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Voorburg-Vliet

Onderwerp 1 - Aardrijkskunde
Vraag
1

Antwoord

Hoe heet deze kustvorm?
A: scherenkust
B: fjordenkust
C: kanaalkust
D: limankust
E: hafkust
Orden de volgende steden op hun ligging
van noord naar zuid : Helsinki, Reykjavik,
Sint-Petersburg, Stockholm
Tussen welke 2 landen ligt de langste
landsgrens op aarde

Scherenkust

4

Welk land grenst aan de meeste landen?

Rusland

5

Van welk eiland is dit de afbeelding?

Sulawesi

6
7
8

Van welk land is dit de afbeelding?
Van welk meer is dit de afbeelding?
Welk van de volgende
geologische/geografische begrippen
bestaat niet echt en heeft ook niet
bestaan?
Medocinobreukzone, Gondwanaland,
Baluchistan, Morenewal, Kanalenland
McDonaldeilanden, Zuid-Sandwicheilanden,
Wat zijn de vijf dwergstaatjes in Europa?

Mali
Balatonmeer
Kanalenland

2

3

9
10

Reykjavik, Helsinki, St-Petersburg , Stockholm

VS en Canada

Door welke drie Zuid-Amerikaanse landen
loopt de evenaar

Liechtenstein, Andorra, San Marino, Monaco,
Vaticaanstad
Brazilië, Colombia en Equador

Plaatjes:
Vraag 1

Vraag 5

Vraag 6

Vraag7

Onderwerp 2 - Afkortingen
Vraag/afkorting

Antwoord/staat voor:

1

HIV

humaan immunodeficiëntievirus
human immunodeficiency virus

2
3
4
5

WOZ
AVRO
BZK
UNICEF

Waardering Onroerende Zaken
Algemene Vereniging Radio Omroep
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
United Nations Children's Fund
(tot 1953: United Nations International
Children's Emergency Fund)

6

SABENA

Société Anonyme Belge d'Exploitation de la
Navigation Aérienne
(dus niet: Such A Bloody Experience, Never
Again)

7
8
9
10

SMS
GPS
LPG
RADAR

Short message service
Global Positioning System
Liquified Petroleum Gas
RAdio Detection And Ranging

Onderwerp 3 - Talen
Vraag

Antwoord

1

De meeste onder ons zullen weten dat
Nederlands een Germaanse taal is. Maar
wat voor talen zijn Catalaans, Oekraïens en
Bretons

Catalaans - Romaans
Oekraïens - Oost-Slavisch
Bretons -Keltisch

2

Wat zijn de 4 officiële talen in Zwitserland?

Duits, Frans, Italiaans en Reto-Romaans

3
4
5
6
7
8
9

10

In welke taal wenst men elkaar “Boldog uj
évet” (gelukkig nieuw jaar)?
Komen klikklanken voor in het Xhosa of in
het Zoeloe?
Wat zijn de drie meest gesproken talen ter
wereld? (Juiste volgorde)
Hoe heet het plat-Londonse dialect dat
Eliza Doolittle moest afleren?
Bij welk stadsdialect hoort “Aáchterlijke
gladióól?”
De Ikea-gids is het meest verspreide
drukwerk ter wereld. Maar wat is het meest
vertaalde?
Wat is de taal van de oorspronkelijke
bewoners van Nieuw-Zeeland?
Hoe wordt Japans geschreven
1: van links naar rechts, en dan van boven
naar beneden (dus als in het Nederlands)
2: Van boven naar beneden en dan van
links naar rechts
3: Van boven naar beneden en dan van
rechts naar links
4: 1 en 2 mogen allebei
5: 2 en 3 mogen allebei
6: 1 en 3 mogen allebei

Hongaars
Xhosa
1 – Mandarijn
2 – Engels
3 - Spaans
Cockney
Utrechts.
De Bijbel
Te Reo Maori

6: 1 en 3 mogen allebei

Onderwerp 4 - Sociale Media
Vraag

Antwoord

1

Uit hoeveel tekens mag een twitterbericht
bestaan

140

2

De Russische fotograaf Murad Osman
plaatst met #followme voor meer dan 2
miljoen volgers foto's van zijn vriendin. Op
welke social media platform doet hij dit?

