
 

 

 

Europese Unie: Wat weet je van de landen van de EU? 

 

Instructie: Wat weet je van de landen van de EU? 
 
Korte omschrijving werkvorm 
De leerlingen gaan in tweetallen aan de slag en krijgen een werkblad. Welk land hoort bij de 
omschrijving? Elke lidstaat van de Europese Unie komt één keer voor.  
 
Leerdoel 
De leerlingen weten welke landen lid zijn van de Europese Unie. 
 
Duur 
10-15 minuten 
 
Benodigdheden 
Voor elk tweetal een werkblad. 

Handleiding 

1. Geef ieder tweetal een werkblad. Vraag de leerlingen het juiste land bij de 
omschrijving te zoeken en op te schrijven.  
 

2. Na 10 minuten kunt u de opdracht nabespreken. Daarbij kunt u de landen op een kaart 
van Europa laten zien.  
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Antwoorden 
 
1. Italië  
2. Bulgarije  
3. Oostenrijk  
4. Slowakije  
5. Duitsland  
6. Estland  
7. Finland  
8. Zweden  
9. Spanje  
10. Malta  
11. Hongarije  
12. Tsjechië  
13. Denemarken  
14. Letland  
15. Litouwen  
16. België  
17. Luxemburg  
18. Portugal  
19. Nederland  
20. Griekenland  
21. Slovenië  
22. Cyprus 
23. Roemenië  
24. Frankrijk  
25. Polen  
26. Ierland 
27. Kroatië 
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Hoe goed ken jij de landen van de Europese Unie? 
Hoeveel weet jij van de landen van de EU? Schrijf op welk land wordt bedoeld. Elke 
lidstaat van de Europese Unie komt één keer voor.  

 
  Welk land is 

dit? 
1 In deze lidstaat eten de mensen veel pasta en pizza's. Ze 

exporteren veel tomaten. Dit land kan maar moeilijk voldoen 
aan de Europese economische regels. 
 

 

2 Deze Oost-Europese lidstaat kent het laagste minimumloon. Ze 
hebben hetzelfde alfabet als de Russen.  
 

 

3 Het land waar Red Bull wordt gemaakt. Koning Willem 
Alexander gaat in dit land vaak op skivakantie.  
 

 

4 Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2014 
gingen in deze lidstaat heel weinig mensen stemmen. 
IJshockey is hier de populairste sport. Tot 1993 was het één 
land met Tsjechië.  
 

 

5 Deze lidstaat heeft de meeste inwoners. Volkswagen, BMW en 
de Mercedes komen hiervandaan. Lange tijd was dit land 
verdeeld in een westelijk en een oostelijk deel.  
 

 

6 In deze lidstaat is schommelen de nationale sport. Het was in 
2006 het meest vrije land in de wereld (volgens State of World 
Liberty Index). De hoofdstad van dit land ligt op 84 kilometer 
van de hoofdstad van Finland.  
 

 

7 Dit is de dunst bevolkte lidstaat. Telefoons van Nokia worden in 
dit land gemaakt. Dit land stond in 2014 op nummer 4 op de 
lijst van meest democratische landen ter wereld.  
 

 

8 Dit is het land van Pippi Langkous, Ikea en de H&M. Er is in 
deze lidstaat veel bos, dus ze verkopen heel veel hout aan de 
andere EU-landen.  
 

 

9 Dit land werd pas in 1978 democratisch, voor die tijd was het 
een dictatuur. Ze verkopen veel sinaasappels. Uit dit land 
komen veel bekende voetbalclubs zoals Real Madrid. Ook het 
kledingmerk Zara komt hier vandaan.  
 

 

10 Dit eiland heeft het kleinste aantal inwoners van de EU, maar 
toch heeft het ook de grootste bevolkingsdichtheid. Nederland 
importeert veel aardappels uit dit land.  

 

 

11 In deze lidstaat ligt het Balatonmeer, dat is het grootste meer 
van Midden- en West-Europa. Ze eten er graag goulash.  

