
Quizzz 2011

Ronde 1

1.1 A Geef de namen van de vier grootste tennistoernooien, de grand slams 
  genaamd.
  
 B Noem de winnaars van de enkel toernooien van het afgelopen jaar?
  
ヱくヲ A Uｷデ ┘WﾉﾆW HﾉﾗWﾏゲﾗﾗヴデ ┘ﾗヴSデ ゲ;d ヴ;;ﾐ ｪW┘ﾗﾐﾐWﾐい
  
 B Welke bloem groeide in het Verenigd Koninkrijk uit tot het symbool van de   
  1ste  wereldoorlog omdat ze op de slagvelden in Vlaanderen bloeide?
  
1.3 A Wat is de oudste stad van Nederland?
  
 B Wat is de oudste stad van België?
  
ヱくヴ A V;ﾐS;;ｪ ヮヴWIｷWゲ ヲΒ ﾃ;;ヴ ｪWﾉWSWﾐ ┗ﾗﾐS Wヴ ｷﾐ DWﾐ H;;ｪ WWﾐ SWﾏﾗﾐゲデヴ;ピ W ヮﾉ;;デゲ 
  デWｪWﾐ SW ヮﾉ;;デゲｷﾐｪ ┗;ﾐ ﾆヴ┌ｷゲヴ;ﾆW─ Wﾐ ｷﾐ WﾗWﾐゲSヴWIｴデく HﾗW┗WWﾉ HWデﾗｪWヴゲ SWSWﾐ 
  hieraan mee?
  
 B D;デ ﾏWﾐ ｷﾐ Sｷデ ﾉ;ﾐS デWｪWﾐ Kヴ┌ｷゲヴ;ﾆW─ Wﾐ ┘;ゲが ┣;ｪ ﾏWﾐ ｷﾐ ｴWデ H┌ｷデWﾐﾉ;ﾐS ;ﾉゲ WWﾐ 
  ziekte. Wat was de benaming van deze ziekte?
  
1.5  De Badmoos bestaan dit jaar 25 jaar. Dit zilveren jubileum zal op 17 december 
  grootst gevierd gaan worden. Hoe heet een jubileum bij:

 A 1 jaar 

 B 2 jaar 
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Ronde 2

ヲくヱ A NﾗWﾏ SW ヴ ;ヴピ WゲデWﾐ SｷW ｷﾐ SW Tﾗヮ ヲヰヰヰ ┗;ﾐ ヲヰヱヰ ﾏWWヴ S;ﾐ ヲヰ ﾐﾗデWヴｷﾐｪWﾐ 
  ｴ;SSWﾐく
  
 B HﾗW ｴWWデ SW ;ヴピ Wゲデ SｷW ﾏWデ ヱΓ ﾐﾗデWヴｷﾐｪWﾐ SW┣W ┗ｷWヴ デﾗヮヮWヴゲ ┗ﾗﾉｪデい
  
ヲくヲ A WW ﾆWﾐﾐWﾐ SW ｪヴﾗデW デWWﾐ Wﾐ ┘W ﾆWﾐﾐWﾐ SW ﾆﾉWｷﾐW デWWﾐが ﾏ;;ヴ ｴﾗW ｴWデWﾐ SW 
  ﾏｷSSWﾉゲデW SヴｷW デWﾐWﾐい
  
 B HﾗW ｴWWデ SW ┣ｷWﾆデW ;;ﾐ ｴWデ ﾏ;ﾐﾐWﾉｷﾃﾆ ｪWゲﾉ;Iｴデゲﾗヴｪ;;ﾐ ┘;;ヴ SW ﾉWｪ┌;;ﾐ Mﾗ┣;ヴデ 
  ｷﾐ SW Zﾗﾗ ┗;ﾐ Aﾐデ┘WヴヮWﾐ ﾉ;ゲデ ┗;ﾐ ｴ;S Wﾐ SｷW ｪWﾐﾗWﾏS ｷゲ ﾐ;;ヴ SW ┣ﾗﾗﾐ ┗;ﾐ 
  AヮｴヴﾗSｷデW Wﾐ B;IIｴ┌ゲ ﾗa Dｷﾗﾐ┞ゲ┌ゲく
  