Instagram

3

Hoe heet de applicatie die mensen anderen
foto's laat versturen die na enkele
seconden weer worden verwijderd?

Snapchat

4

Is het overgrote gedeelte van de gebruikers
van Pinterest man of vrouw?

Vrouw (80%)

5

Om interessante mensen op Twitter aan te
bevelen tweet men hun twitternaam met
de #FF. Waar staat FF voor?

Follow Friday

6

Welke video is met meer dan 2 miljard
“views” de best bekeken Youtube video
ooit?

Gangnam Style

7

Wat is de meest gevolgde vrouw “Kim” op
Instagram?

Kim Kardashian

8

Door welke bedrijf werd Whatsapp in 2014
overgenomen voor meer dan 20 miljard
dollar?

Facebook

9

Hoe heet dit teken # ?

Hash of Hashtag

10

Wat is de tweede grootste tijdsbesteding
op internet, na het gebruik van social
media?

Porno bekijken

Onderwerp 5 - Autologos
Vraag

Antwoord

Van welk automerk is dit het logo ?

Subaru

Van welk automerk is dit het logo ?

Chrysler

Van welk automerk is dit het logo ?

Hyundai

Van welk automerk is dit het logo ?

Lexus

Van welk automerk is dit het logo ?

Chevrolet

Van welk automerk is dit het logo ?

Suzuki

Van welk automerk is dit het logo ?

Honda

Van welk automerk is dit het logo ?

Lada

Van welk automerk is dit het logo ?

Maserati

Van welk automerk is dit het logo ?

Bentley

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Onderwerp 6 - Helden
Toelichting: Helden redden de mensen van monsters. Maar welke held versloeg welk
monster? Je krijgt 10 plaatjes van monsters te zien. Bedenk welk monster is afgebeeld
en noem vervolgens als antwoord de held die dat monster verslagen heeft.
Monster
(hoeft niet geraden te worden)

Antwoord

1

Hydra (van Lerna)

Hercules / Herakles / Heracles

2

Reus

Klein Duimpje

3

(Graaf) Dracula

Quincey Morris (Evt. aangevuld
met: Van Helsing, Seward, Morris
en Holmwood)

4

Jaws

(Sheriff) Martin Brody

5

Chimaera

Bellerophon / Bellerofon

6

Basilisk

Harry Potter

7

Medusa

Perseus

8

Sfinx

Oedipus

9

Draak

Sint Joris

10

Buitenaards wezen / Alien in The
War of the Worlds

Bacteriën

Vraag

Onderwerp 7 - Literatuur
Vraag

Antwoord

1

Wie won de AKO literatuurprijs van 2014
[met zijn grootse roman over de Eerste
Wereldoorlog]

Stefan Hertmans

2

Welke Nederlandse actrice speelde ‘Eva’ in
de gelijknamige film Turks Fruit van Jan
Wolkers?

Monique van der Ven

3

Wat is de naam van de hoofdpersoon uit de
Nederlandse klassieke Bildungsroman
“Karakter” uit 1938?

(Jacob Willem) Katadreuffe

4

Wie was de auteur van “Karakter”?

F. Bordewijk

5

Wat is de naam van de nimf die, achterna
gezeten door de verliefde Apollo, verandert
in een laurierboom [in Ovidius’
Metamorphoses]?

Daphne

6

Wie schreef “Het leven is vurrukkulluk”?

Remco Campert

7

Wat is de naam van de beeldschone vrouw
van de jaloerse moor Othello uit
Shakespeares gelijknamige toneelstuk

Desdemona

8

Wie is de auteur van ‘Misdaad en straf’, dat
ook onder de titel ‘schuld en boete’
verschenen is?

Dostojewsky

9

Wie is de auteur van het beroemde Duitse
gedicht ´Die Erlkönig?

