
Antwoordblad 

PUBQUIZ 2019 

Wijkvereniging de Louwen & de Peeperclips 

Het juiste antwoord is rood gemarkeerd.  

RONDE 1 

Vraag 1: Welke apps zie je hier?  

1. Tikkie 
2. Snapchat 
3. Netflix 
4. Marktplaats 
5. Spotify 

Algemene kennis 

Vraag 2: match het decibelgehalte met het juiste geluid.  
1. Laag overvliegend vliegtuig   110 dB 
2. Muziek op je koptelefoon   95 dB 
3. Voorbijrazende trein    90 dB 
4. Een draaiende vaatwasser   60 dB 
5. Met elkaar praten (normale conversatie)  60 dB 
6. Vuurwerk      140 dB 

Natuurkunde 

Vraag 3: Onlangs werd Enrique Iglesias Jr. vader van een tweeling, Welke beroemde ex-topsportster 
is de moeder van de tweeling? Anna Koernikova. 
Showbizz 

Vraag 4  Husselliedje 
 
Lied: Mag ik dan bij jou 

Tekst: Heal the world 

Vraag 5  Husselliedje 
 

Lied: Duurt te lang 

Tekst: Leef nu het kan 

 
Vraag 6: Het concentratiekamp Auschwitz is symbool geworden voor de holocaust en massamoord in 
WO II. Welke tekst stond/staat er boven de poort van Auschwitz? Arbeit macht frei 
Geschiedenis 



Vraag 7: Jan is jarig op 14 mei. Zijn vriend Joris is precies 100 dagen voor Jan jarig. Op welke datum is 
Joris jarig? Ga ervanuit dat het geen schrikkeljaar is.  

-       3 februari 
-       4 februari 
-       5 februari 
-       6 februari 

Uitleg: 14 mei – 100 dagen. Eerst 14 dagen er af. Dat is 30 april en nog 100 – 14 = 86 dagen over. 
April heeft 30 dagen dus 86-30 = 56. Maart heeft 31 dagen en 56-31 = 25. Februari heeft 28 dagen: 
28-25 = 3. Dus dan is Joris 3 februari jarig.  
Wiskunde 

Vraag 8: Omcirkel het foutieve woord in de volgende zinnen: 

-       De politie was snel ter plaatse en hield hun(hen) aan 

-       Naar verluid(t) wordt hij volgende week tot commissaris benoemd 

-       Ik geef jou(w) boek aan jouw(jou) 

-       Ik neem een schaaltje voor(om) de kat te voeren 

Taal 

Vraag 9 – historisch figuur 

Columbus 1492 , stukje met land in zicht! Waar is mijn ei? 
Ron: “Zie ik nu land in zicht? Ik heb wel zin in een ei.” 

Vraag 10 – historisch figuur 

3 koningen. Jaar 0 stukje, waar is hij nou? Komen we heel dat end uit het oosten. Cryptisch houden. 
Jessie, Manon, Lise: “Waar zijn we nou?” , “Komen we nu helemaal uit het Oosten”, “Waar is hij nou, 
we hebben hier nog cadeau’s” 

Vraag 11: van welke automerken zijn de volgende modellen?  

Kuga –   Ford 
Modus –  Renault 
Fox –   Volkswagen 
Alto –   Suzuki 
Algemene kennis 

Vraag 12: Rangschik de volgende producten op weinig naar veel kcal per 100 gram 

- Ei, gekookt (128 kcal) 
- Gehaktbal (270 kcal) 



- Worstenbrood (382 kcal) 
- Naturel chips (541 kcal) 

Eten & drinken 

Vraag 13: Hoe wordt de challenge genoemd waarbij mensen geblinddoekt dagelijkse activiteiten 
ondernemen, geïnspireerd op de gelijknamige Netflix-serie?  

De Bird Box Challenge. 

Vraag 14 liedje afmaken 

Dat je mijn verjaardag niet vergat 

Vraag 15 liedje afmaken 

Andante, Andante  
(Oh please don't let me down) 

Vraag 16:  

Hoeveel euro heeft Michael van Gerwen in zijn carrière bij elkaar gespeeld?   

