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1. WISSELING VAN DE WACHT  

In welk land vindt de getoonde wisseling van de wacht plaats? 

1. Engeland  2. Griekenland  3.  Denemarken   4. Bulgarije   5. Schotland 

6.    Rusland  7. India   8.  Taiwan    9. Mexico   10. Singapore  

 

2. TAAL Uitgangspunt: De Dikke van Dale en Het Groene Boekje 

 
1. De uitdrukking “Met de Franse slag” komt van: 
a. De Franse Revolutie waar niet alles netjes werd afgewerkt.  

b. Een ruiterterm  

c. Nederlanders die de Fransen niet proper vinden. 
 
2. Welke van de onderstaande uitspraken is een paradox?  
a. Als het niet goed gaat, gaat het niet goed. 
b. De verdediging was net een geitenkaas. 

c. Simpel is het moeilijk. 

d. Dat is een tussenhaakjesverschijnsel .  
 
3. Hoe wordt de “managementstijl” genoemd waarbij een interim manager zorgt voor grote onrust en de organisatie in 
totale wanorde achterlaat bij zijn vertrek?  
a. Hap-snap management  
b. Crisismanagement  
c. Sensitief management  

d. Zeemeeuwmanagement  

e. Go-trough-management  
 
4. Welke briefaanhef is juist in een Nederlandse brief?  

a. Geachte mevrouw Van der Zee, 
b. Geachte mevrouw van der Zee, 
c. Geachte mevrouw Van Der Zee,  
 
5. In welke regel zijn alle beroepen juist gespeld? 
a.  lektri i n, lijdekker, loodgieter, stucadoor, terrazzowerker  
b.  lektri i n, leidekker, loodgieter, stukadoor, terrazowerker  

c. Elektricien, leidekker, loodgieter, stukadoor, terrazzowerker  

d. Elektricien, leijdekker, loodgieter, stuccadoor, terrazowerker  
 
6. Tot welke woordsoort behoort het onderstreepte woord?  De meeste vrienden van jullie blijken er zin in te hebben.  
a.   aanwijzend voornaamwoord  
b.   betrekkelijk voornaamwoord  
c.   bezittelijk voornaamwoord  

d.   persoonlijk voornaamwoord  

 
7. Hoe noemt men het gebruiksvoorwerp  om bij de kassa de eigen boodschappen af te scheiden van de 
boodschappen van de vorige klant?  
a. Bandstokje  
b. Nextstaafje  

c. Beurtbalkje  

d.Scheidplankje  
 
8. Waar komt de uitdrukking “Iemand de zwartepiet toespelen” vandaan? 

a. Bij het kaartspel “zwartepieten” de schoppenboer geven 
b. Uit het boek “Sint Ni olaas en zijn kne ht” van Jan S henkman uit 1850 
c. Van de afbeeldingen van de Middeleeuwse gapers (Moren) op uithangborden bij apotheken 
d. Wanneer iemand op 5 december geen cadeaus ontvangt  
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9. Voeg tussen de twee gegeven woorden een nieuw woord in dat samen met het eerste woord een nieuw woord 
vormt en ook samen met het tweede woord een nieuw woord vormt.  

Gek letter lijk    plank ton gen  

 
10. De uitdrukking “Volgens Bartjens” verwijst naar:  
a. Een verbastering van Bartje Bartels uit de boeken van Anne de Vries  
b. Natuurkundige Bart Jens Nelson (1643-1727) die mechanicawetten heeft geformuleerd  

c. Schoolmeester Willem Bartjens die in 1604 een nieuw rekenboek publiceerde  

d. Leo Bartjens, grondlegger van een wetenschappelijke manier van probleemoplossing  
 

3. GAMEFIGUREN  
Noem de naam van de getoonde gamefiguren. 

1 Pikachu  2 Donkey Kong  3 Kirby  4 Lara Croft   5 Link 

6 Mario  7 Rayman   8 Sonic  9 Starfox   10 Tiffi 
 

4.   OLYMPISCHE SPELEN 2016  

1. Wie droeg voor Nederland de vlag tijdens de sluitingsceremonie? Sanne Wevers 

2. De hoeveelste Olympische Zomerspelen waren de spelen in Rio?  28  

3. In welke sport was de goudenmedaillewinnaar in feite al kampioen vóór de laatste ronde? windsurfen/plankzeilen  

4. Tijdens de Olympische Spelen in Rio stonden twee nieuwe sporten op het programma. Welke? Golf en rugby  

5. Welke wielrenster won in Rio de eerste Olympische gouden medaille voor Nederland?  Anna van der Breggen  

6. Met hoeveel voorsprong won zwemmer Ferry Weertman goud op de 10 km open water? 

  a. <1seconde b. 3 seconden  c. 30 seconden d. bijna 3 minuten.  

