Categorie Shakespeare
Vragen over theater en aardrijkskunde

1.

Hoe heet de persoon die de tekst voorzegt in het theater?
Antwoord: Souffleur

2.

Wat is de langste rivier ter wereld?
Antwoord: de Nijl

3.

Hoe noem je een gevierde operazangeres?
Antwoord: Diva

4.

Welk land werd tot 1939 Siam genoemd?
Antwoord: Thailand

5.

Wat is de Nederlandse vertaling van Carré?
Antwoord: Vierkant

6.

Tussen welke twee landen ligt de Mount Everest?
Antwoord: Nepal en Tibet

7.

Uit welk land komt Hamlet?
Antwoord: Denemarken.

8.

Wat is de gemiddelde dikte van de aardkorst? (marge van 10%)
Antwoord: 35 km

9.

Wie schreef het Griekse drama over Oedipus?
Antwoord: Sophocles.

10.

Waar gaat het theaterstuk “Water, vuur, lucht en Aarde” over, dat in april 2015 in première
ging in Groningen?”
Antwoord: de aardbevingen in Groningen.
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Categorie Karel de Grote
Vragen over Jeugdsentiment en Geschiedenis

1.

Hoe heet het paard van Pippi Langkous (Nederlandse serie)?
Antwoord: (kleine) Witje

2.

Welke Friese vrijheidsstrijder uit Kimswerd was aanvoerder van de bende ‘de Arumer Zwarte
Hoop’?
Antwoord: Grutte Pier

3.

Wie had er “twee motten in zijn ouwe jas” die Bas en Charlotte heetten?
Antwoord: Dorus

4.

Wat was langer geleden, de laatste doodstraf met de guillotine of het verschijnen van de
eerste Star Wars film?
Antwoord: Het verschijnen van de eerste Star Wars film

5.

Wat is de maximale score bij sjoelen?
Antwoord: 148: Er zijn 30 schijven: 7 schijven in elk vak= 7x20= 140 + 2 schijven in de 4= 148

6.

Wie veroverde de zilvervloot?
Antwoord: Piet Hein

7.

Wie was van 1986 tot en met 2011 “Sinterklaas” bij de landelijke intocht in Nederland??
Antwoord: Bram van der Vlugt (huidig Stefan van der Walle)

8.

Noem de drie verschillende personen die op de volgende drie schepen voeren: de Pinta, de
Beagle, de Endeavour. Je krijgt een punt per goed antwoord, maar je mag maar drie
antwoorden geven!
Antwoord: Columbus, Charles Darwin, James Cook

9.

Wat hebben Margreet Dolman en Bert uit Sesamstraat met elkaar gemeen?
Antwoord: ze worden gespeeld door Paul Haenen

10. Hoeveel jaar heeft de Berlijnse muur gestaan?
Antwoord: 28 jaar (1
 3 augustus 1961 tot 9 november 1 989)
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Categorie Midas & Marlies Dekkers
Vragen over Mode en Natuur

1.

Hoe wordt een traditioneel Marokkaans gewaad ook wel genoemd?
Antwoord: djellaba

2.

Wat is het zwaarste dier ter wereld??
Antwoord: de blauwe vinvis (170.000 kilogram)

3.

Wat is het verschil tussen een jurk en een rok?
Antwoord: een rok heeft geen bovengedeelte

4.

Welke schrijver had zijn eigen tuinierprogramma op TV?
Antwoord: Maarten ‘t Hart

5.

Hoe wordt een model dat Haute Couture showt ook wel genoemd?
Antwoord: een mannequin

6.

Welk lichaamsdeel van een mol brengt, volgens bijgeloof, geluk?
Antwoord: het pootje

7.

Wat was de naam van ontwerper van de jurk die Maxima aan had tijdens de kroning van de
Koning?
Antwoord: Jan Taminiau

8.

Hoeveel magen heeft een koe? Je krijgt een punt per goed antwoord erbij, als je de namen ook
opschrijft.
Antwoord: 4: pens, netmaag, lebmaag en boekmaag

9.

In welke film speelde Doutzen Kroes in 2011?
Antwoord: Nova Zembla

10. Welke primitieve klederdracht is naar een bekende man vernoemd?
Antwoord: het Adamskostuum
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Categorie Amadeus Mozart
Vragen over Muziek en Politiek

1.

Zet in de juiste volgorde: Beatrix, Emma, Juliana, Wilhelmina.
Antwoord: Emma, Wilhelmina, Juliana, Beatrix

2.

Welke politicus leidde het onderzoek naar het Project X-feest in Haren?
Antwoord: Job Cohen

3.

Een standaard piano heeft 88 toetsen. Wat is de verdeling tussen witte en zwarte toetsen op een
standaard piano?
Antwoord: 52 wit en 36 zwart (marge= 5)

4.

