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1.INTERNATIONALE FOLKLORE  
 
1. Welk feest wordt jaarlijks in de “Sambadrome” gevierd? 

Antw: Carnaval 
2. Hoe heten de folkloristische clanspelen in Schotland waarbij deze openingsdans wordt 

uitgevoerd? 
Antw: The Highland Games 

3. Uit welk land stamt deze volksdans? 
Antw: Rusland 

4. Deze  klompendansers dragen traditionele kleding uit: 
Drenthe 
Zeeland 
Zuid-Holland 
Noord-Brabant 
Antw: A.  

5. Van welke heilige wordt de naamdag op deze manier gevierd? 
Antw: Heilige Lucia 

6. Deze folkloristische dans komt uit: 
a. Hongarije 
b. Turkije 
c. Estland 
d. Roemenië 

         Antw: b.  
7. Deze Zulu-Reed-dance wordt jaarlijks uitgevoerd in een Afrikaans land. Welk? 

Antw: Swaziland 
8. Een merkwaardige manier van voortbewegen tijdens een religieuze gebeurtenis in een 

kleinere Europese stad. Wat is de naam van deze stad? 
Antw: Echternach 

9. Wat is de naam van deze dans? 
Antw: Haka 

10. Deze Inuit-dance wordt uitgevoerd door Eskimo’s uit: 
a. Alaska 
b. Canada 
c. Siberië 
d. Groenland 
Antw: b 

 
2.SPORTTERMEN Geeft de juiste sportterm 

1. Bij deze sprong gaan eerst de schouders in plaats van de voeten over de lat. 
Antw: Fosbury Flop 

2. Het omslaan van het zeil bij het zeilen vóór de wind? 
Antw: Gijpen 

3. Bij deze oefening worden de benen van het paard diagonaalsgewijs opgetild en neergezet in 
een verende draf. 
Antw: Piaffe 

4. Een manier van spelhervatting, waarbij twee groepen spelers elkaar proberen weg te duwen 
om de bal te krijgen. 
Antw: Scrum / Scrummage 

5. De aanvaller die gaat scoren maakt een hoge sprong richting de ring en slaat de bal in het 
net.  
Antw: Dunk 

6. Hoe wordt deze vorm van zeilen genoemd? 
Antw: deinzen 

7. Hoe heet deze schaakzet? 
 Antw: rokeren  

8. Bij het biljarten de bal terug laten komen in een boogje. 
Antw: masseren 

9. Alle 10 pins in 2 worpen omgooien bij bowlen. 
Antw: spare 
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10. Strafschop nemen alsof de bal hard wordt ingeschoten, maar uiteindelijk heel zachtjes 
intikken, vaak over de al gedoken keeper heen. 
Antw: Panenka 

 

3. ITALIE  

1. Wat is de hoofdstad van Sardinië? 

Antw: Cagliari 

2. Hoe heet de jaarlijkse paardenrace die in het centrum van Siena wordt gehouden? 

Antw: Palio (van Siena) 

3. Wat is de naam van de maffia organisatie die actief is in Napels? 

Antw: Camorra 

4. Enkele jaren geleden verongelukte een cruiseschip bij Isola del Giglio, omdat het te dicht bij de 

kust werd gemanoeuvreerd. Wat was de naam van dit schip? 

Antw: Costa Concordia 

5. Het Altare della Patria is een groot wit monument in het centrum van Rome. Ter ere van welke 

koning werd het gebouwd? 

Antw: Victor Emanuel II 

6. In 2013 werd een film uitgebracht over het decadente leven in Rome waarin de acteur Toni 

Servillo als Jep Gambardella een karakteristieke hoofdrol speelde. Wat is de Italiaanse titel van 

de film? 

Antw: La Grande Bellezza 

7. De stad Venetië heeft vele beroemde personen voortgebracht. Wie hoort er in dit rijtje niet 

thuis? 

a. Tintoretto 

b. Marco Polo 

c. Casanova 

d. Monteverdi 

e. Leonardo da Vinci 

Antw: e. 

8. Er liggen 2 onafhankelijke staten in Italië. Vaticaanstad en…. 

Antw: San Marino 

9. Welke stad werd op 6 april 2009 verwoest door een aardbeving met een attitude van 6,3 op 

schaal van Richter? 

Antw: L’Aquila 

10. Feyenoordhooligans misbruikten enkele jaren geleden een beroemde fontein in Rome. Een 

ander monument ziet op uit deze fontein. Hoe heet dit tweede monument? 

Antw: De Spaanse trappen  

4. HET ACHTERSTE VAN…. 

Aap (baviaan) 

Baby 

Volkswagen 

Pauw 

Koningin Maxima 

Televisie 

Tram 

Tank 

Schip/Boot/Scheepsschroef 

Springbok

5. ILLUSIE (PAPIEREN VRAAG) 

1.Hoeveel dobbelstenen stapelde Jeffrey op bij de Q-music televisie-uitzending? 

Antw: 6x4 dobbelstenen 
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2.Aan het eind van het filmpje hield Jeffrey een prijs vast. Wat was die prijs? 

