1. Als professor Anderling Harry voor het eerst op een bezem ziet
vliegen, roept ze meteen de aanvoerder van het Zwerkbalteam van
Griffoendor erbij. Wat is zijn naam?
…………………………………………………………………………………………………………………………
2. De sorteerhoed weet eerst niet precies bij welke afdeling Harry
thuishoort. Hij twijfelt tussen:
a) Huffelpuf en Griffoendor
b) Ravenklauw en Griffoendor
c) Zwadderich en Huffelpuf
d) Zwadderich en Griffoendor
3. Wat is het beroep van de ouders van Hermelien?
…………………………………………………………………………………………………………………………
4. Welke leraar van Harry was vroeger Schouwer op het Ministerie
van Toverkunst?
a) Professor Slakhoorn
b) Professor Sneep
c) Professor Perkamentus
d) Professor Dolleman
5. Wat is de volledige jongensnaam van Voldemort?
…………………………………………………………………………………………………………………………
6. Van welke draak moet Fleur Delacour het gouden ei stelen in het
Toverschooltoernooi?
a) de Hongaarse Hoornstaart
b) de Chinese Zenger
c) de Groene Huisdraak
d) de Zweedse Stompsnuit

7. Wat is het vervoermiddel van Sirius Zwarts? Tip: Hagrid gebruikt
het ook om Harry uit de Ligusterlaan te evacueren aan het begin van
‘De relieken van de dood’.
…………………………………………………………………………………………………………………………
8. Alleen Perkamentus heeft de volledige tekst van de profetie uit
‘De orde van de Feniks’ ooit gehoord. Over welke twee leerlingen van
Zweinstein kon die gaan?
a) Hermelien en Ron
b) Draco en Harry
c) Harry en Marcel
d) Loena en Harry
9. Loena Leeflang en Harry kunnen Terzielers zien. Dat kan alleen als
je iemand hebt zien doodgaan. Loena was erbij toen haar moeder het
gebruik van een experimentele toverspreuk niet overleefde.
Wie heeft Harry zien sterven?
…………………………………………………………………………………………………………………………
10. Waaruit bestaat de kern van Harry’s toverstok?
a) Drakenbloed
b) Feniksveer
c) Veritaserum
d) Eenhoornhaar
11. Aan het eind van deel 1 probeert professor Perkamentus ook een
smekkie in alle smaken. Welke smaak heeft dat smekkie?
…………………………………………………………………………………………………………………………
12. Harry kan met slangen praten. In welk deel komt hij erachter dat
je dan ‘een sisseltong’ bent?
a) deel 1
c) deel 4
b) deel 2
d) deel 7

13. Hagrid is dol op dieren. Hoe enger en monsterachtiger, hoe beter.
Noem de namen van twee van de fabeldieren waarmee hij vriendschap
sloot (meerdere antwoorden zijn goed).
…………………………………………………………………………………………………………………………
14. Welk van de onderstaande voorwerpen is geen Gruzielement?
a) De beker van Huffelpuf
b) Het diadeem van Ravenklauw
c) De ring van Zalazar Zwadderich
d) Het zwaard van Griffoendor
15. Met welke spreuk open je de sluipwegwijzer?
…………………………………………………………………………………………………………………………
16. Wie is de opvolger van Cornelis Droebel als Minister van
Toverkunst?
a) Rufus Schobbejak
b) Voldemort
c) Pius Dikkers
d) Albus Perkamentus
17. Noem de drie Relieken van de Dood.
…………………………………………………………………………………………………………………………
18. Naar welke winkel op de Wegisweg zou jij gaan voor een duister
tovenaarsvoorwerp?
a) Madame Mallekin
b) Klieder en Vlek
c) Odius en Oorlof
d) Tovertweelings’ Topfopshop
19. Wat is de naam van de herberg waar je doorheen moet om de
Wegisweg te bereiken?
…………………………………………………………………………………………………………………………

20. De Malfidussen, Zwartsen en Van Dettas zijn familie van elkaar.
Wat is Bellatrix van Detta van Narcissa Malfidus?
a) een nicht
b) een tante
c) een zus
d) haar moeder
21. Mollie en Arthur Wemel hebben zeven kinderen. Noem tenminste
vijf van hen (meerdere antwoorden zijn goed).
…………………………………………………………………………………………………………………………
22. Wie is Igor Karkarov?
a) De stokmaker van wie de Zegevlier werd gestolen
b) De aanvoerder van het Bulgaarse zwerkbalteam
c) Het schoolhoofd van Klammfels
d) De vader van Voldemort
23. Wat is de enige kamer op Zweinstein waarin je iemand niet kan
volgen via de sluipwegwijzer? Tip: de kamer kan van gedaante
wisselen.
…………………………………………………………………………………………………………………………
24. Het gezicht van Dorothea Omber doet denken aan een
a) pad
b) kwal
c) poes
d) roofvogel
25. Wat is de lijfspreuk van Harry Potter?
…………………………………………………………………………………………………………………………
Vul hier je naam in: ……………………………………………………………………………………