€7,4 miljoen 

Vraag 17: Welke drie boeken van Dan Brown zijn verfilmd?  
1. De Da Vinci Code (2006) 
2. Inferno (2016) 
3. Het Bernini mysterie (2009) 
Algemene kennis 

Vraag 18: Welke dieren zie je hier?  
1. Cheetah 
2. Alpaca 
3. Raaf 

Biologie 

Vraag 19: Thema raden 

5 Smaken 
Zoet: “Wat ben jij toch een lief ventje” Cyn met Martijn 
Bitter: Koekje erbij? Mmm lekker: Jessie en Marnel 
Zuur: Snoepje? Krijgt een zure mat, en trekt een gezicht. Lise Manon 
Zout: Iemand strooit omdat het zo glad is. Sander 
Umami (hartig): Chinees: Hé Schatje: biertje en sambal bij? Ron 
 

Vraag 20: Thema raden 



5 Zintuigen 
Oren: Lise speelt trompet, Sander doet zijn oren dicht met zijn handen 
Ogen: Wolf en roodkapje, Martijn en Jessie. “Wat heb je grote ogen” “Dan kan ik je beter zien!”. 

Tast/Voelen: Doornroosje en heks zit te spinnen, ze prikt zich. Cyn en Marnel 
Ruiken: Man komt met bloemen thuis. Ron geeft bloemen aan Manon, ze ruikt en zegt dat het mooie 
bloemen.  
Proeven: Sneeuwwitje en heks. Lise en Jessie: “Proef deze appel eens?” Hapje en valt neer. 

Vraag 21: Zijn deze dierenweetjes waar of niet waar?  

Goudvissen verliezen hun kleur als ze lang in een donkere ruimte verblijven (waar) 
Een pinguin kan bijna 2 meter in de lucht springen (waar) 
Een beer kan even snel rennen als een koe (niet waar, wel als een wolf) 
De meeste olifanten wegen minder dan de tong van een blauwe vinvis (waar) 
Biologie 

Vraag 22: Schrijf per plaats op, in welk land deze hoofdstad ligt en in welk werelddeel.  

Rabat – Marokko – Afrika 

Kuala Lumpur – Maleisie – Azie 

Helsinki – Finland – Europa 

Ottawa – Canada – Noord-Amerika 

Lima – Peru – Zuid-Amerika 

Wellington – Nieuw-Zeeland – Oceanie 

Vraag 23: Bij welke gelegenheid kreeg Wilhelmina de Gouden Koets aangeboden?  

A. Bij haar geboorte in 1880 
B. Bij haar inhuldiging in 1898 
C. Bij het huwelijk tussen Wilhelmina en Hendrik in 1901 

Algemene kennis 

 

Vraag 24 husselliedje 

Lied: Zoutelande 

Tekst: Sexy als ik dans 

Vraag 25 husselliedje 

 



Lied: It's Raining man 

Tekst: Shape of you 

Vraag 26 

A: Mango & Chili 

B: Caramel & Zeezout 

C: Sinaasappel 

D: Normale stroopwafel  

Vraag 27: Chris heeft een kinderboerderij waar hij geiten en ganzen heeft. In totaal heeft hij 17 
dieren, die samen 48 poten hebben. Hoeveel geiten heeft Chris? 

-       6 
-       7 
-       10 
-       13 
-       14 

Uitleg: Als Chris alleen ganzen had gehouden, dan zouden er in totaal 17x2= 34 poten zijn geweest. 
Echter, dan blijven er nog 48 – 34 = 14 poten over. Elke geit in plaats van een gans voegt 2 poten toe: 
14:2 = 7. Dan zouden er 7 geiten zijn.  

Controle = 7 geiten x 4 poten = 28 poten + 10 ganzen x 2 poten = 28+20 = 48 poten. Dus dit klopt: 
Chris heeft 7 geiten. 
Wiskunde  

Vraag 27: Welke 4 bekende personen zijn er in 2018 overleden? 

