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A

Dit jaar bestaat de Afsluitdijk 75 jaar. De waterkering loopt van Den Oever op het
voormalige eiland Wieringen (Noord Holland) naar Zurich (Friesland) en is 32
kilometer lang. Wie was de ontwerper van de Afsluitdijk?

B

Hoe heet de persoon die als eerste over de juist gesloten dijk naar de andere kant
liep?

A

Hergé, dit jaar 100 jaar geleden geboren, pseudoniem van Georges Remi was een
Belgische striptekenaar. Als je de initialen van zijn naam omdraait (R G) en op z'n
Frans uitspreekt, klinkt dat als er géé wat je in het Frans kunt schrijven als Hergé.
Wat is zijn bekendste creatie?

B

Wat is het beroep van deze creatie?

A

Onlangs stierf op 92-jarige leeftijd Florentine Heubel. Van wie was zij weduwe?

B

Wat was haar bijnaam?
Hoeveel rechthoeken zitten er in één helft en
hoeveel vierkante meter is het speelveld?

A

B

1.5
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Hoeveel veertjes zitten er op een badmintonshuttle?

A

Hoeveel brouwerijen telt Breda
momenteel?

B

Van welke gistingsoort is dit bier (Hoge,
lage of spontane gisting?

C

Wat is het percentage volume alcohol?
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A

Bij een aardbeving of een evenwijdige afschuivingbreuk stuwt de druk een deel van
het land omhoog terwijl een ander deel naar beneden zakt. In de geologie noemt
men het hogere deel een horst. Hoe noemt men de laagte?

B

Een aardbeving vindt op een bepaalde diepte onder het epicentrum plaats. Hoe heet
deze plaats onder het epicentrum?

A

Steeds meer kranten stappen over op het halfformaat, omdat het handiger is,
toegangkelijker en veel overzichtelijker. Het formaat past in een tijd en wereld die
steeds sneller en mobieler wordt, en meer en meer visueel is ingesteld. Wat is de
naam van dit formaat?

B

Nederland is een vierde gratis krant rijker. Wat is de naam van deze laatst
bijgekomen gratis krant?

A

Al jaren wordt door het blad Quote de top 500 van rijkste Nederlanders gemaakt.
Welke familie staat hierin op nummer2?

B

Deze familie op nummer 1 heeft zijn vermogen verdiend met de C&A winkelketen,
waar staan de letters C & A voor?

A

Dit jaar heeft De Heul het toneelstuk 'Ik wil Mjoessof spreken' gespeeld, de vraag is
nu: Waar heeft Mjoessof zich tijdens het toneelstuk verstopt?

B
2.5

A

Welke type bier is dit?

B

Van welke gistingsoort is dit bier (Hoge,
lage of spontane gisting?

C

Wat is het percentage volume alcohol
van Guinness Special Export Stout?
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A

De gloeilamp ligt enigszins onder vuur, zij zou teveel energie vreten/verliezen, want
95% van de energie gaat verloren in de vorm van warmte. Als alternatief wordt vaak
de LED genoemd. A: Waar staan de letters LED voor?

B

Wie ontdekte reeds halverwege de jaren 1920 dat diodes licht uitstraalden als er
stroom doorheen werd gestuurd?

A

Welke criminele organisatie is bekend geworden door de overvallen op de Delhaize
supermarkten?

B

Onder welke naam is de Japanse evenknie van de maffia bekend?

A

In 2005 is er een verkiezing gehouden voor het mooiste Brabantse woord. Welke
woord is verkozen tot mooiste van Brabant?

B

Waarvan is dit woord afgeleid?

A

Er zijn verschillende manieren om kinderen veilig mee te nemen in de auto. De
bekendste daarvan is de autogordel. Kinderen mogen pas vanaf een bepaalde lengte
vervoerd worden met de autogordel om. Vanaf welke lengte is dit?

B

Totdat kinderen deze lengte bereikt hebben zijn er 3 andere manieren om ze veilig
mee te nemen in de auto. Noem deze 3 manieren.
A

Aan welke haven heeft deze brouwerij
gestaan?

B

Van welke gistingsoort is dit bier (Hoge,
lage of spontane gisting?

