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Geduld
Wat is het toppunt van geduld?
Antwoord: Een olifant doodschieten met watjes en dan begraven 
met een theelepeltje!

Vogel en koe
Een vogel zegt tegen een koe in de wei: ‘In mei legt elke vogel 
een ei.’
Antwoordt de koe: ‘Wat saai, ik leg elke dag een vlaai.’

Rara, wat ben ik?
Ik heb gaten in mijn onder- en bovenkant, mijn linker- en 
rechterkant, en in het midden. Toch houd ik water vast.  
Wat ben ik?
Antwoord: Een spons!

Juffenraadsel
Wat is het verschil tussen een tandarts en een juf?
Antwoord: Bij de tandarts moet je mond open en bij de juf moet 
je mond dicht!

Vogels
Waarom vliegen vogels in het najaar naar het zuiden?
Antwoord: Omdat lopen te ver is.

Apen
Hoeveel apen kan een python in één hap inslikken?
Antwoord: Het ligt eraan hoeveel honger hij heeft.

Verdrietig
Jantje ziet een niet zo knappe vrouw huilend op een bankje 
zitten. Hij krijgt medelijden en loopt naar haar toe. ‘Mevrouw, 
wat is er?’ vraagt hij beleefd. ‘Niemand ziet me staan,’ zegt ze 
snikkend. Jantje: ‘Maar dat is toch logisch mevrouw? U staat 
namelijk niet!’
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Geduld 2
Wat is het toppunt van geduld?
Antwoord: Een vis op de muur tekenen en wachten tot hij 
wegzwemt. 

Stoplicht
Er staat een oen voor het stoplicht. Het licht staat op rood.  
De oen zegt: ‘Ah, wat een mooie kleur!’ Het licht springt op groen. 
Weer is de oen onder de indruk van de kleur. Als het licht daarna 
oranje wordt, kijkt hij weer met open mond toe. Dan springt 
het weer op rood. ‘Hee, die heb ik al gezien’, zegt hij. En hij rijdt 
weg.

Boem!
Je kunt het eten en het ontploft. Wat is het?
Antwoord: Een bommelet!

Worteltjestaart
Er komt een konijn bij de bakker en vraagt: ‘Heeft u ook 
worteltjestaart?’
‘Nee,’ antwoordt de bakker.
Een dag later komt er weer een konijntje en dat vraagt: ‘Heeft u 
ook worteltjestaart?’
Weer zegt de bakker nee.
En een dag later komt er weer een konijntje, dat ook naar wortel-
tjestaart vraagt.
En weer moet de bakker het konijn teleurstellen. Dan denkt de 
bakker bij zichzelf: ‘Weet je wat? Ik ga een worteltjestaart 
bakken!’ Zo gezegd zo gedaan. De volgende dag staat hij te 
popelen in zijn winkel. En ja hoor, daar komt een konijntje 
binnen. Hij vraagt: ‘Heeft u ook worteltjestaart?’
Vol trots antwoordt de bakker: ‘Ja!’
‘Vies hè?’ zegt het konijntje.
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Raadsel
Het is groen en het rijdt op een paard.
Antwoord: Een spruiter.

Schapen
Drie schapen doen een wedstrijd hoogspringen. Het eerste 
schaap springt keurig over het hek heen, de tweede komt er nét 
overheen. De derde knalt in volle vaart tegen het hek op. Welk 
schaap sprong het hoogst?
Antwoord: Het derde schaap, want hij zag sterretjes.