Mies Bouwman (Nederlandse presentratrice) (26 februari 2018) 
Avicii (Zweedse DJ) (20 april 2018) 
Wim Kok  (oud minister) (20 oktober 2018) 
Joe Jackson (oprichter Jackson 5) (27 juni 2018) 
Roger Moore (James Bond acteur) (23 mei 2017) 
Eberhard van de Laan (Burgermeester van Amsterdam) (5 oktober 2017) 
Johan Cruiff (24 maart 2016) 
Algemene kennis 

Vraag 29 historisch figuur 

Neil armstrong 1969. Moonwalk en tekst ik zet nu een kleine stap… waarom wappert die vlag nou? 
Marnel: “Nog een stapje”, en beweegt langzaam en vervolgens de Moonwalk.  
 

Vraag 30 historisch figuur 



Leonardo da vinci. 1564-1642. Meisje schilderen en zeggen dat ze moet lachen.  
Sander: “Ja zo is het niets, lach nu eens!” Lise is Mona Lise :D.  
 

Vraag 31: welke woorden zijn fout geschreven?  
A. Frisbeen (frisbeeën) 
B. Efficiency 
C. Limmerick (Limmerik) 
D. Imitatie 
E. Kostenloos (kosteloos) 
F. Perse (Per sé) 
G. 65+-kaart 
H. Aaneengesloten  

Taal 

Vraag 32: Welke 4 coaches zitten er dit seizoen (2018-2019) op de stoelen in The Voice of Holland?  

Waylon, Anouk, Lil Kleine en Ali B.  

Showbizz 

Vraag 33: Hoe heette de gevangenis waarin Hugo de Groot zat en hoe ontsnapte hij? 

Slot Loevestein, hij ontsnapte via een boekenkist.  

Geschiedenis 

 Vraag 34 liedje afmaken 

If I quit calling you my lover 
Move on  

Vraag 35 liedje afmaken 

wil je me lijmen als ik breek  

Vraag 36: welke elementen van het periodiek systeem zie je hier?  

Mg =  Magnesium  (Magnesium) 
Cl =  Chloor   (Chlorine) 
K =  Kalium   (Potassium) 
P =  Fosfor   (Phosphorus) 
Hg =  Kwik   (Mercury) 

Scheikunde 

 



Vraag 37: Bij welke Grand Prix haalde Max Verstappen dit jaar het podium niet?  

A. Mexico 
B. Brazilië 
C. Verenigde Staten  
D. Rusland 

Sport 

Vraag 38: Welke soorten wolken zie je hier?  

   
Schaapjeswolk      Donderwolk        Stapelwolken 

Biologie 

Vraag 39 thema raden 

4 Emoties 
Bedroefd: Mijn konijn flappie is dood: Tinus 
Blij: Joepiie vanavond Konijn!: Ron 
Bang: Iiiie! Een Spin!: Manon 
Boos: Is het nu afgelopen allemaal! Stoppen!!! Sander 
 

Vraag 40 thema raden 

7 Zeven zonden 
We zitten aan diner,  
Traagheid/Lui: Onderuit gezakt. Iemand vraagt om de fles, maar dat is teveel moeite. Lise 
Ijdelheid: Zit haar haren te doen Marnel 
Lust: Kijkt naar zijn buurvrouw (de ijdele) Tinus 
Jaloezie: Geeft af op de lustige:”Hé dat is mijn vriendin, kijk voor je! SAnder 
Vraatzucht: Schrokt al het eten op. Ron 
Hebzucht: Ik ga hier niets voor betalen hoor! Manon 
Wraak/Boos: snauwt iedereen af Cyn 







Ronde 2 

Vraag 41: welke kooktechniek zie je hier?  

A. Blancheren 
B. Degorgeren 
C. Glaceren 
D. Monderen  

Eten en drinken 

Vraag 42: welke van deze bekende Nederlanders is geen vader geworden in 2018?  

A. Waylon 
B. Jan Versteegh 
C. Johnny de Mol 
D. Ali B 
E. Arjen Robben 

Showbizz 

Vraag 43: In november 2015 vonden de verschrikkelijke aanslagen in Parijs plaats. Op een van de 
locaties speelden op dat moment de band “the eagles of death metal” in een concertzaal. In totaal 
kwamen op deze locatie 89 mensen om het leven nadat gemaskerde mannen het vuur openden op 
het publiek. Hoe heet de concertzaal waar deze aanslag plaatsvond? Bataclan 
Geschiedenis 

