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1. ETEN EN DRINKEN   

1. Hoe heet de beroemde pizza in de kleuren van de Italiaanse vlag? Pizza Margherita rood tomaten/wit  

mozzarella/groen basilicum 
2. Beierse prinsen brachten rond 1660 het drankje “thee met siroop” in omloop. Later werd de Franse naam ervan 

gebruikt voor een pudding. Wat is de naam van dit nagerecht? Bavarois 
3. Welke consumptie heeft de minste calorieën? A. een bierglas bier; B. een  wijnglas rode wijn; C. een wijnglas 

witte wijn; D. een glas gewone cola. 
4. Hoe noemt men het combineren van ingrediënten en kooktechnieken uit de gehele wereld (met name de 

Aziatische en Westerse keuken)? Fusion 

5. Hoe noemt men een “mesje” om de schil van een citroen of sinaasappel in dunne reepjes te trekken? Zesteur 

6. Welke tv kok is ook wel bekend als “The Naked Chef”? Jamie Oliver 
7. Nergens ter wereld wordt zoveel koffie per persoon gedronken als in  Nederland. Welk land staat op de 

tweede plaats?  A. Frankrijk; B. Duitsland; C. Finland; D. Italië; E. België? 
8. Het patatje, bedekt met achtereenvolgens shoarma, gesmolten kaas en sla heeft een aparte naam. Welke? 

Patatje kapsalon 
9. Voor de productie van welke van deze dranken is het meeste water nodig?  

A. een glas vruchtensap; B. een glas cognac; C. een glas bier 
10. Hoe noemt men de “Chef de partie” die verantwoordelijk is voor de gerechten (van en) uit de grill, frituur en 

oven? Chef-Rôtisseur 

2. GEVALLEN SPORTHELDEN      
1. Hij was tijdens zijn carrière al verslaafd aan alcohol en drugs. Wat is de bijnaam van de Argentijnse voetballer en 

voetbalcoach die sinds het WK in 1986 werd gezien als ’s werelds beste en tevens ook gekste voetballer aller 

tijden. Pluisje 
2. Hij werd beschuldigd zijn ex-vrouw en haar vriend in 1994 te hebben vermoord. Hoe heet deze voormalige 

American Footballspeler (en acteur)? O.J. Simpson 
3. Ze was jarenlang de grote ster bij atletiekwedstrijden. Later bleek dat zij tijdens haar carrière doping had gebruikt. 

Omdat zij hierover meineed had gepleegd werd ze veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden. Hoe 

heet deze atlete? Marion Jones 

4. Op welk verboden middel werd Yuri van Gelder positief getest? Cocaïne 
5. Tijdens de Olympische Spelen in 1988 won Ben Johnson het koningsnummer bij de atletiek, de 100 meter. 

Echter enkele dagen later bleek dat in zijn urine anabole steroïden waren aangetroffen waardoor hij zijn medaille 

moest inleveren. Wie was zijn grote rivaal? Carl Lewis 

6. Wat is de bijnaam van de paralympische topsporter Oscar Pistorius? Blade Runner of De snelste man zonder 

benen 
7.  Hoe heet de Nederlandse wielrenner, die bij een afschuwelijke val in de Tour de France in 2011 in het 

prikkeldraad belandde? Johnny Hoogerland 
8. Een Duitse schaatster was de eerste atlete die enkel op basis van abnormale waarden van bloedcellen werd 

geschorst. Hoe is haar naam? Claudia Pechstein 
9. Deze Nederlands-Marokkaanse kickbokser raakte in opspraak vanwege incidenten binnen de boksring en werd 

daarnaast ook meerdere keren veroordeeld wegens mishandeling buiten de ring. Hoe heet hij? Badr Hari 
10. Wat is de naam van de bekende golfspeler die zich in 2009 tijdelijk moest terugtrekken uit het lucratieve 

golfcircuit omdat hij zijn vrouw zo vaak had bedrogen. Tiger Woods 
 

3. INFECTIEZIEKTEN         
1. Wordt spruw veroorzaakt door A. een virus; B. een bacterie; C. een schimmel? 

2. Welke infectieziekte kan optreden als gevolg van een tekenbeet? Ziekte van Lyme 
3. Welke door muskieten verspreide virusziekte dankt zijn naam aan de verkleuring van de huid die zijn slachtoffers 

vertonen? Gele koorts 
4. Welk lichaamsdeel wordt aangetast door hondsdolheid? A de huid; B het spijsverteringsstelsel; C. het 

afweersysteem. D. het zenuwstelsel. 

5. Welke kinderziekte wordt door hetzelfde virus veroorzaakt als gordelroos? Waterpokken 
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6. Baby’s worden in Nederland o.a. gevaccineerd tegen DKTP. Waar staat deze afkorting voor? Difterie, 

kinkhoest, tetanus en polio 

7. Malaria wordt overgebracht door muggen. Kwam deze ziekte oorspronkelijk ook in Nederland voor? Ja (in 

moerasgebieden) 

8. Hoe heet het verschijnsel dat bacteriën ongevoelig worden voor antibiotica? Resistentie 

9. Bij welke dieren werd het MERS-virus vastgesteld? Dromedarissen 

10. Onder welke benaming is "Kissing Disease" in Nederland ook bekend? Ziekte van Pfeiffer, klierkoorts, 

mononucleosis infectiosa 

 

4.   MUSICALS    
 
Uit welke musical komt dit muziekfragment? 

