
De Efteling 

1. Hoe lang bestaat de Efteling in 2002? 
a. 40 jaar 
b. 45 jaar 
c. 50 jaar 

2. Wat kostte een toegangsbewijs in het eerste jaar?  
a. 80 cent 
b. 60 cent 
c. een gulden 

3. Waar komt de naam 'De Efteling' vandaan?  
a. van 'Elfjeskring' 
b. van een riviertje dat door Kaatsheuvel kabbelde 
c. van herberg 'de Eersteling'  
 
4. Wat was de eerste achtbaan in de Efteling?  
a. de Python 
b. de Pegasus 
c. de Bobbaan 
 
5. Hoe heet de 'Verboden stad' in de Efteling? 
a. Timboektoe 
b. Fata Morgana 
c. Verweggistan 

6. Hoe is het Volk van Laaf in de Efteling gekomen? 
a. Ze zijn met een vliegtuigje geland op het Herautenplein. 
b. Ze zijn gedropt door een grote vogel. 
c. Zij hebben zich vanuit de aarde naar boven gegraven in de Efteling. 

7. Wat is het 'Huis vol raadsels en geheimen?'  
a. het Spookslot 
b. Villa Volta 
c. het Kabouterhuisje 
 
8. Hoe heet de houten achtbaan in de Efteling? 
a. Pegasus 
b. Cycloop 
c. Centaur 

9. Waar kan je 'Dromen met je ogen open?' 
a. in het Sprookjesbos 
b. in Droomvlucht 
c. bij De Indische waterlelies 
 
10. Waar weet je niet of onder boven is of boven onder? 
a. in de Python 
b. in de Pagode 
c. in Villa Volta 

11. Wie vertelt het sprookje van 'Vrouw Holle' in de Efteling? 
a. Wieteke van Dort 
b. Ellen Vogel 
c. Grietje 



12. Hoe heet het entreegebouw van de Efteling? 
a. horen, zien en zwijgen 
b. het Huis van de Vijf Zintuigen 
c. het Zesde Zintuig 

13. Welk nieuw sprookje kwam dit jaar in de Efteling? 
a. Lorelei 
b. Raponsje 
c. Samson  

 
SprookjesQuiz 

14. Een aantal sprookjes staat al vanaf het begin in de Efteling. Welk sprookje 
hoort hier NIET bij? 
a. Doornroosje 
b. Sneeuwwitje 
c. Klein Duimpje 

 
De Kikkerkoning 

15. Wat moest de kikker voor de prinses uit de vijver halen? 
a. haar dagboek 
b. een baksteen 
c. een gouden bal 

16. Wat wilde de kikker als beloning? 
a. van haar bordje eten, uit haar bekertje drinken, in haar bedje slapen 
b. haar fortuin en haar roem 
c. een lekker bordje eendekroos 

17. Waarin veranderde de kikker toen hij door de prinses tegen de muur werd 
gekwakt? 
a. in een koning 
b. in een engel 
c. in een prins 

 
Hans en Grietje 

18. Wat voor werk deed de vader van Hans en Grietje? 
a. hij was jager 
b. herbergier 
c. houthakker 

19. Waarom werden Hans en Grietje naar het bos gestuurd? 
a. Het waren vervelende kinderen. 
b. Ze moesten een mandje naar grootmoeder brengen. 
c. Vader had geen werk en kon geen eten kopen. 

 



20. De heks wilde zien of Hans vet was geworden. Wat liet hij haar in plaats van 
zijn vinger zien?  
a. een winterpeen 
b. een takje 
c. een lucifer 

21. Hoe kwam de heks uiteindelijk aan haar eind? 
a. Ze liep onder de tram. 
b. Ze had teveel Toverdrank gedronken. 
c. Ze werd in de brandende oven geduwd.  
 
 

De zes dienaren 

22. Welke van de zes dienaren zie je levensgroot in de Efteling? 
a. Dikbuik 
b. Langnek 
c. Kogeloor 

 
Roodkapje 

23. Roodkapje had een mandje met lekkers voor grootmoeder bij zich. Wat zat 
daar NIET in? 
a. een eigengemaakte worst 
b. drie glanzend rode appels 
c. een fles rode wijn 

24. Wat zei de wolf tegen Roodkapje? 
a. Dat ze op het pad moest blijven. 
b. Dat grootmoeder blij zou zijn met een bosje zelfgeplukte bloemen.  
c. Dat hij haar rode kapje zo mooi vond. 

25. Wat zei Roodkapje tegen grootmoeder? 
a. Grootmoeder, wat heeft u mooie ogen! 
b. Grootmoeder, wat heeft u grote tanden! 
c. Grootmoeder, wat heeft u lange tenen! 

26. Hoe liep het sprookje van Roodkapje af? 
a. De jager verjoeg de wolf met een schot hagel. 
b. De jager sloot de wolf op in een grot. 
c. De jager vulde de wolf met stenen en naaide hem weer dicht. 

 
De wolf en de zeven geitjes 

27. Waaraan kunnen de zeven geitjes de wolf in het sprookje herkennen? 
a. aan zijn zwarte poten en zware stem 
b. aan zijn grote tanden en gemene lach 
c. aan zijn poten die met meel zijn bedekt 

 



28. Hoe kwam het dat de wolf toch binnenkwam? 
a. Hij had zich vermomd als appelvrouwtje. 
b. Hij had zijn poten met meel wit gemaakt en zijn stem verdraaid. 
c. De Geitjes dachten dat hij Roodkapje was. 