Antw: een konijn 

 

3.Jeffrey liet jullie zojuist een act zien. Welk getal schreef Jeffrey als derde op het bord? 

Antw: 12 

4.Hoe heet de act waarin een persoon uit een schijnbare onmogelijke situatie zich toch weet te 

bevrijden? 

Antw: Houdini act 

5.De illusionist Uri Geller is wereldberoemd geworden met welke truc? 

Antw: Buigen van lepels 

6.Wat is de naam van de Britse podiumartiest die goocheltrucs uitvoerde die altijd verkeerd 

afliepen? Hij overleed in 1984 tijdens een optreden. 

Antw: Tommy Cooper 

7.Wat is de naam van de show waarmee Hans Klok op dit moment door Nederland op tournee 

is?? 

Antw: House of Horrors 

8.Harry Potter heeft de goochelkunst geleerd op school. Wat is de naam van deze school? 

Antw: Hogwarts/Zweinstein 

9.Welke bekende Amerikaanse illusionist liet het Vrijheidsbeeld van New York verdwijnen? 

Antw: David Copperfield 

10.Hoe heet de Nederlandse illusionist die het programma “Mindf*ck” presenteert? 

Antw: Victor Mids / Victor Middelkoop 

6. DE WERELD VAN HET GOKKEN 

1. Aan welk spel refereert de uitspraak “Alea Iacta Est” van Julius Caesar toen hij de Rubicon 
overstak? 
 Antw: Dobbelen. 

2. Wat is de populaire naam van de jaarlijkse loterij waaraan nagenoeg elke Spanjaard 

deelneemt? 

 Antw: El Gordo 

3. Aziaten zijn fervente gokkers. De Cotai Strip is een van de grootste gokcentra in Azie. In welke 

stad ligt deze strip? 

Antw: Macau 

4. James Bond versloeg zijn opponent Le Chiffre aan de pokertafel. Wat is de naam van deze 

Bondfilm? 

Antw: Casino Royal 

5. Welke bekende Nederlandse sportvrouw is thans professioneel pokerspeler in het team 

Pokerstars? 

Antw: Fatima de Moreiro de Melo 

6. Wat is het verschil met betrekking tot het wiel tussen Franse en Amerikaanse roulette? 

Antw: Frans roulette heeft een enkele  -0- en Amerikaanse roulette heeft  dubbel -00 

7.Wat betekent “Full House” bij poker? 

Antw: 2 gelijkwaardige kaarten + 3 gelijkwaardige kaarten 

8.Ongeveer 70.000 Nederlanders zijn verslaafd aan gokken, van loterij tot casino. Hoe is de 

verhouding tussen mannen en vrouwen? 

a. 90-10 procent 

b. 60-40 procent 

c. 40-60 procent 
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d.10-90 procent 

Antw: a 

9.Hoe wordt in Engeland de gokbemiddelaar bij paardenrennen genoemd? 

Antw: Bookmaker 

10. Bij welke godsdienst is gokken niet verboden? 

a. Hindoeïsme  

b. Islam 

c. Boeddhisme 

d. Jodendom 

Antw: c 

7. 2000 – 2010 

1.Het Koninklijk Huis van Nederland verloor in 2002 een van zijn meer karakteristieke leden. 

Wie? 

Antw: Prins Claus 

2. In 2007 werden in het Colombiaanse oerwoud de dagboeken gevonden van een Nederlandse 

FARC-revolutionaire. Hoe is haar naam? 

Antw: Tanja Nijmeijer 

3. In 2001 werd in Nederland nieuwe huwelijkswetgeving ingevoerd. Wat was de meest 

spraakmakende wijziging?  

Antw: homohuwelijk 

4, In het voetbalseizoen 2003 – 2004 werd door de UEFA onder andere bij Heracles een proef 

genomen. Wat was het onderwerp van deze proef? 

Antw: spelen op kunstgras 

5. In 2002 werd door een flink aantal landen van de Europese Unie een ingrijpende maatregel 

ingevoerd. Welke?  

Antw: Invoering van de euro 

6. Geert Wilders bracht in 2008 een film uit over de Islam. Wat was de titel van deze film? 

Antw: Fitna 

7. Tijdens Oud en Nieuw 2000 – 2001 ontstond een cafébrand in Volendam met 14 doden. Hoe 

was de naam van het café?   

Antw: De Hemel (Het Hemeltje) 

8. In 2006 werd voor de Nederlandse overheid een vrijwillige maximum honoreringsnorm 

ingevoerd. Wat was de populaire naam van deze norm? 

Antw: Balkenendenorm 

9. In welke stad werd Pim Fortuyn vermoord? 

Antw: Hilversum 

10. Vanaf 2007 werd een rookverbod ingevoerd voor gebouwen, toegankelijk voor het publiek.. 

Welke categorie wordt daarbij uitgezonderd? 

Antw: Coffeeshop

8. OPERA-MUSICAL-OPERETTE (VIDEO) 

1.,Wie componeerde deze aria? 
Antw.: Bizet 
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2. Uit welke musicalfilm komt het volgende fragment? 

