Quizzz 2012

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

A

De Schreeuw bracht in mei 2012 een bedrag op van bijna 120 miljoen dollar
(ruim 91 miljoen euro). Het werd daarmee het duurste schilderij in handen van
een particulier.
Wie was de schilder?

B

Hoeveel versies heeft deze schilder van de Schreeuw gemaakt?

A

Hoe heet de deeltjesversneller van CERN die in Zwitserland is gebouwd 46
meterlang is en een diameter heeft van 25 meter?

B

Welk deeltje werd hier op 13 december 2011 waar genomen? Deze waarneming
werd op 4 juli 2012 officieel bevestigd.

A

Welke Amerikaanse marinebasis kennen we onder de bijnaam GITMO?

B

Op wel eiland ligt deze basis?

A

De oudste archeologische vondst in de gemeente Moerdijk is een beeldje van ±
5300 voor Christus. Hoe heet dit beeldje?

B

Tijdens welke werkzaamheden in 1966 werd dit beeldje gevonden?

A

Welke Amerikaanse zangeres geboren in 1962 is nog een tijdje getrouwd
geweest met de Amerikaanse apotheker Lance Armstrong?

B

Waar ging Heere Heeresma in 1962 een dagje naar toe?
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

A

Welke bergbeklimmer voltooide als eerste Nederlander de Seven Summits
(de hoogste bergtoppen op 7 contingenten)?

B

Uit welke toppen bestaan de Seven Summits?

A

Necrologiën zijn levensbeschrijvingen van overleden personen, zoals deze
kort na het overlijden verschijnen. Als ze te vroeg verschijnen is de persoon
in kwestie nog niet overleden.Van wie werd geschreven (hij leefde dus nog):
“De handelaar van dood is dood”.Wat hem deed besluiten om een jaarlijkse
prijs voor wetenschappers in het leven te roepen?

B

De schrijver van een boek wat ook wel bekend staat als “De Grote
Amerikaanse Roman” reageerde in 1897 op zijn dood met de woorden:“Het
bericht van mijn dood is overdreven”, wie was deze schrijver?

A

Wat is de lengte van het Panamakanaal (in kilometers)?

B

Hoe heten de schepen die met hun maximale afmetingen nog net gebruik
kunnen maken van het Panamakanaal?

A

Welke stichting is verantwoordelijk voor de canon van Moerdijk?

B

Uit hoeveel deelvensters bestaat de canon van Moerdijk?

A

Op 5 augustus was het 50 jaar geleden dat een Amerikaanse filmster
zelfmoord pleegde. Wie was deze filmster?

B

Op 5 augustus was het 50 jaar geleden dat een een Zuid-Afrikaanse advocaat
werd gearresteerd. Wie was deze advocaat?
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

A

De Grote Vijf (The Big Five) is een benaming die wel aan verschillende
groeperingen wordt gegeven. Noem de vijf diersoorten in Afrika die door
jagers beschouwd werden als het moeilijkst te schieten en daarmee als “The
Big Five”?

B

In augustus 2012 heeft de Provinciale Staten van Brabant besloten geen
herintroductie te doen van de Big Five in Brabant. Welke 5 oer-Brabantse
dieren worden hier bedoeld?

A

Het eerste kievietsei in Friesland is dit jaar op 10 maart 2012 aangeboden aan
de commissaris van de Koningin. Deze deed eerst een proef om te kijken of
het ei vers was. Hoe heet deze proef?

B

Wat is het vindersloon in Friesland voor het eerste kievietsei in 2012?

A

Sinds 1970 respectievelijk 1980 worden er voetbalplaatjes van WK’s en EK’s
uitgebracht. Welk bedrijf brengt deze uit?

B

Hoeveel EK en WK albums zijn er tot nu toe uitgebracht?

A

In West Brabant zijn, naast het bekende Zonzeel, nog 17 verdronken dorpen.
Noem er 5.

B

Onder welke naam kennen we het verdronken dorp Zonzeel ook wel? (In
Zevenbergen is hier nog een straat naar genoemd).

A

Op 12 juli was het 50 jaar geleden dat we de eerste TV-beelden via de eerste
commercieel gefinancierde communicatiesatelliet binnen kregen. Hoe heet
deze satelliet?

