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Korte 
raadsels

Een spervuur van snelle vragen:  
ideaal om op te warmen!



Boom
Welke boom heeft geen bladeren?

Stoel
Op welke stoel hoor je niet te zitten?

Kool
Welke kool kun je beter niet eten?

Raam
Door welk raam kun je niet kijken?
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Ring
Welke ring is niet rond (maar wel lekker)?

Vinken
Welke vinken vliegen niet?

Oplossingen
Boom Een stamboom of een slagboom.
Stoel Een paddenstoel.
Kool Houtskool.
Raam Door een telraam.
Ring Een haring.
Vinken Luistervinken of blinde (loze) vinken.



Gemeen
Wat hebben een paard  
en het Melkwegstelsel gemeen?

Horen
Welk deel van jezelf kun je horen, maar niet zien, 
proeven, ruiken of aanraken?

IJzer
Door welke soort ijzer kun je heen kijken?

Kikker
Welke kikker kan hoger springen dan de Mont Blanc?
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Licht
Waar gaat het licht heen als je ’s avonds  
de lamp uitdoet?

Water
Waar vind je zeeën en meren zonder water?

Wind
Op welke plaats op aarde waait de wind  
altijd uit het noorden?

Oplossingen
Gemeen Ze hebben allebei manen.
Horen Je stem.
IJzer Kippengaas.
Kikker Elke kikker, want de Mont Blanc kan niet springen!
Licht Kijk maar eens in de koelkast!
Water In een atlas of op een wereldkaart.
Wind Op de Zuidpool.



Begin
Wat heeft geen begin, geen midden en geen einde?

Steen
Wat gebeurt er als je een blauwe steen  
in een groene plas smijt?

Vacht
Aan welke kant heeft een kat de dikste vacht?

Gierig
Waarom heeft een gierigaard grote neusgaten?
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Licht
Wat geeft meer licht dan een kaars?

Ezel
Hoe lang slaapt een ezel?

Oplossingen
Begin Een cirkel.
Steen Hij zegt ‘plons’.
Vacht Aan de buitenkant.
Gierig Omdat lucht gratis is.
Licht Twee kaarsen.
Ezel Tot hij wakker wordt.



Hond
Welke hond heeft ook snorharen en vinnen?

Roos
Welke roos heeft geen doorns?

Paard
Welk paard hinnikt nooit?

Schoen
Welke schoen heeft geen zool?
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Sleutel
Welke sleutel opent geen enkele deur?

Appel
Welke appel kun je niet eten?

Ezel
Welke ezel heeft maar drie poten?

Oplossingen
Hond Een zeehond.
Roos Een windroos.
Paard Een hobbelpaard, een luipaard of een zeepaardje.
Schoen Een handschoen.
Sleutel Een solsleutel of g-sleutel.
Appel Een oogappel of een appeltje voor de dorst.
Ezel Een schildersezel.



Duw
Welke duw doet je geen pijn?

Stenen
Welke stenen smelten in de zon?

Stal
In welke stal staan geen dieren?

Bloes
Welke bloes kun je niet aantrekken?
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Boer
Welke boer klinkt het hardst?

Breken
Wat kun je breken zonder het aan te raken?

Kamer
Welke kamer heeft geen muren?

Oplossingen
Duw Je schaduw.
Stenen Hagelstenen.
Stal Diefstal.
Bloes Een bloesem.
Boer De tamboer.
Breken Een belofte, je woord, iemands hart.
Kamer Een kameraad.



Overal
Wat laat je overal achter als je iets aanraakt,  
maar raak je zelf nooit kwijt?

Sluiten
Wat kun je sluiten maar nooit openen?

Bus
Welke bus kan niet rijden?
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Tafel
Welke tafel heeft geen poten?

Rails
Op welke rails rijdt geen tram of trein?

Schuit
In welke schuit kun je niet varen?

Ogen
Door welke pijnlijke ogen kun je niet zien?

Oplossingen
Overal Je vingerafdrukken.
Sluiten Een file.
Bus Een rebus, een postbus of een brievenbus.
Tafel De tafel van vermenigvuldiging.
Rails Vangrails.
Schuit In een beschuit.
Ogen Eksterogen.
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