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A

Hoe heet de ranch, waarop de familie Cartwright woonde in de televisie serie
Bonanza?

B

Met welke misdadige gebroeders heeft Lucky Luke veel te stellen?

A

Welk drukgebied vinden we normaal boven de Noordpool terug?

B

Waarom is dit drukgebied hier te vinden?

A

Wat was de bijnaam van het team van Manchester United wat 6 frebruari 1958
grotendeels bij een vliegtuig ongeluk om het leven kwam?

B

Begin jaren zestig speelde er in de Nederlandse hoogste competitie een elftal uit
Amsterdam wat de bijnaam de “Mosveld Baby’s” had. Over welke voetbalclub hebben
we het hier?

A

Welke bekende Amerikaanse film waarin Jack Nicholson de hoofdrol speelde is dit
jaar uitgebracht als toneelstuk?

B

Welke twee acteurs speelden in dit toneelstuk de hoofdrol?
A.

De naam van het land?

B.

De hoofdstad van het land?

C.

De oppervlakte in km2?

D.

De munteenheid in het jaar 2000?

E.

De naam van het huidige staatshoofd?
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2.4

2.5
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A

Hoe noemt men de gedroogde mest van zeevogels, die op onbewoonde eilanden en
klippen in de loop der eeuwen is opgehoopt?

B

Wie is de geestelijke vader van Alfred J. Kwak?

A

Wat is de wetenschappelijke naam voor een stapelwolk die hoger is dan dat ze breed
is?

B

Hoe noemt men de neerslag die verdampt voordat deze de grond bereikt?

A

Door wie is de open standaard voor draadloze verbindingen tussen apparaten op
korte afstand ontwikkeld?

B

Na welke Deense koning is deze techniek vernoemd?

A

"Stichting Emmaus Langeweg haalt al 35 jaar bruikbare spullen op in de regio
Geertruideberg, Breda, Oudenbosch en Willemstad. Bij hoeveel adressen zijn we het
afgelopen kwartaal geweest om deze welvaartrestanten op te halen? (Je mag er 50
naast zitten.)"

A.

De naam van het land?

B.

De hoofdstad van het land?

C.

De oppervlakte in km2?

D.

De munteenheid in het jaar 2000?

E.

De naam van het huidige staatshoofd?
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RONDE 3
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3.3

3.4

3.5
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A

Hoe heet de ranch, waarop de familie Cartwright woonde in de televisie serie
Bonanza?

B

Met welke misdadige gebroeders heeft Lucky Luke veel te stellen?

A

Welk drukgebied vinden we normaal boven de Noordpool terug?

B

Waarom is dit drukgebied hier te vinden?

A

Wat was de bijnaam van het team van Manchester United wat 6 frebruari 1958
grotendeels bij een vliegtuig ongeluk om het leven kwam?

B

Begin jaren zestig speelde er in de Nederlandse hoogste competitie een elftal uit
Amsterdam wat de bijnaam de “Mosveld Baby’s” had. Over welke voetbalclub hebben
we het hier?

A

Welke bekende Amerikaanse film waarin Jack Nicholson de hoofdrol speelde is dit
jaar uitgebracht als toneelstuk?

B

Welke twee acteurs speelden in dit toneelstuk de hoofdrol?
A.

De naam van het land?

B.

De hoofdstad van het land?

C.

De oppervlakte in km2?

D.

De munteenheid in het jaar 2000?

E.

De naam van het huidige staatshoofd?
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A

In welk boek beschrijft Reve op aangrijpende wijze de saaiheid die Nederland in de
naoorlogse jaren beheerste?

B

Hoe wordt de avond van de 31e oktober in de Verenigde Staten ook wel genoemd?

A

Wat is de Aurora Australis

B

Wat is de latijnse benaming van de tegenpool uit vraag a?

A

Welke Nederlandse kunstenaar is op 3 mei 2006 overleden?

B

Deze kunstenaar was grondlegger van een kunststroming eind jaren veertig van de
20e eeuw. De oorspronkelijke leden kwamen uit verschillende landen. Wie was de
Deense deelnemer?

A

Noem de namen van de drie zonen van Beatrix en Claus?
Roepnaam en doopnamen.

A

De naam van het land?

B

De hoofdstad van het land?

C

De oppervlakte in km2?