Oenen op een flat
Er zitten twee oenen op een flatgebouw. Zegt de ene tegen de 
andere: ‘Durf jij een steentje naar beneden te gooien?’ ‘Ja hoor,’ 
antwoordt de andere oen en hij gooit een steentje naar beneden. 
‘Durf jij een baksteen naar beneden te gooien?’ vraagt de ene even 
later. ‘Ja hoor,’ zegt de andere oen weer en hij gooit een baksteen 
omlaag. Meteen vraagt de ene oen: ‘Oké, en durf je ook een bom 
naar beneden te gooien?’ ‘Tuurlijk,’ antwoordt de ander en hij 
gooit een bom omlaag. Even later gaan ze naar beneden. Ze 
komen een huilend meisje tegen. ‘Wat is er gebeurd?’ vragen de 
oenen. ‘Nou,’ snikt het meisje, ‘ik heb een steentje op mijn hoofd 
gekregen!’ Dan komt er een huilend jongetje aan. ‘Wat is er met 
jou?’ vragen de oenen. ‘Ik heb een baksteen op mijn voet gekre-
gen,’ zegt het jongetje. Even verderop staat een andere jongen te 
lachen. De oenen vragen: ‘Wat is er zo grappig?’ Het jongetje zegt 
gierend: ‘Ik liet net een scheet en toen ontplofte het hele huis!’

Kiplekker
De ene kip tegen de andere: ‘Ik had vannacht zo’n hoge koorts, 
dat ik een gekookt ei heb gelegd!’

Koe in het water
Hoe komt een koe uit het water?
Antwoord: Nat.
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Blindedarm
Een jongen en een meisje zitten op een bankje in het park. 
Opeens vraagt het meisje: ‘Wil je zien waar ik aan mijn 
blindedarm ben geopereerd?’ ‘Ja hoor,’ zegt de jongen 
nieuwsgierig. Het meisje wijst naar boven en zegt: ‘Daar in dat 
grote gebouw met die lichtjes op de dertiende verdieping.’

Raadsel
Als ik het warm heb werk ik, als ik het koud heb ben ik vrij. Rara, 
wat ben ik?
Antwoord: Een strijkijzer.

Vliegraadsel
Waarom heeft een vliegtuig altijd witte strepen achter zich?
Antwoord: Dan kan hij de weg weer terug naar huis vinden!

Opscheppen
Twee moeders zijn aan het opscheppen over hun zoontjes. 
Moeder één zegt: ‘Mijn zoontje kan zijn naam al schrijven!’ 
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Moeder twee zegt: ‘Mijn zoontje kan zijn naam al achterstevoren 
schrijven!’ Moeder één vraagt: ‘Hoe heet je zoontje dan?’ 
Antwoordt moeder twee: ‘Mijn zoontje heet Bob!’

Verscheurd
Een man komt voor de achtste keer een bioscoopkaartje 
kopen. De verkoopster vraagt: ‘Ben je hier nu alweer?’ 
‘Jazeker,’ zegt de man, ‘bij de ingang scheuren ze steeds mijn 
kaartje kapot!’

Woordraadsel
Het begint met de letter k en het eindigt op uiken.
Rara, wat is het?
Antwoord: Klapperende luiken.

Woordraadsel 2
Het begint met de letter z en het eindigt op euren.
Rara, wat is het?
Antwoord: Zeven deuren.

Woordraadsel 3
Het begint met de letter l en het eindigt op aken.
Rara, wat is het?
Antwoord: Lolbroeken die schaken.

Vleermuizen
Twee vleermuizen zitten op een bankje. Zegt de een tegen de 
ander: ‘Ik heb zin in bloed!’ Even later komt hij terug met een 
mond vol bloed. ‘Waar heb je dat nou vandaan?’ vraagt de 
andere vleermuis verbaasd. ‘Zie je die lantaarnpaal?’ antwoordt 
de ene. ‘Ja? Nou ik dus niet!’

Oen
Een agent ziet een oen met zijn sleutel bij een lantaarnpaal 
rommelen. Zegt de agent: ‘Er woont hier niemand, dus u kunt 
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beter naar huis gaan.’ Zegt de oen: ‘Maar er brandt boven toch 
licht?’

Rara, wat ben ik?
Ik heb drie armen, twee monden, drie benen en één vinger.  
Wat ben ik?
Antwoord: Een leugenaar.

Hongersnood
Een heel dikke en een heel dunne man lopen op straat. De dikke 
man zegt tegen de dunne: ‘Als ik jou zie, denk ik altijd dat er 
hongersnood in Nederland heerst.’ ‘Nou,’ antwoordt de dunne, 
‘als ik jou zie, denk ik dat die hongersnood jouw schuld is!’

