
CORPUS 
Kraanwaterquiz



Je krijgt 7 vragen

Denk goed na

Kies je antwoord A, maak dan een A

Kies je B, doe je handen in je zij

Kies je C, steek 2 vuisten in de lucht



A |  Een kwart van je lichaam bestaat uit water 
B |  Meer dan de helft van je lichaam bestaat uit water 
C |  Bijna je hele lichaam bestaat uit water

Je lichaam heeft water nodig, 
welke stelling klopt?



A |  Een kwart van je lichaam bestaat uit water 
B |  Meer dan de helft van je lichaam bestaat uit water 
C |  Bijna je hele lichaam bestaat uit water

Je lichaam heeft water nodig, 
welke stelling klopt?



GOED ZO! 
Je lichaam bestaat voor meer 

dan de helft uit water. Elke dag 
verlies je water en dat moet je 

weer aanvullen.

Je lichaam heeft water nodig, 
welke stelling klopt?



Wat is GEEN functie van water?

A |  Water brengt voedingsstoffen naar de juiste  
 plek in je lichaam 
B |  Water voert afvalstoffen weg 
C |  In water zitten vitamines die goed voor je zijn



Wat is GEEN functie van water?

A |  Water brengt voedingsstoffen naar de juiste  
 plek in je lichaam 
B |  Water voert afvalstoffen weg 
C |  In water zitten vitamines die goed voor je zijn



Wat is GEEN functie van water?

GOED ZO! 
Water zorgt ervoor dat de 

voedingsstoffen uit jouw eten op 
de juiste plek in je lichaam 

komen. Afvalstoffen verlaten via 
het water je lichaam.



Wat moet je doen als je zweet?

A |  Meer water drinken 
B |  Minder water drinken 
C |  Hetzelfde blijven drinken



Wat moet je doen als je zweet?

A |  Meer water drinken 
B |  Minder water drinken 
C |  Hetzelfde blijven drinken



GOED ZO! 
Als je zweet, verlies je meer 
vocht dan normaal. Het is 
daarom belangrijk extra te 

drinken.

Wat moet je doen als je zweet?



A |  In kraanwater zit geen suiker, in energiedrank wel 

B |  In kraanwater zit meer vocht dan in energiedrank 

C |  A en B zijn allebei goed 

Wat is het verschil tussen 
kraanwater en een energiedrankje?



A |  In kraanwater zit geen suiker, in energiedrank wel 

B |  In kraanwater zit meer vocht dan in energiedrank 

C |  A en B zijn allebei goed 

Wat is het verschil tussen 
kraanwater en een energiedrankje?



GOED ZO! 
Van energiedrank krijg je 

energie omdat er veel suiker in 
zit. Suiker is niet zo goed voor je 

tanden en je gewicht. In 
kraanwater zit geen suiker.

Wat is het verschil tussen 
kraanwater en een energiedrankje?



A |  Dan ga je  nog meer zweten 
B |  Dan word je heel druk 
C |  Dan krijg je hoofdpijn 

Wat kan er gebeuren als je te 
weinig water drinkt?



A |  Dan ga je  nog meer zweten 
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Wat kan er gebeuren als je te 
weinig water drinkt?



Wat kan er gebeuren als je te 
weinig water drinkt?

GOED ZO! 
Als je te weinig water drinkt krijg 
je vaak hoofdpijn. Ook kan je je 

minder goed concentreren. 
Soms krijg je een droge mond 

en wordt je duizelig.



A |  1 liter 
B |  1,5 liter 
C |  2 liter

Hoeveel water heeft je lichaam minstens nodig per dag



A |  1 liter 
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Hoeveel water heeft je lichaam minstens nodig per dag

GOED ZO! 
Om 1,5 liter water binnen te 
krijgen moet je ongeveer 8 
glazen drinken. Als je hebt 

gesport moet je natuurlijk nog 
meer drinken!



A |  Water is gezond, er zitten geen slechte stoffen in 

B |  Water helpt je om je beter te concentreren 
C |  A en B zijn allebei goed 

Waarom is het een goed idee om water 
te drinken als je op school bent?



A |  Water is gezond, er zitten geen slechte stoffen in 

B |  Water helpt je om je beter te concentreren 
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GOED ZO! 
In water zitten geen slechte 

stoffen en water helpt je om je 
beter te concentreren. Een 

krachtig drankje dus!

Waarom is het een goed idee om water 
te drinken als je op school bent?



En? Hoeveel had jij goed? 
1 tot 2 vragen –  dan ben jij een waterrat! 

3 tot 4 vragen – dan ben jij een waterwinnaar! 
6 tot 7 vragen – dan ben jij een waterbaas!