D

De munteenheid in het jaar 2000?

E

De naam van het huidige staatshoofd?
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RONDE 5
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
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A

Van welke Amerikaanse zangeres kwam in 1970 haar bekendste LP Pearl uit, terwijl
ze zelf intussen al aan een overdosis was overleden?

B

Welke afschuwelijke moordenaar teisterde de straten van White Chapel?

A

In welk jaar werd Uranus ontdekt?

B

Door wie werd Uranus ontdekt?

A

Dit jaar 900 jaar geleden ontstond het toonaangevende gewest het hertogdom
Brabant. Welke huidige provincies omvatte dit hertogdom?

B

Op welke datum werd 900 jaar geleden aan de graaf van Leuven de hertogstitel
verleend?

A

Door wie is het Smartlappenkoor opgericht?

A.

De naam van het land?

B.

De hoofdstad van het land?

C.

De oppervlakte in km2?

D.

De munteenheid in het jaar 2000?

E.

De naam van het huidige staatshoofd?
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6.1

6.2
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6.4

6.5

WWW.BADMOOS.NL

A

Wie heeft de revolver uitgevonden?

B

Welk rond schoteltje wordt mechanisch weggeworpen als kunstmatig doelwit voor
een hagelschutter?

A

Als het Suez-kanaal feestelijk wordt geopend krijgt een Italiaanse componist opdracht
om daar een opera voor te schrijven. In deze opera zit een Triomfmars, die nog altijd
veel door voetbalsupporters wordt gezongen. Hoe heet de opera?

B

Hoe heet de componist van deze opera?

A

In Nederland onderscheiden we als overheidsinstanties “het Rijk”, “de Provincie” en
de “gemeente”. Hoeveel gemeenten kent Nederland per 1 januarie 2006?

B

De verkiezingsuitslag in onze gemeente heeft tot een nieuwe coalitie geleid met
daarin oude en nieuwe wethouders. Wie zijn de vier huidige wethouders van onze
gemeente?

A

Van welk spel is het nederlandse Sjoelen afgeleid?

B

Van welke houtsoort worden de sjoelschijven gemaakt?
A.

De naam van het land?

B.

De hoofdstad van het land?

C.

De oppervlakte in km2?

D.

De munteenheid in het jaar 2000?

E.

De naam van het huidige staatshoofd?
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RONDE 7
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5
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A

Welke ziekte kwam vroeger bij zeelui veelvuldig voor door een chronisch tekort aan
vitamine C?

B

Welk Duits oorlogsschip was in de 2e wereldoorlog meestal in een Noors fjord te
vinden?

A

Reggae-muziek is genoemd naar ‘Do the Reggay’, een nummer van een man die ‘The
Godfather of Ska’ wordt genoemd. Hij heet Fred Hibbert en Bob Marley is in zijn band
begonnen. Hoe heet die band?

B

Hoe heet de zanger die in 1973 een hit heeft met het door Bob Marley geschreven
‘Stirr it up’. En jaar eerder had hij een hit met een eigen compositie: ‘I can see clearly
now’?

A

Waar stroomt een rivier achteruit over een waterval ?

B

Hoe hoog is de hoogste waterval ter wereld?

A

Op hoeveel plaatsen moet volgens de KNAF een autogordel gemonteerd zijn in een
cross auto?

B

Met wat voor bouten moeten deze bevestigd zijn, diameter en kwaliteit?
A.

De naam van het land?

B.

De hoofdstad van het land?

C.

De oppervlakte in km2?

D.

De munteenheid in het jaar 2000?

E.

De naam van het huidige staatshoofd?
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5
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A

Welke ontdekkingsreiziger wilde ale eerste een reis om de wereld maken om te
bewijzen dat de aarde niet plat was?

B

In welk huidig land lag vroeger de machtige handelsstad Carthago?

A

De ‘Bruiloftsmars’ komt uit een muziekstuk dat gemaakt is naar een toneelstuk van
Shakespeare. Hoofdrolspelers daarin zijn Puck en de Elfenkoningin. Hoe heet het
stuk?

B

Wie schreef de muziek?

A

Bovenop een rotsachtig eilandje tussen Normandië en Britannië dat de woeste baren
trotseert, staat het "Wonder van het Westen", een Benedictijnse abdij met in de
schaduw van zijn muren een dorp. Hoe heet dit?

