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1. COUTURIERS   
1.  Noem de namen van de twee ontwerpers van de japonnen die Maxima droeg op de dag dat zij koningin van 

Nederland werd. Taminiau en Ed Vermeulen 

2. Welke modeontwerpster heeft na WO II als eerste de minirok ontworpen? Mary Quant 
3. Onderstaand een viertal bekende modeontwerpers en een bij elk horend specifiek kenmerk. Geef de juiste  

 combinatie. A. Karl Lagerfeld 2. fotografie B. Fong Leng  4. Mathilde Willink  

             C. Yves Saint Laurent 3. Broekpak   D. Tom Ford 1. Gucci 
4. Zij was in Parijs “Koningin van de Mode” in de “Roaring Twenties”. Zij bracht één van de meest verkochte  
 parfums uit, waarover ze zei: “Een vrouw moet ruiken als een vrouw en niet als een bloem”. Geef haar voor- en  

 achternaam. Coco Chanel 

5. Wat is het handelsmerk van Armani? Gestileerde adelaar 

6. Op welke academie ontstond de samenwerking tussen Viktor & Rolf? Kunstacademie Arnhem 

7. Uit welke kleuren bestaat de klassieke  “Burberry ruit”? Beige, zwart, rood, wit 

8.  Wie is de ontwerper van de punt-bh van Madonna? Jean Paul Gaulthier 

9.  Noem de Nederlandse schoenontwerper die al ruim 50 jaar in het vak zit en exposities had  in o.a. het  

 Gemeentemuseum Den Haag en het Stedelijk Museum in Amsterdam. Jan Jansen  
10. Vanaf 2010 dragen KLM stewardessen een uniform ontworpen door een Nederlandse couturier. Wie is die  

 couturier? Mart Visser 

 

2. CITATEN EN UITSPRAKEN         
1. “Golf is knikkeren voor jongens die niet willen bukken”  is een uitspraak van Youp van ‘t Hek 
2. Wie zei: “Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid, maar van het universum ben ik  

 nog niet heel zeker” ? Albert Einstein 
3. Bij een tv presentatie zei Godfried Bomans : “Had mijn vrouw maar één zo’n been “.  Over welke vrouw sprak  

 hij ? Marlene Dietrich  
4.  Vul de volgende uitspraken  van Johan Cruijff aan: 

 a. “Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd”.      

  b. “Als je niet ken winnen moet je zorgen dat je niet verliest”  

5. Wie schreef : “Alles van waarde is weerloos “ ? Lucebert  
6. Van wie is de uitspraak: “Liever rechtop sterven dan geknield leven”? 

   a. Bram Moszkowicz  b. Theo Maassen  c. Pim Fortuyn   

7. ”Wie ben ik dat ik dit doen mag“. Van wie waren deze historische woorden? Koningin Juliana  

8. Welke beroemde kunstschilder zei: “Ik zoek niet, ik vind “? Pablo Picasso  

9.  Wie zei: “Door zijn toedoen stond haar blouse open”? Toon Hermans  

10. “Het lintjesknippen kan heel inhoudelijk zijn”  is een uitspraak van Willem Alexander 
 

3. ARCHITECTUUR   
1. Architect van Berkel ontwierp de Erasmus brug. Welke stadsdelen in Rotterdam worden door deze brug 

verbonden? Kop van Zuid en Centrum 

2. Wie ontwierp het bedevaartskerkje “Notre Dame du Haut” in Ronchamp? Le Corbusier 
3. Waardoor werd Herman Herzberger bij de vormgeving van het Chassé Theater in Breda geinspireerd?  

