2020 Quiznight 6 mei Ronde 1

1) In welke stad zou Koningsdag 2020 eigenlijk gevierd worden?

MAASTRICHT
2) Dit automerk is opgericht op 10 aug 1926 als onderdeel van de kogellagerfabrikant SKF. Hun eerste
model auto was de OV 4 (het is een O met twee puntjes erop). Andere beroemde modellen zijn
Amazon, Kattenrug, 240 (later de Polar) en de P 1800. Over welk automerk hebben we het hier?

VOLVO
3) Uit welke land komt de skateboardwinkel en het kledingmerk Supreme?

USA
4) Wat is de officiele landstaal van Nepal en met welke munteenheid wordt er betaald?

NEPALEES

NEPALESE ROEPIE

5) Wat is het LANDoppervlak in vierkante kilometers van het eiland Texel. 10 km erboven of eronder
ook goed

170KM² (160 -180)
6) Waarnaar werd Ecuador vernoemd?

DE EVENAAR
7) Het woord Advertorial is eigenlijk opgebouwd uit 2 woorden.
Welke 2 woorden zijn dit

a) ADVERTENTIE

en

EDITORIAL

8) Welke Geurtjes merk brengt de geur : “The only one “op de markt?

DOLCE & GABBANA
9) Welke golfspeler won in april 2019 zijn eerste major-titel in 11 jaar?

TIGER WOODS
10) Hoeveel kaarsen heeft een Chanoeka-Menora? Deze wordt onder andere gebruikt bij Joodse
feesten.

NEGEN

2020 Quiznight 6 mei Ronde 2
1) Wat zijn de vier coalitie partijen in de nu zittende regering

VVD

D66

CDA

CHRISTEN UNIE

2) Deze strip is gecreëerd door Jim Davis. De hoofdrolspelers in de strip zijn: het baasje Jon Arbuckle,
zijn vriendin Liz, de hond Odie en nu zoeken wij de ontbrekende naam van de kat.

GARFIELD
3) Mozes, de schaapsherder, leidt de uittocht uit Egypte. Tijdens deze tocht gebeuren er
wonderbaarlijke dingen. Zoals hij met zijn staf de Schelfzee in tweeën splitst. Maar er gebeurde
meer.
A) Hoe veranderde Mozes het zoute water in zoet water?
B) Op welke berg ontving Mozes de tien geboden?

A) STUK HOUT

B)

SINAI

4) Neem de eerste letter van het symbool van de volgende scheikundige elementen:
Waterstof, Goud, Stikstof en Zwavel. Welke naam komt er tevoorschijn?

Waterstof = H,

Goud = AU, Stikstof = N, Zwavel is S NAAM: HANS

5) Hoe oud is onze Koning Willem Alexander geworden op 27 april 2019?

52
6) Welk Europees land gaf vrouwen het eerste het recht om te stemmen: Noorwegen, Zweden,
Finland of Nederlansd?

FINLAND
7) The Informer is een Britse misdaadthriller uit 2019. Wie speelde hierin de mannelijke hoofdrol?

CLIVE OWEN
8) Waar staat de wereldwijd gebruikte afkorting ABV op de dranketiketten voor?

ALCOHOL BY VOLUME
9) Wat is de naam van de beroemdste breuklijn van Californië

SAN ANDREAS
10) Welk nummer heeft de meest nieuwe I-Phone die je op dit moment kan
aanschaffen?

Nummer ELF
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1) De spiernamen worden vaak in het Latijns aangegeven. Wat is het woord Spier in het Latijns?

MUSCULUS
2) Welke soulzanger / zangeres had een grote hit met Sittin on the dock of the bay?

OTIS REDDING
3) Hoe zeg je 50 in het Spaans?

CINCUENTA
4) De definitie van een noot luidt : een niet-openspringende, éénzadige, enkelvoudige dopvrucht met
verhouten vruchtwand.
A: Is een Pistache noot een noot
B: Is een Hazelnoot een noot

A) Pistache is GEEN NOOT

B) Hazelnoot is WEL EEN NOOT

5) In welke sport waren de volgende Nederlandse heren bekend: Jo de Roo en Wout Wagtmans

WIELRENNEN

6) Hoe heet de letter A, B en C in het radio alfabet van de NAVO?

A= ALPHA B = BRAVO C = CHARLIE
7) Welke modeontwerpster ontwierp de beroemde groene jurk van Jennifer Lopez?

VERSACE
8) Tony Parker is een voormalig NBA speler. Hij kwam ook uit voor zijn nationale team. Welke
nationaliteit heeft hij?

FRANS
9) Wat is de voornaam van de oudste en jongste zoon van Koningin Elizabeth II

Oudste: CHARLES

jongste: EDWARD

10) Hoeveel paar chromosomen telt iedere menselijke cel:

23
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1) Kids in America was debuut single van welke zangeres in 1981?