1. The Phantom of the Opera 2. My Fair Lady   3. Mamma Mia  4. Evita  5. Billy Elliot 

6. The Lion King  7. Soldaat van Oranje   8. The Bodyguard     9. Annie    10. The Wizzard of Oz 

5.  TE LAND, TER ZEE EN IN DE LUCHT    
1. Zet deze dieren op volgorde van het aantal uren slaap dat ze nodig hebben en begin met het kortst slapend dier : 

A. olifant; D. paard;  B. hond; C. kat; 
2. Een luipaard is geen paard maar een roofdier, een woudaapje is geen aap maar een vogel. Welk dier hoort wèl 

tot de soort uit het tweede deel van zijn naam?  A. pandabeer; B. prairiehond; C. stekelvarken; D. meerkat; E. 
korenwolf. 

3. De mens heeft 7 nekwervels. Hoeveel nekwervels heeft een giraffe? 7,9,12 of 21? 
4. Hij heeft de grootste spanwijdte (3,40m.) van alle levende vogels. Hij leeft voornamelijk boven de zuidelijke 

oceanen. Wat is zijn naam? (Reuzen)albatros 

5. Kunnen libellen steken? Nee 

6. Er zijn twee zoogdieren bekend die eieren leggen. Noem er één. Vogelbekdier en mierenegel 

7. Welke vogelsoort is de meest voorkomende ter wereld? Kip 

8. Hoeveel pootjes heeft een zoetwatergarnaal? 10 
9. Welk dier, dat voorkomt op de Kleine Soenda-eilanden,  wordt de draak van Indonesië genoemd? 

Komodorovaraan 
10. Welke nu nog levende haaiensoort is de grootste roofvis ter wereld? Witte haai 

 
6. VERKEER 
1. Vanaf 2012 is het begrip “stapvoets” in het RVV vervangen door een snelheid in kilometer/uur. Welke snelheid? 

15 km/h 

2. Mogen snorfietsers met zijn tweeën naast elkaar rijden? Nee 

3. Wat is de juiste voorrangsvolgorde?   A. brommer, auto, tram; B. tram, brommer, auto; C brommer, tram, auto; 
D tram, auto, brommer. 

4. Hoe snel mag een bestuurder van een personenauto die een boedelbak trekt rijden op een autosnelweg? 90km/h 
5. Ik wil parkeren in een “blauwe zone” waar de maximale parkeertijd 2 uur is. Ik kom om 13.40 uur aan. Tot hoe 

laat mag ik hier de auto laten staan zonder een bekeuring te krijgen? 16.00 uur 
6. Welke havenverlichting ziet u aan bakboordzijde wanneer u ’s nachts een haven binnenvaart? A. Groen vastlicht 

of groen flikkerlicht; B. Wit vast licht of wit flikkerlicht; C. Rood vast licht of rood flikkerlicht. 

7. Met welke snelheid mag je hier met een personenauto rijden om 20.00 uur?  130 km/h 

8. Wie heeft er voorrang? De witte of de grijze auto? De grijze auto 
9. Hoe hoog is de maximum toegestane snelheid op een weg met dubbele witte middenstrepen met groene kleur 

ertussen? 100 km/h 
10. Welk schip moet bij gevaar voor aanvaring uitwijken, als twee kleine  zeilschepen met kruisende koersen over 

dezelfde boeg varen? A. Het loefwaartse schip; B. Het lijwaartse schip; C. het schip dat over stuurboord vaart. 
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7. OUD HOLLANDS SNOEP   
 

1. Stroopsoldaatje   2. Kaneelkussen    3. Groentje    4. Mondje vol of Bakkes vol    5. Haverstro 

6. Haags hopje      7. Perendrup       8. Polkabrok     9. Toverbal       10. Schoolkrijtje 

 

8. BOKSEN 
1. Wat is de minimale binnenlengte en -breedte van een wedstrijdboksring in meters?  6 x 6 meter 

2. Zijn boksers tijdens wedstrijden verplicht een “bitje” te dragen? Ja 
3. Deze Rotterdammer werd in 1928 Olympisch Kampioen Vedergewicht. Hij stond bekend onder de bijnaam “The 

Dutch Windmill”. Hoe is zijn naam?  Bep van Klaveren 

4. Hoe lang duurt (in het algemeen) de pauze tussen twee ronden?  1 minuut 

5. Onlangs werd een Nederlandse bokster in Bakoe Europees Kampioen. Hoe is haar naam? Nouchka Fontijn 
6. Er zijn vier commando’s die door boksscheidsrechters altijd worden  

gebruikt. Welke hoort in dit rijtje niet thuis?  
A. Stop 
B. Box 

C. Down 
D. Break 
E. Time 

7. Mannelijke boksers worden ingedeeld in gewichtsklassen. Welke gewichtsklasse hoort thuis op de stippellijn? 
A. lichtvlieggewicht 
B. vlieggewicht 