B

Wat is het grootste nog bewoonde kasteel ter wereld?

A

Hoe oud moet je minimaal zijn om in het bezit te komen van een startlicentie van de
KNAF?

B

Wat is de maximale cylinderinhoud van de motor van hun auto in hun klasse?
A.

De naam van het land?

B.

De hoofdstad van het land?

C.

De oppervlakte in km2?

D.

De munteenheid in het jaar 2000?

E.

De naam van het huidige staatshoofd?
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9.1

9.2

9.3

9.4
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A

Bij welke winkels kon men in Nederland en Vlaanderen aan de gevels “gapers”
bewonderen?

B

Wat is in de heraldiek naast de roos de meest voorkomende bloemfiguur?

A

Fons Rademaker kreeg als eerste Nederlander een Oscar. Dat was voor de film ‘De
Aanslag’. Na hem wonnen twee andere Nederlandse films ook een Oscar. Welke films
waren dat?

B

Wie scoorden de enige Nederlandse doelpunten in WK-finales?

A

Bij welke kerkelijke gelegenheid roept de onderzoekende bisschop 'Habet' en
antwoorden de andere aanwezige bisschoppen: 'Deo Gratias!' ?

B

De koran is voor de moslim een handleiding voor het leven. Het is het woord van
Allah dat de engel Gabriël aan de profeet heeft geopenbaard. Hoelang heeft deze
openbaring geduurd?

A

Geef de juiste omschrijving van de bouwtermen: hondsoor, ezelsrug en paardenlul dit
zijn vaak gebruikte woorden in de bouwwereld.

A.

De naam van het land?

B.

De hoofdstad van het land?

C.

De oppervlakte in km2?

D.

De munteenheid in het jaar 2000?

E.

De naam van het huidige staatshoofd?
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RONDE 10
10.1
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A Tussen wie ging in 1573 de slag om de Zuiderzee?
B Welk winnend Eurovisie Songfestivallied doet aan Napoleon denken?

10.2

A Wat is het snelste dier ter wereld?
B Wat is het langzaamste zoogdier ter wereld?

10.3

A De provinciale weg N285 tussen het viaduct over de A16 en de verkeerslichten bij
Zevenbergen centrum (fase 1) gaat op de schop. De hele weg gaat eruit en er komt
een nieuwe beton/asfaltbaan. Hoe lang gaat fase 1 volgens de provinciale planning
duren?
B Ook wordt er in dit tracé een rotonde opgenomen, waar komt die?

10.4

A Hoeveelste was JCV 't zooike met de optocht in zevenbergen?
B Wie zitten er allemaal bij 't Zooike?

10.5

A.

De naam van het land?

B.

De hoofdstad van het land?

C.

De oppervlakte in km2?

D.

De munteenheid in het jaar 2000?

E.

De naam van het huidige staatshoofd?
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RONDE 11
11.1
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A Wie vond in 1938 de balpen uit?
B Uit welk land kwam deze persoon?

11.2

A De Dag van de Arbeid is een feestdag van de socialistische en communistische
arbeidersbeweging. De dag vindt elk jaar op 1 mei plaats. In welk land kent deze dag
zijn oorsprong?
B In welk jaar werd er tot de 1 mei viering besloten?

11.3

A Het boek "de da Vinci Code" is verfilmd, de premiere was afgelopen week. Hoe heet
de schrijver van dit boek.
B In het boek en de film is er veel aandacht voor het meesterwerk 'Het laatste
avondmaal'. Wie heeft dit geschilderd?

11.4

A Voor een beetje badmintonner is er geen alternatief voor de veren shuttle. Hoe komt
het dat de prijs het afgelopen jaar met meer 40 % is gestegen ?
B Op het WK is niet alleen gespeeld maar is er ook een vergadering geweest van de
Internationale Badminton Federatie. In deze vergadering is een belangrijke beslissing
genomen aangaande badminton. Welke wijziging gaat er plaats vinden ingaande
het nieuwe seizoen.

11.5

A.

De naam van het land?

B.

De hoofdstad van het land?

C.

De oppervlakte in km2?

D.

De munteenheid in het jaar 2000?

E.

De naam van het huidige staatshoofd?