7. Bij welke sport was de kwartfinale een Nederlands onderonsje? Beachvolleybal  

8. Bij BMX hadden drie Nederlanders kans op een medaille, Niek Kimmann, Twan van Gendt en Jelle van Gorkom. 

Wie van hen won uiteindelijk zilver? Jelle van Gorkom  

9. Hoe heet de Nederlandse bladerunster die de vlag mocht dragen bij de openingsceremonie van de Paralympics en 

goud won op de 100m en de 200m atletiek? Marlou van Rhijn  

10. Fiji heeft voor het eerst in de geschiedenis een Olympische medaille bemachtigd. Bij welke sport won Fiji goud?  

    Rugby 
 

5.  MUZIEKINSTRUMENTEN  
Noem de naam van het muziekinstrument dat u hoort. 

1. elektrische gitaar  2. Dwarsfluit 3. Contrabas 4. altviool   5. harp 

6. Piccolo  7. Hoorn  8 saxofoon   9. Hobo  10. pauken 
 

6. VS EN ZIJN PRESIDENTEN.  
1. De achternaam van een president wordt hetzelfde uitgesproken als de alias van prins Willem Alexander tijdens zijn 

Elfstedentocht. Welke president wordt bedoeld?  (Martin) Van Buren  

2. Hoeveel termijnen is Franklin Delano Roosevelt president geweest?  4 keer  

3. Hoeveel kiesmannen heeft een presidentskandidaat nodig om als president gekozen te worden? 270 

4. Welke president werd ook wel de pindaboer genoemd?   Jimmy Carter  

5.Richard Nixon is afgetreden als president i.v.m. het Watergate-s handaal. Welke  merikaanse krant speelde daarin 

een essenti le rol? The Washington Post  

6.Wie is de laatste president die gekozen werd na een loopbaan als generaal?  Dwight D. Eisenhouwer  

7.Al Gore had in het jaar 2000 ruim 500.000 stemmen meer dan de uiteindelijk gekozen president. Hoe is diens 

naam?  George W. Bush  

8.Wat is de informele naam van de zorgwet PPACA, die enkele jaren geleden in de VS is aangenomen?  Obamacare 

9.Welke president stond bekend als “The Great Communi ator”?  Ronald Reagan  

10.In de Blackhills van South Dakota zijn vier presidenten vereeuwigd in het Mount Rushmore National Memorial. Wie 

is de vierde naast Washington, Lincoln en Th. Roosevelt?    Jefferson  
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7. IN DE BOOT GENOMEN 
1. In de Griekse en Romeinse oudheid werden in de Middellandse Zee zeeschepen met roeiriemen (vaak geroeid 

door slaven) voortgestuwd. Wat is de naam van dit type schip?  Galei 

2. Hoe is de naam van een max. 20 meter lange tjalk die in het verleden in Friesland lokale vracht vervoerde? : 

 k tsje  

3. Hoeveel knopen is de snelheid van een schip als het vaart met een snelheid van vijf zeemijlen per uur?  

   5 (1 knoop = 1 zeemijl)  

4. Veneti  is ondermeer beroemd om zijn gondels. Welke bewering is waar?  

a. De basiskleur van deze gondels is altijd zwart vanwege een wettelijke bepaling uit 1562.  

b. Door de asymmetrische vorm van de gondel wordt deze altijd aan bakboordzijde  
         geroeid.  

c. De gondelier moet om een vaarvergunning te krijgen langer dan twee jaar  
         inwoner zijn van Veneti  o  van zijn randgemeenten.  

d. De gondelier moet opera-aria’s kunnen zingen.  

5. Wat is het kenmerk van een roroschip m.b.t. het laden en lossen? Lading rijdt zelf aan en van boord. 

Kernwoorden: zelf rijden, geen hulpmiddelen.  

6. In welk land roeien ze met 1 been en 1 arm in plaats van met 2 armen? Myanmar  

7. Wat is een lichtschip?  Vuurtorenschip met vaste ligplaats  

8. Wat is een sextant?  Nautisch navigatie-instrument  

9. Wat is een fluisterboot?  Een fluisterboot (of ook wel elektroboot) is een boot die wordt aangedreven 

middels elektrische energie. 

10. Hoe heette het in 1665 gebouwde vlaggenschip waarmee Michiel de Ruyter in 1666 deelnam aan de 

Vierdaagse Zeeslag?   e  even  rovinci n 

 

8. KRUIDJE-ROER-ME-NIET 
Geef de juiste benaming van de kruiden. 

1   (platte) peterselie 2   munt 3   koriander (ketoembar, “wantsenkruid”)   4   kervel 

5   rozemarijn 6   tijm 7   lavas (maggiplant) 8   dragon 9   oregano (wilde marjolein) 

10 salie 
 

 

9. KIJK EENS IN DE POPPETJES VAN MIJN OGEN 
Noem de naam van het dier. 

 1. Aap  2. Flamingo  3. Gekko  4. Hamster  5. Jaguar 
6. Kat   7. Nijlpaard  8. Olifant  9. Uil   10. Varken 
 

10. WIE DE SCHOEN PAST....  
1. Hoe heten de speciale schoenen voor Chinese vrouwen met hele kleine voeten?  Lotusschoenen  

