
Kjoek-quiz 2016: De oplossingen 
1. Letterjacht  
Beantwoord de eerste 11 vragen, ga op Kjoek naar de pagina over 
het boek, de schrijver of de serie. Als je antwoord goed is, vind je 
op die pagina een letter onder de kerstboom (zie het voorbeeld 
hiernaast). De letter kan overal op de pagina staan, dus soms zul je 
even moeten scrollen. 

Als je de letters door elkaar husselt, kun je daar een woord van 
maken: de titel van een boek uit 2016. Voor elk goed antwoord op 
de 11 vragen krijg je 1 punt. Voor de juiste titel krijg je 3 punten 

en voor de auteur van die titel 1 punt. In totaal zijn er vandaag dus 15 punten te verdienen.  

1. Dit boek kreeg in 2016 de Gouden Griffel > Gips (N) 
2. Dit boek over kinderboeken werd regelmatig vergeleken met de Gids voor de 

wereldliteratuur van Peter Steinz > Het boekenboek (E) 
3. Boek van een Argentijnse auteur met als titel de naam van een kinderspel. Won in 

2014 een belangrijke Duitse kinderboekenprijs > Steen, papier, schaar (N) 
4. Dit boek kreeg dit jaar een Leespluim, werd genomineerd voor de Woutertje Pieterse 

Prijs en kreeg een Zilveren Griffel > Tijs en de eenhoorn (A) 
5. Leporello over oma en haar kat. Stond in week 41 op nummer 2 in de Bestseller 60 > 

Waar is Ludwig? (G) 
6. Van dit boek over een roodharig meisje met een grote fantasie verscheen de eerste 

vertaling ruim 100 jaar geleden. Dit jaar verscheen een nieuwe vertaling van Hannie 
Tijman > Anne van het Groene Huis (I) 

7. Van deze grote Britse schrijver vierden we op 13 september zijn 100e geboortedag > 
Roald Dahl (L) 

8. De auteur van de boeken over Georgia Nicolson overleed dit jaar op schrikkeldag > 
Louise Rennison (D) 

9. Schrijver, illustrator en vormgever, geboren in Middelbeers, werd dit jaar 50. Van 
haar verscheen dit jaar onder andere het derde deel in een reeks over een buitenaards 
wezen > Rian Visser (E) 

10. Zij vertaalde dit jaar ruim 25 boeken die bij Lemniscaat verschenen > Jesse Goossens 
(A) 

11. Deze serie over uitvindingen, Tesla en Edison, geschreven door twee mannen, werd 
dit jaar afgesloten > Accelerati-trilogie (D) 

12. Hussel de 11 letters die je nu hebt gevonden door elkaar. Maak er een titel mee van 
een boek uit 2016 > Eilanddagen 

13. Wie is de schrijver van dit boek? > Gideon Samson 

2. (Identieke) tweelingen 
<Boeken die twee aan twee identieke of vrijwel identieke titels hebben 
 



Foutje in opgave 8: Volgens de Nederlandse Centrale Catalogus is MaanMysterie deel 
17, maar dat was Weerwolfbommetje ook al, dus MaanMysterie is deel 18.>  

Welke titels van boeken uit 2016 horen bij deze korte omschrijvingen?  

1. De auteur was 15 toen het boek verscheen. > Dromen 
2. De Beslissers bepalen wat je wordt: doener, denker of iets anders. Mila en William 

komen in opstand tegen die beslissing. > Dromer 
3. Een meisje heeft een gave: ze kan de tijd een stukje terugdraaien. Dan is ze getuige 

van een bankoverval. > 23 minuten 
4. Het tweede boek over Dash. > Het maan-mysterie 
5. Negende deel in de populaire serie over Nikki. > Houd de dief! 
6. Op de school van Autumn, Claire, Sylv en Tomás vindt een schietpartij plaats, die 

bijna een uur duurt. > 54 minuten 
7. Tweede boek over Rens en Robo. > Houd de dief! 
8. Zeventiende boek in de reeks over Dolf. > MaanMysterie 

3. In 1 woord 
<Titels die bestaan uit 1 woord, alfabetisch gesorteerd. In de omschrijving is dat woord 
steeds verwerkt. In het geval van Alaska zit het verstopt in de hoofdletters, anders zou 
het te makkelijk worden>  

Tien beschrijvingen van omslagen van boeken uit 2016. Noem de titel en de auteur. 

