
De  Drentse 
Huismoederquiz

30 (32) jaar vlinderwerkgroep Drenthe



• Iedereen doet mee en gaat staan;
• Per vraag zijn er drie antwoorden, elk antwoord 

correspondeert met een kleurkaart;
• Er is altijd maar 1 antwoord goed;
• De vraag en antwoorden worden voorgelezen, vanaf 

dan gaan vijf seconden (soms iets meer) bedenktijd in;
• U houdt het kleurkaartje van het juiste antwoord 

omhoog;
• Er mag niet worden overlegd;
• Heb je het antwoord fout dan moet je gaan zitten;
• Succes!

De Huismoederquiz spelregels



Vraag 1: In welk jaar werd de 
Werkgroep Vlinders Drenthe actief? 

(tegenwoordig Vlinderwerkgroep Drenthe)

1980

1985

1990        



Vraag 2: Welke vlinder is dit?

oranjetipje
klein geaderd witje
groot koolwitje



Vraag 3: Wat is de juiste volgorde 
van onderstaande nachtvlinders?



Vraag 3: Wat is de juiste volgorde 
van onderstaande nachtvlinders?

Huismoeder - dennenpijlstaart – klein avondrood

klein avondrood - dennenpijlstaart - huismoeder

Huismoeder – klein avondrood - dennenpijlstaart



Vraag 4: Wie zingt dit geweldige 
liedje over vlinders? 

Duo Dampo
Duo Nul en NIX
Duo Karst



Vraag 5: Welke dagvlinder is het 
meest gemeld in Drenthe in 

2021?

Atalanta
klein koolwitje
bruin zandoogje



Vraag 6: Welke dagvlinder heeft 
een Drentse gedeputeerde als 

beschermheer?

bruin zandoogje
oranje zandoogje
oranjetipje



Vraag 7: Welke dagvlinder komt 
graag op het volgende af?

kleine ijsvogelvlinder
grote weerschijnvlinder
kaasjeskruiddikkopje



Vraag 8: Wie schreef het boek de 
Doodshoofdvlinder? 

Maarten ‘t Hart
Dick van den Heuvel
Jan Wolkers



Vraag 9: Hoeveel waarnemingen 
van macronachtvlinders zijn er in 

2021 in Drenthe gedaan?

3000-5000
10.000-20.000
meer dan 50.000



Vraag 10: Welke vlinder is 
afhankelijk van deze waardplant?



Vraag 10: Welke vlinder is 
afhankelijk van deze waardplant?

veenbesparelmoervlinder
veenbesblauwtje
veenhooibeestje



Vraag 11: Hoe heet dit liedje van 
Boudewijn de Groot?

Gestorven vlinder 
Verdronken vlinder
Verzopen vlinder



Vraag 12: Welke blauwtje is sinds 
de oprichting van de VWD niet in 

Drenthe waargenomen?

tijgerblauwtje
bruin blauwtje
staartblauwtje



Vraag 13: Welke dagvlinder is in 
2019 herontdekt in de 

Elperstroom?

aardbeivlinder
zilveren maan
spiegeldikkopje



Vraag 14: Hoeveel sleedoornpage eitjes 
zijn er afgelopen winter 2021/2022 

geteld tijdens de georganiseerde 
zoekdag in Zuidwolde?

0
11
17



Vraag 15: Zet deze nachtvlinders 
in de juiste groepsvolgorde



Vraag 15: Zet deze nachtvlinders 
in de juiste groepsvolgorde

Spinners – Spanners - Eenstaarten
Spanners – Spinners - Eenstaarten
Eenstaarten – Spanners - Spinners

Vroege spanner dennenspinner bruine eenstaart



Vraag 16: Uit welke film komt 
deze tatoeage? 

Pappilion
Mariposa
Farfalla



Vraag 17: Welke rups zie je op 
het volgende filmpje?





Vraag 17: Welke rups zie je op 
het volgende filmpje?

Dagpauwoog
Zilveren maan
Veenhooibeestje



Vraag 18: Welke drie soorten 
dagvlinders vallen er onder de 

heide- en stuifzandvlinders volgens 
de Drentse dagvlinderatlas?

oranje zandoogje, heivlinder, kommavlinder
kommavlinder, heivlinder en groentje
Heivlinder, groot dikkopje en groentje



Vraag 19: Wat is een waardplant 
van deze rups?

witte klaver
sleedoorn
pinksterbloem



Vraag 20: Van welke componist is 
de Italiaanse opera Madame 

Butterfly?

Vivaldi
Puccini
Bellini



Vraag 21: Zet de witjes in de 
juiste volgorde?

klein koolwitje, scheefbloemwitje, klein geaderd witje

scheefbloemwitje, klein koolwitje, klein geaderd witje

klein geaderd witje, klein koolwitje, scheefbloemwitje



Vraag 22: Welke vlinder is er te 
zien het volgende filmpje?





Vraag 22: Welke vlinder is er te 
zien op dit filmpje?

kleine vuurvlinder
bruin zandoogje
heivlinder



Vraag 23: Welke vlinder staat er 
op de volgende foto?





Vraag 23: Welke vlinder staat er 
op deze foto?

Argusvlinder
Kleine vos
Oranje zandoogje



Vraag 24: Hoeveel volgers heeft de 
VWG op twitter (vanochtend voor 

de start van het programma)?

43
135
710



Vraag 25: Hoeveel heideblauwtjes 
staan er op de volgende foto?





We zijn benieuwd naar jullie 
antwoorden.



19



En de winnaar is…

Van harte gefeliciteerd!


