Koninklijke route vragen en antwoorden
Vraag 1:
Hoe oud wordt de koning op 27 april 2021?
A 53
B 54
Het goede antwoord is 54, Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Koning der Nederlanden, Prins
van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg werd op 27 april 1967 geboren. Hij mag dit jaar dus 54
kaarsjes uitblazen.
Vraag 2:
Waar viert de Koninklijke familie dit jaar Koningsdag?
A Eindhoven
B ’s-Hertogenbosch
Het goede antwoord is Eindhoven. Koning Willem-Alexander, zijn gezin en andere leden van de
koninklijke familie vieren Koningsdag op 27 april 2021 in Eindhoven. Met design en technologie
presenteert 'Brainport Eindhoven' een programma voor een breed publiek dat past binnen de op dat
moment geldende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. In 2017 was Koningsdag in
Tilburg, wat een feest was dat!
Vraag 3:
Op hoeveel basisscholen van Gemeente Tilburg geeft een combinatiefunctionaris sport de gymles?
A 38
B 41
Het goede antwoord is 41. Op 41 basisscholen in de Gemeente Tilburg geeft een
combinatiefunctionaris sport de gymlessen. Dit wordt gedaan door 38 gymjuffen of gymmeesters.
Vraag 4:
Op welke dag werd Koninginnedag gevierd?
A 31 april
B 30 april
Het goede antwoord is 30 april. Koningsdag is de nationale feestdag waarop de verjaardag van de
Koning wordt gevierd. Sinds 2014 valt deze dag op 27 april. Voor 2014 had Nederland een Koningin,
namelijk Prinses Beatrix, de moeder van Willem-Alexander. Gek genoeg is 30 april niet de verjaardag
van Prinses Beatrix, zij viert haar verjaardag op 31 januari. Toen Prinses Beatrix de troon overnam
van haar moeder Koningin Juliana, wilde ze haar moeder eren door Koninginnedag op de verjaardag
van haar moeder te laten: 30 april dus.
Vraag 5:
Wat is de bekende uitspraak van Koningin Maxima over Koning Willem-Alexander?
A Hij was een beetje blond
B Hij was een beetje dom
Het goede antwoord is: ‘hij was een beetje dom’, ze zei het zelfs 2x achter elkaar. De haarkleur van
onze koning is trouwens rossig, dit valt vooral op in zijn baard. Wist je dat Koning Willem-Alexander
vroeger wel een blond koppie had? Naarmate hij ouder werd, is zijn haar rossiger geworden.

Vraag 6:
In welke koningsdagsnack zitten meer calorieën volgens het voedingscentrum?
A Ontbijtkoek (100 gram - 2 plakken)
B Tompoes (100 gram - 1 stuk)
Het goede antwoord is ontbijtkoek. Je zou het misschien niet denken, maar je kan beter een stuk
tompoes eten op Koningsdag. In twee plakken ontbijtkoek zitten 307 kilocalorieën en in een tompoes
zitten er 288. Maar je kan natuurlijk nog beter een stuk fruit nemen, bijvoorbeeld een mandarijntje of
een sinaasappel, dat past ook nog leuk bij je outfit.
Vraag 7:
Hoe heet onze toekomstige Koningin?
A Amalia
B Alexia
Het goede antwoord is Amalia. Wist je dat de volledige titel van Amalia, Catharina-Amalia Beatrix
Carmen Victoria (Amalia), Prinses van Oranje, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau is?
Stel je voor dat je dat helemaal bovenaan je toetsblad moet schrijven?!
Vraag 8:
Hoeveel coupletten heeft ons Wilhelmus?
A 14
B 15
Het goede antwoord is 15. Het Wilhelmus is een Acrostichon, een naamdicht: De beginletters van de
vijftien coupletten vormen de naam Willem van Nazzov. De “v” is hierin als Romeinse letter een “u” en
de coupletten die destijds met een “s” begonnen, hebben in hedendaags Nederlands een “z” als
beginletter. Zo, weer wat geleerd, op naar de volgende vraag.
Vraag 9:
Sinds wanneer is rood-wit-blauw de kleur van de vlag van Nederland?
