
TRIVIANT ORANJE (uitprinten op oranje papier) 

Weetvragen  

 

 

Zit er in verse lucht meer of 

minder dan 30% zuurstof?  

Minder. 21% zuurstof  

 

 

 

 

 

 

 

Hoeveel spieren heb je in je 

lichaam?  

Zijn dat er minder dan 500 of 

meer dan 500?  

Meer dan 500 ongeveer 640  

 

Hoeveel spieren zijn er nodig 

om 1 stap te nemen?  

Zijn dit er meer dan 200 of 

minder dan200?  

Meer dan 200  

 

Welke spieren werken er ook 

als je slaapt?  

Zijn dat je willekeurige spieren 

of je onwillekeurige spieren?  

Je onwillekeurige spieren, het 

zijn de spieren van je 

ademhaling en van je hart.  

 

Hoeveel keer per minuut klopt 

een gemiddeld hart gedurende 

een mensenleven?  

Is dat meer of minder dan 3000 

miljoenkeer?  

Minder, het klopt ongeveer 

2000 miljoen keer  

 

Al het voedsel dat je in je leven 

eet weegt dat te samen evenveel 

als 30 of 40 auto`s?  

                         

 

Welke darm is langer je dunne 

darm of je dikke darm?  

Je dunne darm.  

 

In je lichaam zitten zenuwen 

om alle signalen door te geven.  

Wanneer je al de zenuwen op 

zou meten heb je dan meer of 

minder dan 80 km zenuwen?  

Minder dan 80 km, ongeveer 

75 km.  

 

Als je je haar en je nagels niet 

knipt worden ze steeds langer.  

Groeit in 1 maand je haar 1 cm 

of groeien je nagels 1 cm per 

maand?  

Je haar groeit ongeveer 1cm 

per maand, je nagels groeien 

ongeveer 2mm per maand.  

Je hebt verschillende soorten 

cellen. Zijn dat er meer dan 150 

of minder dan 150?  

Het zijn er meer dan 150, het 

zijn er 200  

 

 

 

Wie heeft er meer halswervels 

de mens of de giraf?  

Ze hebben er beiden evenveel.  

 

Het zuurstof in je bloed wordt 

vervoert door bloedcellen.  

Vervoeren de witte bloedcellen 

de zuurstof of zijn dat de rode?  

De rode bloedcellen vervoeren 

de zuurstof.  

 

 

Je hebt verschillende soorten 

gewrichten. Zit er in je knie een 

scharniergewricht of is het een  

kogelgewricht?  

In je knie zit een 

scharniergewricht.  

 

 

Als je de hik hebt wordt dit 

veroorzaakt door je ribben of 

door je middenrif?  

Door je middenrif.  

 

Om je eten te kunnen verteren 

komen er iedere keer allerlei 

soorten sappen bij. Is dat per 

dag meer of minder dan 6 liter?  

Meer dan 6 liter, ongeveer 7 

liter. 

 

 

Je huid is het grootste orgaan 

van je lichaam. Weegt je huid 

afhankelijk van je lengte tussen 

de 1 en 2 kilo of weegt hij 

tussen de 2,5 en 4,5 kilo?  

Je huid weegt tussen de 2,5 en 

4,5 kilo.  

 

Sommige lichaamsdelen zijn 

heel bekend. We weten dat je 

hersenen in je hoofd zitten. 

Maar waar zit de stijgbeugel? Is 

dat in je hoofd of in je been?  

In je hoofd, het is deel van het 

gehoor.  

 

Je bloed bestaat uit 

verschillende soorten 

bloedcellen. Zijn er meer rode 

bloedcellen in je bloed of zijn er 

meer bloedplaatjes in je bloed?  

In je bloed zitten er meer rode 

bloedcellen dan bloedplaatjes.  

 



Je moet ademhalen om te 

kunnen leven. Haalt een 

volwassene meer dan 20 keer 

per minuut adem of minder dan 

20 keer per minuut?  

Minder. Een volwassene haalt 

ongeveer 15 keer per minuut 

adem.  

Pompt je hart per dag meer of 

minder dan 8000 liter bloed 

rond?  

Meer. Ongeveer 10.000 liter 

bloed.  

 

Is het hart van kinderen groter 

of kleiner dan het hart van 

volwassenen?  

Je hart heeft de grootte van 

een vuist,de vuist van een 

volwassene is groter dus is 

ook zijn hart groter.  

 

Hoeveel botten heeft een baby? 

Zijn dat er meer of minder dan 

een volwassene?  

Een baby heeft meer dan 350 

botten. Veel van deze extra 

botten gaan later aan elkaar 

vastzitten 

 

  

 

 

 

 

 