B

Wie won in 1962 de wereldtitel voetbal?

RONDE 3

Quizzz 2012
4.1
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4.5

A

Hoofdzonde is een term die voornamelijk in de katholieke kerk wordt gebruikt.
Het gaat hierbij om zeven zonden die ieder aan de basis liggen van vele andere
zonden. Noem deze 7 zonden?

B

Naast de zeven Hoofdzonden, is er ook een lijst opgesteld van hun tegenhangers:
de zeven deugden. Welke zijn dit?

A

Hoe heet het schilderij van Pablo Picasso uit 1937 dat symbool staat voor het
eerste terreurbombardement in Europa op een Spaanse stad?

B

Ze waren rijk en verzamelden etsen van Rembrandt en schilderijen van Van
Gogh alsof het kralen aan een ketting waren. Ze waren in het interbellum de
grootste kunstverzamelaars van Nederland. Over wie hebben we het?

A

De Olympische Spelen van Londen moesten nog beginnen, maar Nederland
had zijn eerste gouden plak al binnen. Een lang omstreden gouden medaille
op de Spelen van 1900 in Parijs werd officieel toegewezen aan Nederland. In
welke sport werd deze medaille behaald?

B

De extra plak betekent ook dat de honderdste gouden olympische medaille in
de historie van Nederland twee jaar geleden in Vancouver niet werd gewonnen
door snowboardster Nicolien Sauerbreij, maar door een andere sporter Die
van Sauerbreij blijkt volgens de nieuwe telling nummer 101.Wie won de echte
honderste gouden medaille?

A

Noem de band die momenteel in Rusland het bekendst is en waarvan de leden
of in een strafkamp zitten of het land ontvlucht zijn?

B

In welke kerk in Moskou traden zij (op 21 februari 2012) tijdens een kerkdienst
op?

A

Op 31 mei dit jaar was het 50 jaar geleden dat er in Israël een oorlogsmisdadiger
werd opgehangen Wie was deze misdadiger?

B

Welke titel behaalde Rina Lodders 50 jaar geleden?
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5.1 A

Vraagje voor de vrouwen: Noem 5 Italiaanse modehuizen waar je van je man geen
kleren mag gaan kopen. Of voor de mannen: Noem 5 Italiaanse modehuizen waar je
je vrouw geen kleren laat kopen.

B

Vanouds komt de haute couture uit Frankrijk. Een modeontwerper die haute couture
maakt, wordt haute couturier genoemd. Slechts een kleine groep modeontwerpers
in Frankrijk mag zich haute couturier noemen. Daarvoor moet de ontwerper in
kwestie benoemd worden. Door welk “Chambre” wordt de titel haute couturier
toegekend?

5.2 A

Van 26 augustus tot 1 september werd in het Friese Franneker het Wereld
Kampioenschappen Kaatsen gehouden Welke kaatsvarianten werden er, naast de
variant Llargues, voor de heren nog meer gehanteerd?

B
5.3 A
B

Welke landen stonden er dit jaar in de variant Llargues in de finale?
Hoe heet de grootste ongeslepen diamant die tot nu toe op aarde is gevonden?
Voor wie heeft Joseph Asscher uit Amsterdam de steen van 3106 karaat geslepen?

5.4 A

In 1965 besloot de Rijksoverheid het industriegebied Moerdijk aan te leggen. Wat
was de naam van de polder die toen voor een groot deel onder het zand kwam te
liggen?

B

Wat betekent de uitdrukking: Hij kijkt naar de Klundert of de Willemstad in brand
staat’?

5.5 A
B

Welke Nederlandse prinses stierf bijna 50 jaar geleden?
Welke Nederlandse (van Surinaamse afkomst) ex-advocaat uit de Bijlmer die
regelmatig te zien is als tafelheer bij DWDD is en daar zijn mond nooit wil houden,
is (jammer genoeg) ook geboren in 1962?
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6.1 A

De Europese nucleaire regulatoren komen in Brussel bijeen voor meer uitleg
over de problemen met de kernreactor van Doel en om de veiligheid van
kerncentrales in Europa te bespreken. Wat is het probleem in Doel III ?

B

De producent van dit type vaten heeft er destijds wereldwijd 21 gemaakt. Over
welk bedrijf hebben we het?