Wie was de oprichter van de Nederlandse Boerenpartij?
Antwoord: Hendrik ‘Boer’ Koekoek

5.

Uit hoeveel tonen bestaat een akkoord?
Antwoord: 3 of meer (twee is een tweeklank)

6.

Over welke Amsterdamse oud-politicus heeft een Fries het wanneer hij het over ‘ Us Ferlosser’
heeft?
Antwoord: Ferdinand Domela Nieuwenhuis

7.

Wat is de meest verkochte gitaar ter wereld.
Antwoord: Fender Stratocaster

8.

In welk land heet het parlement de ‘Knesset’?
Antwoord: Israel

9. Welke nationaliteit had Mozart?
Antwoord: Oostenrijks
10. Welke nationaliteit had de Belgische Koning Leopold I?
Antwoord: Brits
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Categorie Ireen Wüst
Vragen over het Sport en Feminisme

1.

Welke Française schreef Le Deuxième Sexe?
Antwoord: Simone de Beauvoir

2.

Op een dartbord, wat staat er precies tegenover het cijfer 20?
Antwoord: 3

3.

Welke beweging ijverde voor vrouwelijk stemrecht in Groot-Brittannië in het begin van de 20ste
eeuw?
Antwoord: Suffragettes

4.

Onder welke naam staat de sport Toxophilie beter bekend?
Antwoord: boogschieten

5.

Welke actiegroep hanteerde de leus ‘Baas in eigen Buik’?
Antwoord: Dolle Mina’s

6.

Hoe heet de enige Nederlander die ooit wereldkampioen schaken is geweest?
Antwoord: Max Euwe

7.

Hoe heet de bekende feministe en schrijfster van het populaire televisieprogramma ‘Girls’?
Antwoord: Lena Dunham

8.

Maurice Garin, de eerste winnaar van de Tour de France ooit, heeft volgens de overlevering
toegegeven dat hij vals speelde. Op wat voor manier speelde hij vals?
Antwoord: Hij nam de trein

9.

Op welke dag wordt Internationale vrouwendag gevierd?
Antwoord: 8 maart

10. Hoe wordt het racecircuit van Monaco ook wel genoemd?
Antwoord: Monte Carlo
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Categorie Bartje
Vragen over Drenthe en Kunst

1.

Waar heeft een Drent het over wanneer hij het over ‘grauwe arften’ heeft?
Antwoord: Kapucijners

2.

Hoe heet het bekende schilderij dat Pablo Picasso maakte over de Spaanse Burgeroorlog en dat in het
Reina Sofia in Madrid hangt?
Antwoord: Guernica

3.

Op welke dag van de week worden de Meppeldagen gehouden?
Antwoord: Donderdag

4.

Noem de steden waar de volgende vijf musea staan in goede volgorde. Je krijgt 1 punt per goed
antwoord, maar je mag maar 5 antwoorden geven. Het Uffizi, Het Boijmans van Beuningen, het
Hermitage, het Prado en het Tate Modern.
Antwoord: Florence, Rotterdam, Sint Petersburg, Madrid, Londen

5.

Welke Drent is het gelukt om met zijn zijspan de TT te winnen?
Antwoord: Egbert Streuer

6.

Wie schilderde het schilderij ‘De Staalmeesters’?
Antwoord: Rembrandt van Rijn

7.

Assen kreeg in 1809 stadsrechten, van welke koning kregen ze deze rechten?
Antwoord: Lodewijk Napoleon

8.

Welke Kunstenaar heeft de meest recente Nederlandse euromunten ontworpen, met het hoofd van
de koning erop?
Antwoord: Erwin Olaf

9.

Wat zijn: de ‘Papeloze kerk’, de ‘Duvels kut’ en de ‘Stemberg’?
Antwoord: Hunebedden

10. Zoals jullie misschien wel weten heeft Vincent van Gogh een tijdje in Drenthe gewoond en gewerkt, in
welk dorp woonde hij toen, Dwingeloo, Erica, Veenoord of Diever?
Antwoord: Veenoord
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Categorie Tantalus
Vragen over Mythologie en Eten

1.

Wat is een Tarte Tatin?
Antwoord: een omgekeerde appeltaart

2.

Hoe heet de Germaanse godin van de schoonheid?
Antwoord: Gerda

3.

Wat zijn ‘blote billetjes in het gras’?
Antwoord: stamppot van aardappelen, witte bonen en snijbonen

4.

Hoe heet het zwaard van Koning Arthur?
Antwoord: Excalibur

5.

Uit welke regio komen pintxos (uitspreken als pinsjoos)?
Antwoord: Baskenland

6.

Hoe heet de jongeman uit de Griekse mythologie die verliefd werd op zichzelf?
Antwoord: Narcissus

7.

Van welke peulvrucht wordt Hummus gemaakt?
Antwoord: kikkererwten

8.

