
 

 
 

Een brug te ver 
Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank 

GROEP / KLAS …………….. 

 

 
 Ga www.schooltv.ntr.nl 
 Zoek de clip: ‘Een brug te ver’  
 

Kijk goed naar het filmpje ‘Een brug te ver’ en probeer de volgende vragen te 

beantwoorden. Als het te snel gaat, kun je het filmpje altijd nog een keer bekijken. 

Je kunt ook op de pauzeknop klikken zodat je even tijd hebt om iets op te schrijven.  

 

Beantwoord de volgende vragen. 

 

1. Slag om Arnhem 

In welk jaar vond de slag om Arnhem plaats? 

Zet een kruisje voor het goede antwoord. 

o 1940 
o 1944 
o 1945 
o 1942 

 

  

Naam: 

http://www.schooltv.ntr.nl/


 

 
 

2. D-day 

Amerikaanse, Engelse en Canadese troepen landden aan de Franse kust. Vanaf daar 

trokken ze al vechtend naar het noorden, richting België en Nederland. 

a. Hoe noemen we de Amerikaanse, Engelse en Canadese troepen samen? 

Zet een rondje voor het juiste cijfer. 

1. De bevrijders 

2. De geallieerden 

3. De vijand 

4. De redders van Nederland 

 

b. Bekijk het kaartje bij vraag 6.  

Zet een pijl op de kaart waar de Amerikaanse, Engelse en Canadese troepen zijn 

geland.  

 

3. Plan van Montgommery 

De Engelse generaal Montgommery maakte een plan om Nederland snel te bevrijden 

en om Duitsland binnen te vallen.  

Wat was zijn plan? Beschrijf het hieronder. 

Gebruik hiervoor in ieder geval de volgende woorden: 

Parachutisten – bruggen – geallieerde leger – België – Duitsland 

 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 



 

 
 

4. Waardoor ging het mis met Montgommery’s plan? 

Kruis de juiste antwoorden aan. Er kunnen meer antwoorden goed zijn. 

o In Engeland was het mistig, daardoor stegen de vliegtuigen later op. 
o Er waren veel vliegtuigen kapot. 
o De terreinen waar de parachutisten moesten landen waar munitie en andere 

voorraden gedropt moesten worden, waren in handen van de Duitsers 
gekomen. 

o De Duitsers waren van het plan op de hoogte. 
o Er waren Duitse tanks rond Arnhem.  

 

5. Gevolgen 

De aanval op de brug in Arnhem was mislukt. De Engelse, Amerikaanse en Canadese 

troepen moesten zich terugtrekken. 

a. Welke bruggen hadden ze wel kunnen veroveren? 

 

............................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

b. Wat bedoelen we met de zin ‘De brug van Arnhem was een brug te ver’? 

 

............................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................ 

 

 

  



 

 
 

Extra 
De volgende vragen mag je ook maken!  
 

6. De bevrijding in 1944 

Op het kaartje zie je tot hoever België, 

Luxemburg en Nederland in september 1944 

bevrijd waren. Aan de pijlen kun je zien welke 

legers aan de bevrijding meededen. 

a. Kleur het gebied dat in 1944 bevrijd werd 

groen. 

b. Welke Nederlandse provincies waren in 1944 al 

bevrijd? Bekijk het kaartje. Je kunt een atlas als 

hulpmiddel gebruiken. 

 

............................................................................ 

............................................................................ 

 

c. De grens van bevrijd Nederland liep voor het grootste deel langs rivieren. Welke 

rivieren? 

 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 

Wil je meer weten?  
Kijk dan ook naar de clip ’Arnhem, september 1944, Een ooggetuige vertelt’ .  

 

 

 

 

 