1. 2 Cirkels van licht, afkomstig van een voertuig, schijnen over een donkere landweg, 
die omzoomd wordt door bomen. Op de voorgrond een mobiele telefoon met daarop 
een bericht. > 2C / Mirjam Mous 

2. Allemaal silhouetten. Linksonder staat een jongen met aan de lijn een witte hond; een 
meisje hurkt neer voor de hond. Alles binnen de letters van de titel is geel en wit 
(wolken). Speelse hoofdletters vormen de naam van de auteur en de titel. Klein staat 
de naam van de uitgever rechtsonder. Alles buiten de letters van de titel is blauw, wit 
(maan en sterren) en zwart (naam van de auteur). > Alaska / Anna Woltz 

3. Een sober, goudbruin omslag. Behalve de letters in het midden is er niets anders te 
zien dan een stukje van een jongenshoofd, onderin. Hij heeft een grijze muts en zwarte 
haren. Zijn ogen kijken naar boven. > Anders / Andreas Steinhöfel 

4. Onderaan een donker vlak, daarboven een blauw vlak met wat vlekjes zwart. Daarop 
staan een paar witte stippen. Tussen die stippen staat ergens een grotere stip waar 
benen uitsteken. De letters van de titel en de auteur werpen hun schaduw op het 
blauwe vlak. > Ergens / Joke van Leeuwen 

5. Een roze flamingo vliegt van links naar rechts over een wit vlak. Zo te zien heeft hij 
maar een poot. > Flamingo! / Kim Crabeels 

6. Een schoolplein. Op het plein zijn kinderen aan het spelen. Op de voorgrond staat een 
jongen met een grote vlek op zijn shirt. Hij verstopt zich. Naast hem ligt een 
omgevallen emmer met lijm. Doordat er een struik tussen hem en het schoolplein 
staat, is hij niet te zien voor de andere kinderen. Toch wijst een van de kinderen op het 
schoolplein in zijn richting. > Lijm / Frank Geleyn 

7. De letters zijn rood en wit. De illustratie is een stuk van een uitgespreide rode vleugel 
op een zwarte achtergrond. > Rood / Pierce Brown 



8. Een jongen in shirt en korte broek ligt op een paard in de stromende regen. Kennelijk 
woedt er een storm, want de stukslaande golven komen heel hoog. Achter het paard 
staat een kleine rood-witte vuurtoren. > Storm / Nick Garlick 

9. De silhouetten van een jongen en meisje lopen door de branding. Beiden dragen een 
surfplank. Het strand is lichtoranje, de zee en de lucht zijn blauw. In de lucht staan 
rechte oranje strepen die doen denken aan zonnestralen. Om dit tafereel zit een 
onscherpe witte rand. > Surf! / Chris Vick 

10. Het is nacht. De maan schijnt. Een kind loopt langs wat planten. Met een zaklamp 
schijnt het kind op de schrijver en titel, en op een stukje van een uil. Buiten het licht 
van de zaklamp is vrijwel alles donker, er binnen juist erg licht. > Zaklamp / Lizi 
Boyd 

   

  

4. Omgekeerde zus 
<Antwoorden gesorteerd op alfabet, beginnen allemaal met de letters SUZ>  

Vandaag moet je naar van alles en nog wat op zoek: schrijvers, illustratoren, hoofdpersonen, 
boektitels.  



1. Zij schreef een informatief boek over de oude Grieken. > Suzan Boshouwers 
2. Zij illustreerde het boek over Jolie en Hommel-Jan. > Suzan T'Hooft 
3. Een echtpaar maakte een boek over onder andere Beer en Eekhoorn. Hoe heet de 

illustrator? > Suzanne Diederen 
4. Ze schreef een boek met als hoofdpersonen de personages uit een succesvolle 

Disneyfilm uit uit 2013. > Suzanne Francis 
5. Ze is de eigenaar van Ontwerphaven en illustreerde dit jaar een boek over paarden. > 

Suzanne Hertogs 
6. Over dit meisje verschenen dit jaar drie boeken. > Suzie Ruzie 
7. Dit jaar verscheen over haar het derde boek. Haar achternaam is Dillekes, maar die 

kort ze altijd af. > Suzy D. 
8. Twee Canadese broers debuteerden dit jaar. Ook maakten ze het omslag voor een boek 

van een ander, over een meisje en ongewervelde dieren. Wat is de titel van dat laatste 
boek? > Suzy en de kwallen 

5. Emoji 
<Een ABC-tje: De titels beginnen met de eerste tien letters van het alfabet>  

Hieronder zie je tien titels van kinderboeken uit 2016, geschreven in emoji. Geef de titel en de 
schrijver. 

