
1.   Marianne en Benjamin gaan ’s avonds laat 
naar een begraafplaats. Zou jij dat durven?

a  Ja, leuk. Lekker spannend! 
b  Alleen als de hele klas meegaat.
c  Nee, nooit van m’n leven.

2.  Wat voor boeken lees je graag?
a  waargebeurde, spannende verhalen
b  griezelboeken
c  dierenverhalen

3.  Van wat voor fi lms hou je?
a  tekenfi lms
b  avonturenfi lms
c  griezelfi lms

4.  Het is kermis. Ga je in het spookhuis?
a  Nee, geen denken aan.
b  Ja, leuk!
c  Ja, met m’n ouders.

5.   Stel: er wordt een musical van De gruwelijke 
griezeltest gemaakt. Welke rol wil jij spelen?

a  Schaduwloper
b  Marianne
c  Benjamin

6.  Wat durf jij over je hand te laten lopen?
a  een mestkever in het bos
b  een grote, dikke spin
c  niets

7.  Wat durf jij te eten?
a  spruitjes
b  gebakken sprinkhaan
c  een levende sprinkhaan

8.   Het is donker en je bent alleen thuis. Je 
hoort een vreemd geluid. Wat doe je?

a   Ik ga op onderzoek uit, want ik ben benieuwd waar dat 
geluid vandaan komt.

b  Ik bel snel m’n ouders. Ze moeten meteen thuiskomen.
c  Ik ga vlug naar de buren.

9. Wat voor feestje zou jij wel willen geven?
a   een griezelfeestje, met een speurtocht door het bos 

(’s avonds)
b  een griezelfeestje in een spookhuis
c  een pizzafeestje

10.  Iemand heeft  een voeldoos gemaakt. Er zit 
iets griezeligs in. Durf jij te voelen wat erin zit?

a  Echt niet! 
b  Alleen heel voorzichti g, met één vinger.
c  Ja, spannend! 

Doe de griezeltest!

Heb je het boek De gruwelijke griezeltest uit? Doe De gruwelijke griezeltest uit? Doe De gruwelijke griezeltest
dan deze griezeltest, net als Marianne en Benjamin. 
Kies steeds het antwoord dat het best bij jou past. 
Aan het eind staat hoeveel punten elk antwoord 
krijgt. Tel alles op en ontdek of je stalen zenuwen 
hebt en een echte griezelaar bent.
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Doeblad
Zo, de test is klaar. Kijk hieronder hoeveel punten je hebt gehaald. Tel alles bij 
elkaar op. Heb jij stalen zenuwen?

     De punten:

Wat is je score?
Heb je minder dan 12 punten? Dan hou jij niet zo van griezelen. 
Maar dat geeft  niets, hoor! Er zijn genoeg andere leuke dingen te beleven.

Heb je tussen de 13 en 24 punten? Je houdt een beetje van griezelen, maar 
sommige dingen vind je te eng. Misschien kun je net als Marianne en Benjamin 
een griezelcursus volgen?

Heb je meer dan 24 punten? Jij hebt stalen zenuwen! 
Je bent heel goed in griezelen en je houdt ervan. Kom maar op met Halloween!

1a = 3 punten
1b = 2 punten
1c = 1 punt
2a = 2 punten
2b = 3 punten
2c = 1 punt
3a = 1 punt
3b = 2 punten
3c = 3 punten
4a = 1 punt

4b = 3 punten
4c = 2 punten
5a = 3 punten
5b = 1 punt
5c = 2 punten
6a = 2 punten
6b = 3 punten
6c = 1 punt
7a = 1 punt
7b = 2 punten

7c = 3 punten
8a = 3 punten
8b = 1 punt
8c = 1 punt
9a = 2 punten
9b = 3 punten
9c = 1 punt
10a = 1 punt
10b = 2 punten
10c = 3 punten

UitslagDoeblad

Sluit aan bij school

Wil je anderen laten griezelen? 
Maak een voeldoos. Versier 
een schoenendoos heel eng. 
Doe rode jellypudding in een 
plastic bakje en stop er een 
nepspin of een nepoog in.

Zet het bakje in de schoenen-
doos. Knip een gat in het 

deksel van de doos en plak 
het deksel vast. Wie durft zijn 

hand erin te steken?
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Griezeltip

Score:


