Pubquiz 2022 | Feestcommissie Jutrijp-Hommerts
Ronde 01: Opwarmronde | 10 diverse vragen. 2 punten per goed antwoord
01: Aangezien dit ook een spel is, beginnen we met een vraag over een ander
spel, namelijk sjoelen. Ik wil graag weten hoeveel sjoelschijven er zijn?
02: Dit jaar is het 30 jaar geleden dat de Bijlmer-ramp plaatsvond. Een Boeing
747-vrachtvliegtuig, stortte neer op een aantal flats in de Amsterdamse wijk
met 43 doden tot gevolg. Het vliegtuig was van de maatschappij El-Al. Uit welk
land kwam deze maatschappij?
03: Een stukje geografie. Wat is de hoofdstand van Canada?
04: Welke Nederlander schilderde in 1985 de aardappeleters?
05: In het leven zijn er maar een paar dingen zeker. Je betaald belasting en met
kerst zijn alle 455 delen van Home Alone op de televisie te zien. In deze
filmreeks vergeet de familie altijd het kind Kevin. Wat is de achternaam van
deze familie in de Home-Alone reeks?
A: McAnzie B: McOrner C: McCallister

06: De kreeft staat bekend als een delicatesse. En vaak is er ook kritiek op de
ruwe manier van het bereiden in kokend water. Maar hoe veel poten heeft een
kreeft eigenlijk inclusief de scharen?
07: Roulette is een kansspel waarin een balletje in een tegengesteld draaiende
cilinder wordt gegooid. Wat is het hoogste cijfer op een roulettetafel?
08: Hoeveel restaurants met 3 Michelin sterren telt Nederland?
09: De Quote 500 is een lijst van de vijfhonderd rijkste Nederlanders, jaarlijks
uitgegeven door het zakenblad Quote. Aan welk bedrijf is de nummer één van
2022 gelinkt?
10: Wat is de naam van het populaire online concert met veel bekende
Nederlandse artiesten dat in coronatijd gratis te bekijken was via YouTube en
massaal werd bekeken.
Einde van de eerste ronde

Ronde 02: Geschiedenis Vijf vragen (2 punten per juist antwoord)
11: Napoleon Bonaparte was een Frans generaal en dictator tijdens de laatste
regeringen van de Franse Revolutie. Op welk Frans eiland werd hij geboren?
A: Corsica

B: Île de Porquerolles

C: Port Cros

12: Hij was een Duits denker die de filosofie, de economie, de sociologie en de
journalistiek sterk heeft beïnvloed. Hij schreef het boek “Das Kapital” en leefde
rond 1800. Naar wie ben ik op zoek?
13: John F Kennedy werd in 1963 beschoten terwijl hij door de stad rond reed
in een open cabrio. In welke Amerikaanse staat gebeurde dit?
14: Welke Spaanse schilder is heel bekend geworden door zijn schilderijen van
smeltende klokken?
15: Wie was van 2009 tot en met 2017 vice-president van de Verenigde Staten
onder president Barack Obama?
A: Joe Biden B: Kamala Harris C: Mike Pence
Dit was de laatste geschiedenisvraag. We gaan nu eerst de briefjes inleveren.
Dan gaan we vervolgens snel door met de eerste muziekronde

Ronde 03: Muziekronde 01: Tien vragen. Jullie kunnen maximaal twee punten
per juist antwoord verdienen. We hebben van de 60’s tot de zero’s elke
periode twee nummers, willekeurig. Ik welke volgorde zeg ik uiteraard niet.
Jullie krijgen één punt als jullie enkel de titel of artiest/band juist raden, en
twee punten als jullie de hele mikmak raden.
Vraag 16 tot en met 25.
Ronde 04: Recent in het nieuws
Vijf vragen over gebeurtenissen niet al te lang geleden. Per vraag zijn er twee
punten te behalen. Behalve voor de laatste vraag, daar zijn meer punten voor
te scoren. Maar dat horen jullie straks wel.
26: In februari van dit jaar vond er in Amsterdam een gijzeling plaats die
urenlang duurde. Ik welke winkel vond de gijzeling plaats?

27: In april won de Emmanuel Macron de Franse verkiezingen. Hij versloeg zijn
rivaal met 58% en kan daarmee beginnen aan een tweede ambtstermijn van
vijf jaar. Wie was de opponent van Macron?
28: De boerenprotesten tegen het stikstofbeleid worden voornamelijk
georganiseerd door twee partijen. Dat zijn namelijk Agractie, en dan de vraag,
welke partij nog meer?
29: De Nederlandse versie van het weekblad Donald Duck viert in 2022 een
mijlpaal. Hoeveel jaar bestaat het blad A: 50 jaar B: 70 jaar C: 90 jaar
30: De 25e bondfilm, No Time To Die kwam niet al te lang geleden uit. Daniel
Craig vertolkt hierin voor het laatst James Bond. Jullie krijgen één punt per
bond-film waarin Daniel Craig ook in speelde als het hoofdpersonage. No Time
To Die telt niet mee. Het zijn er totaal vier.
Einde van de vierde ronde
Ronde 05: Tweede muziekronde. Beter goed gejat dan slecht bedacht. Dat is
het motto van veel Nederlandse artiesten. Heel veel bekende Nederlandse
nummer zijn gewoon overgenomen uit het buitenland. Nederlandse tekst
eroverheen, en je hebt een hit.
Ik laat jullie straks vijf buitenlandse nummers horen. Jullie mogen raden hoe de
Nederlandse versie heet van het nummer. Jullie kunnen twee punten behalen
als jullie de Nederlandse titel raden. Artiest is onbelangrijk.

31. Een heel oud nummer. Gemaakt door Jaques Brel in 1964. De
Nederlandse versie is iets nieuwer en kwam uit in 1997.
32. De volgende is van Riccardo Fogli en heet Storie di tutti i giorni.
Dit is niet zo’n moeilijke volgens mij.
33. De volgende is wederom Italiaans. De Nederlandse hit komt uit
2009.
34. Lang scho nimmer g'sehn. Dit Duitse nummer vormde de
inspiratie voor een hele bekende Nederlandse hit uit 1984.

35. En de laatste voor de pauze. Even een makkelijke om toch met
een goed gevoel die pauze in te gaan. Blijf nog wel even zitten tot de
briefjes zijn opgehaald.
Ronde 06: Sportronde
Tien sportvragen waar veel te scoren valt. Twee punten per juist gegeven
antwoord.
36: In een zinderende ontknoping van het Formule 1 seizoen van vorig jaar
pakte Max Verstappen de wereldtitel door Lewis Hamilton in de laatste ronde
van de race in te halen. Wie eindigde die race achter Verstappen en Hamilton
op de derde plaats?
37: Hoe heet het hulpmiddel om bij golf makkelijker een golfbal af te slaan?
38: Engeland, Schotland, Ierland en Wales zijn er al vanaf de start bij.
Tegenwoordig doen ook Frankrijk en Italië mee. Hoe heet het belangrijkste
rugbytoernooi van het noordelijk halfrond?
39: Hoe noemen we het topje van een biljartkeu, dat men bijna na iedere stoot
krijt?
40: Over welke afstand wordt een marathon gelopen? Dus hoeveel kilometer.
41: Slechts vier wielrenners wonnen de Tour de France vijf keer. Noem er één
van. Lance Armstrong tellen wij niet goed want zijn zeges zijn hem afgepakt
vanwege dopinggebruik.
42: Over welke Amerikaanse atleet gaat de Netflix-documentaire “The Last
Dance”?
43: Indrukwekkend is het zeker, en ook best gevaarlijk. Het is een vorm van
sleeen waarbij de sporter op de buik liggend met het hoofd vooruit op de slee
naar beneden glijdt. Meestal wordt de sport beoefend op een bobsleebaan en
er worden snelheden tot 145 km per uur behaald. Hoe heet deze sport?
44: Hoe noemen we in de paardensport een hindernis welke bestaat uit twee
achter elkaar liggende horizontale balken van gelijke of oplopende hoogte?
45: Een makkelijke vraag om deze ronde af te sluiten. Maandag begint voor het
Nederlands elftal het WK-voetbal. Welke drie landen treft Nederland in de
poulefase?

Ronde 07: Film en tv
De volgende vijf vragen zijn gerelateerd aan televisie en film. Tijdens de
coronaperiode hebben Nederlanders meer dan ooit naar de beeldbuis gekeken.
Deze vragen zullen dus ook vast geen problemen gaan opleveren.
46: “Niet te bekijken” en “misselijkmakend” maar toch de beste nieuwkomer
op Netflix van 2022. De reeks vertelt het verhaal van een seriemoordenaar in al
zijn gore details en verdeelt recensenten én kijkers. Over welke Ameriaanse
seriemoordernaar gaat deze serie?
47: Op de foto zien we de geadopteerde zoon van Betty en Barney Rumble uit
de animatieserie de Flinstones. – Wat is zijn naam?
48: Het was jarenlang een van de meest populaire Engelse comedyseries,
Schone Schijn. En ook in Nederland werd de serie enorm populair. Wat is de
naam van de vrouw des huizes uit de serie? Op de spelling zullen wij een oogje
dicht knijpen.

49: Het programma wordt hevig bekritiseerd en mist ook een ander belangrijk
aspect, namelijk kijkcijfers. Hoe heet de nieuwe serie van Linda de Mol over
een talkshow?
50: Het is weer de tijd van verlanglijstjes en schoentjes zetten, en natuurlijk Het
Sinterklaasjournaal. Elk jaar weer gaat er iets vreselijk mis en is het allemaal
maar de vraag of het Sinterklaasfeest wel door kan gaan. Hoe heet de boot die
elk jaar arriveert tijdens de landelijke intocht? Waarom was er dit jaar paniek
bij de kijkers van het sinterklaasjournaal?

Ronde 08: Muziekronde 03
De laatste muziekronde. Tien vragen. Jullie krijgen elke keer een
geluidsfragment te horen. Voor het fragment of er na stel ik hier een vraag
over. Er zijn twee punten per goed antwoord te verdienen.
51: Hij is één van de meest invloedrijke artiesten in de moderne
muziekgeschiedenis. The Rolling Stones noemden zich naar zijn nummer “Rollin

Stone”, artiesten als Eric Clapton, Led Zeppelin, AC/DC en The Beatles coverden
zijn nummers of vernoemden hem letterlijk in hun songs. Wie horen wij hier?
MUZIEKFRAGMENT
52: MUZIEKFRAGMENT--- Jullie hoorden een wereldhit van Dire Straits. Maar
op welk album uit 1996 stond dit nummer. De naam van het album is tevens
een andere wereldhit van de band.

53: Beste Zangers is een Nederlands televisieprogramma dat wordt
uitgezonden door de AVRO-TROS. In iedere aflevering staat één zanger
centraal, voor wie iedere andere zanger een lied heeft uitgekozen om te
zingen. Het programma loopt al sinds 2009. We gaan eerst luisteren naar een
muziekfragment van afgelopen seizoen. MUZIEKFRAGMENT--- De vraag: Welke
zanger coverde hier het origineel van Nielson?
54: MUZIEKFRAGMENT--- Jullie hoorden Love is All van Roger Glover. Zijn
bekendste solonummer. Hij speelde hiervoor vier jaar lang als bassist voor een
hele bekende Britse hardrockband, tot hij eruit gekickt werd. Welke band was
dit?
55: Smartlap is een benaming voor het levenslied en dan vooral voor die
vormen van het levenslied waarin een larmoyante geschiedenis wordt verteld.
Welke smartlap-artiest horen wij hier? MUZIEKFRAGMENT
56: MUZIEKFRAGMENT -- Take me down to the paradise city, Where the grass
is green and the girls are pretty. Guns N' Roses met Paradise City hoorden jullie
zojuist. De vraag, uit welk land komt deze rockband?
57: Nummers over mensen die er niet meer zijn, er zijn talloze voorbeelden. Zo
ook het nummer wat jullie zo horen. Over welke Amerikaanse acteur, hij kwam
om bij een auto-ongeluk, is dit nummer gemaakt? MUZIEKFRAGMENT