Hoe worden geesten in de islamitische mythologie genoemd?
Antwoord: Djinn (kan op meerdere manieren geschreven worden)

9.

Welke drie basisingrediënten zitten in een Trifle?
Antwoord: vla, fruit en koek/cake

10. Wie is de god van donder en oorlog in de Noorse mythologie?
Antwoord: Thor
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Categorie Willem van Oranje
Vragen over Koningshuis en Literatuur
1.

Voor wie is het bij wet verboden om met leden van het Nederlandse koningshuis te trouwen?
Antwoord: leden van het Belgische koningshuis

2.

In welk jaar schreef George Orwell zijn bekendste boek ‘1984’?
Antwoord: 1948 (1947 ook goed rekenen)

3.

Uit welke vier landen bestaat het Koninkrijk der Nederlanden? Je krijgt een punt per goed antwoord,
maar je mag maar vier antwoorden geven.
Antwoord: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten

4.

Wie schreef het ‘Jungle Book’?
Antwoord: Rudyard Kipling

5.

Noem de drie zussen van Prinses Beatrix. Je krijgt een punt per antwoord, maar je mag maar drie
antwoorden geven
Antwoord: Irene, Margriet en Christina

6.

Wat was in het boek ‘in de ban van de ring’ de echte naam van Gollum?
Antwoord: Smeagol

7.

Welke Willem trouwde met Anna Paulowna, de dochter van de Russische Tsaar, Willem I, II of III?
Antwoord: Willem II

8.

Hoe heet het schoolhoofd van Zweinstein?
Antwoord: Albus Perkamentus

9.

Hoe heten de dochters van Willem-Alexander en Maxima?
Antwoord: Amalia, Alexia en Ariane

10. Wie schreef het boek: ‘De Brief voor de Koning’?
Antwoord: Tonke Dragt
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KINDERVRAGEN
Vragen over sport / aardrijkskunde

1. Bij ijshockey wordt geen bal gebruikt maar een?
(puck)
2. Welke sport beoefent Epke Zonderland?
(turnen)
3. Hoe heet een vrouwelijk persoon die paardrijdt?
(Amazone)
4. Hoe lang duurt een voetbal wedstrijd?
(90 minuten)
5. Welk stuk speelgoed, uit Australië afkomstig, komt vanzelf terug als het
wegsmijt?
(Boomerang)
6. Hoeveel provincies heeft Nederland in Europa?
(12)
7. Door welke Europese stad liep ooit een muur?
(Berlijn)
8. Wat is de hoofdstad van Noord-Holland?
(Haarlem)
9. In welke Italiaanse stad staat de beroemde scheve toren?
(Pisa)
10. In welk werelddeel ligt Griekenland?
(Europa)
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KINDERVRAGEN
Vragen over Engels / biologie

1. Wat is de meest gesproken taal ter wereld?
(Chinees (Mandarijn))
2. Wat betekent “husband” in het Nederlands?
(echtgenoot)
3. Op welke twee manieren kun je vader zeggen in het Engels?
(dad, father) (1 punt per goed antwoord)
4. Wat is ‘Whale’ voor dier?
(walvis)
5. Schrijf 55 in letters in het Engels.
(fifty five)
6. Waar leggen kikkers eieren, op het land of in het water?
(water)
7. Noem de vijf zintuigen. ( 1 punt per goed antwoord)
(het oor, het oog, de huid, de neus, de tong)
8. Wat wordt er bedoeld met ‘Volgens mij heb je groene vingers?’
(hij/zij kan zijn planten goed verzorgen)
9. Welke diersoort die ook op het Dwingelderveld voorkomt leeft in Burchten?
(de das)
10. Hoeveel tanden en kiezen heb je als je geen verstandskiezen hebt en voor de
rest alles wel?
(28 tanden en kiezen)
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KINDERVRAGEN
Vragen over Films / muziek / games
1. Nick en Simon, iedereen kent ze wel. Wie is de kleinste van de twee? (Simon)
2. Hoe heten de twee vrienden van Pippi Langkous?
(Tommy en Annika)
3. Uit welk langs komt Justin Bieber?
(Canada)
4. In welke film spelen de zeven dwergen?
(Sneeuwwitje)
5. Het lijkt op een gitaar, heeft vier snaren en je houd hem bij je kin, wat voor
instrument is het?
(viool)
6. Wie is het bekendste gamefiguur van Nintendo?
(Mario)
7. Waar hoort het balance board bij?
(Wii)
8. Wat is fifa 16 voor game?
(voetbal game)
9. Voor welke winkel wordt deze reclame slogan gebruikt: “Bart ruim je
speelgoed nou is op!”?
(Bart Smit)
10. Wat is het verschil tussen Lego en Duplo?
(lego is kleiner, duplo groter dat is voor kleine kinderen)

.
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