C

Wat is het percentage volume alcohol?
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A

Het Atomium is een monument in het Heizelpark in Brussel. Afgelopen jaar werd het,
na een twee jaar durende opknapbeurt, officieel heropend. Het gebouw, dat
ontworpen is door architect André Waterkeyn, is bekleed met roestvrij staal. Hoeveel
bollen telt het Atomium?

B

Wat beeld het monument uit?

A

Geef van de volgende Nederlandse criminelen de bijnaam:
Willem van Boxtel; Klaas Bruinsma; Willem Holleeder; Arie Olivier; Johan Verhoek

B

Holleeder is vooral bekend geworden als één van de Heineken-ontvoerders. Als
inspiratie voor deze ontvoering door Holleeder en companen, werd de ontvoering van
een andere Nederlandse miljonair in 1977 gebruikt. Welke persoon werd toen
ontvoerd?

A

Welke bekende Belgische televisie opa stierf dit jaar? Noem zijn koosnaam!

B

Welke bekende Australische dierentuin directeur overleed vorig jaar tijdens het
maken van opnames van roggen?

A

Een bekende smartlappen artiest is Vader Abraham. Hij startte als helft van het Duo
X, en ging later solo verder. Hij schreef onder z'n echte naam Pierre Kartner ook veel
liedjes voor anderen maar ook voor zichzelf. Onlangs schreef hij een lied ter
gelegenheid van de opening van de nieuwe haven van Breda. Wat is de titel van dit
nummer ?

B

Welk nummer van Vader Abraham heeft Chanson de la Vie op haar repertoire ?
A

Welke type bier is dit?

B

Van welke gistingsoort is dit bier (Hoge,
lage of spontane gisting?

C

Wat is het percentage volume alcohol?
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A

De stelling van Pythagoras is waarschijnlijk de bekendste stelling in de wiskunde. De
stelling dankt zijn naam aan de Griekse wiskundige Pythagoras en zegt iets over de
relatie tussen de rechthoekszijden en de schuine zijde van een rechthoekige
driehoek. In een rechthoekige driehoek (a,b,c) zijn de zijden a en b de
rechthoekszijden. Hoe noemt men de schuine zijde (c )

B

Waar en in welk jaar is Pythagoras geboren?

A

In 1492 werd Amerika ontdekt, wie deed deze ontdekking?

B

Later kwamen geschiedkundige er achter dat mogelijk al omstreeks het jaar 1000
Amerika al ontdekt werd door de Vikingen, welke Viking mag deze ontdekking op zijn
naam schrijven?

A

In mei 2006 werden van bekende wielrenners (Jan Ullrich, Ivan Basso) bij de
Spaanse sportarts Eufemiano Fuentes, ingevroren zakjes gevonden. Wat zat er in
deze zakjes?

B

Onder welke naam staat de actie van de Spaanse politie in deze uitgebreide doping
zaak bekend?

A

Op 25 november was het Nederland kampioenschap sjoelen voor teams in Arnhem.
Helaas zijn wij als sjoelclub niet door de voorrondes gekomen. Welk team werd wel
kampioen in Arnhem?

B

Hoe wordt het spel sjoelen in Duitsland genoemd?
A

Welke type bier is dit?

B

Van welke gistingsoort is dit bier (Hoge,
lage of spontane gisting?

C

Wat is het percentage volume alcohol?
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A

De kanaaltunnel, ook wel Chunnel genoemd, is een spoorwegtunnel onder Het Kanaal
tussen Frankrijk en Engeland. (De benaming Chunnel is een samentrekking van de
twee laatste woorden in de Engelse benaming The Channel Tunnel). Tussen welke
twee plaatsen loopt de tunnel?

B

Wat is de lengte van de tunnel (+/- 5 km)?

A

Welk album van U2 is genoemd naar de woestijnplant Yucca Brevifolia?

B

Welke sport wordt beoefend in de videoclip van Robbie Williams hit “She’s the one”?

A

In welk gedeelte van Amsterdam werd Johan Cruijff geboren?

B

Bij welke clubs heeft Johan Cruijff gespeeld?

