
   
 

   
 

       
 
    
 

 
DRENTSE WOORDENQUIZ 

 
 

Categorie Keuzes 

Titel Drentse woordenquiz – Drentse woordenquiz – Drents word 
quiz 

Doelstelling De leerlingen maken door het spelen van een quiz kennis met 
Drentse woorden, uitdrukkingen en zinsconstructies. 

Groep(en) Midden- en bovenbouw 
Vak Taal(en) algemeen 

Drents of Nederlands (Taal) 
Duur 30-45 minuten  
Link met 
curriculum 

Taalbeschouwing 
Kennis over meertaligheid algemeen 

Talen Drents, Nederlands 
Link met 
FREPA 

Bewustwording van eigen talen en de talen in de omgeving  
Kennis over talen in Drenthe, Europa en de wereld 
Kennis over taalverschillen (woordenschat en zinsbouw) 
Taalleerstrategieën 

Vaardigheden Luisteren, lezen, spreken 
Theoretische 
onderbouwing 

Taalbewustzijn/language awareness, taalvergelijking 

Beschrijving 
activiteit 

Stap 1 – Voorbereiding  
Laat ter voorbereiding een Drents lied of verhaal horen aan de 
klas (zie materialen). Vraag de leerlingen welke taal ze gehoord 
hebben en wie deze taal zelf spreekt of verstaat. Leg uit dat ze 
een quiz gaan spelen over het Drents. Maak groepjes en verdeel 
de leerlingen die Drents spreken of verstaan over de groepjes. 
 
Stap 2 – De quiz 
Kies een quiz van Werkblad 1 en stel de vragen, of laat deze zien 
op het bord. Geef de leerlingen steeds even de tijd om hun 
antwoord op te schrijven en bespreek dan het goede antwoord. 
Vraag ook hoe de leerlingen tot een goed antwoord zijn 
gekomen: lijkt het op iets in een andere taal, of hebben ze dit 
wel eens gehoord? Je kan ook de scores van de verschillende 
groepjes bijhouden en aan het einde van de quiz een winnaar 
uitroepen. 
  
 



   
 

   
 

Stap 3 – Nabespreking 
Bespreek de quiz met de leerlingen: was het moeilijk of 
makkelijk, en waarom? Hoe kon je het goede antwoord 
achterhalen (bijvoorbeeld door kennis van andere talen)? Wat 
vind je van het Drents, vind je het een leuke taal en waarom wel 
of niet? 
Doe na een tijdje een andere versie van de quiz met nieuwe 
groepjes. 

Materialen  • Drents lied of verhaal, bijvoorbeeld van Wiesneus: 
https://wiesneus.nl/6-12-jaar   

• Werkblad 1 
Tips Bij de bovenbouw kan je bij de Drentse uitdrukkingen ook 

ingaan op het verschijnsel dat een uitdrukking niet hetzelfde 
betekent als de losse woorden, maar een figuurlijke betekenis 
heeft. 
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Werkblad 1 – DRENTSE WOORDENQUIZ 
 

Quiz 1 
Antwoorden zijn dikgedrukt 
 

1. Kies de Drentse zin: 
a. Doe der maor een zakkieje um toe. 
b. Doe er maar een zakje omheen. 

2. Wat betekent deze Drentse uitdrukking: De beste kiepen legt het ei wel ies 
boeten het nust. 
a. Je moet altijd zoeken naar heel gewone dingen. 
b. Hij is in zijn slaap uit bed gerold. 
c. Iedereen maakt wel eens fouten. 

3. Kies de Nederlandse zin: 
a. Ik zat tegen hum over in de schouwburg. 
b. Ik zat tegenover hem in de schouwburg. 

4. Wat betekent het dikgedrukte woord in de volgende zin: Ik vun de sommen 
hiel stoer.  
a. Gemakkelijk 
b. Moeilijk 
c. Leuk 

5. Wat betekent deze Drentse uitdrukking: Bij ’t pissen, bleef het in een boogie 
staon. 
a. Hij plaste met een boogje. 
b. Het vroor streng. 
c. Hij plaste buiten. 

6. Kies de Drentse zin: 
a. Er staat iemand bij de deur. 
b. Der stiet ien bij de deur. 

7. Wat betekent het dikgedrukte woord in de volgende zin: Wij gaot mörgen 
scheuveln. 
a. Spelen 
b. Schaatsen 
c. Schatgraven  

8. Kies de Drentse zin: 
a. Roken? Daor kan ik slecht over. 
b. Roken? Daar kan ik slecht tegen. 

9. Wat betekent het dikgedrukte woord in de volgende zin: Wat was die man 
hellig toen e mij weer zag. 
a. Blij 
b. Woedend 
c. Gelukkig 

10. Kies de Nederlandse zin: 
a. Zij hebben nooit een auto gehad. 
b. Zij hebt nooit gien auto had. 

11. Wat betekent deze Drentse uitdrukking: Ik breng evenpies de klompen hen 
hoes. 
a. Mijn klompen zijn kapot. 
b. Ik ga nieuwe schoenen kopen. 
c. Ik ga naar huis. 