Vraag 44 husselliedje 

Lied: Make you feel my love 

Tekst: Opzij  

Vraag 45 husselliedje 

Lied: Somewhere over the rainbow 

Tekst: Je hebt een vriend 

Vraag 46: Koppel de juiste tijden van het wereldrecord aan het juiste sportonderdeel 

50 M lange baan zwemmen vrije 
slag mannen 

César Cielo 
Filho 

 Brazilië 20,91 
seconden 

18 december 
2009 

100 m hardlopen baan ateliek Usain Bolt Jamaica 9,58 
seconden 

16 augustus 
2009 



500 M schaatsen mannen Pavel 
Koelizjnikov Rusland 33,98 

seconden 
20 november 
2015 

500 M Shorttrack mannen WU Dajing China 39,59 
seconden 

22 februari 
2018 

Sport 

Vraag 47: uit welke streek komt dit dialect?  

A. Ameland 
B. Volendam 
C. Friesland 
D. Drenthe  

Taal  

Vraag 48: Van welke landen zijn dit de vlaggen?  

 

A. Irak 
B. Letland 
C. Griekenland 
D. Panama 
E. Kameroen  
F. Estland  

Aardrijkskunde 

Vraag 49 historisch figuur 



Beethoven ludwig, neuriet 5e symfonie, maar hoort zijn moeder niet roepen om eten. Ze klopt hem 
op de schouder. Hij hoorde haar niet.1770-1827. 
Sander:”Tatatataaaaa, tatatataaaaaaa” Cyn is moeder: “Aan tafel”, Hij reageert niet. Ze loopt naar 
hem toe, tikt op zijn schouder en gebaart eten.  

Vraag 50: 

Napoleon Bonaparte 1769-1821. Staat voor een rijtje mensen. 
Ron: “En welke achternaam wil jij?” Jessie:”Heeren”, “En jij” Cyn: “Heeren”, “Die hebben we al!”, 
“Doe maar De Jong dan”, Lise “Doe mij maar Adriaensen 
 

Vraag 51: Wat is de hoogste temperatuur ooit gemeten op aarde afgerond op een heel getal? Je mag 
er 2 graden naast zitten.  

56.7 graden. Afgerond is dit 57 graden (dus 55, 56, 58 en 59 ook goed). 

Natuurkunde 

Vraag 52: Hoe heet het als een witte haai een hoge sprong maakt om zijn prooi te bemachtigen?  

A. Breaching  
B. Dusting 
C. Surfing 
D. Killing  

Biologie 

Vraag 53: Wat betekenen deze verkeersborden?  

 Kiss & Ride: even kort parkeren om iemand af te zetten. 



 Pas op: slecht zicht (bij regen, mist of sneeuw). Pas snelheid aan. 

 Opgelet, slecht wegdek. Je kunt hobbels, gaten in de weg verwachten. 

 

Vraag 54 liedje afmaken 
But I keep cruising, can't stop, won't stop moving 

 
Vraag 55 Liedje afmaken 
When autumn leaves start to fall 

Vraag 56 Welke worst proef je hier 
A: ossenworst 
B: Sate worst 
C: Paling worst 
D: Kip  
Eten en drinken 
 

 

 

 

 

 

 



Vraag 57: welke straten/gebouwen zie je hier?  

 Rubenstraat 

 De Louwen 

 Achterhoeksestraat 

Rucphen  

Vraag 58: Welke bekende youtubers zie je hier?  

A. Kalvijn 
B. Monica Geuze 
C. Nienke Plas 

Showbizz 



 Vraag 59: thema raden 

3 wereld talen 
Hankie pankieShanghai, Happy birthday, Compliano Feliz Cyn Marnel 

Vraag 60: thema raden 

4 elementen  
We roepen de namen: Aang, Katara, Toph, Zuko!  Sander, Lise, Jessie, Zuko 
 
Vraag 61: Over welk gevaarlijk dier heeft Freek Vonk het in de video?  

Bloedzuiger 

Biologie 

Vraag 62: Er zijn twaalf olypische goden. Welke thema’s behelzen onderstaande goden/godinnen?  

A. Aphrodite  is in de Griekse mythologie de godin van de vrouwelijk schoonheid, liefde, 
seksualiteit en vruchtbaarheid. 