KIM WILDE
2) The Cosby show was een buitengewoon geliefd TV programma over het Amerikaans gezin,
Huxtable, uit New York met 5 kinderen. Wat was het beroep van pa Heathcliff en ma Claire?

PA: ARTS

MA: ADVOCATE

3) Wat is de hoofdstad van het land Colombia?

BOGOTA
4) Zet de volgende landen in volgorde van meest gewonnen naar minst gewonnen olympische
ijshockey gouden medailles: USA, Canada en Sovjet Unie

Meest: CANADA (13)

SOVJET (7) en

USA ($)

5) In welke video game komt de vrouwelijke robot “Echo” voor?

OVERWATCH
6) Hoe wordt de studie van menselijk gedrag en geest genoemd?

PSYCHOLOGIE
7) Wie is de huidige trainer van Liverpool?

JURGEN KLOPP
8) Wat is de diepste landkloof ter wereld, ligt in de VS?

GRAND CANYON
9) Wie was de regisseur van oa “Empire of the Sun” , “Minority Report”, “War Horse” en “Ready
player one”?

STEVEN SPIELBERG
10) Hoeveel snaren heeft een Cello?

VIER
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1) In welk land stroomt de rivier De Douro in de Atlantische Oceaan?

PORTUGAL
2) De Bluetooth technologie dankt zijn naam aan Koning Harald Blauwtand, van welk Europees land
was hij ooit leider?

DENEMARKEN
3) Waar of niet Waar
A) Lois Lane is van oorsprong een Belgisch band
B) Lois Lane heeft de bandnaam te danken aan de gelijknamige vriendin van superman

A) Is NIET WAAR = nederlandse band

B) is WAAR

4) De slag om Stalingrad werd gezien als een ommekeer in de tweede wereldoorlog. In welk jaar
begon deze slag en door welk leger werden de Duitsers uiteindelijk volledig vernietigd.

1942 (23 aug 1942 – 2 feb 1943)

het RODE LEGER (Bolsjewistisch Rusland)

5) In welke rivier werd Jezus in de bijbel gedoopt?

JORDAAN
6) Cryptisch: Aan de ene kant glad en aan de andere kant vol putjes, ze noemen het zwart en
drinkbaar. Maar in je mond kraakt het alleen maar. Wat is dit?

CAFE NOIR
7) Wat betekend de afkorting vmbo-school?

VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPS ONDERWIJS
8) Uit welke Franse regio komt de kaas Camembert en wordt er gepasteuriseerde of rauwe melk
gebruikt?

NORMANDIE

RAUWE MELK

9) In welk jaar vond de vuurwerkramp in Enschede plaats?

2000
10) Hoeveel WK titels Allround heeft Irene Wust gewonnen?

ZEVEN

2020 Quiznight mei ronde 7 muziek
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1) In Wageningen werd om klokslag maandag 00.00uur de bevrijdingsvlam aangestoken voor een
hotel. Wat is de naam van dit hotel in Wageningen?

HOTEL DE WERELD
2) Over wie hebben we het hier: "Schat, ik heb in New York en Bangkok gewerkt. Ik zie mezelf niet een
baan in Zeeland nemen."

MILOU, DE DATE VAN DE ZEEUWSE BOER BASTIAAN IN HET PROGRAMMA BOER
ZOEKT VROUW.
3) De tuimelaardolfijn is vanaf Frankrijk met een zeilboot meegezwommen naar Nederland en is nu
weer in de Noordzee. In de haven van welke stad heeft deze dolfijn lang rond gezwommen.

IJMUIDEN
4) De Nederlandse onderzoeksjournalist Christiaan Triebert heeft samen met zijn collega's bij The New
York Times een prijs gewonnen voor internationale verslaggeving. Met welke prijs ging hij aan de
haal?

PULITZER PRIJS
5) In Ouwehands Dierenpark is het geluk voor even terug. Want hier werd voor het eerst in een
Nederlandse dierentuin dit bijzondere dier geboren. Om welk dier gaat het hier?

REUZENPANDA
6) In een huis in Eindhoven is een recordbedrag aan cash geld gevonden. Het was verstopt op een
verborgen ruimte, waarschijnlijk om wit te wassen. Om welk bedrag gaat het?

12,5 miljoen euro
7) Hoe heet het radioprogramma wat per direct is gestopt nadat de presentator Morad El Ouakili
doodsbedreigingen ontving?

RAMADAN LATE NIGHT
8) Henk Krol blaast de aftocht bij de politieke partij 50 plus. Hij richt wel een neiuwe op. Hoe heet
deze partij, het zijn vier woorden.

PARTIJ VOOR DE TOEKOMST
9) De TV loopt over met kook- en eetprogramma’s. Zo komt nu ook elke dag het programma “Wat
eten we”op de buis. Wie is de presentatrice hiervan?

JET VAN NIEUWERKERK
10) In welk land is na Taiwan de honkbal competitie weer gestart.

ZUID-KOREA