Omdat er niet voor alle woorden een emoji is, moet je soms een beetje associatief denken. Bij 
de beoordeling zal ik niet streng zijn. Het zou best kunnen dat er meer titels mogelijk zijn dan 
de titels die ik in mijn hoofd heb. 



 

  

1. Aap Beer Zebra / Henriette Boerendans 
2. Blommetjes / JonArno Lawson 
3. Circusnacht / Mattias De Leeuw 
4. Driesterrenkroon / J.D. Rinehart 
5. Engel / Isa Hoes & Vlinder Kamerling 
6. Flamenco meets flowerpower / Simone Arts 
7. Geheim agent oma / Manon Sikkel 
8. Hemelvuur / Francesca Haig 
9. In mijn armen / Émile Jadoul 
10. Jan Toorop : het lied van de tijd / Kitty Crowther 



6. Titelhelden 
<Namen van hoofdpersonen, alfabetisch gesorteerd. De titels van de boeken waarin ze 
hoofdpersoon zijn, beginnen met hun naam>  

Negen citaten uit boeken uit 2016, waarin steeds een naam weggelaten is. Welke namen zijn 
het?  

1. Eigenlijk heet ik [...] Sofie. [...] naar mijn oma, de moeder van mijn moeder, en Sofie 
omdat dat papa’s lievelingsnaam is. Nils is de enige die mij Annebino noemt. > Anne 

2. Dan buigt T.rex haar kop naar beneden. Onder haar zware wenkbrauw richt ze haar 
oog onderzoekend op [...]. Haar bek gaat open… Haar gebit lijkt net een fietsenrek. 
Het stinkt verschrikkelijk! > Jake 

3. Merel stak haar vinger op. [...] knikte haar toe. 
‘Kunt u nog steeds vogeltaal praten?’ vroeg ze. 
[...] keek vragend. ‘Kè ta tak?’ > Juf Waz Noenka 

4. De dag waarop mijn broertje in de kattendoos kroop, was de dag waarop ik wist dat ik 
nooit meer een normaal leven zou leiden. 
En dat zegt nogal wat, want mijn leven was al nooit echt normaal. 
Maar met Julius is het net als wanneer je voor het eerst in het Guinness World 
Records-boek hebt gekeken: je kunt niet anders dan er de rest van de dag aan blijven 
denken, zelfs al schreeuwt de juf: ‘[...], het is nog maar de derde schooldag! Kun je dat 
dagdromen op zijn minst bewaren voor dag vier?’ > Lucas 

5. Vlak voor zijn voeten lag het. Het ding. Het wezen. Nee, het beest. Het was een levend 
beest. Een gigantisch, glibberig, bibberig beest van geel bont. [...]s ogen flitsten heen 
en weer. > Ollie 

6. Dit is [...]. [...] is dol op problemen. Het allerliefst lost ze die allemaal op. En zijn er 
geen problemen meer? Geen probleem, dan maakt [...] er gewoon weer nieuwe 
problemen bij. > Pien 

7. We lieten haar los, liepen naar het raam en gooiden het open. 
We vingen de regen op in ons gezicht. 
Heel even schoven de wolken uit elkaar, alsof ze [...] erdoor lieten, rechtstreeks de 
hemel in. > Sien 

8. Achter [...]’s moeder verscheen een Japanse jongen. Een jongen in zwarte kleren. 
Zwarte ninjakleren! Aan zijn voeten droeg hij zwarte ninjaschoenen. > Timo 

9. Het eiland is klein. Alles lijkt vredig en veilig, maar door de loeiende wind en het licht 
van de maan kan [...] niet slapen. > Yuna 

7. Voor het eerst 
<Geboortedata en geboorteplaatsen van schrijvers van wie het eerste kinderboek in 
Nederland in 2016 verscheen>  

Acht tijden en plaatsen in acht verschillende landen. Welke boeken horen daarbij?  