58: We gaan eerst luisteren naar een liedje, dan komt de vraag….
MUZIEKFRAGMENT. In het refrein van Mambo nr 5 passeren 7 meisjesnamen
de revue. Noem ze allemaal.
59: In 1971 scoorde John Denvert een wereldhit met dit nummer….
MUZIEKFRAGMENT… Het nummer bleek dusdanig populair dat het in 2014
werd toegevoegd aan de officiële volksliederen van welke Amerikaanse staat?
60. En de laatste muziekvraag. Het nummer wat jullie gaan horen is geschreven
door Bouwewijn de Groot en Henk Westbroek. Maar wie zingt het?
MUZIEKGRAGMENT.

Ronde 09: Algemene vragen
De laatste ronde van de Pubquiz 2022. Per juist antwoord zijn er nog twee punten
te behalen. Dit zijn nog tien vragen over uiteenlopende onderwerpen. Na deze
ronde gaan we uiteraard alles nakijken en komen we in de pauze van de
livemuziek terug met de uitslag. Allen nog éénmaal heel veel succes.
61: Welke gemeenschappelijke smaakmaker, of ingrediënt hebben de drankjes
Sambuca, Absint, Raki en Ouzo?
62: Er bestaan een verschijnsel waarbij een slachtoffer sympathie krijgt voor de
dader. Bijvoorbeeld in het geval van mishandeling of een gijzeling. Dit
syndroom is vernoemd naar een Europese hoofdstad? Welke stad
63: We duiken ook de natuur nog even in. We zoeken de naam van een plant
waarvan er in Nederland twee soorten leven. Namelijk de gewone, en de
reuze. De plant kan schade toebrengen aan de huid en aan de ogen omdat het
sap sterk fototoxisch is voor mensen. Aanraking met de plant kan rode
jeukende plekken, blaren en zwellingen veroorzaken. Welke plant zoek ik?

64: Dat Gelderland de grootste provincie is van Nederland, was bij de meesten
van jullie waarschijnlijk wel bekend. Maar welke provincie telt de meeste
inwoners?

65: In 1902 werd in Sneek het suikerwerkbedrijf Tonnema opgericht. Dat
maakte pepermunt voor diverse afnemers in verschillende kwaliteiten en
smaken. In de jaren twintig verliet men die opzet en koos voor een strak merken kwaliteitsbeleid. In 1922 werd het eigen merk geproduceerd. Wat is de
naam van dit merk?
66: Sinds welk jaar mag er niet meer worden gerookt in de Horeca?
67: Wifecarrying is een sport waarbij mannen vrouwen op hun rug dragen en
zo snel mogelijk over een parcours moeten rennen. Deze sport wordt vooral in
Finland en de VS beoefent. Hoeveel kilo moet de vrouw minimaal wegen bij
deze sport? A: 49 kilo B: 59 kilo C: 69 Kilo
68: Hoe je businessmodel totaal om zeep kan zijn door één voorval. Op 20
september 2018 overkwam het de producent van deze karretjes. Toen kwamen
4 kinderen bij een spoorwegovergang om het leven, toen het de begeleider van
hun kinderdagverblijf niet lukte om met deze badkuip op wielen te remmen.
Wat was de naam van deze kar?
69: Hoe heet de slaapstoornis waarbij mensen slecht slapen omdat de
ademhaling steeds stopt. Soms wel tientallen keren per uur.
70: Waar ben ik naar op zoek? ……. Het is een ander woord voor mét klem
aansporen, je vind ze in het heelal, en een paard heeft ze ook?
Dit was de Pubquiz 2022. Iedereen ontzettend bedankt voor het meespelen.
En zoals gezegd halen we nu eerst de formulieren op en komen we straks
terug met de prijsuitreiking
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