ヲくン A W;デ ｷゲ SW ｪW┘ｷIｴデゲﾏ;;デ ┘;;ヴ ┘W WSWﾉﾏWデ;ﾉWﾐ ふHｷﾃ┗ﾗﾗヴHWWﾉS ｪﾗ┌Sぶ ﾐﾗヴﾏ;;ﾉ ｷﾐ 
  ﾏWデWﾐい
  
 B N;;ヴ ┘WﾉﾆW ゲデ;S ｷゲ SW┣W ﾏ;;デWWﾐｴWｷS ┗WヴﾐﾗWﾏSい
  
ヲくヴ A WWﾉﾆ aWWゲデ ┗ｷﾐSデ Wヴ ﾃ;;ヴﾉｷﾃﾆゲ ヮﾉ;;デゲ ┗;ﾐ ﾗﾐｪW┗WWヴ ｴ;ﾉa ゲWヮデWﾏHWヴ デﾗデ SW WWヴゲデW 
  ┣ﾗﾐS;ｪ ｷﾐ ﾗﾆデﾗHWヴ Wﾐ ┘;デ ┘ﾗヴSデ ｪW┣ｷWﾐ ;ﾉゲ ｴWデ ｪヴﾗﾗデゲデW HｷWヴaWゲピ ┗;ﾉ ┗;ﾐ SW 
  ┘WヴWﾉSい
  
 B TWヴ WヴW ┗;ﾐ ┘ｷWﾐゲ Hヴ┌ｷﾉﾗｦ  ┗ﾗﾐS ｷﾐ ヱΒヱヰ SW WWヴゲデW ┗WヴゲｷW ヮﾉ;;デゲ ┗;ﾐ Sｷデ aWWゲデい
  
ヲくヵ  DW B;Sﾏﾗﾗゲ HWゲデ;;ﾐ Sｷデ ﾃ;;ヴ ヲヵ ﾃ;;ヴく Dｷデ ┣ｷﾉ┗WヴWﾐ ﾃ┌HｷﾉW┌ﾏ ┣;ﾉ ﾗヮ ヱΑ SWIWﾏHWヴ 
  ｪヴﾗﾗデゲデ ｪW┗ｷWヴS ｪ;;ﾐ ┘ﾗヴSWﾐく HﾗW ｴWWデ WWﾐ ﾃ┌HｷﾉW┌ﾏ Hｷﾃぎ

 A ン ﾃ;;ヴ

 B ヵ ﾃ;;ヴ
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Ronde 3

3.1 A Welke betaalde voetbalvereniging in ons land mag 3 gouden sterren en welke 
  vereniging mag 2 sterren op de borst dragen?
  
 B Welke 2 voetbalverenigingen mogen 1 ster op de borst dragen?
  
ンくヲ A HﾗW ﾐﾗWﾏWﾐ ┘W ｴWデ ﾗヮピ ゲIｴ aWﾐﾗﾏWWﾐ S;デ ｴWデ ヴWゲ┌ﾉデ;;デ ｷゲ ┗;ﾐ 
  デWﾏヮWヴ;デ┌┌ヴｷﾐ┗WヴゲｷWが WWﾐ ┗WヴゲIｴｷﾃﾐゲWﾉ ┘;;ヴHｷﾃ Wヴ ｪヴﾗデW デWﾏヮWヴ;デ┌┌ヴ┗WヴゲIｴｷﾉﾉWﾐ 
  HWゲデ;;ﾐ デ┌ゲゲWﾐ ┗WヴゲIｴｷﾉﾉWﾐSW ﾉ┌Iｴデﾉ;ｪWﾐい
  
 B HﾗW ｴWWデ ｴWデ ｷゲ ｴWデ ┗WヴゲIｴｷﾃﾐゲWﾉ S;デ ┘;ヴﾏWヴ ┘;デWヴ ﾗﾐSWヴ HWヮ;;ﾉSW 
  omstandigheden eerder bevriest dan kouder water?
  