Station
Een man vraagt aan een jongen: ‘Waar is het station?’ De jongen 
zegt brutaal: ‘Dat zeg ik lekker niet!’ ‘Dan kom je niet in de 
hemel,’ zegt de man boos. ‘Nee,’ zegt de jongen, ‘en jij niet bij het 
station!’

Picknick
Anke en Sybrich zitten te picknicken. Ze hebben drie koekjes 
mee. Als ze allebei een koekje hebben gehad, is er nog één over. 
Anke zegt: ‘Zal ik het laatste koekje doormidden breken?’ 
Waarop Sybrich zegt: ‘Hoeft niet, ik eet hem zo wel op!’

Nachtrust
‘Ik heb veel problemen met die buren van mij,’ vertelt Guus aan 
zijn vriend. ‘Gisteren bijvoorbeeld hebben ze midden in de nacht 
een halfuur lang op de muur gebonkt.’ ‘Dat is vervelend. Dan 
hebben ze je nachtrust verstoord,’ zegt zijn vriend. ‘Dat viel nog 
mee, want ik was toch trompet aan het spelen.’

Tandpasta
Bart-Jan vraagt aan zijn vader: ‘Weet jij hoeveel tandpasta er in 
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een tube zit?’ ‘Nee,’ zegt zijn vader. ‘Ik wel,’ zegt Bart-Jan. ‘Van de 
woonkamer de trap op, naar de slaapkamer, naar de badkamer en 
weer terug!’

Bedtijd
Wie ligt er ’s avonds eerder in bed: een konijn of een krokodil?
Antwoord: Een konijn, want die hoeft maar twee tanden te 
poetsen!

Schildpad
Jantje vraagt Kees: ‘Ben jij bang voor schildpadden?’
‘Ja, heel erg,’ zegt Kees.
‘Maar waarom dan?’ vraagt Jantje.
‘Nou, je weet maar nooit wat een pad in zijn schild voert!’

Heks
Een heks tegen een andere heks: ‘Waarom ga jij nog altijd per 
bezem op reis? Je bent veel sneller met de stofzuiger!’

Ruimteraadsel
Wat is zwart-wit gevlekt en vliegt door de ruimte?
Antwoord: Een koemeet.

Bij de dokter
Er komt een man bij de dokter met een vis onder zijn arm.  
De dokter zegt: ‘Ah, ik zie het al, uit de kom!’

Woestijn
Bryan, Nick en Carlo lopen in de woestijn. Op een gegeven 
moment vraagt Carlo aan Bryan: ‘Waarom heb jij een kratje bier 
meegenomen?’ ‘Nou,’ zegt Bryan, ‘als ik het heet heb, drink ik die 
op. Heb jij om die reden een fles water meegenomen?’ ‘Ja,’ zegt 
Carlo. Dan kijken ze naar Nick. ‘Waarom heb jij een autodeur bij 
je?’ vragen ze verbaasd. ‘Nou,’ zegt Nick, ‘als ik het heet heb, kan 
ik het raampje opendraaien!’
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Schoonheid
Een vrouw komt thuis en zegt tegen haar man: ‘Peter, ik ben bij 
de schoonheidssalon geweest!’
De man kijkt op uit zijn boek en vraagt: ‘Waarom ben je dan niet 
aan de beurt gekomen?’

Eng
Carlijn is alleen thuis. Plotseling gaat de telefoon en Carlijn 
neemt op. Een stem zegt: ‘Ik ben de man met de bloedende hand 
en ik sta drie straten van je verwijderd.’ Carlijn wordt bang en 
legt de telefoon snel neer. Even later gaat de telefoon weer. Ze 
hoort dezelfde stem zeggen: ‘Ik ben de man met de bloedende 
hand en ik sta twee straten van je verwijderd.’ Carlijn hangt 
weer gauw op. Een paar minuten later gaat de telefoon weer. 
Carlijn durft eerst niet op te nemen, maar doet het dan toch. 
Weer hoort ze dezelfde stem, die zegt: ‘Ik ben de man met de 
bloedende hand en ik sta een straat van je verwijderd.’ Carlijn 
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legt weer neer en besluit de rest van de dag de telefoon niet meer 
op te nemen. Dan gaat de deurbel. Carlijn doet open en ziet een 
man staan die zegt: ‘Ik ben de man met de bloedende hand. Mag 
ik een pleister?’

