
Voorbereiding 

Iedere speler zet zijn pion op één van de zes grote  

sta�ons in de Euregio. Wie het hoogste dobbelt, begint.  

 

Spelregels 

Hieronder en online (zie QR-code) zijn bij elke stad vragen op 

drie niveaus te vinden. Je beurt bestaat uit maximaal twee 

delen: (1) Degene rechts van je leest de vraag en de drie ant-

woordmogelijkheden voor bij de stad waarop je aan het begin 

van je beurt staat. (2) Als je het juiste antwoord gee, (zie QR-

code), mag je dobbelen. Je mag, met de klok mee, net zoveel 

sta�ons reizen als het aantal ogen dat je hebt gegooid. Voor-

beeld: als je in Arnhem staat en drie gooit, kom je in Kleve.  

Daarna is de volgende speler aan de beurt. In jouw volgende 

beurt krijg je dan een vraag over de stad waarin je net bent 

aangekomen.  

 

Einde van het spel 

Wie als eerste de hele Euregio Rijn-Waal is rondgereisd en dus 

weer op of voorbij zijn startsta�on komt, hee, gewonnen.  

 

Arnhem: Welke rivier stroomt door Arnhem? 

A Maas 

B Rijn 

C Waal 

 

Kleve: Kasteel Schwanenburg is één van de bekendste 

bezienswaardigheden van de stad. Hoe oud is dit kasteel? 

A ± 100 jaar 

B ± 500 jaar 

C ± 900 jaar 

 

Duisburg: Vanuit welke Nederlandse stad kun je 

rechtstreeks met de trein naar Duisburg reizen? 

A Arnhem 

B Maastricht 

C Venlo 

 

Düsseldorf: Kra'werk is een bekende band uit Düsseldorf. 

Welke andere ar(est komt daar ook vandaan? 

A Die Toten Hosen 

B Herbert Grönemeyer 

C Nena 

Benodigdheden 

dobbelsteen, pionnen,  

antwoordvel (op internet) 

2-6 spelers 

20-30 minuten 

Nijmegen: Hoeveel bruggen over de Rijn hee' Nijmegen? 

A 0 

B 3 

C 6 

 

Den Bosch: Hoe wordt Den Bosch (jdens de carnavals-

periode genoemd?  

A Kruikenstad 

B Lampegat 

C Oeteldonk 

Scan deze QR-code voor meer 

vragen en alle antwoorden! 

 

 

 

 

 

 

Of ga naar  

www.ru.nl/nachbarsprache-nl/

grenzeloos/euregio 