 

12 Het land van de Skoda en de Praagse Lente. Ook zeggen ze 
de uitvinder van de pils te zijn.  
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13 Dit is de minst corrupte lidstaat van de EU. Dit betekent dat de 

regering haar macht eerlijk gebruikt. Er staan veel windmolens 
in dit land. De grootste speelgoedfabrikant van Europa (Lego) 
komt hiervandaan.  

 

 

14 Dit land is de middelste van de drie Baltische staten. In deze 
lidstaat wonen veel Russen. Van 1999 tot 2007 had dit land 
een vrouwelijke president.  
 

 

15 Dit is de grootste van de drie Baltische staten. Het geografisch 
middelpunt van Europa ligt in dit land. Het grenst aan Wit-
Rusland en Polen.  

 

 

16 De hoofdstad van deze lidstaat is heel belangrijk voor de EU. 
De Europese Commissie en het Europees Parlement 
vergaderen hier. Er worden drie officiële talen gesproken. Het 
land staat bekend om patat en bier.  

 

 

17 Deze lidstaat is erg rijk. Veel mensen hebben er meer dan één 
auto. Kinderen leren hier meer buitenlandse talen op school 
dan in andere landen. Het land zit net als Nederland in de 
Benelux.  

 

 

18 In 1975 werd dit land pas een democratie. In de tijd van de 
ontdekkingsreizigers (zoals Columbus) was dit land een 
wereldmacht. Er worden twee bijzondere soorten wijn gemaakt: 
port en madeira.  

 

 

19 Toeristen komen naar dit land vanwege de molens, de tulpen 
en de coffeeshops.  

 

 

20 In deze lidstaat werden de allereerste Olympische Spelen 
gehouden. Vroeger vereerden ze in dit land meerdere goden, 
zoals Zeus en Apollo. Ze hebben een ander alfabet dan wij. In 
2011 was dit land bijna failliet.  

 

 

21 In dit land worden de Adria-caravan en de Tomos-bromfiets 
gemaakt. De hoofdstad is Ljubljana.  
 

 

22 In de zomer is het op dit eiland gloeiend heet. Het noordelijke 
deel van deze lidstaat wordt bezet door Turkije (maar Turkije 
zelf noemt het geen bezetting). Bij het Songfestival krijgt dit 
land bijna altijd 12 punten van Griekenland.  
 

 

23 Deze lidstaat is een van de meest corrupte (dat betekent dat de 
regering haar macht niet eerlijk gebruikt). In dit land leven nog 
beren en wolven. Ze spreken er een taal die lijkt op het Frans. 
Het grenst aan de Oekraïne en de Zwarte Zee.  
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24 In deze lidstaat ligt de stad Straatsburg. De leden van het 
Europees Parlement reizen hier vaak naartoe om er te 
vergaderen. Het land is bekend om de wijn, de kaas en de 
stokbroden.  
 

 

25 In dit land werken veel mensen in de mijnindustrie. De 
inwoners van dit land betalen niet met de euro maar met de 
zloty. De polonaise komt uit dit land.  
 

 

26 In deze meest westelijke lidstaat worden de meeste baby's per 
1000 inwoners geboren van de EU. Bono (van U2) komt hier 
vandaan.  

 

 

27 Dit land aan de Adriatische kust is de jongste lidstaat van de 
Europese Unie: op 1 juli 2013 trad dit land toe. Veel 
Nederlanders gaan er op vakantie. De hoofdstad is Zagreb. 
  

 

 
Lidstaten  
België  
Bulgarije  
Cyprus  
Denemarken  
Duitsland  
Estland  
Finland  
Frankrijk  
Griekenland  
Hongarije  
Ierland  
Italië  
Kroatië 
Letland  
Litouwen  
Luxemburg  
Malta  
Nederland  
Oostenrijk  
Polen  
Portugal  
Roemenië  
Slovenië  
Slowakije  
Spanje  
Tsjechië  
Zweden  
 


