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A

Welke Nederlandse balsport wordt gespeeld tussen twee parturen op een veld van 61
bij 32 meter en waarvan de belangrijkste wedstrijd in het jaar de Permanente
Commissie wordt genoemd?

B

Wanneer werd deze Permanente Commissie voor het eerst gespeeld?

A

Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog stuitten geallieerde troepen in
Oostenrijk op een zoutmijn met geplunderde kunstwerken. In deze collectie zat een
schilderij van een Nederlandse meester die geen enkele expert kon thuisbrengen. Een
onderzoek leidde naar een nachtclubeigenaar in Nederland. Omdat deze
nachtclubeigenaar de herkomst van het schilderij niet kon verklaren dacht men dat
hij een collaborateur was. In mei 1945 werd hij gearresteerd. Om onder een
mogelijke doodstraf uit te komen vertelde hij ze de waarheid maar hij werd niet
geloofd. Pas nadat hij in de gevangenis een andere vervalsing had gemaakt, werd hij
geloofd. Wie was de Nederlandse meester van wie een schilderij was vervalst?

B

Hoe heette deze “meester”vervalser?

1.3

A
B

Naar welke plaats gaat schrijver Jan Wolkers in de titel van een van zijn boeken?
Welke schrijver publiceerde een dagelijkse krantenkolom onder de naam Kronkel?

1.4

A

Sommige motors hebben één cilinder, bijvoorbeeld een grasmaaier. De meeste auto's
hebben meerdere cilinders; vier, of acht cilinders zijn het meest gebruikelijk. De
cilinders kunnen op drie verschillende manieren in de motor geplaatst zijn. Noem
deze 3 manieren?
Soms zijn we genoodzaakt iemand uit de baan te drukken, gewoon omdat we de
persoon in kwestie niet mogen of omdat deze dreigt te gaan winnen, iets wat ons
niet gegund is. Een autogordel is dan reuze handig, het voorkomt bloederige
taferelen en hij kan je opgestoken middelvinger nog zien. Deze gordel wordt
vergrendeld als er met een harde ruk aan getrokken wordt, zoals dus bij een botsing.
Het systeem is gebaseerd op de werking van een soort koppeling; welke koppeling?

1.1

1.2

B

1.5

A

Van welke artiest(en) is de afgebeelde
LP/CD hoes?

B

Wat is het release jaar van dit album?

C

In welke plaats is de foto genomen?
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A

Wat betekent het als er witte rook uit de schoorsteen op de Sint Pieter in Rome
komt?

B

De nieuwe paus heet Benedictus XVI. Wat was zijn naam voordat hij tot paus werd
gekozen?

A

In 1918 stierven er door een epidemie tussen de 20 en 40 miljoen mensen op de
wereld. Onder welke naam is deze epidemie bekend?

B

Waar lag de basis van het virus wat deze epidemie veroorzaakte?

A

Welke kledingmerk wordt tegenwoordig geassocieerd met rechts extremistische
skinheads?

B

In welke Limburgse plaats probeerde minister Verdonk rechts extremisten en
allochtonen met elkaar in gesprek te brengen?

A

Hoe is de puntentelling met het sjoelen?

B

Wat is maximaal haalbaar aan punten?
A

Van welke artiest(en) is de afgebeelde
LP/CD hoes?

B

Wat is het release jaar van dit album?

C

In 1990 beleefde dit album een revival
n.a.v. een heftige gebeurtenis in
Duitsland het jaar daar voor. Welke
gebeurtenis was dit?
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A

Welke wereldkampioen boksen, staakte in 1977 de strijd en vestigde zich als dominee
in Texas?

B

Wat is de verzamelnaam voor Japanse vechtsporten?

A

Een van de intelligentste vogelsoorten zijn de kraaiachtigen. Noem minimaal 5 vogels
die tot de kraaiachtigen behoren.

B

Welke roofvogel is het snelste dier ter wereld?

A

Als je eens goed naar wijnflessen kijkt zie je dat er bij verschillende flessen een diepe
“kuil” aan de onderzijde van de fles zit. Hoe heet deze “kuil”

B

Vooral bij champagne flessen is deze “kuil” dieper dan bij andere wijnflessen. Waar
dient deze “kuil” voor?