Goethe

10

Wie schreef de roman ‘Les Particules
èlèmentaires’ (Elementaire Deeltjes) in
1998

Michel Houellebecq

Onderwerp 8 - Zintuigelijke ronde
Vraag

Antwoord

1

Welke vloeistof zit er in glaasje 1 ?

Tijmsiroop (hoestdrank)

2

Welke vloeistof zit er in glaasje 2 ?

ORS (rehydratievloeistof)

3

Welke vloeistof zit er in glaasje 3 ?

Kraanwater

4

Welke theesoort proeft u? (glaasje 4)

Rooibos

5

Welke theesoort proeft u? (glaasje 5)

Zoethout

6

Welk aperitief ruikt u ? (glaasje 6)

Port

7

Welk aperitief ruikt u ? (glaasje 7)

Sherry

8

Welke kruiden proeft u ? (glaasje 8)

Tijm

9

Welke kruiden proeft u ? (glaasje 9)

Rozemarijn

10

Welke kruiden proeft u ? (glaasje 10)

Peterselie

Onderwerp 9 - Breinbrekers
Vraag

1

Hoeveel stippen van de
vijf gestapelde
dobbelstenen zijn er niet
zichtbaar, wanneer je
van alle kanten naar de
stapel mag kijken?

2

In een kooi zitten kippen en konijnen. De dieren
hebben samen 35 koppen en 94 poten. Hoeveel
kippen en hoeveel konijnen zitten in de kooi?

3

Antwoord

34

23 kippen en 12 konijnen

Roomkaas
Wat staat hieronder?

4

5

Stel, de zijden van
onderstaand vierkant zijn
20 cm lang. Hoe groot is
dan de oppervlakte van het
grijze gedeelte?

Wat hoort er
logischerwijs op de
plaats van het
vraagteken te staan?

6

Maak het rijtje af:

1 5 17 ? 161

7

Maak het rijtje af: 1 3 6 4 8 10 20 18 ?

Totaal 400 waarvan 150 cm² grijs

97

53

(x3 +2)

36

(+2 x 2 – 2 x 2 + 2 x 2 – 2 x 2)

Feiten:
1: Alle piano’s zijn van hout
2: Piano’s en fluiten zijn muziekinstrumenten
3: Alle houten piano’s hebben een boekensteun
4: Sommige piano’s zijn zwart

8

Welke conclusie is juist:
A: Er zijn minder houten fluiten dan houten piano’s
B: Alle muziekinstrumenten kunnen verschillende
kleuren hebben
C: Er bestaan geen houten fluiten
D: Alle piano’s hebben een boekensteun
E: Als fluiten niet van hout zijn, hebben ze soms een
boekensteun
F: Er zijn meer fluiten dan houten piano’s

D

Feiten:
1: Alle jongens met bruine ogen kunnen met hun
oren klapperen
2: Sommige jongens met bruine ogen kunnen een
salto achterover maken
3: Jongens hebben blauwe, bruine of groene ogen

9

Welke conclusie is juist:
A: Alle jongens met bruine ogen die een
salto achterover kunnen maken kunnen met hun
oren klapperen
B: Alle jongens die een salto achterover
kunnen maken hebben bruine ogen
C: Jongens met blauwe ogen kunnen niet
met hun oren klapperen
D: Iedereen die met zijn oren kan klapperen
kan een salto achterover maken
E: Jongens met groene ogen kunnen soms
met hun oren klapperen
F: Jongens met groene of blauwe ogen
kunnen geen salto achterover maken.
Er zijn 10 zakken met elk honderd munten. In 9
zakken wegen de munten elk 10 gram, in 1 zak
wegen ze 11 gram.

10

Je hebt een weegschaal die op de gram af precies
weegt.
Hoe kun je, door in 1 keer één hoeveelheid munten
op de weegschaal te leggen, bepalen in welke zak de
zwaardere munten zitten. Je mag zoveel munten uit
zoveel zakken halen als je wilt.