ンくン A BWゲデ┌┌ヴSWヴゲ ｪWﾐﾗWｪ ｷﾐ NWSWヴﾉ;ﾐSが ┗;ﾐ ┘WﾉﾆW ┗WヴWﾐｷｪｷﾐｪ ｷゲ D;ﾐｷ¥ﾉ UﾐWヮ┌─ ┞ SW 
  ┗ﾗﾗヴ┣ｷ─ Wヴい
  
 B MWデ ┘WﾉﾆW ;ﾐSWヴW ゲﾗﾗヴデｪWﾉｷﾃﾆW Iﾉ┌Hが ┗;ﾐ ┗ﾗﾗヴ;ﾉ Mﾗﾉ┌ﾆゲW ｴWヴﾆﾗﾏゲデが ┣ｷﾃﾐ SW 
  verstandhoudingen niet al te best?
  
ンくヴ A JW ﾉ┌ｷゲデWヴデ ﾐ;;ヴ WWﾐ ﾐ┌ﾏﾏWヴ Wﾐ ﾗﾐHW┘┌ゲデ ｴﾗﾗヴ ﾃW WWﾐ NWSWヴﾉ;ﾐSゲW デWﾆゲデ ﾗヮ
   WWﾐ ﾐ┌ﾏﾏWヴ S;デ ｷﾐ WWﾐ ;ﾐSWヴW デ;;ﾉ ｪW┣ﾗﾐｪWﾐ ┘ﾗヴSデく さMｷゲｴW;ヴS L┞ヴｷIゲざ 
  ふ┗WヴHﾗヴｪWﾐ ﾗa ┗WヴﾆWWヴS ｪWｴﾗﾗヴSW デWﾆゲデWﾐぶ ﾗa さぐぐぐぐざ ┣ﾗ;ﾉゲ DJ Tｷﾏ┌ヴ ┗;ﾐ BNN 
  ze noemt. Welke naam zoeken we hier?
  
 B HﾗW ﾆﾗﾏデ ｴｷﾃ ;;ﾐ SW┣W HWﾐ;ﾏｷﾐｪ ふﾐ┌ﾏﾏWヴ Wﾐ ;ヴピ Wゲデぁぶい
  
ンくヵ  DW B;Sﾏﾗﾗゲ HWゲデ;;ﾐ Sｷデ ﾃ;;ヴ ヲヵ ﾃ;;ヴく Dｷデ ┣ｷﾉ┗WヴWﾐ ﾃ┌HｷﾉW┌ﾏ ┣;ﾉ ﾗヮ ヱΑ SWIWﾏHWヴ 
  ｪヴﾗﾗデゲデ ｪW┗ｷWヴS ｪ;;ﾐ ┘ﾗヴSWﾐく HﾗW ｴWWデ WWﾐ ﾃ┌HｷﾉW┌ﾏ Hｷﾃぎ

 A ヶ И ﾃ;;ヴ 

 B ヱヰ ﾃ;;ヴ 
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Ronde 4

ヴくヱ A V;ﾐ ┘WﾉﾆW Iﾉ┌H ┘;ゲ SW Sｷデ ﾃ;;ヴ ﾗ┗WヴﾉWSWﾐ CﾗWﾐ Mﾗ┌ﾉｷﾃﾐ ;ﾉピ ﾃS ﾉｷSい
  
 B V;ﾐ ┘WﾉﾆW Iﾉ┌H ｷゲ Aﾏ┞ WｷﾐWｴﾗ┌ゲW Sｷデ ﾃ;;ヴ ﾉｷS ｪW┘ﾗヴSWﾐい
  
ヴくヲ A W;;ヴ ゲデ;;デ ╄DくCく╄ ｷﾐ W;ゲｴｷﾐｪデﾗﾐ DくCく ┗ﾗﾗヴい
  
 B W;;ヴﾗﾏ ┣ｷﾃﾐ Wヴ ヱン ゲデヴWヮWﾐ ﾗヮ SW AﾏWヴｷﾆ;;ﾐゲW ┗ﾉ;ｪい
  
4.3 A Toen de Romeinen besloten Germania niet in te nemen, vormde de Rijn de 
  noordelijke grens van het Romeinse Rijk, hoe wordt deze grens ook wel 
  ｪWﾐﾗWﾏSい
  
 B In Engeland werd de grens van het Romeinse Rijk gevormd door een heuse 
  ﾏ┌┌ヴが ｴﾗW ｴWWデ SW┣W ﾏ┌┌ヴい
  