De slapende vrouw die droomt (Giacometti) 
4. De uitbreiding van het Stedelijk Museum in Amsterdam wordt “de badkuip” genoemd. Welk architectenbureau 

leverde het ontwerp voor deze aanbouw ? Mels Crouwel en Jan Benthem 

5. Wat is de naam van dit door Sjoerd Soeters ontworpen stedenbouwkundig project in Den Bosch? Haverleij 

den Bosch  

6. Wie “pimpte” dit huis door de ramen een eigen aanzien te geven? Friedrich Hundertwasser 

7. Hoe heet de Chinese architect van de glazen piramide van het Louvre? I.M. Pei 

8. Door welke architect werd dit gebouw in Beijing ontworpen? Rem Koolhaas 

9. In welke stad staat dit luxueuze hotel dat het silhouet van een zeilschip heeft? Dubai 

10. Wie was de ontwerper van de kubuswoningen  in Rotterdam ? Piet Blom 
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4.   FILMMUZIEK   
1. Soldaat van Oranje 2. Titanic  3. Intouchable  4. Skyfall 5. Dirty Dancing 

6.  West Side Story 7. The third man 8. Easy Rider 9. Amadeus  10. Pulp Fiction 
 
5. GRIEKENLAND   
1. Nike is de godin van overwinnning. 
2. Een bekend Grieks gerecht bestaat uit:  aardappelen, aubergine, gehakt, tomaat, peper, zout en  

bechamel. Wat is de naam van dit gerecht? Moussaka 

3. Is dit een Dorische, Ionische of een Korinthische zuil? Korintische 
4. Wat is de Nederlandse naam van de rechts-radicale partij die met een flink aantal zetels in het Griekse 

parlement vertegenwoordigd is? Gouden Dageraad 

5. Hoe heten deze op hoge rotspilaren gebouwde kloosters gelegen bij Kalambaka? Meteorakloosters 

6. Welk dier staat afgebeld op een Griekse 1 euro munt? Uil 
7. Muziek  uit de film “Zorba de Griek” geldt tegenwoordig als de traditionele melodie waarop Sirtaki gedanst  

wordt. Welke beroemde Griekse componist en politicus componeerde deze muziek? Mikis Theodorakis 

8. Welke vier landen grenzen aan Griekenland? Albanië, Macedonië, Bulgarije, Turkije 

9. Wat is de naam van de grootste tempel op de Acropolis ? Parthenon 
10. Op 21 april 1967 kwam de Griekse junta aan de macht door een staatsgreep. De leider van de coup werd later  

president. Hoe luidt zijn naam ? Papadopoulos 

 

6. SOCIAL MEDIA/ DIGITALE COMMUNICATIE           
1. Wat is de naam van de internetbrowser die door Google werd ontwikkeld? (Google) Chrome 
2.  Mag men in Nederland voor eigen gebruik kopieën maken van films, muziek of teksten, zelfs als die illegaal   

zijn?  Ja 

3. Wikipedia is afgeleid van het Hawaïaanse woord wiki wiki. Wat is de betekenis van dit woord? Snel, vlug, 

beweeglijk 

4. Hoe luidt de slogan van de website You Tube? You Tube, Broadcast yourself 
5. Aan welke universiteit studeerde Mark Zuckerberg toen hij in 2004 de social netwerksite Facebook oprichtte? 

Harvard 

6. Wie kocht in 2004 de Nederlandse advertentiewebsite Marktplaats.nl? Ebay 

7. Waarvoor staat de afkorting http? Hyper text transfer protocol 

8. Uit hoeveel karakters mag een Twitterbericht maximaal bestaan? 140 
9. Wat is de betekenis van de social media afkortingen ?    

a. LOL  Laughing out loud (lots of luck, lots of love) 

b. OMG   Oh my God (Oh mijn God) 

c. SMH   Shaking my head 

d. BTW By the way 
10. Met het programma Skype kan men over het internet gratis telefoneren. Hoe wordt  deze methode  

 genoemd? VoIP  

   

7. ACTUALITEIT          
1. De zoon van de president van een Zuid-Amerikaans land is in Panama gearresteerd op verdenking van 

drugshandel. Geef zijn voor- en achternaam. Dino Bouterse 
2. Joep van den Nieuwenhuyzen werd tot 2,5 jaar cel veroordeeld, o.a. voor omkoping. Welke functie had de 

volgens de rechtbank omgekochte persoon? Directeur Havenbedrijf Rotterdam 
3. De nieuwe Iraanse president lijkt een gematigder koers te volgen dan zijn voorganger. Hoe luidt  zijn naam? 