Fietsen
Daan en Yannick zijn een eindje aan het fietsen. Halverwege 
stapt Daan af en laat zijn banden leeg lopen. ‘Waarom doe je dat 
nou?’ vraagt Yannick. Waarop Daan antwoordt: ‘Mijn zadel stond 
te hoog.’

Pijn
Er komt een man bij de dokter en zegt: ‘Dokter, ik heb overal 
pijn. Als ik met mijn vinger op mijn knie druk doet het pijn. Als 
ik op mijn buik druk doet het pijn. En als ik op mijn voorhoofd 
druk doet het pijn.’ Zegt de dokter: ‘O, ik zie het al, u heeft een 
splinter in uw vinger!’

Spijkers
Jelle is bezig met het timmeren van zijn nieuwe vloer. Telkens 
als hij een spijker pakt, bekijkt hij deze aandachtig. De helft van 
de spijkers gooit hij weg. Zijn vriend Pascal ziet dit, en vraagt: 
‘Waarom gooi je zo veel spijkers weg?’ Jelle zegt: ‘Ik heb per 
ongeluk slechte spijkers gekocht. Bij de helft zit de kop aan de 
onderkant en de punt aan de bovenkant.’ ‘Wat ben jij toch dom,’ 
zegt Pascal. ‘Die kun je toch gebruiken voor het plafond!’

Schipbreuk
Een Fransman en een Engelsman zitten op een boot. Door een 
storm zinkt de boot en ze komen terecht op een eiland. Dan komt 
er een stamhoofd aan, dat zegt: ‘Als jullie elk honderd van 
dezelfde vruchten in het oerwoud vinden, geven we jullie een 
nieuwe boot.’ Ze gaan allebei het oerwoud in om te zoeken.  
Als eerste komt de Fransman terug met honderd besjes. Het 
stamhoofd zegt: ‘Nu moet je ze allemaal in je mond stoppen 
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zonder te lachen. Dan is de opdracht gelukt.’ De Fransman doet 
het, maar bij het honderdste besje begint hij te lachen. ‘Waarom 
lach je?’ vraagt het stamhoofd. ‘Nou,’ zegt de Fransman, ‘ik zie 
daar de Engelsman aankomen met honderd ananassen!’

Vlieg
Een jongetje ziet voor het eerst een bij en roept: ‘Mama, mama, 
die vlieg heeft een gestreept truitje aangetrokken!’

Lef
Wat is het toppunt van lef?
Antwoord: Een baksteen  door het raam van het politiebureau 
gooien en dan vragen of je je steen terug mag hebben!

In de woestijn
Een olifant en een muis lopen in de woestijn. Opeens krijgt de 
olifant het warm en vraagt aan de muis: ‘Mag ik misschien even 
in jouw schaduw staan?’

Bananenbed
Er liggen twee bananen in een bed. Zegt de een tegen de ander: 
‘Ga eens recht liggen!’

Weddenschap
Jolien en Naomi zitten naar een westernfilm te kijken. ‘Wedden 
dat die cowboy van zijn paard valt?’ zegt Jolien. ‘Dat is goed,’ 
zegt Naomi. ‘Ik wed om een fles cola dat hij niet van zijn paard 
valt.’ Na vijf minuten valt de cowboy inderdaad van zijn paard af. 
‘Zie je nou wel, ik heb gewonnen,’ zegt Jolien. ‘Maar je hoeft me 
geen fles cola te geven hoor. Ik heb niet helemaal eerlijk 
gespeeld, want ik heb deze film al eens gezien.’ ‘Nou,’ zegt Naomi, 
‘je krijgt die fles cola gewoon, hoor. Ik heb deze film ook al eens 
gezien. Maar ik had niet gedacht dat die cowboy zo dom was om 
voor de tweede keer van zijn paard te vallen!’
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