ヴくヴ A WｷW ┘ﾗﾐﾐWﾐ Sｷデ ﾃ;;ヴ SW NﾗHWﾉヮヴｷﾃゲ ┗ﾗﾗヴ SW VヴWSWい
  
 B Welke andere Nobelprijzen, naast de Nobelprijs voor de Vrede, kennen we 
  ﾐﾗｪ ﾏWWヴい
  
4.5  De Badmoos bestaan dit jaar 25 jaar. Dit zilveren jubileum zal op 17 december 
  grootst gevierd gaan worden. Hoe heet een jubileum bij:

 A 20 jaar 

 B 30 jaar 



Quizzz 2011

Ronde 5

5.1 A Hoe heet de lijst waarin in 50 thema’s de geschiedenis van Nederland wordt
  weer gegeven?
  
 B Één van deze thema’s bevat de jaren van 1929 tot 1940, hoe noemen we deze 
  periode?
  
ヵくヲ A HﾗW ｴWWデ SW WﾐｪWﾉ SｷW ﾉｷIｴデ Hヴ;Iｴデ Wﾐ SｷW ｷﾐ SW ﾃﾗﾗSゲW Wﾐ IｴヴｷゲデWﾉｷﾃﾆW デヴ;Sｷピ W 
  een “gevallen engel” is?
  
 B Welk deodorantmerk had begin dit jaar een reclamespot die vol zat met 
  “gevallen engelen”?
  
5.3 A Wat is de langste plaatsnaam in Nederland?

 B Wat is de langste plaatsnaam in Europa?
  
5.4 A Van 9 september tot 23 oktober werd het WK Rugby gehouden. In welk land 
  vond dit plaats? 
  
 B Noem de nummers 1 tot wen met 4
  
5.5  De Badmoos bestaan dit jaar 25 jaar. Dit zilveren jubileum zal op 17 december 
  grootst gevierd gaan worden. Hoe heet een jubileum bij:

 A 35 jaar

 B 40 jaar
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Ronde 6

6.1 A Noem, naast Amy Winehouse, de overige 6 leden van de Forever 27 Club?
  
 B De band The Doors hebben zich vernoemd naar een gedeelte van het gedicht 
  “The Marriage of Heaven and Hell”. Van welke dichter was dit gedicht?
  
6.2 A Sociale media (Engels Social media) is een verzamelbegrip voor online 
  ヮﾉ;ビ ﾗヴﾏWﾐ ┘;;ヴ SW ｪWHヴ┌ｷﾆWヴゲが ┣ﾗﾐSWヴ ﾗa ﾏWデ ﾏｷﾐｷﾏ;ﾉW デ┌ゲゲWﾐﾆﾗﾏゲデ ┗;ﾐ WWﾐ 
  ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐWﾉW ヴWS;Iピ Wが SW ｷﾐｴﾗ┌S ┗Wヴ┣ﾗヴｪWﾐく Eヴ ｷゲ ゲヮヴ;ﾆW ┗;ﾐ ｷﾐデWヴ;Iピ W Wﾐ 
  dialoog tussen de gebruikers onderling. Hoe heet de laatste nieuwe loot aan 
  de social media boom?
  
 B Mark Zuckerberg is de oprichter van de social netwerksite Facebook. Hij deed 
  Sｷデ ピ ﾃSWﾐゲ ┣ｷﾃﾐ ゲデ┌SｷW ;;ﾐ SW H;ヴ┗;ヴS Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞く WｷW ┘;ヴWﾐ ┣ｷﾃﾐ Iﾗﾏヮ;ﾐWﾐい
  
6.3 A Het weer is een gevolg van zich verplaatsende lucht langs het 
  ;;ヴSﾗヮヮWヴ┗ﾉ;ﾆがHWﾉ;ﾐｪヴｷﾃﾆW a;IデﾗヴWﾐ ┣ｷﾃﾐ ┗Wヴ;ﾐSWヴｷﾐｪ ┗;ﾐ ┘ｷﾐSヴｷIｴピ ﾐｪ Wﾐ 
  verandering van luchtdruk. Het weer verslechterd over het algemeen bij een 
  daling van de luchtdruk en een krimpende wind. Wat is een krimpende wind?
  
