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1. Wanneer de juf/meester “start” zegt……. 
 
Vraag jij: ‘De hoofdstad van 
Nederland is?’ 

2. Jij geef het antwoord: ‘Amsterdam’  
 
Daarna vraag jij: Welke provincie 
grenst aan drie landen? 

3. Jij geeft het antwoord: ‘Limburg’ 
 
Daarna vraag jij: ‘Wat is de 
hoofdstad van de provincie 
Limburg?’ 

4. Jij geeft het antwoord: ‘Maastricht’  
 
Daarna vraag jij: ‘Wat is de hele 
naam van de provincie waarin 
het woord Brabant staat?’  

5. Jij geeft het antwoord: ‘Noord- Brabant’ 
 
Daarna vraag jij: ‘Wat is de 
hoofdstad van de provincie 
Noord Brabant?’ 

6. Jij geeft het antwoord: ‘ ’s Hertogenbosch’ 
 
Daarna vraag jij: ‘Welke 
provincie ligt tussen Noord-
Brabant en de zee in? 

7. Jij geeft het antwoord: ‘Zeeland’ 
 
Daarna vraag jij: ‘Wat is de 
hoofdstad van de provincie 
Zeeland?’ 

8. Jij geeft het antwoord: ‘Middelburg’  
 
Daarna vraag jij: ‘Welke 
provincie grenst heeft Zuid in de 
naam?’ 

9. Jij geeft het antwoord: ‘Zuid-Holland’  
 
Daarna vraag jij: ‘Wat is de 
hoofdstad van de provincie 
Zuid- Holland?’ 

10. Jij geeft het antwoord: ‘Den Haag’  
 
Daarna vraag jij: ‘Welke 
provincie grenst aan Zuid-
Holland en de zee? 

11. Jij geeft het antwoord: ‘Noord-Holland’ 
 
Daarna vraag jij: ‘Wat is de 
hoofdstad van de provincie 
Noord Holland?’  

12. Jij geeft het antwoord: ‘Haarlem’ 
 
Daarna vraag jij: ‘Welke 
provincie grenst via de afsluitdijk 
aan Noord-Holland?’ 

13. Jij geeft het antwoord: ‘Friesland’  
 
Daarna vraag jij: ‘Wat is de 
hoofdstad van de provincie 
Friesland?’ 

14. Jij geeft het antwoord: ‘Leeuwarden’  
 
Daarna vraag jij: ‘Welke 
provincie ligt tussen Friesland en 
Duitsland in?  

15. Jij geeft het antwoord: ‘Groningen’ (het 
gaat hier over de provincie!) 
 
Daarna vraag jij: Wat is de 
hoofdstad van Groningen?’ 

16. Jij geeft het antwoord: ‘Groningen’ (het 
gaat hier over de plaats!) 
 
Daarna vraag jij: ‘In welke 
provincie in Nederland vind je de 
meeste hunebedden?’ 
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17. Jij geeft het antwoord: ‘Drenthe’ 
 
Daarna vraag jij: Wat is de 
hoofdstad van de provincie 
Drenthe? 

18. Jij geeft het antwoord ‘Assen’  
 
Vervolgens vraag jij: ‘Welke 
provincie is de jongste provincie 
van Nederland?’  

19. Jij geeft het antwoord: ‘Flevoland’  
 
Daarna vraag jij: ‘Wat is de 
hoofdstad van de provincie 
Flevoland?’ 

20. Jij geeft het antwoord: ‘Lelystad’  
 
Vervolgens vraag jij: ‘Welke 
provincie ligt midden in 
Nederland en heeft net als 
Groningen een hoofdstad die 
hetzelfde heet als de provincie?’ 

21. Jij geeft het antwoord: ‘Utrecht’ 
 
Daarna vraag jij: ‘Welke 
provincie begint naast 
Groningen ook met een G?’ 

22. Jij geeft het antwoord: ‘Gelderland’ 
 
Vervolgens vraag jij: ‘Wat is de 
hoofdstad van de provincie 
Gelderland?  

23. Jij geeft het antwoord: ‘Arnhem’  
 
Daarna vraag jij ‘Welke 
provincie begint met een O? 

24. Jij geeft het antwoord: ‘Overijssel’ 
 
Vervolgens vraag jij: ‘Wat is de 
hoofdstad van de provincie 
Overijssel?’ 

25. Jij geeft het antwoord: ‘Zwolle’  
 
Vervolgens vraag jij: ‘Hoe 
heten de eilanden die boven 
Nederland liggen? 

26. Jij geeft het antwoord: ‘Waddeneilanden’ 
 
Vervolgens vraag jij: ‘Hoe heet 
de zee waarin de 
Waddeneilanden liggen?’ 

27. Jij geeft als antwoord ‘de Waddenzee’ 
 
Vervolgens vraag jij: ‘Aan 
welke zee grenst Nederland 
nog meer?’  

28. Jij geeft als antwoord ‘de Noordzee’  
 
Dan schrijf jij EINDE op het bord.  

 


