
 

DE GROTE OKAPI-QUIZ 

Doe mee met de quiz. Wat weten mensen van de okapi? 

Zet een kruisje door de ○ voor het antwoord dat volgens jou goed is. 

1 De okapi is 

○ een kaperkapitein 

○ een zoogdier dat op een zebra lijkt 

○ een vis die op een karper lijkt 

2 Een okapi eet 

○ geen vlees 

○ alleen vlees 

○ af en toe vlees 

3 Het oog van een okapi heeft 

○ één ooglid 

○ twee oogleden 

○ drie oogleden 

4 In Nederland kun je een okapi zien in 

○ Artis en De Beekse Bergen 

○ Artis en Blijdorp 

○ Blijdorp en De Beekse Bergen 

5 Okapi’s 

○ hinniken als een paard 

○ maken bijna geen geluid 

○ spinnen als een poes 

6 In het wild leven okapi’s 

○ op de steppen in Azië 

○ in Congo midden in Afrika 

○ in het Zuid-Amerikaanse regenwoud 

7 De Latijnse naam van de okapi is 

○ okapia africanus 

○ okapia vendelanus 

○ okapia johnstoni 

8 Een okapi kan 

○ zijn eigen oren schoonlikken 

○ zijn staart gebruiken als lepel 

○ spugen uit zijn neusgaten 

9 Een okapi weegt 

○ tussen de 100 en 200 kilo 

○ tussen de 200 en 350 kilo 

○ tussen de 350 en 500 kilo 

10 Een okapi heeft 

○ een kussentje in plaats van boventanden 

○ breekbare benen 

○ een gewei als een hert 

Uitslag 

1 tot 3 goede antwoorden: 

Treurig! Je weet veel te weinig van de okapi. 

Lees het boek Stem op de okapi. 

4 tot 6 goede antwoorden: 

Mooi maar het kan beter! 

Lees het boek Stem op de okapi. 

7 tot 9 goede antwoorden: 

Heel goed! Je wordt nog eens een okapi-kenner. 

Je hebt vast het boek Stem op de okapi gelezen. 

10 goede antwoorden: 

Geweldig! Je bent een fantastische okapi-kenner. 

Misschien word je later okapi-oppasser. 
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