1. 30 augustus 1944, Westernieland, Nederland > Met Annie en Joop naar de bioscoop 
2. 27 augustus 1955, Brussel, België > Ik ben KameLeon! 
3. 6 maart 1963, Granollers, Spanje > Spoken kloppen niet 
4. 11 juni 1968, Hamilton, Ontario, Canada > Blommetjes 



5. 2 februari 1970, Winchester, Engeland > De koninklijke konijnen van Londen 
6. 19 december 1975, Lincoln, Nebraska, Verenigde Staten > Staalhart 
7. 31 juli 1978, Caracas, Venezuela > Wie kun je vertrouwen? 
8. 9 april 1994, Gökskulla, Landvetter, Zweden > Ik ben ongesteld, so what?! 

8. De vier windstreken 
<In de titel van het boek of de serie, of in de naam van de schrijver, vertaler of 
illustrator zit een windstreek. De plaatjes staan in de richting van die windstreek. In het 
midden een boek dat is verschenen bij uitgeverij De Vier Windstreken>  

Negen fragmenten van omslagen van kinderboeken uit 2016. Welke boeken zijn het? 

Om de plaatjes ongeschonden te laten heb ik ze niet genummerd. Dat mag je zelf doen: 
linksboven is 1, middenboven is 2, rechtsboven is 3, enzovoorts. 

 

1. Baby'tje in mama's buik (geschreven door Bette Westera) 
2. Borealis (Latijn voor noordelijk) 
3. Naar het noorden 
4. Het gouden Fiep boek (illustraties van Fiep Westendorp) 
5. Armstrong : de avontuurlijke reis van een muis naar de maan (uitgegeven door De 

Vier Windstreken) 
6. De legenden (vertaald door William Oostendorp) 
7. Lily (serie: Zomers in Zuid-Frankrijk) 



8. Kaarsjes in de nacht : kerstverhalen voor kinderen (geschreven door onder andere Elly 
Zuiderveld) 

9. Maskers af! (vertaald door Lammie Post-Oostenbrink) 

9. Rollen 
<Acteurs die de hoofdrol speelden in een film uit 2016. De films zijn gebaseerd op een 
boek, of er verscheen een boek naar aanleiding van de film. De naam van de 
hoofdrolspeler staat aan het begin van de titel van de film. Alfabetisch gesorteerd op 
filmnaam>  

Negen namen. Hoe leerden wij ze kennen in 2016? 

1. Mia Wasikowska > Alice through the looking glass 
2. Mark Rylance > The BFG 
3. Leendert de Ridder > Mees Kees langs de lijn 
4. Jeroen Spitzenberger > Meester Kikker 
5. Beau Schneider > MeesterSpion 
6. Eva Green > Miss Peregrine's home for peculiar children 
7. Astrid Lövgren > Siv gaat logeren 
8. Rijk Aardse & Munaycha Draaibas > Woezel & Pip Op zoek naar de Sloddervos! 

10. Gemengde techniek 
Tien omslagen van kinderboeken uit 2016. Ik poetste alle letters (titel, schrijver, uitgever en 
eventuele andere letters) weg en maakte de omslagen na op tien verschillende manieren. 
Noem de titel en de schrijver van elk boek. 

1. Acrylverf. Hier zijn waarschijnlijk meer goede antwoorden mogelijk. 

   

2. Chocola. Witte stip aangebracht met Photoshop. 



  

3. Fimoklei 

  

4. Fineliner 

  



5. Foto. Bindi aangebracht met Photoshop. 

  

6. Kleurpotlood 

  

7. Koekje. Witte lijn aangebracht met Photoshop. Het koekje is in verhouding te groot, maar 
toen ik dat ontdekte waren de koekjes al op... 



  

8. Markeerstift 

  

9. Ministeck. Ministeck zorgt voor een lage resolutie, en de kleuren zitten er soms ook een 
beetje naast. Het best te bekijken van een afstandje, tussen de oogharen door. 



  

10. Papier 
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