A

Nummer de zakken 1 t/m 10. Neem uit zak
1 één munt. Uit zak 2 twee munten etc. en
leg deze met zijn allen (= 55 munten) op de
weegschaal. Als alle munten 10 gram zijn,
zouden al deze munten bij elkaar 550 gram
moeten zijn. Het verschil geeft het nummer
van de zak met zwaardere munten aan.

Onderwerp 10 - Water
Vraag

Antwoord

1

Hoeveel procent van het aardoppervlak is
bedekt met water ?

71%

2

In welke Nederlande stad is werelds
grootste Instituut voor Water Educatie
gevestigd?

Delft

3

Hoeveel water verbruiken we nu in
Nederland per persoon per dag?

120 liter per persoon per dag

4

Op welke dag in het jaar is het
Wereldwaterdag?

22 maart

5

Hoeveel mensen hebben het leven verloren
tijdens de watersnoodramp in 1953?

1836 mensen

6

Bij welke watersport is het meest gebruikte
attribuut de twintip” ?

Kitesurfen

7

Hoe hoog is het kookpunt van water op de
Mount Everest ?

69 °C

8

Door welk ander atoom zijn de
waterstofatomen in “zwaar water”
vervangen ?

Deuterium

9

Waar is het grootste zoetwateroppervlak ?

Kaspische zee

10

Waar wordt de slogan “eerst water, de rest
komt later” mee geassocieerd?

Brandwonden, verbrandingen

Onderwerp 11 - Aktualiteit
Vraag

Antwoord

1

Hoe heet de de Griekse partij die de verkiezingen van
Zondag 25 januari heeft gewonnen ?

Syriza

2

Wie is in het huidige kabinet vice premier en namens
welke partij?

Lodewijk Asscher , PvdA

3

Hoe heet de Nederlandse tekenaar van Charlie Hebdo, die op 7
januari j.l. acht van zijn collegas verloor door een aanslag?

Bernard Holtrop (Willem)

4

Jaarlijks komen wereld- en opinieleiders bijeen op grote
hoogte. In welk bergdorp gebeurt dit ?

Davos (World Economic Forum)

5

Welke NL kandidaat neemt het bij de verkiezingen voor een
nieuwe voorzitter van de wereldvoetbalbond FIFA op tegen de
gedoodverfde winnaar Sepp Blatter ?

Michael van Praag

6

Welke zanger bracht begin 2015 een ode aan Frank Sinatra op
zijn nieuwe album “Shadows in the Night”?

Bob Dylan

7

Welke twee dames plaatsten zich voor de finale van het
enkelspel op de Australian Open in 2015?

8

Van welke schilder toont het Rijksmuseum in Amsterdam
van 12 februari t/m 17 mei 2015 in samenwerking met de
National Gallery in Londen een overzicht van zijn late
werk?

9

Elk jaar wordt in januari de nationale
tuinvogeltelling gehouden. Welke vogel is in Nederland dit huismus
jaar het meest gespot?

10

Waar ging de Nederlandse speelfilm "Michiel de Ruyter"
in première?

Maria Sharapova en
Serena Williams

Rembrandt

Scheepvaartmuseum in
Amsterdam

Onderwerp 12 - Muziek
Vraag
1

2

Animals
There is a house in New Orleans
They call the Rising Sun
And it's been the ruin of many a poor boy
And God, I know I'm one
My mother was a tailor
She sewed my new blue jeans
My father was a gamblin' man
……………………………………………..
https://www.youtube.com/watch?v=MgTSfJEf_jM
BLØF
Het regent harder dan ik hebben kan
Harder dan ik drinken kan
Het regent harder dan de grond aankan
Harder dan ik hebben kan

Antwoord
Down in New Orleans

Het regent harder dan de
grond aankan

Je buien maken vlekken
Op mijn hagelwit humeur
Ik heb m`n handen op je heupen
Maar m`n hoofd is bij de deur
Ze zeggen dat het went
Ik heb het geprobeerd
Maar hoe ik het ook wend of keer
M’n huis beschermt niet meer