(Hassan) Rohani 

4. Wie werd uitgeroepen tot de strijdlustigste renner in de 100ste Tour de  France? Christophe Riblon 
5. Het Italiaanse Hof van Cassatie heeft op 1 augustus jl. Berlusconi definitief veroordeeld voor belastingfraude van 

€  7 miljoen. Waartoe werd hij veroordeeld? 
a. Een jaar gevangenisstraf    
b. Taakstraf 
c. Verbod uitoefening van een publiek ambt 

d. Vier jaar gevangenisstraf   
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e. huisarrest 
6. Paus Franciscus bezocht de Wereld jongeren dagen 2013 in Brazilië. Waar in Rio de Janeiro  droeg hij zijn best 

bezochte mis op? Strand van Copacaban in Rio de Janeiro 

7. Welke Nederlandse stad is gekozen tot Culturele Hoofdstad van Europa in 2018? Leeuwarden 

8. Wat is de naam van het Greenpeace schip dat in september in de buurt van Moermansk door de Russen is 

opgebracht? Artic Sunrise 
9. Van het reeds in Nederland verfilmde boek “Het Diner” van Herman Koch wordt nu ook in de VS een film 

gemaakt. Voor de Amerikaanse versie zal een beroemde actrice de regie voeren. Geef de naam van deze 

actrice. Cate Blanchet 
10. De Miss World Verkiezing 2013 werd verplaatst omdat lokale actievoerders tegen dit evenement 

demonstreerden. Waar zou de verkiezing oorspronkelijk plaatsvinden? Jakarta 
 

 

8. WAT WEEGT DIT?   
1. 5 gram   c. fluitje 

2. 50 gram  h. koppelstuk 

3. 100 gram g. wc-rol 

4. 150 gram j.  boek 

5. 200 gram b. jampot 

6. 275 gram a. kassarol 

7. 350 gram f. zakje zand 

8. 450 gram i. slot 

9. 525 gram d. emmer 

10. 575 gram e. kit 

 

9.  LUCHTVAART    
1. Het eerste gemotoriseerde vliegtuig vloog in 1903. Wie waren de ontwerpers? Gebroeders Wright 
2. Het toestel heeft de naam “Fighting Falcon”, piloten en grondpersoneel noemen het de  “Viper”. Hoe is  

  dit jachttoestel bekend bij het publiek? F16 
3. Dit zes-motorige vrachtvliegtuig, het grootste en zwaarste ter wereld, werd ondermeer ingezet voor  

  transport  van Nederlandse helikopters naar Afghanistan. Wat is zijn naam? Antonov AN 225 
4. In 1934 werd de London – Melbourne race gevlogen waarbij de KLM DC 2 PH-AJU als tweede eindigde.  

  Wat was de populaire naam van dit toestel? Uiver 

5. Waartoe dient bij een helikopter de staartrotor? Om te sturen 

6. Geef naam en typenummer van ‘s werelds meest geproduceerde vliegtuig. Cessna 172 
7. Een van de meest tot de verbeelding sprekende vliegtuigen was de Concorde, snelheid Mach 2.04. Hoe  

  lang duurde de vlucht van Londen naar New York per Concorde? 3 uur 
8. Noem de zes vliegvelden met een verharde start- en landingsbaan in Noord-Brabant exclusief de  

  geleide wapenbasis “De Peel”. Woensdrecht, Seppe, Gilze-Rijen, Eindhoven, Volkel, Budel (De Kempen,  

  Weert) 

9. Wie vloog als eerste in de geschiedenis non-stop van de USA naar Europa? Charles Lindbergh 
10. Het grootste vliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht is de McDonnell-Douglas KDC-10. Wat is naast  

  het vervoer van zware vracht een specifieke kwaliteit van dit toestel? Brandstoftanker in de lucht 

 

10. BANK- EN FINANCIËLE WERELD  

1. Hoe noemt men een order om effecten te kopen of te verkopen zonder dat er een prijslimiet meegegeven 

wordt? Bestens order of marktorder 
2. Geld dat op een bankrekening staat noemt men giraal geld. Hoe noemt men munten en bankbiljetten (cash) ? 