A

Welke bekende Emmausganger stierf begin dit jaar in Frankrijk?
A

Welke type bier is dit?

B

Van welke gistingsoort is dit bier (Hoge,
lage of spontane gisting?

C

Wat is het percentage volume alcohol?
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A

De Dom van Utrecht is een markante gotische kerk in het midden van de stad. Zij
werd vanaf 1254 gebouwd als de kathedraal van het bisdom Utrecht en was gewijd
aan Sint-Maarten. De Domtoren is de hoogste kerktoren van Nederland en het
hoogste gebouw van Utrecht. De Domtoren wordt door een plein van de kerk
gescheiden. Bij het Domcomplex horen verder nog een kruisgang en een kapittelzaal.
Wat is de hoogte van de Domtoren?

B

Waarvoor wordt de kapittelzaal gebruikt?

A

Hoe heten de lijnen, die denkbeeldige rechte verbindingen door het landschap lijken te vormen en die
allerlei punten van belang met elkaar lijken te verbinden: menhirs, steenkringen, dolmens, hunebedden,
grafheuvels, heilige bomen, kerken, kloosters en andere bouwwerken (meestal Heiligdommen) zijn hierop
gebouwd.

B

Hoewel er geen wetenschappelijk instrument bestaat denken de mensen die in het bestaan van deze lijnen
geloven met een bepaald instrument deze te kunnen lokaliseren. Hoe heet dit instrument?

A

Op 21 juli 2007 zal in Engeland het laatste deel verschijnen van een boekenserie die
gaat over een opgroeiende tovenaar. Hoe heet de hoofdpersoon in deze boeken?

B

Noem de eerst zes delen (Nederlandse naam)uit deze boekenserie

A

Sinds 1932 bestaat DAF. Vanaf 1949 krijgt de afkorting DAF een andere betekenis als de broer van Huub
{Wim} ook in het bedrijf deelneemt. Dankzij het technisch vernuft van de broers rolt er naast de bekende
DAF vrachtauto, in 1958, het eerste dafje met tweecilinder viertaktmotor en variomatic van de band {het
pientere pookje}. In 1975 werd de personenauto-tak van DAF verkocht aan het Zweedse VOLVO. Na een
overname van Britisch Leyland in 1987 en een faillisement in 1993, wordt na een doorstart als DAF Trucks
N.V., het oerhollandse bedrijf in 1996 overgenomen door het Amerikaanse PACCAR. Noem de oude
betekenis van de afkorting DAF?

B

Noem de huidige betekenis van de afkorting DAF?
A

Welke type bier is dit?

B

Van welke gistingsoort is dit bier (Hoge,
lage of spontane gisting?

C

Wat is het percentage volume alcohol is
de Trippel variant?
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A

Hoe heet het proces waarbij suikers worden omgezet in alcohol en koolzuur?

B

In welke vorm kan de levende bacterie Lactobacillus bulgaricus in de koelkast
worden aangetroffen?

A

Het verdrag van Rome werd 50 jaar geleden door o.a. Joseph Luns ondertekend. Wat
was er zo bijzonder aan deze ondertekening?

B

Van welke vereniging was Joseph Luns van 1933 tot 1936 lid?

A

Welke 7 wereldwonderen kennen we vanuit de oudheid?

B

Welke heerser had ruim 300 jaar voor Christus al deze wonderen in zijn Rijk
gehuisvest?

A

Hoe heetten de ouders van Willem van Oranje?

A

Welke type bier is dit?

B

Van welke gistingsoort is dit bier (Hoge,
lage of spontane gisting?

C

Wat is het percentage volume alcohol?
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A

Misschien is DAF wel het bekendste Nederlandse automerk, maar dit bestaat niet
meer. Noem 5 actieve Nederlandse automerken van personenwagens die momenteel
bestaan?

B

Één merk komt uit in de Formule 1, met welke twee rijders wordt er gereden?

A

Wat is een zwaluwstaart behalve de staart van een zwaluw?

B

Van welke twee Engelse woorden is “Smog” een samtrekking

A

Wat hebben de volgende personen Albert Einstein; Johan Cruyff; Bill Clinton; Jimi
Hendrix; John McEnroe; Julius Caesar; Kurt Cobain; Leonardo Da Vinci; Paul
McCartney met elkaar gemeenschappelijk?

