
Ronde 01: Opwarmronde. Tien vragen om mee af te trappen. Niet te moeilijk en 

heel divers. Een punt per goed antwoord. Hier komt de eerste vraag;  

01. De eerste piramides werden rond 2575 Voor Christus gebouwd. Maar 

met wat voor soort steen werden piramides vaak gebouwd?  

02. De specht staat bekend als de vogel met de lange neus die op 

karakteristieke wijze holen in bomen hakt. In wat voor soort bomen doet de 

specht dit het liefst?  

03. Welke planeet is vernoemd naar de Romeinse godin van de liefde?   

04. Wat wordt bedoeld met de uitdrukking Hakuna Matata, bekend uit de 

film de Lion King? 

05. Nog een film-gerelateerde vraag. Welke James Bond film werd deels 

opgenomen in Nederland?  

 

 

06. Welke andere Europese taal naast Engels wordt er gesproken in 

Namibië?  

07. Een politieke vraag. Door wie worden de leden van de eerste kamer 

gekozen?  

08. Als een vliegtuig crasht wordt er altijd gezocht naar de zwarte doos. 

Hierop staan geluidsopnames en vluchtgegevens. Maar welke kleur heeft de 

zwarte door eigenlijk?  

09. Welke buurt won er in 2016 de meerkamp tijdens de dorpsfeesten? 

Dus niet afgelopen zomer, maar het jaar daarvoor.    

10. Hoe heet het bedrijf dat de veerdiensten naar Schiermonnikoog verzorgt?  

 

 

Dit was de laatste vraag van deze ronde. Briefjes graag inleveren bij de leden van de 

Feestcommissie! 



Ronde 02: Muziekronde 1, het intro/begin van welk nummer is dit? Jullie horen 

straks de eerste secondes van een muzieknummer. Aan jullie de opdracht om te 

raden om welk nummer het gaat. De titel van het muzieknummer is voldoende.  

11 t/m 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronde 03: De sportronde. Tien sport-gerelateerde vragen. Alle vragen zijn 

open vragen. We gaan snel naar de eerste vraag.  

21: De Oranjevrouwen wonnen afgelopen zomer het EK in eigen land. In de 

finale werd Denemarken met 4-2 verslagen. Wie maakte het eerste doelpunt 

voor Nederland?  

22: Op 9 februari 2018 beginnen de Olympische Winterspelen. In welk land 

worden deze spelen gehouden?  

23: Max Verstappen rijdt in de formule 1 met startnummer 33. Sinds dit 

seizoen doet er ook een Belg mee aan de formule 1. Namelijk Stoffel 

Vandoorne die rijdt voor het team van McLaren. Wat is zijn startnummer?  

24: Tijdens het EK volleybal van dit jaar schopte de Nederlandse dames het 

tot de finale. Deze werd verloren van Servië met 1-3. Maar van welk land 

was Nederland in de halve finale met 3-2 te sterk?  



25: Welke Russische tennisster en voormalig nummer één van de wereld 

won in oktober voor het eerst weer eens een toernooi na een 

dopingschorsing van meer dan een jaar.  

26: Dat voetbalster Sharida Spitse uit Sneek komt is waarschijnlijk voor 

iedereen hier wel bekend. Maar voor welke club komt deze oranje-leeuwin 

eigenlijk uit?  

27: Schaatsen is weer volop op televisie. Sven Kramer won begin deze 

maand de 5000 meter bij de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen. In 

Februari gaat hij uiteraard ook weer naar de Olympische winterspelen. Voor 

de hoeveelste keer gaat Sven Kramer naar de winterspelen?   

 

 

 

 

 

 

28: Welk American Footbal-team won in februari van dit jaar de 

Superbowl door de Atlanta Falcons met 34-28 te verslaan.  

29: Bij welke sport is Dustin Johnson de huidige nummer één van de 

wereld?  

30: Een pittige vraag om deze ronde mee af te sluiten. Op de Olympische 

Spelen in Rio 2016 waren er naast Sanne Wevers, Dorian Van 

Rijsselberghe en Anna van der Breggen nog tien Nederlandse 

individuele medaillewinnaars. Wie waren dat. Een punt per goed 

antwoord. 

 

Klaar? Lever het briefje in 

 

 

 



Ronde 04: De plaatjesronde. Jullie krijgen straks formulieren met tien 

plaatjes. Jullie krijgen drie formulieren. Op het laatste formulier kun je 

de antwoorden invullen.  

 

Deze kunnen wij niet Publiceren 

31 tm 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronde 05: Meerkeuzevragen. Ik stel straks vragen waarbij ik drie opties 

geef. Jullie hoeven alleen maar het juiste antwoord op jullie papier te 

omcirkelen, simpel.  

41: Hoeveel inwoners heeft Zimbabwe ongeveer? A: 7 miljoen B: 17 

miljoen C: 24 miljoen.  

42: Welke van de volgende bedrijven valt niet onder de vlag van 

Unilever? A: Dove B: Magnum C: Dreft 

43: Sinterklaas is vanaf vandaag officieel in Nederland. Vanmiddag 

kwam hij aan in Dokkum. In welke stad in de provincie Zuid-Holland 

was vorig jaar de intocht? A: Maassluis B: Leiden C: Spijkenisse.  