   
 

   
 

12. Wat betekent het dikgedrukte woord in de volgende zin: Der leup een 
pismieger op het pad. 
a. Mier 
b. Baby met een vieze luier 
c. Bejaarde man 

 

  



   
 

   
 

Quiz 2  
 

1. Wat betekent het dikgedrukte woord in de volgende zin: Het is schier weer. 
a. Regenachtig 
b. Winderig 
c. Mooi  

2. Kies de Drentse zin: 
a. Je kunt de kinderen hier nog rustig laten spelen. 
b. Je kunt de kinder hier nog rustig speulen laoten. 

3. Wat betekent het dikgedrukte woord in de volgende zin: Ik vin zoepenbrij 
hiel lekker. 
a. Vanillevla 
b. Karnemelkse pap 
c. Chocomel 

4. Kies de Nederlandse zin: 
a. Geef mij nog maar een sneetje van dat lekkere brood. 
b. Geef mij nog maor een plakkie van dat lekkere stoet. 

5. Wat betekent deze Drentse uitdrukking: Hij giet, waor zölfs de keizer te voet 
giet. 
a. Hij gaat naar de wc. 
b. Hij gaat een stukje hardlopen. 
c. Hij gaat winkelen. 

6. Kies de Drentse zin: 
a. Woj mij de zolt even doen? 
b. Wil je mij het zout even geven? 

7. Wat betekent het dikgedrukte woord in de volgende zin: De appelboom stun 
in blui. 
a. Brand 
b. De buurt 
c. Bloei 

8. Wat betekent het dikgedrukte woord in de volgende zin: Het is niet goed, het 
mut hiel aans. 
a. Helemaal opnieuw 
b. Heel anders 
c. Heel mooi 

9. Kies de Drentse zin: 
a. Hij kwam te laat, want zijn band was lek. 
b. Hij kwam te laot, want hij had de baand lek. 

10. Wat betekent deze Drentse uitdrukking: As een koe ondeugend is, kreg ’t 
peerd een schup. 
a. Paarden zijn vervelender dan koeien. 
b. Een ander krijgt altijd de schuld. 
c. Paarden kunnen beter op het land werken dan koeien. 

11. Kies de Nederlandse zin: 
a. Ik leut hem stil geworden. 
b. Ik liet hem zijn gang gaan. 

12. Wat betekent het dikgedrukte woord in de volgende zin: Wij gaot het vanneis 
preberen. 
a. In de winter 
b. Vannacht 
c. Opnieuw 



   
 

   
 

Quiz 3 
 

1. Wat betekent deze Drentse uitdrukking: Achterof kaokelt de hoender. 
a. Kippen kakelen te veel. 
b. Te laat zijn voor het eten. 
c. Achteraf komt het commentaar. 

2. Wat betekent het dikgedrukte woord in de volgende zin: Het wichie kreeg een 
dikke smok. 
a. Zoen 
b. Buil op haar hoofd 
c. Reep chocola 

3. Kies de Nederlandse zin: 
a. Aan de raand van de stad stunden grote wonings. 
b. Aan de rand van de stad stonden grote woningen. 

4. Wat betekent het dikgedrukte woord in de volgende zin: Ik har op mien 
verjaordag koezenzeert. 
a. Gebak 
b. Koel weer 
c. Kiespijn 

5. Kies de Drentse zin: 
a. Ik ging met de bus van elf uur naar Assen. 
b. Ik gung met de elfuursbus naor Assen. 

6. Wat betekent het dikgedrukte woord in de volgende zin: Wij gaot in 
september altied brummels plukken. 
a. Peren 
b. Pruimen 
c. Bramen 

7. Wat betekent deze Drentse uitdrukking: De koe wet niet dat e kalf west hef. 
a. Hij is vergeten dat hij ook jong geweest is. 
b. Hij heeft een slecht geheugen. 
c. Volwassenen en kinderen gaan niet naar hetzelfde feest. 

8. Kies de Drentse zin: 
a. Stoer heur, het veul mij slim of. 
b. Moeilijk hoor, het viel mij behoorlijk tegen. 

9. Wat betekent het dikgedrukte woord in de volgende zin: Der was een zwalvie 
oet het nust vallen. 
a. Zwaluw 
b. Zwaan 
c. Grasmus  

10. Kies de Nederlandse zin: 
a. Ik moest me uitkleden. 
b. Ik mus mij oettrekken. 

11. Wat betekent deze Drentse uitdrukking: Hij is de duvel zien knecht. 
a. Hij is een slecht iemand. 
b. Hij verdient heel weinig. 
c. Hij werkt nog niet lang bij deze baas. 

12. Wat betekent het dikgedrukte woord in de volgende zin: Hie was vleden week 
niet op schoel; hie har de mezzels. 
a. Straf 
b. Schoolreis 
c. Mazelen 