 B Op een weerkaart zie je punten met gelijke luchtdruk door middel van lijnen 
  met elkaar verbonden. Hoe heten deze lijnen?
  
6.4 A Welk programma won dit jaar de Gouden Televizier-Ring (het beste 
  programma van het jaar)?
  
 B Welk programma won de eerste Gouden Televizier-Ring in 1964?
  
6.5  De Badmoos bestaan dit jaar 25 jaar. Dit zilveren jubileum zal op 17 december 
  grootst gevierd gaan worden. Hoe heet een jubileum bij:

 A 45 jaar 

 B 50 jaar 



Quizzz 2011

Ronde 7

7.1 A De Badmoos bestaan dit jaar 25 jaar. Dit jaar is ook het 40-jarig bestaan van 
  een tragische Nederlandstalig lied dat weken lang de hitlijsten aanvoerde en 
  welk jubileum onlangs nog groots gevierd is in de Mezz. Welk nummer 
  bedoelen wij?
  
 B Iﾐ ヱΓヶヵ ゲIｴヴWWa WWﾐ ﾃﾗﾐｪW BヴｷデゲW ﾏ┌┣ｷﾆ;ﾐデ WWﾐ ;ﾆﾗWゲピ ゲIｴ ﾐ┌ﾏﾏWヴ ┘;デ デﾗデ ﾐ┌ 
  デﾗW ｴWデ ﾏWWゲデ ｪWIﾗ┗WヴSW ﾐ┌ﾏﾏWヴ ﾗﾗｷデ ｷゲく Iﾐ ｴWデ HWｪｷﾐ ｴWW─ W ｴWデ ﾐ┌ﾏﾏWヴ 
  SIヴ;ﾏHﾉWS Eｪｪゲが ﾉ;デWヴ ﾆヴWWｪ ｴWデ ｪWﾉ┌ﾆﾆｷｪ WWﾐ ;ﾐSWヴW ピ デWﾉく WWﾉﾆWい
  
7.2 A Een sportevenement bedoeld voor sporten en sportonderdelen die niet 
  binnen de Olympische Spelen vallen, het wordt gehouden één jaar na de 
  Olympische Spelen. Hoe heet dit evenement?
  
 B Hoeveel gouden medailles haalde Nederland op de laatste versie in 2009 van 
  dit sportevenement?
  
7.3 A Een Japans visgerecht waarvoor koks die dit bereiden, een speciaal examen 
  ﾏﾗWデWﾐ ;｡ WｪｪWﾐ ┣ﾗS;デ ┣WﾆWヴ ｷゲ S;デ ;ﾉﾉW ｪｷｦ ｷｪW SWﾉWﾐ ┗;ﾐ SW ┗ｷゲ ┣ｷﾃﾐ ┗Wヴ┘ｷﾃSWヴSく 
  Hoe heet de vis die in dit gerecht wordt gebruikt?
  
 B Als een originele Japanse Sudoku helemaal is opgelost en je telt alle cijfers bij 
  elkaar op, welk getal heb je dan?
  
7.4 A Op het water wordt de vaarweg  gemarkeerd; op vrijwel alle Europese 
  binnenwateren wordt hetzelfde betonningssysteem gehanteerd. Hoe heet dit 
  systeem?
  
 B DW HWデﾗﾐﾐｷﾐｪゲヴｷIｴピ ﾐｪ ｷゲ ﾏWデ SW ゲデヴﾗﾗﾏ ﾏWWく A;ﾐ ┘WﾉﾆW ﾆ;ﾐデ ふﾉｷﾐﾆゲ ﾗa ヴWIｴデゲぶ 
  liggen welke kleur tonnen als je tegen de stroom invaart?
  
