
Wat is de Nederlandse 
vertaling van het Franse 

woord ‘Souvenir’?



 Antwoord = Herinnering

BAPAHO



India heeft vijf heilige 
dieren die je daar vaak 

tegenkomt. Eén is: een slang. 
Noem de andere vier?



 Antwoord =  
Koe – Aap – Tijger - Olifant

BAPAHO



Zet de hoofdsteden van deze 
landen op de juiste volgorde 

(afstand vanaf Utrecht, 
zee kilometers 

tellen ook mee): 

Schotland - Polen - Noorwegen



BAPAHO

 Antwoord =
 Van dichtbij naar verder weg
Schotland: Edinburgh 981 km

Polen: Warschau 1174 km
Noorwegen: Oslo 1249 km



Zet de hoofdsteden van deze 
landen op de juiste volgorde 

(afstand vanaf Utrecht, 
zee kilometers 

tellen ook mee): 

Italië-Zweden-Spanje



BAPAHO

 Antwoord =
 Van dichtbij naar verder weg

Zweden: Stockholm 1414 km
Italië: Rome 1616 km

Spanje: Madrid 1744 km



 
Wat is de nationale 
dans van Argentinië?



BAPAHO

 Antwoord =
Tango



Zet de hoofdsteden van deze 
landen op de juiste volgorde 

(afstand vanaf Utrecht, 
zee kilometers 

tellen ook mee): 

Duitsland - Frankrijk - Engeland



BAPAHO

 Antwoord =
 Van dichtbij naar verder weg

Frankrijk: Parijs 476 km
Engeland: London 504 km
Duitsland: Berlijn 637 km



Wat weet je over het 
Griekse ritueel om met

borden te gooien?



BAPAHO

Antwoord =
Het wordt gedaan om je vreugde 

en enthousiasme (=kefi)
 uit te drukken. Tegenwoordig is 
dit gebruik officieel verboden.

 De borden zijn inmiddels
 vervangen door bloemen.



Zet de hoofdsteden van deze 
landen op de juiste volgorde 

(afstand vanaf Utrecht, 
zee kilometers 

tellen ook mee): 

Zwitserland - Ierland - 
Oostenrijk



BAPAHO

 Antwoord =
 Van dichtbij naar verder weg

Zwitserland: Bern(is geen
hoofdstad maar bondsstad) 800 km

Ierland: Dublin 970 km
Oostenrijk: Wenen 1155 km



Wat is Sjabbat?



BAPAHO

 Antwoord =   
De Sjabbat is de wekelijkse
rustdag in het jodendom.

Sjabbat vindt plaats
vanaf vrijdagavond en duurt tot

zaterdagavond.



Wat betekent No Spang? 
Welke taal is dit?



BAPAHO

 Antwoord =  
‘Rustig aan’

 in het Sranantongo =
 de contacttaal tussen de

 bevolkingsgroepen in Suriname



Wat is Esperanto? 



BAPAHO

 Antwoord =   
Esperanto is een door de Poolse

 taalkundige Lejzer Zamenhof ontworpen,
 relatief gemakkelijk te leren,

 politiek neutrale, internationale taal.
 Er zijn ongeveer 7000 levende

 talen wereldwijd. Met Esperanto is
geprobeerd 1 wereldtaal in te voeren. 



Wie kan dit uitspreken:
“Stół z powyłamywanymi nogami” 
Uit welke taal komt deze zin?



BAPAHO

 Antwoord =
Het is Pools! Het Pools heeft 

lastige letter combinaties van  
cz, ch, sz, rz, dz, dż en dź.

Samengesteld zorgen ze voor 
echte tongtwisters als 

“Stół z powyłamywanymi nogami” 
(”een tafel waarvan de 

poten kapot zijn”) Maak je 
geen zorgen. Zelfs Polen 
hebben moeite om dit 
goed uit te spreken.



Waar is de eerste Christelijke 
kerk ooit gebouwd?