Chartaal geld 
3. Wat is de Engelse term voor het verkopen van effecten die men niet in bezit heeft, om zo te kunnen profiteren 

van een daling van de beurskoers? Short selling of short gaan 
4. Hoe noemt men de strategie waarbij de belegger een aantal gekochte en een aantal verkochte opties van 

eenzelfde klasse met verschillende uitoefenprijzen en/of afloopdata houdt? Spread 
5. Op 1 oktober 2009 werd een oproep gedaan in  het KRO programma “Goedemorgen Nederland” aan alle DSB 
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bankrekeninghouders om hun tegoeden op te nemen. Wie deed deze “fatale”oproep? Pieter Lakeman 

6. Nederland deelt sinds vorig jaar zijn zetel als bewindvoerder IMF met een ander land. Welk land? België 

7. Wat is de nationale munteenheid van Brazilië? Real BRL 

8. Welke drie banken namen in 2008 ABN AMRO over? Royal Bank of Scotland, Banco Santander, Fortis 

9. Wat is het belangrijkste kenmerk van de annuïteitenhypotheek? Gelijke maandelijkse termijnen (rente en 

aflossing) gedurende de looptijd 

10. Welke oud-bankier is tegenwoordig voorzitter van de Europese Centrale Bank? Draghi 
 

11. WINTERSPORT     
1. Uit welke onderdelen bestaat de Noordse combinatie? Schansspringen en langlaufen 

2.  Hoe lang duurt een ijshockeywedstrijd? 60 minuten (3 x 20) 
3.  Hoe wordt er bij bobsleeën geremd?  
  a. met de voeten 
  b. met een remparachute 
  c. met een terugtraprem 

  d. met een soort hefboom 
4. Bij snowboarden kun je de voeten in verschillende standen vastzetten. Hoe noem je de stand waarbij de  

rechtervoet vóór staat? Goofy 
5. De allereerste schaatsen werden “glissers” genoemd, afgeleid van het woord glis omdat een glis  
  a. een glij-ijzer is 
  b. een ingevet stuk hout is 

  c. een bot van een hert is 

6. Shorttrack is in 1890 ontstaan. Uit welke sport? Rolschaatsen 

7. Hoe noem je de wintersport die een combinatie is van langlaufen en geweerschieten? Biatlon 
8. Tilburg heeft een kunstijsbaan voor langebaanschaatsen. De ijsbaan is genoemd naar een Nederlands  

schaatsfenomeen. Naar wie? Ireen Wüst (IJsstadion) 

9. Uit hoeveel personen bestaat een curlingteam? Vier personen 
10.   Meerdere Nederlandse schaatsers hebben gouden medailles gewonnen op zowel EK en   WK allround als ook  

bij de Olympische Spelen. Wie van de volgende schaatsers lukte dit niet?  
   a. Sven Kramer 
   b. Ard Schenk 
  c. Kees Verkerk 

    d. Rintje Ritsma  
 

12. DE “LIVE-VRAAG”: ZEEMANS-EN SHANTYLIEDEREN  
1. Het lied: “De klok van Arnemuiden” gaat over de klokken van de Arnemuidense kerk. Deze kerk heeft een 

bijzonder uurwerk dat naast de tijd nog iets anders weergeeft. Wat? De weergave van de hoog en laag 

waterstanden. 

2. “Ketelbinkie”: Wat durft die straatjongen uit Rotterdam niet? Durfde zijn moeder niet te zoenen 

3. Bij het lied “Row your boat” hoorde u een speciale liedvorm. Welke? Canon 
4. “What shall we dp with the drunken sialor?”: Hoe noemt men het rantsoen jenever dat op vaste tijden aan 

matrozen werd uitgedeeld? Oorlam 

5. “West Zuid-West van Ameland”: Welk eiland ligt Zuid-West van Ameland?  Terschelling 
6. U hoorde een deel van het lied: “Baltimore Shanty”. Waartoe diende oorspronkelijk het zingen van de shanty 

liederen? Werkondersteunend lied (op zeilschepen) 
7. “Als de Blue Peter wordt gehesen”: Hoe noemt men de volgetuigde grote zeilschepen die tijdens Sail 

Amsterdam afmeren? Windjammers 

8. Wat was het beroep van “Molly Malone”?  Fishmonger = visverkoopster 

9. “Aan het strand stil en verlaten”: Waar was het huwelijk gepland? Hier op de Hollandse ree 

10. Wat hangt er aan de muur in ’t kleine café?  De voetbalclub 


