
Vul het juiste woord in. Je moet of het land noemen (bv. Nederland) of het adjectief 
van het land of de taal (bv. Deens). Let er ook op of het adjectief wel of geen buigings-e 
krijgt.

1. Pizza is een lekker gerecht afkomstig uit .

2. De Muur is ongeveer 6200 km lang.

3. Schiermonnikoog is een Waddeneiland.

4. De tulp is oorspronkelijk afkomstig uit .

5. Barack Obama is de president.

6. ABBA was een popgroep.

7. Swatch is een bedrijf.

8. Heinrich Heine was een bekende dichter.

9. Agatha Christie was een schrijfster. Een van haar beroemdste 

personages is de detective Hercule Poirot.

10. Brie is lekkere kaas.

11. Lego is speelgoed.

12. Anna Pavlova was een heel bekende ballerina.

13. Toetanchamon was een koning.

14. In Leeuwarden spreekt men behalve Nederlands ook .

15. Portugal ligt naast .

16. Mozart was een componist.

17. Gdańsk is een stad.

18. In 2010 vond het WK voetbal plaats in .

19. Oslo is de hoofdstad van .

20. In 2010 zorgde de activiteit van de vulkaan Eyjafjallajökull voor 

problemen met het vliegverkeer in Europa.

21. De hoofdstad van heet Dublin.

22. Haruki Murakami is een schrijver.

23. Oedipus is een figuur uit de mythologie.

24. Ephraim Kishon was een satiricus, geboren in

. (een adjectief en een land)

25. Kader Abdolah is een     schrijver (twee adjectieven).
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Sleutel

1. Pizza is een lekker gerecht afkomstig uit Italië.

2. De Chinese Muur is ongeveer 6200 km lang.

3. Schiermonnikoog is een Nederlands Waddeneiland.

4. De tulp is oorspronkelijk afkomstig uit Turkije .

5. Barack Obama is de Amerikaanse president.

6. ABBA was een Zweedse popgroep.

7. Swatch is een Zwitsers bedrijf.

8. Heinrich Heine was een bekende  Duitse dichter.

9. Agatha Christie was een Engelse/Britse schrijfster. Een van haar 

beroemdste personages is de Belgische/Waalse detective Hercule 

Poirot.

10. Brie is lekkere Franse kaas.

11. Lego is Deens speelgoed.

12. Anna Pavlova was een heel bekende Russische ballerina.

13. Toetanchamon was een Egyptische koning.

14. In Leeuwarden spreekt men behalve Nederlands ook  Fries .

15. Portugal ligt naast Spanje .

16. Mozart was een Oostenrijkse componist.

17. Gdańsk is een Poolse stad.

18. In 2010 vond het WK voetbal plaats in  Zuid-Afrika .

19. Oslo is de hoofdstad van Noorwegen .

20. In 2010 zorgde de activiteit van de IJslandse vulkaan Eyjafjallajökull

voor problemen met het vliegverkeer in Europa.

21. De hoofdstad van Ierland heet Dublin.

22. Haruki Murakami is een  Japanse schrijver.

23. Oedipus is een figuur uit de Griekse mythologie.

24. Ephraim Kishon was een Israëlische satiricus, geboren in

Hongarije . (een adjectief en een land graag)

25. Kader Abdolah is een Iraans(e)-Nederlandse      (twee 

adjectieven graag).

© Yvonne Schuster