B. Poseidon  de god van het water, zee, paarden en aardbevingen.  
C. Hades   de god van de dood en de onderwereld. 

Geschiedenis 

Vraag 63: Welke serie zie je hier?  

House of cards 

Showbizz 

Vraag 64 husselliedjes 

Lied: Rosanne 

Tekst: Het dorp 

Vraag 65: husselliedjes 

Lied: Paradise 

Tekst: Daar in het kleine café aan de haven 

Vraag 66: Rico Verhoeven verdedigde in 2018 tweemaal zijn wereldtitel in het zwaargewicht. Welke 
twee mannen waren zijn tegenstanders?  

-       Guto Inocente 
-       Badr Hari 
-       Mladen Brestovac 
-       Jamal Ben Saddik 



Sport 

Vraag 67: welke woorden worden hier achterstevoren uitgesproken?  

A. Limonade 
B. Amerika  
C. Bushalte 
D. Slingeraap 

Taal  

Vraag 68: Tot welke temperatuur kan bliksem oplopen?  

A. 3.000 graden celcius 
B. 7.000 graden celcius 
C. 30.000 graden celcius 
D. 70.000 graden celcius 

Natuurkunde 

Vraag 69: Historisch figuur 

Caesar Julius 100 v Chr. Wordt gestoken met een mes 
Sander: “Hé jij??? wat doe jij nou kul? Mij een beetje steken?”, Manon, Jessie, Marnel steken met 
messen. 
 

Vraag 70: Historisch figuur 

Shakespeare 1564–1616 
Ron: “ben jij nou wel of ben jij niet?”  
 





Ronde 3 
 

Vraag 71: Door welke twee landen wordt Liechtenstein omringd?  

Oostenrijk en Zwitserland.  

Aardrijkskunde  

Vraag 72: Kleine belegde broodjes of sneetjes stokbrood. Vaak met een prikkertje erin om de boel bij 
elkaar te houden. Worden veel verkocht in Baskenland en ze zijn te vergelijken met tapas. Hoe heten 
deze broodjes? Pinchos 

Eten en drinken 

 

 

Vraag 73: Wat is ‘JA’ in de volgende talen?  

Engels:   Yes 
Spaans:  Si 
Italiaans:  Si 
Frans:   Oui 
Zweeds:  Ja 
Portugees:  Sim 
Bulgaars:  Da 
Turks:   Evet 

Vraag 74: liedje afmaken 

Oh, yesterday came suddenly 

Vraag 75: liedje afmaken 

Supercalifragilisticexpialidasties  

Vraag 76: Tegen welk land speelde oranje bij de prachtige goal van Van Persie en wat was de 
eindstand van deze wedstrijd?  

Tegen Spanje, de eindstand was 5-1 voor oranje.  

Sport 

Vraag 77: Hoe noemen we de manier en snelheid waarop het lichaam calorieën, die via eten en 
drinken binnen komen, omzet in energie?  

Stofwisseling / metabolisme. 



Vraag 78: Welk berggebied zie je op de video?  

De Himalaya 

Aardrijkskunde 

Vraag 79: thema raden 

7 schoonheden  
Donker haar en hele lichte ogen of andersom:  Blond meisje, wordt aangesproken door een jongen 
(marokkaans accent).”Meisje, meisje! Knap meisje met je mooie blonde haren en donkere ogen! Ik 
bied 20 kamelen voor jou!”: Manon Tinus Sander 
Spleetje tussen je voortanden: “Weet je waar ik mijn fiets kan wegzetten?” “Daar in het fietsenrek” 
Marnel Jessie 
Een moedervlekje net boven je lip: Puistje uitknijpen, iemand roept dat is geen pukkel! Marnel en 
Manon 
Kuiltjes in je wangen: kuil graven. “Wat een grote kuil!” Ron Lise 
Amandelvormige ogen: amandelen voor je ogen houden Cyn en Ron 
Sproetjes: met spatraam bij iemand op gezicht spatten. Cyn en Jessie 
Lange en gekrulde wimpers: Met wimperkruller kaartjes knippen Ron, Jessie, Lise 
 

Vraag 80: thema raden 

5 kerkdorpen.  
Een gesprek met 5 of 6 mensen... 
St. Willebrord: “He gij komt toch hier vandaan he kul”, “Nee uit Hoeven” Gauw terug over de bult 
dan!  Tinus Marnel 
Rucphen:“AGora? Lelijke fabriekshal jongen!” Vroeger was het mooier hier. SAnder 
Zegge: “Gaan we nu naar het kapelleke?” Cyn 
Sprundel: “Hoe lang ligt die weg hier nog open?” MAnon 
Schijf: “Die wagen die mocht niet meer verder, hij stortte bijna in elkaar” Jessie 

Vraag 81: In welke plaats en in welk jaartal vond de vuurwerkramp plaats? 

