
 

Antwoorden van de grote GVR-kennisquiz 
        
Ben je klaar met de kennisquiz? Kijk snel of je de antwoorden goed hebt!  
 
Vraag 1.  
Hoe heet het uur midden in de nacht wanneer alle kinderen en volwassenen slapen en duistere 
dingen uit alle hoeken en gaten tevoorschijn kruipen? 
Het goede antwoord is c: als Sofie tijdens het spookuur niet kan slapen en naar buiten kijkt, ziet ze 
tot haar grote schrik een reus. Ze is doodsbang. Zeker omdat hij haar ook ziet, oppakt en 
meeneemt. Maar het wordt het mooiste avontuur van haar leven.  
 
Vraag 2.  
Omdat de GVR de enige reus is die geen mensbaksels eet, staat er elke dag akkiebakkie rotgroente 
op zijn menu. Hoe heet deze groente waar de GVR van zwalgt?   
Het goede antwoord is b: een snoskommer is een knobbelig langwerpig stuk groente dat volgens 
de GVR walgzaam smaakt. 
 
Vraag 3.  
Roald Dahl bedacht de GVR al voordat hij een boek over hem schreef. Sterker nog: de GVR speelde 
een kleine rol in een ander boek van de schrijver. Welk boek is dat? 
Het goede antwoord is a: Daantjes vader vertelt Daantje voor het slapengaan altijd verhalen over 
de GVR. En net als Daantjes vader vertelde Roald Dahl zijn eigen kinderen voor het slapengaan ook 
altijd verhalen over deze vriendelijke reus.  
 
Vraag 4.  
Welke taal spreekt de GVR? 
Het goede antwoord is c: zelf noemt de GVR de taal die hij spreekt een ‘allervreselijkste 
husseltaal’. Maar hij kan het niet helpen dat hij dingen een beetje warrelig zegt. Er waren geen 
scholen in Reuzenland die hem leerden praten.    
 
Vraag 5.  
Welke gemene reus kom je niet tegen in de GVR? 
Het goede antwoord is c: reuzen vinden meisjes waarschijnlijk lekkerder dan jongens, want er is 
wel een Meisjesstamper. Verder heb je nog de Bloedbottelaar, Bottenkrakerreus, Vleeslapeter, 
Kinderkauwer, Mensenmepper en de Slagersjongen. 
 
Vraag 6.  
Waar verstopt Sofie zich in als de GVR bezoek krijgt van de Bloedbottelaar? 
Het goede antwoord is b: het is een natte, slijmerige schuilplaats, maar Sofie heeft er alles voor 
over om niet opgegeten te worden door deze bloeddorstige reus.  

 
Vraag 7.  
Hoeveel nieuwe woorden bedacht Roald Dahl tijdens het schrijven van De GVR? 
Het goede antwoord is b: het gaat wat ver om ze allemaal zelf te gaan tellen, maar de schrijver 
heeft het zelf gelukkig goed bijgehouden. Hij bedacht maar liefst 283 nieuwe woorden voor dit 
fantastelijke boek!  

 