B

Wat houdt het fenomeen ambidextrie in?

A

Aannemingsbedrijf A.Reniers houd zich de laatste jaren vooral bezig met het
restaureren en conserveren van oude gebouwen. Bijvoorbeeld de Zwanenhoeve in
Zevenbergen, welke gerestaureerd wordt, en het Mastboomhuis in Oud Gastel
(hiervan was op 22 mei jl. nog een reportage te zien bij Omroep Brabant) wat
geconserveerd wordt.
Wat is het grote verschil tussen restaureren en conserveren in de bouw?
De techniek van het conserveren komt overgewaaid uit Engeland.
Welke organisatie draagt de verantwoordelijkheid daar voor?

9.5

A

Welke type bier is dit?

B

Van welke gistingsoort is dit bier (Hoge,
lage of spontane gisting?

C

Wat is het percentage volume alcohol?
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A Behalve het produceren van banden beoordeelt Michelin ook restaurants. Welke 2 “3sterren restaurants” kent Nederland?
B Behalve sterren geeft Michelin ook een andere kwalificatie aan restaurants met een
een prijs/kwaliteitsmenu dat niet boven de € 34 gaat, wat meestal regionaal
gebonden is, wat geserveerd wordt door een bedrijf waar je alle dagen binnen kunt
lopen. Hoe heet deze kwalificatie?

10.2

A Zwarte leren jasjes; donker sluik half lang haar; "Gabba Gabba Hey" en "Hey Ho,
Let's Go"; punk en …… nu allemaal dood! Welke Amerikaanse band wordt hier
beschreven?
B In Engeland was in die zelfde periode en in dezelfde muziekstijl de band “The Sex
Pistols” vooral bekend. Hoe heette de manager van de Pistols?

10.3

A Wat hebben de volgende overleden artiesten met elkaar gemeen? Budy Holly; Ottis
Redding; John Denver; Steve Ray Vaughan; Aaliyah;
B Wat hebben de volgende overleden artiesten/sporters met elkaar gemeen? John
Belushi; Marco Pantani; Phil Lynott; Marilyn Monroe; Keith Moon

10.4

A Noem de 8 verschillende muziekstijlen die er officieel zijn?
Welke muzieksleutels zijn er, op welke lijn van de (vijflijnige) notenbalk bevinden
deze zich, wat geven ze aan en hoe zien ze eruit?

10.5

A

Welke type bier is dit?

B

Van welke gistingsoort is dit bier (Hoge,
lage of spontane gisting?

C

Wat is het percentage volume alcohol?
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A Iedere provincie kent een “commissaris van de Koningin”, behalve de provincie Limburg. Hier wordt voor
deze functionaris een andere titel gehanteerd. Hoe noemt men deze commissaris in Limburg?

B Welke andere rivier dan de Maas stroomt door Maastricht?
11.2

A We hebben het hele jaar door themadagen. Zo is 3 mei de “Dag van de
Persvrijheid”.Welke 2 landen delen de eerste plaats als het gaat om de meeste
persvrijheid in 2006?
B Ook 2 juni kent een thema, welke dag is het op 2 juni?

11.3

A In welk jaar is in Nederland de postcode ingevoerd?
B Wat zijn bestaande plaatsnamen met een postcode? Eenhuizen; Tweehuizen;
Driehuizen; Vierhuizen; Vijfhuizen; Zeshuizen; Zevenhuizen; Achthuizen;
Negenhuizen; Tienhuizen

11.4

A Volleybalvereniging SBO werd dit jaar door twee damesteams vertegenwoordigd in
de competitie. Hoeveel mogelijke SBO leden (baby's) zijn er de afgelopen competitie
geboren in de damesteams?
Hoeveel mogelijke SBO leden (baby's) zijn er bij de damesteams op dit moment nog
op komst?

11.5

A

Waar wordt dit bier gebrouwen?

B

Van welke gistingsoort is dit bier (Hoge,
lage of spontane gisting?

C

Wat is het percentage volume alcohol?

