


29 vragen die je 
aan Siri kan stellen!

1. Mensen opbellen
Voorbeeld: “Bel Matthias Moens” 
Voorbeeld: “Bel mijn vriendin”* 
* Siri zal je nu vragen welk contact in je iPad je vriendin/vrouw/man is.

2. Muzieknummers afspelen 
Voorbeeld: “Speel het nummer van Michael Jackson, Smooth Criminal” 
* Dit nummer moet wel op je toestel in iTunes staan.

3. Berichten sturen naar contactpersonen. 
Voorbeeld: “Stuur een bericht naar Matthias: Ik kom er zo aan.” 
 
4. Afspraken inplannen in agenda. 
Voorbeeld: “Plan een vergadering in voor morgen om 14 uur.” 
 
5. Herinneringen instellen. 
Voorbeeld: “Herinner me morgen om 16u om boodschappen te doen.” 
Voorbeeld: “Herinner me morgen om 10u dat ik mijn vader bel.” 
 
6. Locaties opvragen. 
Voorbeeld: “Toon mij waar New York is.” 
Voorbeeld: “Waar ben ik?” 
 
7. Navigeren naar een plaats. 
Voorbeeld: “Navigeer naar Barcelona.”* 
* Nu zal Siri je huidige locatie gebruiken. Je kan ook vragen om te navigeren van 
Gent naar Amsterdam.

8. E-mail versturen naar contactpersonen. 
Voorbeeld: “Stuur een e-mail naar Matthias” 
 
9. Aandelenkoers opvragen 
Voorbeeld: “Wat is de aandelenkoers van Apple?” 
 



10. Weerbericht opvragen 
Voorbeeld: “Wat zijn de weersvoorspellingen voor morgen in Gent?” 
Voorbeeld: “Heb ik morgen een paraplu nodig?” 

11. Wekker instellen 
Voorbeeld: “Maak me morgen wakker om 8 uur.” 
 
12. Zoeken op het web. 
Voorbeeld: “Hoe lang moet een hard gekookt ei opstaan?” 
 
14. Contacten bekijken 
Voorbeeld: “Open contacten.”

15. Open applicaties 
Voorbeeld: “Open Facebook”, “Open YouTube”, “Open e-mails”

Grappige vragen die je Siri kan stellen.

1. Ben jij een mens? 
2. Wie heeft jou gemaakt? 
3. Siri, ik ben dronken. 
4. Ik hou van je. 
5. Ben jij een man/vrouw? 
6. Wat ben je aan het doen? 
7. Wat is je lievelingskleur? 
8. Vertel me een verhaal. 
9. Waarom heeft Apple jouw gemaakt? 
10. Wat vind jij van iOS8? 
11. Kop of munt? 
12. Wat is jouw favoriete dier? 
13. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand ... 
14. Siri, heb je lekker geslapen? 
 
Als je bovenstaande vragen stelt aan Siri zal je grappige antwoorden 
krijgen, probeer maar eens.



Ps: Wil je deze eBook opslaan op je iPad, zorg er dan voor dat 
je eerst iBooks gratis installeert vanuit de App Store.

Om vervolgens het eBook op te slaan tik je op het eBook tot je 
bovenaan ziet staan: “Open met iBooks” 
 

Heb je vragen voor mij? 
Aarzel niet om me te mailen op matthias@ipadleren.be

Veel plezier!
Matthias

 
 


