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Regels



Regels

• Er zijn 14 vragen. Elke vraag heeft een bepaald aantal punten en
moet binnen een bepaald maximum tijdslimiet worden
beantwoord.

• De punten en maximum tijdslimiet van elke vraag worden
aangegeven in de rechterbovenhoek.

• Aan het einde tellen we de punten en het team dat meer punten
verzamelt wint het spel.

• Je kunt geen internet gebruiken.

• Je kunt geen encyclopedie gebruiken.
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Vragen: eerste ronde
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var ocgs=host.getOCGs(host.pageNum);for(var i=0;i<ocgs.length;i++){if(ocgs[i].name=='MediaPlayButton0'){ocgs[i].state=false;}}





Vraag 1 (10 punten/ 1 minuut)

Vraag
Noem het nummer en de zanger van het nummer dat het volgende
bevat in de tekst.

``Want je kunt niets zeker weten en alles gaat
voorbij. Maar …''

Wenk

zijn/haar handafdrukken in de

Walk of Fame te Rotterdam
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Vraag 2 (10 punten/ 1 minuut)

Vraag
Deze persoon

• was volgens de Volkskrant Top 200 de invloedrijkste Nederlander
van 2007, 2008, en 2009.

• is lid van D66.

• was eerder rector magnificus van de Erasmus Universiteit.

• is lid van de raad van bestuur van ING.
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Vraag 3 (10 punten/ 1 minuut)

Vraag
Hoe oud is Arjen Lubach?
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Vraag 4 (10 punten/ 1 minuut)

Finale van WK ’74 @vpro.nl

Vraag
welke van deze spelers in de finale van het Wereldkampioenschap
voetbal 1974 in West-Duitsland niet tegen Duitsland speelde?

1. Johan Cruijff

2. Ruud Krol

3. Piet Schrijvers

4. René van de Kerkhof

5. Arie Haan
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https://embed.vpro.nl/popout/?id=VPWON_1209805&profile=vpro&paused=0&volume=1&muted=0&streaming=0&currenttime=1416
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Vraag 5 (10 punten)

Vraag
Hoe zeg je “Nederlands” in het Russich?

6



Vraag 5 (10 punten)

Vraag
Hoe zeg je “Nederlands” in het Russich?

6



Vraag 6 (10 punten/30 seconden)

Vraag
Hoe zeg je “Hoe gaat het met jou?” in het Fries?
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Vraag 6 (10 punten/30 seconden)

Vraag
Hoe zeg je “Hoe gaat het met jou?” in het Fries?
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Vraag 7 (10 punten/ 30 seconden)

Vraag
In welke Grand Prix van dit jaar eindigde de Nederlandse Formule 1
coureur Max Verstappen als eerste na een verschrikkelijke start?

A
De Grand Prix Formule 1
van Oostenrijk 2019

C
Grand Prix Formule 1 van
Australië 2019

B
Grand Prix Formule 1 van
Monaco 2019

D
Grand Prix Formule 1 van
Canada 2019
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Pauze Vraag



Vraag 8 (15 punten/ 1 minuut)

Vraag
Hoeveel goals scoorde het Nederlands vrouwenelftal in het WK 2019
in Frankrijk?
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Vraag 9 (10 punten/ 1 minuut)

Vraag

Van welke Latijnse naam was de naam Utrecht later afgeleid?
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Vraag 10 (10 punten voor elk/ 1 minuut & 30 seconden in totaal)

Het Spreekwoorden spel: raad het spreekwoord!

Bijv.

Je groen en geel ergeren. Iets uit de duim zuigen.

??? ???

11

https://scalaleukerleren.nl/taal/educatieve-spelletjes-over-taal/het-spreekwoordenspel/
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Vraag 11 (10 punten voor elk/ 3 minuten in totaal)

???
???

??? ???
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Vraag 12 (15 punten/ 1 minuut)

Credit: fatcatart

Vraag
Dit is een licht bewerkt schilderij van Hieronymus Bosch. Wat zit er
in plaats van de dikke kat in de originele foto?