C. bantamgewicht 
D. vedergewicht 
E. lichtgewicht 
F. lichtweltergewicht 

8. Hoe is (bijv. op TV) onmiddellijk te zien of er een prof- of amateurwedstrijd plaatsvindt?  Amateurs dragen 

hesje, bij profs is het bovenlijf ontbloot 

9. Wie riep na zijn titelgevecht tegen Sonny Liston in 1964 in Miami: “I am the greatest”? Muhammad Ali (Cassius 

Clay) 
10. In de ring is de kleding rood voor de ene, blauw voor de andere bokser. Waarom moet de riemband een sterk 

afwijkende kleur hebben? Hulpmiddel voor de scheidsrechter bij de beoordeling van de geldigheid van de 

stoten 
 

9.  TV GEZICHTEN    
Wie was de presentator/trice van het afgelopen tv seizoen?    

1. Wie is de Mol Art Rooyakkers   2. Per seconde wijzer   Kees Driehuis     3. Kassa Brecht van Hulten  

4. We zijn er bijna    Martine van Os     5. Spoorloos Derk Bolt      6. Down voor Dummies   Barry Atsma  

7. Familiediner Bert van Leeuwen     8. Blauw bloed    Jeroen Snel      

9. Lachen om homevideo’s     Hans Kraay jr       10. Seksverslaafd      Nicolette Kluiver 
 

10. SCANDINAVIË                
1. In welke stad wordt jaarlijks de Nobelprijs voor Natuurkunde uitgereikt? Stockholm 
2. Welke Zweedse auteur, die vorige maand is overleden, heeft de boeken over politie-inspecteur Wallander 

geschreven?  Henning Mankell 
3. Waarin wijkt De Kleine Zeemeermin in Kopenhagen fysiek af van het traditionele beeld van een zeemeermin? 

2 benen en 2 staarten 

4. Welk land van Scandinavië heeft de meeste inwoners? Zweden 

5. Van welk Scandinavisch land is de vlag blauw, met daarop een met witte lijnen omrand rood kruis? IJsland 
6. In 2009 en 2013 werd Sven Kramer wereldkampioen allround schaatsen op een beroemde Noorse ijsbaan. Hoe 

heet deze baan?  Vikkingskipet 

7. Hoe heet het huis van Pippi Langkous?  Villa Kakelbont 
8. Hoe luidt de naam van de meer dan honderd jaar oude Noorse veer- en transportdienst, die ook de fantastische 

postboot route langs de Noorse Fjorden aanbiedt? Hurtigruten 
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9. Wie is de componist van de Karelia suite? J. Sibelius 
10.    In het Zweeds worden diverse letters anders uitgeproken dan in het  

         Nederlands. Hoe spreekt men de G’s uit in het woord “Göteborg”?  J 

 

11. DE OVERGANG       
1. Op welke begraafplaats bevindt zich het graf van Frederic Chopin, Molière, Karel Appel en Jim Morrison? 

Cimetière du Père-Lachaise in Parijs 

2. Vanaf 2004 is dit viaduct geopend. Naar welke stad is het vernoemd? Millau 
3. Het Campo Cestio is een van de bekendste begraafplaatsen in Rome. Waaraan ontleent het zijn bekendheid?   

A. Het is een protestants kerkhof; B. Alleen Engelsen mochten hier worden begraven; C. Het is een Joods 
kerkhof; D. Het is een kerkhof voor ongelovigen. 

4. Waar ligt deze brug? Mostar 

5. In welke stad werd in 1863 de eerste metro geopend? Londen 

6. Hoe heet deze brug?  Ponte Vecchio in Florence 
7. Noem de naam van de eerste Nederlandse verkeerstunnel, ontworpen door Van der Bruggen en Van der Steur. 

Maastunnel 

8. Welke brug in New York was de eerste hangbrug met stalen kabels?  Brooklyn Bridge 

9. Geef de naam van de langste onderwatertunnel in Europa.  Kanaaltunnel 
10. Welk type brug wordt gelegd om de wandelaars op de vierde dag van de Nijmeegse Vierdaagse tussen Noord-

Brabant en Limburg over de rivier de Maas te leiden? Pontonbrug 
 

12.   DE “LIVE-VRAAG”: SING A SONG   
Vul de ontbrekende woorden in. 
 

1. Ciske de Rat   ga je niet met me mee 

2. Adele   where you belong 

3. Guus Meeuwis    want daar brandt nog licht 

4. Stef Bos    wat jij helemaal niet wou 

5. Whitney Houston   eternity 

6. Claudia de Breij    een kamer voor je vrij 

7. Jeff Buckley    drew the Hallelujah 

8. Cats   live  again 

9. Ramses Shaffy    Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

10. Tom Jones   my sweet Mary 

 
 