Enschede, op 13 mei 2000  

Algemene kennis 

Vraag 82 



 

Doutzen Kroes 

Nicolette van Dam 

Carice van Houten 

Vraag 83: wat is het enige metaal dat bij kamertemperatuur vloeibaar is? Het stolt tot een witglazend 
metaal bij -38,87 graden Celsius.  

Kwik.  

Natuurkunde 

 

Vraag 84: husselliedje 

Lied: I want to break free 

Tekst: Gròzzie van mèn buurvrouw 

Vraag 85 husselliedje: 

Lied: Tranen gelachen 

Tekst: Zij gelooft in mij 

Vraag 86: wiskunde 

Maak de cijferreeks af: 1 – 3 – 7 – 15 – 31 – 63 

1x2 + 1 = 3, 3 x 2 + 1 = 7, 7 x 2 + 1 =  15, 15 x 2 + 1 = 31, 31 x 2 + 1 = 63 

Vraag 87: Hoeveel harten heeft een octopus  

3 harten  
 
Biologie 



Vraag 88: Aquaman  

Vraag 89: historisch figuur 

Rosa Parks zit in de bus en staat haar plek niet af. 1913-2005 
Cyn komt bij Rosa en wil dat ze opstaat: “Alles is vol daar, dus jij moet opstaan!”. Manon: “Ik blijf 
zitten!”  

Vraag 90: historisch figuur  

Jeanne d’Arc 1412-1431, staat met haar armen achter haar rug.  
Marnel staat met een kruis voor Jeanne. Jeanne zegt “Ahh!! Het wordt heet onder mijn voeten!” 



Vaag 91:  

 

Fietser heeft voorrang, want een dierenambulance is geen erkend voorrangsvoertuig. De 
zwaailichten zijn enkel ter indicatie voor de omgeving zoals bij een wegenwachtauto.  

Vraag 92: eten en drinken 

- Rode wijn azijn met framboos 
- Appelazijn 
- Balsamico azijn 

Vraag 93: Waar is geen Nobelprijs voor: Geneeskunde, wiskunde of scheikunde? Wiskunde 
Algemene kennis 

Vraag 94: liedje afmaken 

The colors of the rainbow so pretty in the sky 

Vraag 95: liedje afmaken 

En ik weet dat het is dan jij, maar schijt 

Vraag 96: Hoe heette het eiland waar Barentz en Heemkerk de winter doorbrachten in 1596/1597 
toen zij op zoek gingen naar de Noordelijke route naar Indië? Over deze gebeurtenis is ook een film 
gemaakt in 2011 die dezelfde naam draagt als het eiland.  

Nova Zembla 

Geschiedenis 

Vraag 97: Welke drie sporten zijn nieuw op de olympische zomerspelen in 2020: 

Klimsport, karate, skateboarden 

 



Vraag 98: 

 

Beter een vogel in de hand dan tien in de lucht 

Als de kat van huis is dansen de muizen op tafel 

Na regen komt zonneschijn 

Vraag 99: thema 

3 primaire kleuren 
Fruit eten.  
Een banaan, rode appel en blauwe bessen. Lise ,Manon, Sander 
 
Vraag 100: thema 

5 Vingers 
Ringvinger: Aanzoek, Martijn vraagt Marnel  
Middelvinger: Sander loopt tegen Ron aan, Ron:”Doe normaal joh!”. Cyn geeft hem de vinger! 
Duim: Jessie lift met haar duim. Ze rijden voorbij en ze geeft het op. 
Wijsvinger: Moeder (Cyn) geeft standje aan Manon “Pas op hoor!” 

Pink: Pinkie swear: Martijn Sander 

 

 



 
 

 