A 1596
B 1814
Het goede antwoord is 1596. Tijdens de 80-jarige oorlog had Willem van Oranje een vlag nodig. Hij
koos voor Oranje, Blanje, Bleu: oranje, wit, blauw. Het is niet duidelijk waarom, maar het oranje werd
uiteindelijk rood. In 1596 werd rood, wit, blauw de officiële driekleur van Nederland. Daardoor kon
oranje de nationale kleur worden. Maar goed ook, want anders hadden we nu niets om aan te
trekken met Koningsdag of als Nederland moet voetballen.
Vraag 10:
Onder welke naam heeft Prins Willem Alexander ooit de Elfstedentocht geschaatst?
A W.A. van Buren
B W.A. van Benthem
Het goede antwoord is W.A. van Buren. Toen prins Willem-Alexander in 1986 de Elfstedentocht reed,
deed hij dat onder de naam W.A. van Buren, een onopvallende naam. Pas tijdens de tocht werd
bekend wie hij werkelijk was. De achternaam Van Buren komt van de titel Graaf van Buren, een van
de vele titels en namen die Koning Willem-Alexander mag gebruiken. Dit graafschap komt van Anna
van Buren, de eerste echtgenote van Willem van Oranje.

Vraag 11:
Hoeveel gram groenten moet een kind uit groep 3 eten volgens het voedingscentrum?
A 100 - 150 gram
B 200- 250 gram
Het goede antwoord is 100-150 gram. Daarnaast wordt aangeraden om anderhalf stuk fruit te eten.
Het kan zijn dat je groente niet zo lekker vindt, maar je kan wel leren om iets lekker te gaan vinden.
Soms moet je wel 10-15 keer iets proeven voordat je aan de smaak gewend bent. Dus even
doorzetten als je van je moeder weer je groente moet eten, uiteindelijk ga je aan de smaak wennen.
Vraag 12:
Hoeveel Koningen met de naam Willem hebben wij gehad in Nederland?
A5
B4
Het goede antwoord is 4: je had Willem I, II en III en nu heb je Koning Willem-Alexander. Wist je dat er
voor Koning Willem-Alexander 4 koninginnen waren? Eerst had je Koningin Emma, daarna
Wilhelmina, vervolgens kwam Juliana en als laatste natuurlijk Beatrix.
Vraag 13:
Welk lichaamsdeel brak Prinses Alexia tijdens een daling op de skivakantie?
A Onderarm
B Been
Het goede antwoord is been. De Koninklijke familie gaat elk jaar op wintersportvakantie in het
Oostenrijkse Lech. In 2016 brak Prinses Alexia haar rechter bovenbeen, de Prinses was toen 10 jaar
oud. Gelukkig is ze niet bang geworden van haar ongeluk en ging ze in 2017 gewoon weer met haar
familie op wintersport.
Vraag 14:
Welke sport is door alle drie de prinsessen beoefend?
A Hockey
B Tennis
Het goede antwoord is hockey. De prinsessen zijn sportief, net als hun vader. Naast hockey, rijden ze
alle drie ook paard. Daarnaast maken de prinsessen ook graag muziek zoals zingen of gitaar spelen.
Waarschijnlijk komt deze muzikaliteit van hun moeder. Op naar de laatste vraag.
Vraag 15:
Hoeveel moeten kinderen die naar de basisschool gaan per dag bewegen volgens de Rijksoverheid?
A Een uur matig intensief (bijv. fietsen, wandelen of zwemmen)
B Een half uur matig intensief (bijv. fietsen, wandelen of zwemmen)
Het goede antwoord is een uur matig intensief bewegen. In deze richtlijn staat nog meer dat bewegen
goed is, maar meer bewegen is nog beter. Ook wordt aangeraden dat je minstens 3x per week spieren botversterkende activiteiten, zoals springen, dansen of krachtoefeningen. En vooral: zit niet te veel
stil. Voor vandaag zit je al goed, want dit was de laatste vraag en als het goed is ben je lekker actief
bezig geweest. Leuk dat je meedeed!