7.5  De Badmoos bestaan dit jaar 25 jaar. Dit zilveren jubileum zal op 17 december 
  grootst gevierd gaan worden. Hoe heet een jubileum bij:
 A 55 jaar 
 B 60 jaar 



Quizzz 2011

Ronde 8

8.1 A De laatste jaren zijn enkele dictators gedood, Saddam Hussein (Irak) en 
  ﾗﾐﾉ;ﾐｪゲ M┌;ﾏﾏ;ヴ K;Sｴ;g  ふLｷHｷ¥ぶく Eヴ ┣ｷﾃﾐ Wヴ WIｴデWヴ ﾐﾗｪ ┗ﾗﾉSﾗWﾐSW ﾗﾏ 
  ヴWﾆWﾐｷﾐｪ ﾏW デW ｴﾗ┌SWﾐが ﾗﾗﾆ ｷﾐ E┌ヴﾗヮ;く HﾗW ｴWWデ SW ﾉ;;デゲデW SｷIデ;デﾗヴ ｷﾐ E┌ヴﾗヮ;い
  
 B WｷW ｷゲ ﾏﾗﾏWﾐデWWﾉ SW ﾉ;ﾐｪゲデ ┣ｷ─ WﾐSW SｷIデ;デﾗヴ ふｴWWｦ  ｴWデ ゲデﾗﾆﾃW ┗;ﾐ K;Sｴ;g  
  ﾗ┗WヴｪWﾐﾗﾏWﾐぶい
  
Βくヲ A HﾗW ﾐﾗWﾏWﾐ ┘W SW ┗ﾗﾉｪWﾐSW ゲピ ﾃﾉaﾗ┌デい
  TﾗWﾐ ｴWHHWﾐ ┘W デﾗIｴ W┗Wﾐ SW ｴ;ﾆﾆWﾐ ゲIｴヴ;ヮｪW┣Wデ
  
 B HﾗW ﾐﾗWﾏWﾐ ┘W SW ┗ﾗﾉｪWﾐSW ゲピ ﾃﾉaﾗ┌デい
  ﾐ;;ヴ HWﾐWSWﾐ ┗;ﾉﾉWﾐ
  
Βくン A HﾗW ゲIｴヴｷﾃa ﾃW ｴWデ ｪWデ;ﾉ ンΑ ｷﾐ ｴWデ Hｷﾐ;ｷヴW ゲデWﾉゲWﾉい
  
 B WWﾉﾆ Iﾗﾏヮ┌デWヴ に ┗ｷヴ┌ゲ ふｪWﾏ;;ﾆデ Sﾗﾗヴ WWﾐ NWSWヴﾉ;ﾐSWヴぶ ｷゲ ｪWﾐﾗWﾏS ﾐ;;ヴ WWﾐ 
  ヮﾗヮ┌ﾉ;ｷヴW ┗ヴﾗ┌┘WﾉｷﾃﾆW デWﾐﾐｷゲゲWヴい
  
Βくヴ A VWWﾉ HWSヴｷﾃ┗Wﾐ ﾏ;ﾆWﾐ ┗ﾗﾗヴ ｴ┌ﾐ ｴWヴﾆWﾐH;;ヴｴWｷS ｪWHヴ┌ｷﾆ ┗;ﾐ WWﾐ HWWﾉSﾏWヴﾆ 
  ふﾉﾗｪﾗぶが SWﾐﾆ ｴｷWヴHｷﾃ ;;ﾐ SW ゲIｴWﾉヮ ┗;ﾐ SｴWﾉﾉ ﾗa SW ;ヮヮWﾉ ┗;ﾐ AヮヮﾉWく W;;ヴ ﾆﾗﾏデ 
  SW ﾐ;;ﾏ Lﾗｪﾗ ┗;ﾐS;;ﾐい
  
 B TWﾆWﾐ ｴWデ ﾉﾗｪﾗ ┗;ﾐ SW NSぁ
  
Βくヵ  DW B;Sﾏﾗﾗゲ HWゲデ;;ﾐ Sｷデ ﾃ;;ヴ ヲヵ ﾃ;;ヴく Dｷデ ┣ｷﾉ┗WヴWﾐ ﾃ┌HｷﾉW┌ﾏ ┣;ﾉ ﾗヮ ヱΑ SWIWﾏHWヴ 
  ｪヴﾗﾗデゲデ ｪW┗ｷWヴS ｪ;;ﾐ ┘ﾗヴSWﾐく HﾗW ｴWWデ WWﾐ ﾃ┌HｷﾉW┌ﾏ Hｷﾃぎ

 A Αヰ ﾃ;;ヴ 

 B Αヵ ﾃ;;ヴ 