A

Het Nederlandse staatsbestel is democratisch en parlementair. Maar het is ook
monarchaal: het staatshoofd is een Koning. Het hedendaagse koningschap kan alleen
functioneren als het zich verbindt met de waarden van de democratie, maar wat
houdt het koningschap eigenlijk in? Wat doet koningin Beatrix, ze heeft twee
functies. Noem deze twee functies?

B

De traditionele begraafplaats van leden van het Huis Oranje-Nassau is de Nieuwe
Kerk in Delft. De eerste Oranje die na zijn overlijden in de grafkelder een laatste
rustplaats kreeg was Prins Willem van Oranje, in 1584. De hoeveelste was Prins
Bernhard?
A

Van welke artiest(en) is de afgebeelde
LP/CD hoes?

B

Wat is het release jaar van dit album?

C

Hoeveel weken stond dit nummer in de
Top 40?
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A

De boekenweek wordt mogelijk gemaakt door de stichting Collectieve Propaganda
van het Nederlandse Boek. De hoeveelste boekenweek was het dit jaar in 2005.

B

Wie schrijft het boekenweek geschenk in 2006?

A

Dit jaar is Heintje, krantenbezorger uit Langeweg, overleden. Hoe oud is hij
geworden?

B

In welk jaar is hij begonnen met de bezorging van het Midden/Moerdijkse Bode?

A

Op de plek van welke huidige Nederlandse plaats lag vroeger Dorestad?

B

In welke huidige Nederlandse provincie bevonden zich in de 11e eeuw de
Ommelanden?

A

Noem 5 motto's van de slikgatse Kemphanen met carnaval van de laatste 30 jaar?

A

Van welke artiest(en) is de afgebeelde
LP/CD hoes?

B

Wat is het release jaar van dit album?

C

Hoeveel optredens gaf deze artiest in
2003 in Ahoy?
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A

Met wie trouwde Michael Jackson in 1996?

B

Wat was de achternaam van Madonna bij haar geboorte?

A

Welke titel heeft de geestelijke bhoedistische leider die oorspronkelijk in de plaats
Lhasa (Tibet) resideerde?

B

Na de verovering van Tibet door de Chinese Volksrepubliek heeft deze bhoedistiche
leider een nieuwe verblijfplaats moeten zoeken. Wat is zijn huidige verblijfplaats?

A

Het verenigingsblad van de Badmoos is de “Badmoos Info”. Deze is voor iedereen in
te zien in café de Tempelier. Hoeveel jaar verschijnt deze “Info” nu al?

B

Wat is het hoofdonderwerp (de Kop) in de laatste uitgave?

A

Algemeen wordt aangenomen dat India de bakermat is van het badminton. Engelse
officieren introduceerden het spel in Engeland waarmede zij in India kennis maakten.
Het spel werd in India POONA genoemd, waarschijnlijk naar de stad Poona, die
ongeveer 50 kilometer van Bombay ligt. Hoe komt men aan de naam Badminton

B

Ondanks dat het spel in Europa al omstreeks 12e eeuw werd gespeeld, is het pas laat
een Olympische sport geworden. Sinds wanneer is het een Olympische sport
A

Van welke artiest(en) is de afgebeelde
LP/CD hoes?

B

Wat is het release jaar van dit album?

C

Veel nummers van deze artiest(en) zijn
geschreven door de “Glimmer Twins”.
Wie zijn de Glimmer Twins?
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A

Ieder jaar zijn er verkiezingen voor sportvrouw en sportman van het jaar. Behalve
deze twee zijn er nog twee verkiezingen. Welke ploeg won de prijs sportploeg van
het jaar 2004?

B

Wie werd de gehandicaptesporter van het jaar 2004?

A

Hoeveel jaar is Koningin Beatrix in functie?

B

Voordat Willem I koning van Nederland werd, kende we nog even “een Franse tijd”.
Voor deze Franse tijd behoorden de gewesten tot een republiek. Wat was de titel van
de leider van de republiek?