Antw.:  Hair 

3. Wat is de Nederlandse naam van dit koorwerk uit de opera Nabucco?  

Antw.: Het Slavenkoor 

4. Naar welke historische persoon is de musical genoemd waarin dit lied gezongen wordt? 

Antw.: Keizerin Elisabeth (Sissy) van Oostenrijk 

5. Welke componist schreef de aria “Nessun Dorma” uit de opera Turandot? 

a.Claudio Monteverdi 
b. Giuseppe Verdi 
c. Giacomo Puccini 
d. Gioachino Rossini 
Antw.: c 

6. Uit welke musical komt dit lied? 

Antw.: West Side Story 

7. In welke wereldstad speelt zich de operette “Die Lustige Witwe” af? 

Antw.: Parijs 

8. Wat is het beroep van Tevye in deze musical van Joseph Stein? 

Antw.: Melkboer 

9. Wie componeerde dit lied: “Koningin van de nacht”?  

a.Joseph Haydn 
b. Wolfgang Amadeus Mozart 
c. Frans Schubert 
d. Georges Bizet 
Antw.: b 

10 Hoe heet de romantische operette waar dit lied in gezongen wordt? 

Antw.: Das Land des Lächeln 

9. TAFELVRAAG

cederno

ot  

kemirinin

oot 

amandel 

macada

mia 

pecanno

ot 

hazelnoo

t 

eikel 

paranoot 

nootmus

kaat 

pistach

10. HEEL HOLLAND BAKT 

1, Sachertorte 

2. Schwarzwalder Kirsch 

3. Tarte Tatin 

4. Pavlova 

5. Charlotte Russe 

6. Mokkataart 

7. Profiteroles 

8. Slagroomtaart 

9. Appeltaart 

10. Nougatinetaart(je)

 

11. DE JANTJES  

1.In de VS heet hij Joe Sixpack, in Duitsland Otto Normalverbraucher. Hoe heet hij in Nederland? 

Antw: Jan Modaal 

2. Wat was het eerste beroep van “Jantje van Leiden”? 

Antw: kleermaker 

3, Uit welk land kwam Jan zonder Land? 

Antw: Engeland 
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4. Wat is een Jan-van-Gent? 

Antw: Vogel 

5. Wie speelde in de film “De Jantjes” in 1934, de rol van Na Druppel? 

Antw: Heintje Davids 

 6. Welke Jan heeft bij Kaap de Goede Hoop een nederzetting opgericht? 

Antw: Jan van Riebeeck 

7. Aan welke schilder wordt dit portret toegeschreven?  

Antw: Jan Steen 

8.Met welke bijnaam wordt Jan van Glymes II uit Bergen op Zoom getooid? 

Antw: Jan metten Lippen / Jan met de Lippen 

9. Wat is een ‘Jantje” in een meubelshowroom? 

Antw: een klein kussentje 

10. Wat is de naam van de gitarist met wie Thijs van Leer de popgroep “FOCUS” oprichtte? 

Antw: Jan Akkerman 

12. LIVE VRAAG 

1.De autobiografie van Billy Holiday draagt de titel van een van haar beroemdste nummers. Wat 
is die titel? 
Antw: Lady sings the Blues 
 
2. Door welk continent is de oorspronkelijke jazz sterk beïnvloed? 
Antw: Afrika 
 
3.Welk instrument bespeelde jazzlegende Count Basie? 
Antw: Piano 
 
4.Caro Emerald heeft met o.a. haar  internationale hit “ a night like this” , zeer succesvol 
opgetreden op het North Sea Jazz festival. Hoe heet haar debuut single? 
Antw: Back it up 
 
5.Deze Nederlandse saxofoniste, winnares van de Gouden Harp, maakt deel uit van de formatie 
“Ladies of Soul”. Wat is haar naam? 
Antw: Candy Dulfer 
 
6.Omdat de oorspronkelijk muzikanten geen noten konden of wilden lezen, werd een van de 
meest kenmerkende bestanddelen van de jazz het fenomeen  ………………..! 
Antw: … improvisatie 
 
7.Welke beroemde Nederlandse jazzpianiste werd in de jaren 60 ereburger van New Orleans? 
Antw: Pia Beck 
 
8.The Dutch Swing College (vanaf 1945 en nog steeds actief) heeft altijd zijn eigen sound 
behouden. Hoe wordt hun jazzstijl genoemd? 
Antw: Dixieland 
 
9.In de geschiedenis van de jazz speelde vanaf 1923 tot 1940 een nachtclub in Harlem NY een 
belangrijke rol. Veelal zwarte artiesten zoals Billy Holiday en Duke Ellington traden daar op voor 
een blank publiek. Wat was de naam van die nachtclub? 
Antw: Cottonclub 
 
10.Louis Armstrong, gekend Amerikaans jazztrompetist bracht een wereldberoemde song met de 
tekst: 
“I see trees of green, red roses too I see them bloom for me and you And I think to myself, what 

………………… 

Antw: ….. a wonderful world 

 