BAPAHO

 Antwoord =   
De eerste christelijke kerk die

 ooit werd gebouwd,
 werd gebouwd in Antioch

 in Turkije.



Wat is een Spaanse
traditie met oud & nieuw?



BAPAHO

feliz año nuevo

 Antwoord =   
Tijdens het aftellen 12 druiven
eten. Elke druif staat voor 1
gezonde maand in het nieuwe
jaar! Feliz año nuevo, zegt

men met volle mond!



Waar komt het woord 
cultuur vandaan?



BAPAHO

 Antwoord =   
Het woord cultuur komt van het 
Latijnse cultura en is afgeleid 

van colere: bebouwen, 
bewerken, vereren, onderhouden. 

De Romeinen gebruikten 
het in agri cultura: 

het bewerken van de akkers.



BAPAHO

 Antwoord =
Iran kent een vorm van beleefdheid
 die 'taarof' heet. Dit houdt 
bijvoorbeeld in dat er niet 
meteen op een aanbod in 

wordt gegaan. De gastheer herhaalt 
zijn aanbod meestal een paar 

keer. Het aanbod kan na 
uitgebreid bedanken geaccepteerd 

worden. Tarof is een vorm 
van gastvrijheid.



Wat is taarof?



Wat doen de meeste Grieken
in de 40 dagen voor Pasen?

A. Ze eten veganistisch
B. Ze eten allesbehalve olijfolie
C. Ze gebruiken elke dag olijfolie



BAPAHO

Antwoord = A. Ze eten veganistisch



Wat is Keti Koti?



BAPAHO

 Antwoord = In het Sranatongo
 (een taal die in Suriname wordt

 gesproken) betekent dit 
‘ketenen gebroken’.

 Keti Koti is een herdenkingsdag voor
 de afschaffing van de slavernij 

sinds 1 juli 1863.



Waarom gooien de Birmezen water over elkaar
 tijdens het waterfestival in Myanmar?

A. Om af te koelen op deze
 warmste dag van het jaar 

B. Om alle zonden en pech weg te spoelen
 en fris het nieuwe jaar in te gaan

C. Om te vieren dat het regenseizoen en 
dus een vruchtbare periode eraan komen.



BAPAHO

Antwoord = B. Om alle zonden en pech
 weg te spoelen en fris het nieuwe jaar

 in te gaan



Wat betekent Dia de los muertos 
en uit welk land komt dit?

A. Dag van de tapas, Spanje
B. Dag van de doden, Mexico

C. Dag van de Reggae, Jamaica



BAPAHO

Antwoord = B. Dag van de Doden, Mexico.
Hierbij staan de overledenen 

centraal en men gelooft dat deze
 terugkeren op aarde.



Waar zijn de 5 kleuren van de 
boeddhistische Tibetaanse 

gebedsvlaggen 
en waar staan deze voor? 



BAPAHO

Antwoord = 
Hemel = Blauw
Wind = wit
Vuur = rood

water = groen 
Aarde = geel



Waaruit bestaat de Big Five?



BAPAHO

Antwoord = De leeuw, het luipaard,
 de neushoorn, de olifant en de buffel. 

Dit zijn de vijf lastigste 
grote wilde dieren om op te jagen.
 De naam ‘Big Five’ is afkomstig

 uit jagerstermen.



Wat betekent ‘ied-oel-fitr’?



BAPAHO

Antwoord = Dit is Arabisch voor 
‘Suikerfeest’ en betekent letterlijk 

‘feestdag ter gelegenheid van het
 vasten’.

 Het Suikerfeest is eigenlijk 
een Nederlandse term.



Wat wordt er tijdens de ramadan 
als eerste gegeten tijdens 
het breken van het vasten?

A. Een oneven aantal dadels 
met een glas melk

B. Drie dadels met een glas melk
C. Minstens 4 dadels



BAPAHO

Antwoord = A. Een oneven aantal 
dadels met een glas melk
Profeet Mohammed deed dit 

namelijk ook.