A

In welke oorlog werden er voor het eerst aan beide kanten mitrailleurachtige wapens
ingezet?

B

Wat voor een soort wapen was een blijde?

A

Het was een zwoele zomeravond in mei 2003 toen P.L. uit Z. naar sporthal de Waai kwam om training te
geven aan de dames recreanten. Toen P.L. de zaal binnentrad zag hij tot zijn verbazing dat er nog diverse
badmintonnetten op de grond lagen. Foeterend op de bendeleider van de Badmoos (A.F. uit Z.) begon hij
de rotzooi op te ruimen. P.L. herstelde zich snel na deze tegenvaller en begon een mooie training voor de
dames voor te bereiden. Vandaag was de dag aangebroken om nieuwe leerstof aan te bieden. Tegen
20:00u kwamen de dames huppelend en giechelend binnen om door P.L. te worden afgemat. Tot hun
stomme verbazing stelde Piet voor dat ze vandaag de schijnpenetratie gingen oefenen. Met name I.C. uit
L. viel achterover van zulke grofspraak van haar eigen trainer. Ze stelde daarom de vraag wat die
schijnpenetratie wel niet voor moest stellen. En of hierbij de kleren wel aan konden blijven. P.L. kon de
dames kalmeren en vertelde wat een schijnpenetratie binnen de volleybalwereld inhield.
Wat houdt een schijnpenetratie binnen volleytermen in?

B
6.5

A

Van welke artiest(en) is de afgebeelde
LP/CD hoes?

B

Wat is het release jaar van dit album?

C

Met welk nummer brak deze artiest in
Nederland door?
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A

Naar wie is de teddybeer vernoemd?

B

Welke nationaliteit had de uitvinder van de kubus van Rubik?

A

Tegen welk land begon Rusland op 30 november 1939 de “Winteroorlog” ?

B

Wie werd op 18 juni 1940 in Londen de leider van het comité van de vrije Fransen?

A

In welke plaats is Koninklijk Nederlands Metrologisch Instituut gevestigd?

B

In welke plaats is Koninklijk Metrologisch Instituut van België gevestigd?

A

De inwoners van Langeweg hebben in vier intensieve en vooral ook leuke avonden in
de periode juli tot en met oktober 2004 de inbreng geleverd voor het dorpsplan. Op
deze avonden is er op verschillende manieren gekeken naar het dorp. Zo is op zes
verschillende deelterreinen bekeken hoe het dorp er momenteel voorstaat en is
aandacht besteed aan de toekomst van het dorp, de gewenste situatie en
beschrijvingen van de visies en doelstellingen op de zes deelterreinen.
Noem deze deelterreinen?

B

Wat is de titel van het dorpsplan?
A

Van welke artiest(en) is de afgebeelde
LP/CD hoes?

B

Wat is het release jaar van dit album?

C

Op welke eilandengroep is deze artiest
begraven?
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A

Wie werd op het witte doek gespeeld door Kurt Russel, Henry Fonda, James Stewart
en Kevin Cortner?

B

Wat is de overeenkomst tussen Checter Gould en Warren Beatty?

A

Met welke sopraan bezong Freddie Mercury Barcelona?

B

Wat is de overeenkomst tussen de carrières van Sting, Mark Knopfler, Brian Ferry en
Ian Dury?

A

In het medailleklassement van de Olympische Spelen in Athene, eindigde Nederland
op een veertiende plaats. Hoeveel medailles heeft Nederland behaald?

B

Hoeveel gouden medailles behaalde Nederland?

A

Wat is de naam van de eenakter waarmee tv de Heul op 21 mei jl. deelnam aan de
laatste toneelactiviteit die werd georganiseerd in de Schakel te Zevenbergen?

B

Wie regisseerde deze eenakter?
A

Van welke artiest(en) is de afgebeelde
LP/CD hoes?

B

Wat is het release jaar van dit album?

C

Hun eerste grote hit “32 jaar” had als
naam “Sinds een dag of 2”. Welke DJ, die
jaren lang rond de avondspits een
dagelijks radio programma had, zorgde
voor de naamsverandering van het
nummer “Sinds een dag of 2”?