2. Wat is het bijzondere aan “smokkelklompen”? Hak en zool omgedraaid  

3. Welk woord hoort niet in dit rijtje gereedschappen thuis? a. Leest b. Rotary knife c. Cambreur d. Priem  

4. Hoe is de Amerikaanse naam van het sprookje, waarin een glazen muiltje een rol speelde?  Cinderella  

5. Waar herken je brogues aan?  Gaatjes, perforaties in het bovenleer  

6. Door welke Amerikaanse tv-serie werden de schoenen van Monolo Blahnik een begrip, ook ver buiten Amerika? 

 Sex and the City  

7. In welke plaats is het Nederlands Leder en Schoenen Museum gevestigd?  Waalwijk  

8. Wat zijn pointeschoenen?     Spitzen  

9. Hoe noemt men de  anvas sandalen met een zool van touw die oorspronkelijk uit de   renee n komen?  

Espadrilles  

10. In welk land ligt de herkomst van de Uggs (laarzen gemaakt van schapenhuid en schapenvacht) ?   ustrali  
 



IQ Quiz 2016                                                                

Rotary Club Etten-Leur e.o. 

 
 

© Rotaryclub Etten-Leur e.o.  IQ Antwoorden 2016 

 

11.  JEROEN BOSCH  
1. Van 13 februari t m 8 mei  01  vond in het Noordbrabants Museum een tentoonstelling plaats over Jeroen 

Bos h. Wat was de o  i i le naam van deze tentoonstelling?  “Jheronimus Bosch-Visioenen van een genie” 

2. Wat is de oorspronkelijke familienaam van Jheronimus Bosch, postuum ook Jeroen Bos h o  Hi ron mus Bos h 

genoemd?  Van Aken.  

3. Typerend voor Bosch is dat van alle schilderijen waarvan de toeschrijving aan hem onbetwist is, het paneel 

gemaakt werd van een specifieke houtsoort. Welke houtsoort is dat?  Eikenhout ( uit het Oostzeegebied)  

4. Welke heilige wordt hier door Bosch afgebeeld?  t.  i ronimus  

5. Uit welk drieluik is dit een fragment?              Tuin der lusten ( linkerpaneel luik)  

6. In welke in februari 2016 verschenen stripserie komen plaatjes voor die verwijzen naar de werken van Jeroen 

Bosch? Suske en Wiske  

7.   en van de zeven hoo dzonden op dit s hilderij van  Jeroen Bos h is de “ varatia”. Wat is de Nederlandse 

naam voor die hoofdzonde?   hebzucht of gierigheid  

8.  In welke stad staat het museum met het drieluik “Het Laatste Oordeel”?  Brugge (Groeningemuseum)  

9. Op de a hterzijde van de zijpanelen van de Triptiek “De Hooiwagen” is een armoedige en uitgemergelde  iguur 

in een dreigend landschap afgebeeld. Onder welke Bijbelse naam is deze figuur bekend?  De Verloren Zoon  

10.Jeroen Bosch is lid geweest van een vermaarde Broederschap in Den Bosch. Hoe heette die Broederschap?  
a. Broederschap van de Heilige Sint Jan  
b. Broederschap van de Zuidelijke Hertogen 

c. De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap    
 

12. Hip Hop  
1. Welke Amerikaanse stad wordt algemeen beschouwd als de bakermat van de hip hop cultuur?  New York  

2. In de hip hop worden bepaalde bewegingen gebruikt zoals bounce, rock, groove enz. Welk lichaamsdeel is 

belangrijk voor het uitvoeren van de bounce?  knie n  

3. Bij het RTL-5 programma “Battle on the Dan e loor” traden de laatste tijd (a gelopen jaar) diverse hip hop 
groepen op. Welke naam hoort in dit lijstje niet thuis?  

1. Unknowing    2.  Can’do   3. Avant Garde   4.  Tocsick  

4. James Brown heeft aan de hip hop dansstijl een belangrijke “boost” gegeven door zijn signatuurdans bij het 

nummer “Get on the good.....!” Vul aan!    Foot  

5. Wat is geen hip hop dansstijl?     a. Lyrical     b. Newstyle       c. Modern       d. Oldskool  

6. Welke bevolkingsgroep heeft de meeste invloed gehad op het ontstaan van de hip hop cultuur?  

a. Puerto Ricanen         b. Cubanen c. Afro-Amerikanen        d. Jamaicanen  

7.  “Stepping” is een dansstijl die geen gebruik maakt van muziek maar van ritmis he begeleiding door 
mondgeluiden, geklap in de handen en op andere lichaamsdelen. Dit wordt goed uitgebeeld in de hip hop film 

“Stomp the....!” Vul aan!   Yard  

8.  In de hip hop cultuur komen ook trends voor, zoals bepaalde danspasjes. In onderstaand rijtje past er een niet. 

Welke?  a. Dab   b. Handshake  c. Dougie   d. Runningman   e. Souljaboy  

9.  De inspiratie en muzikale begeleiding van hip hop dansen komt vaak voort uit een zeer moderne vorm van zang. 

Welke?   rap  

10. Bij deze dansstijl lijkt het alsof er een stroomstoot door het lichaam gaat waardoor golven in het lichaam ontstaan. 

Hoe heet deze stijl? W.....!    Waving  
 