6.2 A

Dit jaar waren de Olympische spelen in Londen. Hoeveel gouden zilveren en
bronzen medailles heeft Nederland behaald?

B

Welke plaats in het medailleklassement is dit?

6.3 A

In de 2de wereldoorlog in gebruik als fusilladeplaats voor verzetsstrijders uit het
“Oranje Hotel”. Onder welke naam kennen we deze plaats?

B

Hoeveel mensen zij hier (om en de nabij) in de 2de wereldoorlog ter dood
gebracht?

6.4 A

Hoe werd vroeger door artsen diabetes mellitus geconstateerd?

B

Wat is de sterkste spier in het menselijke lichaam (gemeten naar kracht
uitgeoefend op een extern object)?

6.5 A

Op 31 augustus 2012 bood de firma Grünenthal voor het eerst na 50 jaar
excuses aan. Waarvoor?

B

Welk lied bracht Bob Dylan voor het eerst 50 jaar geleden in Greenwich Village
(New York) ten gehore?
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7.1 A

De cabaretière, actrice en zangeres Hetty Blok is op 92-jarige leeftijd na een
kort ziekbed overleden. Ze was voornamelijk bekend uit een televisieserie uit de
jaren 60. Hoe heette deze serie en wat was haar naam in deze serie?:

B

Wie was de schrijv(f)er(ster) van dit televisieprogramma, en van wie waren de
liedjes?

7.2 A

Een wolk is een wolk, zou u denken. Maar niets is minder waar. Er is nu een
nieuwe soort wolk ontdekt die vooral in de VS voorkomt, een donkere, bobbelige
wolkdeken die de complete hemel bedekt ‘s ochtends na stormachtig weer. Wat
is de naam van deze wolk?

B

Hoe noemt men een lage wolk?

7.3 A

Hoe heet het driedaags paardensportevenement dat sinds 1836 (officieel sinds
1838) gehouden wordt in het Engelse Aintree nabij Liverpool?

B

In 1967 vielen alle deelnemers op één na, deze lag zover achter dat het niet
betrokken werd bij de massale valpartij. Deze combinatie kon de ravage ontwijken
en won de race. Hoe heet dit winnende paard?

7.4 A

De haven in Zevenbergen is in het verleden gedempt vanwege vuil en stank, maar
onlangs is besloten om hem te heropenen. Het wordt een belangrijke nieuwe
route voor zoet water naar de boeren en natuurgebieden in West-Brabant. In
welk jaar is de haven gedempt?

B
7.5 A
B

Wat is het budget voor deze operatie?
Welke gevangenis in de baai van San Francisco werd 50 jaar geleden gesloten?
Op 5 oktober is het 50 jaar geleden dat de eerste single van de beatles werd
uitgebracht. Hoe heet deze single (de A-kant!)?
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

A

De presidentsverkiezingen in Amerika waren lang spannend, maar de zittende
president Obama heeft uiteindelijk met een redelijk ruime marge gewonnen.
Wie was zijn tegenkandidaat?

B

De hoeveelste president is Obama?

A

Op 21 december 2011 vertrok Kuipers met een Sojoezraket voor vijf maanden
naar het internationaal ruimtestation ISS voor de Sojoez-missie TMA-03M. Het
was zijn tweede reis naar de ruimte. In welk jaar was zijn eerste ruimtereis?

B

Welke Nederlander ging hem voor als eerste Nederlandse astronaut?

A

Is dit dan echt de laatste Quizzz? Als het aan de Maya-kalender ligt wel, volgens
deze kalender vergaat de wereld. Wanneer is dat? (vorig jaar ook gevraagd, dus
nu het exacte antwoord).

B

Mei 2012:Archeologen hebben in Guatemala de oudst bekende Maya-kalender
gevonden. Op een muur van een huisje in de ruïnestad Xaltún zijn berekeningen
gevonden over de zon,Venus en Mars. In deze kalender zijn nieuwe berekeningen
ontdekt die het einde van de wereld op (antwoord vraag A) ontkrachten. Hoe
lang kunnen we nog Quizzzen? (je mag er 500 jaar naast zitten)

A

Door wie werd op 6 november 1919 vanuit de Beukstraat in Den Haag, tussen
20.00 en 22.00 uur de eerste publieke Nederlandse radio-uitzending verzorgd?

