Actieve quiz
Materialen:
Zorg voor een groot blok hout en grote spijkers en een hamer.

Uitgebreidere toelichting:

De spijker op zijn kop
Een leuke manier om een quiz met meerkeuze antwoorden of stellingen te spelen.
• Zorg voor groot blok hout en grote spijkers en een hamer.
• Maak groepjes en geef ieder groepje blaadjes met A B C en D of waar en niet waar.
• Na het stellen van de vraag(geef enkele sec. bedenktijd), wordt op het teken van de spelleider door alle groepjes
tegelijk het blaadje met volgens hun het goede antwoord.
• Van de groepjes die het antwoord goed hebben, mag er één persoon met de hamer één klap op de spijker van zijn
groepje geven.
• Winnaar is het groepje dat als eerste zijn spijker helemaal in het hout heeft geslagen (dit hoeft niet het groepje te zijn
dat de meeste antwoorden goed had).

Voorbeeldquiz
Stellingen
1. Arminius was een contraremonstrant.
Niet waar (remonstrant)
2. In 1814 werd Napoleon naar Sicilie verbannen.
Niet waar (naar Elba)
3. Tijdens het rampjaar 1672 vielen maar liefst vier landen de Republiek aan: Duitsland, Engeland, Frankrijk en Spanje.
Niet waar (Engeland, Frankrijk, keulen en Munster waren de aanvallers)
4. Calvijn stelde in 1561 de Nederlandse Geloofsbelijdenis op.
Niet waar (Guido de Bres)
5. John KNox was een schotse leerling van Calvijn.
Waar
6. Datheen vertaalde de H.C. in het Nederlands.
Waar
7. De HC werd in 1563 door Johannes Calvijn geschreven.
Niet waar (Ursinus/Oleveanus)
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8. Ds. Hendrick de Cock wordt wel de vader van de afscheiding van 1834 genoemd.
Waar
9. Tijdens de Bartholomeusnacht in 1572 werden alleen al in Parijs meer dan 3000 mensen gedood.
Waar
10. De edelen Egmond en Hoorne werden op bevel van Alva in 1568 onthoofd.
Waar
11. Over WillemIII zeiden de mensen: Al is ons prinsje nog zo klein, alevel zal hij Stadhouder zijn.
Waar
12. Idelette van Buren was de vrouw van Maarten Luther.
Niet waar (calvijn)
13. Op 11 September 2002 pleegden terroristen aanslagen op het WTC-gebouw in New York.
Niet waar (2001)
14. Arbeid door kinderen jonger dan 14 jaar werd in 1874 verboden.
Niet waar(1919)
15. Piet Heyn veroverde in 1628 de zilvervloot in Cuba.
Waar
16. Jan de Bakker was de eerste Nederlandse martelaar.
Waar
17. In 1909 werd Jeruzalem door kruisvaarders belegerd.
Waar
18. Koning Clovis was een Frankische vorst.
Waar
19. De kleuren van de Nederlandse vlag, rood-wit-blauw symboliseren strijd, vrede en welvaart.
Niet waar (wapen van prinsdom v. Oranje)
20. Columbus ontdekte Amerika in 1492
Waar
21. Polycarpus was bisschop van Smyrna
Waar
22. Bij de ontploffing van de spaceshuttle ‘challenger’ in 1986 kwamen 7 astronouten om het leven.
Waar
23. In 1555 deed Karel V afstand van de regering.
Waar
24. Op 1 april 1752 namen de watergeuzen Den Briel in.
Niet waar (1572)
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25. Lodewijk XIV wordt ook wel de Zonnekoning genoemd.
Waar
26. Koningin Wilhelmina was 18 jaar toen zij de troon beklom.
Waar
27. In 1482 sprong Jan van Schaffelaar van de toren van Barneveld om zo aan zijn belagerste ontsnappen.
Waar
28. Koningin Wilhelmina vluchtte in mei 1940 naar Amerika
Niet waar (engeland)
29. Op 31 oktober 1715 sloeg Luther de 95 stellingen aan de deur van de Wittenbergse slotkapel
Niet waar (1517)
30. Cornelis Drebbel bedacht in 1620 de duikboot
Waar
31. De voorzitter van de Synode van Dordrecht was ds. Franciscus Gomarus
Niet waar (ds. Bogerman)
32. Het jaar 1662 wordt wel ‘Het rampjaar’ genoemd.
Niet waar (10 jr. later)
33. Toen Luther monnik werd, werd hij lid van de Augustijner orde.
Waar
34. De laatste woorden van Johan de Witt waren: Maak het kort.
Niet waar
35. Hunebedden waren bedoeld als begraafplaatsen.
Waar
Leeftijd: 8-12, 12-16
Type: Spel - actief
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