3

4

Het regent harder dan ik hebben kan
Harder dan ik drinken kan
………………………………………….
https://www.youtube.com/watch?v=1Wa9GLu3JOY
Beatles:
When I get older losing my hair
Many years from now
Will you still be sending me a valentine
Birthday greetings, bottle of wine?
If I'd been out till quarter to three
Would you lock the door?
Will you still need me, will you still feed me
……………….………….…….
https://www.youtube.com/watch?v=5z-XgIE-SOc
Peter Blanker - 't is moeilijk bescheiden te blijven
't Is moeilijk bescheiden te blijven, wanneer je zo goed bent als
ik.
Zo stoer zo charmant en zo aardig, dat zie je in een ogenblik.
Ik denk als ik kijk in de spiegel, daar staat een geweldige vent.
't Is moeilijk bescheiden te blijven
……………….………….…….
https://www.youtube.com/watch?v=DByDafyGzlY

When I'm sixty-four?

voor een kerel met zoveel
talent

5

Avicii – Wake me up

So wake me up when it's all
over

Feeling my way through the darkness
Guided by a beating heart
I can't tell where the journey will end
But I know where to start
They tell me I'm too young to understand
They say I'm caught up in a dream
Well life will pass me by if I don't open up my eyes
Well that's fine by me
So wake me up when it's all over
When I'm wiser and I'm older
All this time I was finding myself
And I didn't know I was lost
……………….………….…….
https://www.youtube.com/watch?v=5y_KJAg8bHI&spfreload=10

6

Ramses Shaffy

vecht, huil, bid, lach, werk
en bewonder

Voor degene in een shuilhoek achter glas
Voor degene met de dichtbeslagen ramen
Voor degene die dacht dat-ie alleen was
Moet nu weten, we zijn allemaal samen
Voor degene met 't dichtgeslagen boek
Voor degene met de snelvergeten namen
Voor degene die 't vruchteloze zoeken
Moet nu weten, we zijn allemaal samen
Zing………..
https://www.youtube.com/watch?v=HThgAQksAjI

7

Elton John
What have I got to do to make you love me
What have I got to do to make you care
What do I do when lightning strikes me
And I wake to find that you're not there
What do I do to make you want me
What have I got to do to be heard
What do I say when it's all over
……………….………….…….
https://www.youtube.com/watch?v=5w142CaROC0

And sorry seems to be the
hardest word

8

Bloem - Even Aan M'n Moeder Vragen

Dat is toch uit de tijd meid
Je kunt 't ook aan mij kwijt

Blonde haren, blauwe ogen
Uit een sprookjesboek geslopen
Kwam ze voor m'n ruitje staan en zei
"Graag een kaartje van vijf gulden
Voor de film van vanavond"
Ik vroeg "waarom ga je niet met mij"
En dit is wat ze zei
Even aan mijn moeder vragen
Ik zweer je dat ze dat zei
Ze lachte er niet eens bij
Even aan mijn moeder vragen
……………….………….…….
https://www.youtube.com/watch?v=oWRODnalPsU
9

Stef Bos - Papa

Papa, Ik lijk steeds meer op
jou

Ik heb dezelfde ogen
En ik krijg jouw trekken om mijn mond
Vroeger was ik driftig
Vroeger was jij driftig
Maar we hebben onze rust gevonden
En we zitten naast elkaar
En we zeggen niet zoveel
Voor alles wat jij doet
Heb ik hetzelfde ritueel
…………………………….
https://www.youtube.com/watch?v=8wxVTIB6qE4

10

Ray Charles – Hit the Road Jack
Hit the road Jack and don't you come back no more, no more, no
more, no more.
Hit the road Jack and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road Jack and don't you come back no more, no more, no
more, no more.
Hit the road Jack and don't you come back no more.)
Woah Woman, oh woman, don't treat me so mean,
You're the meanest old woman that I've ever seen.
I guess if you said so
………………………………..
https://www.youtube.com/watch?v=ZKvhxapM5zo

I'd have to pack my things
and go. (That's right)