B

Hoe heet het radio programma met een door luisteraars samengestelde Top 30,
wat zaterdags tussen 10.00 en 12:00 uur wordt uitgezonden op Studio Brussel?

A

Wat was de naam van de vrouwelijke hoofdrol speelster in de eerste Bond film
die 50 jaar geleden verscheen?

B

Geweldige zanger, maar in de film een B-acteur. Speelde 50 jaar geleden in de
films: Follow that Dream, Kid Galahad, Girls girls girls, wie wordt hier bedoeld?
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9.1

A

Reactiehout wordt gevormd zodra een boom langdurig in een richting belast
wordt (bijvoorbeeld door scheefstand of wind). Om het evenwicht te herstellen
wordt hiervoor ander hout aangemaakt. Hoe noemt men dit (reactie)hout?

B

Een wisselend vochtgehalte veroorzaakt vervorming. Hoe noemt men deze
vervorming?

9.2
A

9.3

9.4

9.5

Water is de chemische verbinding van twee waterstofatomen en een zuurstofatoom.
In welke 3 hoofdfasen komt water in de natuur voor?

B

Water kan zowel vanuit vaste stof als vloeistof verdampen. Hoe noemt men het
verdampen van water uit vaste stof (ijs)?

A

Bowling, ontstaan uit het aloude spel kegelen, is een sport waarbij de speler door
middel van een bowlingbal moet proberen om alle tien de pins omver te gooien.
Hoe noemt men het omver werpen van alle 10 de pins in de eerste worp?

B

Wat is een Hambone?

A

Omvang van drugsgebruik wordt normaal bepaald aan de hand van enquêtes, hoe
is onlangs het drugsgebruik in Volendam e.o. bepaald?

B

Het Noord-Hollandse dorp neemt een vierde plaats in wat betreft cocaïne
en xtc op een ranglijst met 19 grote Europese steden. Volendam laat daarmee
bijvoorbeeld Milaan, Parijs en Londen achter zich. Hoeveel lijntjes coke wordt er
per dag gesnoven in Volendam, volgens dit onderzoek?

A

Welk Australische krokodillentemmer had dit jaar 50 jaar kunnen worden?

B

Op 26 november is het 50 jaar geleden dat er voor het eerst geld werd ingezameld
op de Nederlandse TV. Waarvoor werd er een inzameling gehouden?
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10.1 A

Het runenschrift (kortweg runen) is het oudst bekende schrift gebruikt door de
Germaanse volkeren van Noord-Europa, Groot-Brittannië, Scandinavië en IJsland vanaf
ongeveer de 3e eeuw tot de 16e of 17e eeuw. Wat is de benaming voor de verscheidene
Oudgermaanse runenalfabetten.

B

Wat is de term voor de wetenschappelijke bestudering van runenalfabetten,
runeninscripties en hun geschiedenis?

10.2 A

Een windturbine zet de energie van de wind om in een draaiende beweging, die door een
generator wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. Momenteel schieten ze rondom
onze gemeente als paddenstoelen uit de grond. Welke twee hoofdtypes windturbine zijn
er?

B

In Nederland is aan het eind van de 12e eeuw (1180) de standerdmolen verschenen,
dit is een windmolen waarvan de kast kan draaien rond een spil (standerd). Wat is een
bovenkruier?

10.3 A

Koken is volgens velen een noodzakelijke vaardigheid; anderen zien er ook een kunstvorm
in. Voor het uitoefenen van de kookkunst gebruikt men zgn. kooktechnieken. Hoe heet
de techniek waarbij vlees wordt ingepakt met spek alvorens het snel en door middel van
droge hitte te braden?

B

Hoe heet de techniek van een mager stuk vlees, bijvoorbeeld rosbief doorrijgen met
dunne reepjes spekvet?

10.4 A

De stationsklok is van Zwitsers ontwerp en in een flink aantal Europese landen kort na
de 2de WO overgenomen. Bij al deze klokken loopt de secondewijzer zelfstandig en iets
sneller dan zou moeten, zodat op de hele minuut de wijzer even stil blijft staan. Hoeveel
seconden doet de secondenwijzer over één rondje?