 

 

 



44: Verkleinwoordjes gebruiken we allemaal wel eens. Woorden als 

fietsje, autootje of boekje. Maar wie maken er meer gebruik van? A: 

Mannen B: Vrouwen C: Het is vrijwel gelijk 

45: Als de tempratuur een bepaald peil bereikt kun je je adem zien in de 

buitenlucht als je blaast. Vanaf welke temperatuur is dit het geval?  

A: 7 graden B: 5 graden C: 2 graden 

46: Wat was de koudste winter ooit in Nederland gemeten? A: de winter 

van 1788-89 B: de winter van 1962-63 of C: de winter van 1993-94.  

47: Wie van de volgende muzikanten overleed NIET in 2017? A: Tom 

Petty B: Adèle Bloemendaal C: Debbie Reynolds 

 

48: In welke maand van dit jaar was er een grote brand in een flat in 

London? A: Maart B: Juni C: Juli 

 

 

 

 

49: Wat is een nestel? A: De zijkant van een pen waarmee je de pen 

ergens aan kan laten haken B: Het scrollwieletje van een computermuis 

C: Het uiteinde van je schoenveter.  

50: En de laatste vraag. Welke dieren zaten in een “groen groen knolle 

knolle land”? A: kikkers B: katjes C: haasjes. 

 

De briefjes graag inleveren bij de leden van de Feestcommissie. Tot straks.   

 

 

 

 

 



Ronde 06: De tweede muziekronde. Jullie horen straks een 

muzieknummer. Ik wil graag de naam van de artiest of band en de naam 

van het nummer. Daarnaast wil ik dat jullie twee andere nummers 

opschrijven die ook uit het repertoire van deze artiest of band komen. Je 

krijgt een punt per extra titel die je juist opschrijft. 

 

We beginnen met een voorbeeld.  

 

Goede antwoord: André Hazes Jr. - Leef 

 

Dan moet je dus nog twee titels van Andre Hazes jr. erbij bedenken. 

Goed was dus bijvoorbeeld geweest als je: Wie kan mij vertellen en ik 

leef mijn eigen leven er bij had bedacht.  

 

Voor iedereen duidelijk? Dan gaan we naar het eerste nummer.  

 

51 t/m 60 

 

 

Ronde 07: Taalronde. Ik noem straks een zin op. En uit deze zin benoem 

ik een woord die de teams foutloos moeten opschrijven. Hoe simpel kan 

het zijn. Het eerste woord 

61: Door de taalbarrière konden de groepen toeristen elkaar moeilijk 

verstaan. Schijf op: taalbarrière.  

62: Om de crimineel tegen zichzelf te beschermen werd hij tijdelijk in 

quarantaine geplaatst. Schrijf op quarantaine. 

63: De man is best aardig maar is tevens zeer idiosyncratisch. Schrijf op 

idiosyncratisch.  = met een eigen, afwijkend karakter. 

64: De zwelling is zijn arm bleek naar meerdere onderzoeken in het 

ziekenhuis helaas pernicieus te zijn. Schrijf op pernicieus. =kwaadaardig. 

65: De laatste vraag van deze ronde is een zin die je helemaal moet 

opschrijven. Kies dus een taalvaardig iemand uit je team die kan 

meeschrijven. De zin komt uit het groot dictee der Nederlandse taal. 



65 vervolg: Hier komt de zin, let goed op:  

Sindsdien hebben we ongelooflijk veel geleerd: aanwensel, bespioneren, 

ge-sms’t en kippenragout kennen voor ons bollebozen geen trubbels 

meer, en ook uitentreuren, hawaïshirt of gestrest en een rock-‘n-

rolllegende in goeden doen spellen wij foutloos. 

 

De briefjes graag inleveren bij de leden van de Feestcommissie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronde 08: Afsluiter: Van alles wat 

Nog tien vragen over van alles en nog wat. Over zin en complete onzin. 

Doordenkertjes en andere flauwekul In deze ronde komt van alles 

voorbij.  

 

66: Wat is de naam van de hond in de tv-serie Family Guy? 

67: Het geluid van welk beestje kan tv-persoonlijkheid en botoxfabriek 

Marijke Helwegen voortreffelijk nadoen?   

68: Goed luisteren naar deze instinker: Amsterdam begint met een A en 

eindigt met een?  (Eindigt met een E)  

69: Hoeveel eilanden die meer dan 94 km oppervlakte hebben heeft 

Kroatië? Zijn dat er meer of minder dan 15?  

70: Hoeveel keer komt het cijfer 9 voor in de cijferreeks 0 tot en met 100? 

 



71: Luister goed: Het loopt hoe het wil maar het rent nooit. Het heeft een 

mond maar toch eet het niet. Het heeft een bed maar toch slaapt het niet. 

Wat is het? 

72: Nog een doordenkertje: Op welk dier kun je uitstekend fietsen?  

 

73: Om zijn testosteronspiegel op pijl te houden reed de Italiaan Mario 

Cipollini in 1999 de Tour de France met een foto van welk bekende 

Amerikaanse model op zijn stuur?  

74: Waarmee proeven vlinders? 

75: De laatste vraag van deze Pubquiz. Waarvoor staat de afkorting 

DAF?   

 

Lever het briefje in, wij gaan het nakijken en komen later vanavond bij jullie 

terug. Bedankt allemaal voor het meespelen! 