29. Waar verstopte het jongste geitje zich? 
a. in de bedstede 
b. onder moeders rokken 
c. in de klok 

30. Hoe liep het sprookje van De wolf en de zeven geitjes af? 
a. Moeder geit knipte de buik van de wolf open en de geitjes kwamen er springlevend uit. 
b. De moeder riep de jager erbij, hij schoot de wolf dood. 
c. Het was allemaal maar een droom, gelukkig! 

 
Doornroosje 

31. Waarom was de dertiende fee in dit sprookje zo woedend? 
a. omdat ze jaloers was op de koningin 
b. omdat ze niet was uitgenodigd voor het doopfeest 
c. omdat ze gewoon een slecht humeur had 

32. Hoe oud was Doornroosje toe zij zich prikte aan een spinnewiel en honderd 
jaar moest slapen? 
a. 15 jaar 
b. 16 jaar 
c. 17 jaar 

33. Wat wilde de kok het koksmaatje nét geven toen de betovering aanbrak? 
a. een balletje gehakt 
b. een boterham met kaas 
c. een draai om zijn oren  

34. Hoe oud was Doornroosje toen de prins haar na honderd jaar wakker kuste? 
a. 15 
b. 16 
c. 17 

 
De rode schoentjes 

35. Hoe heet het meisje uit dit sprookje? 
a. Karin 
b. Carla 
c. Karen 

36. Waarom mocht het meisje uit dit sprookje niet naar de kerk met haar 
nieuwe schoentjes aan? 
a. Dat was zonde, want ze waren te nieuw. 
b. Het waren dansschoentjes en daarmee kon je niet in de kerk verschijnen. 
c. Het waren open schoentjes en daarmee kon je niet in de kerk verschijnen.  



37. Wie betoverde haar schoentjes? 
a. een oude soldaat 
b. een jaloerse toverheks 
c. de oude dame 

38. Waar dansen de schoentjes nu? 
a. ergens, achter de regenboog... 
b. in de hemel 
c. in de Efteling 

 
Sneeuwwitje  

39. Waarom noemde de koningin haar dochter: 'Sneeuwwitje?'  
a. Haar huid was zo blank als sneeuw en haar haar zo zwart als Ebbenhout. 
b. Het sneeuwde toen ze werd geboren. 
c. Ze vond het gewoon een mooie naam. 

40. Waarom had de stiefmoeder een hekel aan Sneeuwwitje? 
a. Ze hield helemaal niet van kinderen. 
b. Omdat haar Toverput zei, dat Sneeuwwitje de mooiste van het rijk was. 
c. Omdat haar Toverspiegel zei, dat Sneeuwwitje de mooiste van het rijk was. 

41. Wat was het werk van de zeven dwergen? 
a. Ze werkten in een goudmijn. 
b. Ze werkten in een diamantmijn. 
c. Ze werkten in een zilvermijn. 

42. Toen Sneeuwwitje was vergiftigd legden de dwergen haar in een kistje. 
Waarvan was dit kistje gemaakt? 
a. van kristal 
b. van diamant 
c. van glas 

43. Hoe werd Sneeuwwitje weer tot leven gebracht? 
a. Er kwam een prins, die haar innig kuste. 
b. Het kistje viel en door de schok schoot het stukje appel naar buiten. 
c. Ze kreeg een drankje, dat haar weer tot leven wekte. 

 
Raponsje 

44. Wat wil de moeder van Raponsje eten als ze zwanger is? 
a. Radijsjes 
b. Rataplan 
c. Rapunzels 

45. Hoe kwam de prins het torentje binnen? 
a. met een poolstok 
b. aan het lange haar van Raponsje 
c. Raponsje liet haar gouden ladder naar beneden zakken.  

 



Klein Duimpje 

46. Hoeveel broers had Klein Duimpje? 
a. zes 
b. zeven 
c. Klein Duimpje was enig kind. 

47. Wat strooit Klein Duimpje de eerste keer op de grond? 
a. kruimeltjes suiker en kruimeltjes brood 
b. kiezelsteentjes 
c. stokjes 

48. Waar is de reus dól op? 
a. op gebakken biefstuk 
b. op slangenvlees 
c. op mensenvlees 

49. Wat hebben de dochters van de Reus op, als ze in bed liggen? 
a. slaapmutsjes 
b. pruikjes 
c. kroontjes 

50. Hoe verplaatst de Reus zich? 
a. met Zevenmijlslaarzen 
b. met een Koets 
c. met een snel paard 

51. Hoe komt Klein Duimpje aan geld? 
a. Hij besteelt de Reus. 
b. Hij helpt de Koning door een bericht naar het leger te brengen en krijgt hiervoor goud 
en zilver. 
c. Hij gaat met de reus op rondreizende kermissen staan. 

52. Welke overeenkomst bestaat er tussen Fata Morgana en Vogel Rok?  
a. Ze zijn allebei getekend door Anton Pieck. 
b. Ze zijn beiden gebaseerd op een sprookje uit Duizend-en-één-Nacht. 
c. Het zijn allebei 'dark rides.' 

 