B

Welke bedrijf betaalde de Zwitserse spoorwegen 17 miljoen om het ontwerp van de
klok te gebruiken?

10.5 A

In 1962 ging er een wet in werking die verbood een bepaald dier in te zetten voor
werkzaamheden. Over welk dier hebben we het hier?

B

Het is 50 jaar geleden dat de Slag bij Vlakke Hoek heeft plaats gevonden.Welk gebiedsdeel
werd toen door Nederland verdedigd?
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11.1 A In totaal kreeg de VVD afgelopen september de meeste stemmen, hoeveel stemmen
waren dit? (+ of – 5%)
B

De politieke partij: Partij NXD behaalde het minste aantal stemmen, hoeveel? ? (+
of – 5%)

11.2 A Onlangs ging de musical “Hij gelooft in mij” in première. In welk theater vond de
première plaats?
B

Chantal Janzen speelt de rol van Rachel Hazes, wie nog meer?

11.3 A De Major League Baseball (MLB) verbindt twee losse competities tot het hoogst
mogelijke honkbalniveau in Noord-Amerika. Hoe heten deze 2 losse competities?
B

De kampioen van de MLB is het team wat de World series wint, wie is de huidige
kampioen?

11.4 A De kiezers in de staten Washington en Colorado hebben in een referendum
legalisering van wiet goedgekeurd. Hoewel marihuana in sommige staten al als
medicijn gebruikt mag worden gebruikt, is het voor het eerst dat ergens in de VS
recreatief gebruik wordt toegestaan. Hoeveel gram mag men hier in bezit hebben?
B

En in Nederland?

11.5 A Welke hit had Cliff Richard in 1962, waarna later ook een TV-serie is vernoemd?
B

Noem minimaal 3 voetballers uit het EK-kampioensteam van 1988 die geboren zijn
in 1962?
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12.1 A Op 30 oktober 2012 sprak de Raad van Discipline (Amsterdam) uit dat een advocaat geschrapt
dient te worden van het tableau. Dit houdt in dat hij het beroep van advocaat niet meer mag
uitoefenen. Reden hiervoor was het niet melden aan de deken van de Amsterdamse Orde
van ontvangen contante betalingen boven de 15.000 euro, het stelselmatig niet behalen van
voldoende studiepunten en het voeren van een schimmige bedrijfsvoering. Over wie hebben
we het (voor en achternaam!)?
B

In 2001 leidden klachten over een advocaat tot een behandeling door de Raad van Discipline.
Deze klachten betroffen te hoge rekeningen, misleiding en wantoestanden op zijn kantoor.
In het hoger beroep tegen die beslissing oordeelde het Hof van Discipline in juni 2006 dat
deze advocaat moest worden geschrapt van het tableau. Familielid van de advocaat onder A,
maar wie wordt hier bedoeld (voor en achternaam!)?

12.2 A De voormalige Van Nellefabriek aan de Delfshavense Schie in Rotterdam geldt als een van
de voornaamste industriële monumenten in Nederland.Van wie was het ontwerp?
B

Er zijn in Nederland, België en andere landen meerdere stichtingen die zich inzetten voor
het behoud van industrieel erfgoed. In welke organisatie zijn de Nederlandse stichtingen
verenigd?

12.3 A De UEFA-coëfficiënten zijn een hulpmiddel voor de Europese voetbalunie UEFA om op een
objectieve manier landen en clubs op sterkte te rangschikken.Voor de rangschikking van de
clubs maken ze gebruik van de clubcoëfficiënt. Welke club staat in deze rangschikking op
een eerste plaats?
B

Op welke ranking staat de hoogst geplaatste Nederlandse club en welke club is dit?

12.4 A Het Nederlandse hof is de hofhouding van de koning of koningin van Nederland. Hoe wordt
deze Koninklijke hofhouding tegenwoordig formeel aangeduid?
B

Uit welke twee afdelingen bestaat deze?

12.5 A Op 16 juni dit jaar vierde we het 50-jarige priesterschap van een voormalig bisschop van
Breda. Wie was deze bisschop?
B

Het is 50 jaar geleden dat er tijdens een vergadering in Rome gestart werd met de
modernisering van de katholieke kerk. Onder welke naam is deze bisschoppelijke vergadering
bekend?
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