Hij noemt hardop het nummer wat 
hij/zij heeft. De spelleider noemt de vraag/opdracht die bij het desbetreffende nummer hoort. 
Wanneer degene het antwoord niet in 15 seconden kan geven, moet hij met stoel en al uit de cirkel 
(laat de cirkel nu wel weer sluiten zodat er geen ‘gat’ onstaat). De spelleider streept het nummer wat 
zojuist uit de collectezak gepakt is door. Nu gaat de muziek weer verder. En herhaalt zich wat 
hierboven beschreven staat. Weet nu de persoon die een bepaald nummer gepakt heeft na 15 
seconden het antwoord niet, moet hij/zij uit de kring en krijgen de personen die buiten de kring zitten 
15 seconden om het goede antwoord te geven. Hij/zij die het goede antwoord geeft mag weer in de 
kring plaatsnemen. Pakt iemand een nummer wat al een keer gepakt is (en dus doorgestreept op het 
whiteboard/flipovervel staat) dan moet deze persoon sowieso uit de kring. Degene die overblijft heeft 
gewonnen en wanneer alle nummers gepakt zijn en er zijn nog personen in de kring heb je meerdere 
winnaars. 
 
Vragen voor de JV: 
 
1. Welke meisjes zijn het meest ontwikkeld? 

De dochters van fotografen 
2. Welk werk kan men goed in het donker zien? 

Vuurwerk 
3. Noem 5 plaatsnamen die op LO eindigen. 

Venlo, Ruurlo, Hengelo, Otterlo en Almelo 
4. Waar is het Openluchtmuseum? 

In Arnhem 
5. Noem drie kerkhervormers 

- Maarten Luther 
- Calvijn 
- Zwingli 

6. Uit hoeveel tanden + kiezen bestaat het volledige gebit van een mens? 
Uit 32 

7. Wat betekenen de letters K.N.M.I.? 
Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut 

8. Waar zijn de roos en de witte lelie het zinnebeeld van? Noem er twee 
Liefde en onschuld 

9. Wat is zijn bivak opslaan? 
Ergens gaan wonen 

10. Noem 4 plaatsnamen die eindigen op kerk. 
Ouderkerk, Grijpskerk, Almkerk, Ridderkerk, Lekkerkerk 

11. Hoe hoog is de Eiffeltoren in Parijs? 
298 meter hoog 

12. Wat betekenen de letters N.A.P. 
Normaal Amsterstams Peil 

13. Wat is een analfabeet? 
Iemand, die niet kan lezen of schrijven 

14. Noem een ander woord voor accent. 
Klemtoon 

15. Wat is een bekend Schots blaasinstrument? 
Doedelzak 



16. Waar staat de Sint-Laurenskerk? 
In Rotterdam 

17. Hoeveel paar ribben heeft een mens? 
12 paar ribben 

18. Wanneer is koningin Beatrix geboren? 
31 Januari 1938 

19. Wanneer werd de Prins van Oranje doodgeschoten? 
In 1584 

20. Wat betekenen de letters A.N.W.B? 
Algemene Nederlandse Wielrijders Bond 

21. Noem 4 dieren die met een 'o' beginnen 
Olifant, Oerang-Oetan, Ooievaar, Otter, Oorworm 

22. Wat is een zilveren huwelijk? 
Een 25-jarig huwelijk 

23. Noem 4 vogelnamen die met een 'v' beginnen 
Vink, Vlaamse gaai, Valk, Veldhoen, Vlaswink 

24. Wat is een confessie? 
Een geloofsbelijdenis 

25. Noem 6 automerken 
Volvo, Mercedes, BMW, Nissan, Citroen, Volkswagen, Honda, Peugeot, Lexus, Fiat, Ford, Opel, 
Kia, Chrysler, Renault, Seat. 

26. Wat is de belangrijkste rivier van Israel? 
De Jordaan 

27. Uit hoeveel boeken bestaat het Nieuwe Testament? 
27 boeken 

28. Wat betekent Exodus? 
Uittocht 

29. Uit welke stam was koning Saul? 
Benjamin 

30. Hoeveel verzen telt Psalm 119 onberijmd? 
176 verzen 

31. Op welk gebergte ontstaat de Jordaan? 
a. Libanon 
b. Sinai 
c. Horeb 
d. Seïr  
Antwoord: a. Libanon 

32. Hoeveel kinderen heeft <naam leidinggevende>? 
<aantal> 

33. Noem minstens 3 kinderen van <naam leidinggevende> 
<namen kinderen> 

34. Welk vak geeft <naam>? 
<namen vakken> 

35. Welk woord volgt gewoonlijk op een vraag? 
Het antwoord 

36. In april 1918 richtte ds. G.H.Kersten de SGP op. 
Waar/niet waar 
Antwoord: Waar 

37. Koningin Wilhelmina was 18 jaar toen zij de troon beklom. 
Waar/niet waar 
Antwoord: Waar 

38. Welke discipel zei: 'Mijn Heere en mijn God'? 
a. Petrus 
b. Thomas 
c. Filippus 
d. Johannes 
e. Judas 
f. Andreas 
Antwoord: d.Thomas 

39. Hoelang duurden Esther's voorbereidingen voordat ze bij de koning mocht komen? 
a. 3 maanden 



b. 6 maanden 
c. 12 maanden 
Antwoord c.12 maanden 

40. Wat kan men met de hand niet maken? 
voetafdrukken 

41. Noem 4 soorten drugs 
a. Wiet 
b. Paddo's 
c. Hasj 
d. XTC 
e. Cocaine  
f. Speed 

42. Welke rozen vind men op zee? 
matrozen 

43. Welke drie dingen zitten er in een sigaret? 
Nicotine, teer en koolmonoxide 

44. In welk land is Valentijnsdag een volksfeest? 
In Engeland 

45. Welk boek schreef Adolf Hitler? 
Mein Kampf 

46. Welke maand is de herfstmaand? 
September 

47. Welke maand is de zomermaand? 
Juni 

48. Noem 3 soorten orgels 
Kerkorgel, Mondorgel en een Draaiorgel 

49. Welke profeet spreekt over de Zon der gerechtigheid? 
Maleachi 

50. In welke berijmde Psalm staat: 'Gods vriend'lijk aangezicht'? 
Psalm 97 

51. In welke oorspronkelijke talen is de Bijbel geschreven? 
Hebreeuws, Chaldeeuws en Grieks 

52. Wat betekent het woord Mara? 
Bitterheid 

53. Hoe oud is <naam leidinggevende>? 
<leeftijd> 

54. Hoe heet de vriend/verloofde/man van <naam leidinggevende>? 
<naam> 

55. Hoe heet de dochter van <naam leidinggevende>? 
<naam> 

56. In welke maand is <naam spelleider> jarig? 
<maand> 

57. Welke schoenmaat heeft <naam leidinggevende>? 
<maat> 

58. Hoe heet het oudste kind van <naam leidinggevende>? 
<naam> 

59. Wat is verslaving? 
Als je (ergens) niet meer zonder (iets) kunt 

60. Noem 5 verslavingen buiten roken en drank. 
MSN, Computerspellen, gokken, chatten, sexverslaving, eetverslaving 

61. Hoeveel procent ongeveer van de Nederlanders is verslaafd geweest aan roken? 
30 % 

62. Noem een paar gevolgen van harddrugs. 
Overdosis kan dodelijk zijn, Concentratieverlies, Gezondheid gaat achteruit, Agressief, Stoned 

63. Wat is de hoofdstad van Noord-Holland 
Haarlem 

 
 
 
 
 