13

https://fatcatart.com/2016/03/kitty-fame/?lang=en
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Vraag 13 (15 punten/ 1 minuut)

Credit: mcescher.nl

Vraag
Wat is de naam van dit schilderij van Escher?
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https://www.mcescher.nl/galerij/zwitserland-en-belgi/ontwikkeling-iii/
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Vraag 14

Vraag
Wat is het totale aantal punten van de andere team(s) voor deze
vraag. Voor elke correcte voorspelling (binnen de marge ±10) krijgt
u 7 extra punten.

bijv. Stel dat er twee teams zijn: team Gandalf en
team Saruman. Als team Saruman 60 punten verzamelt
voorafgaand aan deze vraag, en team Gandalf schat
dat Saruman 50 punten verzamelde voorafgaand aan
deze vraag, dan verzamelt Gandalf extra 10 punten.

Vergeet niet dat het maximaal mogelijke aantal punten is 185.
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Einde van vraagen



Antwoorden



Vraag 1 (10 punten)

Avond van Boudewijn de Groot

Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken
en te hopen dat je licht het doet.
Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker
want binnen is het warm en licht en goed.
Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt.
Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen
en ik ken je diepste angst.
Want je kunt niets zeker weten en alles gaat voorbij.
Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof,
ik geloof, ik geloof in jou en mij.
En als je ’s morgens opstaat ben ik bij je
en misschien heb ik al thee gezet.
En als de zon schijnt buiten gaan we lopen door de duinen
en als het regent gaan we terug in bed.
Uren langzaam wakker worden, zwevend door de tijd,
ik zie het licht door de gordijnen en ik weet:
het verleden geeft geen zekerheid . . . 16



Vraag 2 (10 punten)

Alexander Rinnooy Kan

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/
rinnooy-kan-invloedrijkste-nederlander~b61a091d/
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https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/rinnooy-kan-invloedrijkste-nederlander~b61a091d/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/rinnooy-kan-invloedrijkste-nederlander~b61a091d/


Vraag 3 (10 punten)

Arjen Lubach werd geboren op 22 oktober 1979 in Groningen.

Daarom is hij 39 jaar oud.
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Vraag 4 (10 punten)

Onder leiding van Rinus Michels werd de finale gehaald, waarin het
Nederlandse team van West-Duitsland verloor met 2-1, ondanks een
geweldige prestatie.

De Aantwoord is Piet Schrijvers. Hij was de reserve keeper.

19
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Vraag 5 (10 punten)

Gollándskij
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Vraag 6 (10 punten)

Hoe giet it mei dy?
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Vraag 7 (10 punten)

De Grand Prix Formule 1 van Oostenrijk 2019
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https://www.youtube.com/watch?v=CVuR1UolYJ0&feature=youtu.be&t=55


Vraag 8(Pauze vraag) (10 punten)

11 doelpunten

23

https://www.ekvrouwen.nl/topscorers-wk-voetbal-vrouwen-2019-frankrijk-met-goals-leeuwinnen-nederland/


Vraag 9 (10 punten)

Traiectum

Onder het huidige Domplein in Utrecht zijn nog resten annwezig
van een fort uit de Romeinse tijd. Dat fort, gelegen langs de
rivier de Rijn, droeg de Latijnse naam Traiectum, wat
‘doorwaadbare plaats’ (in een rivier) of ‘overgang’ betekent. Van
deze naam is later de naam Utrecht afgeleid. ‘Utrecht’ is een
samenstelling van uut (Oudnederlands voor ‘uit’) en Trecht (van
Traiectum).

In 1290, een dichter voegde ‘uut’ toe aan ‘Trecht’.

24
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Vraag 10 (elk 10 punten)

A: Kleine potjes hebben
grote oren.

DE BETEKENIS:
Kinderen luisteren ook
mee, daarom moet je
uitkijken met wat je zegt
als er kinderen bij zijn.
aanvullende uitleg: Met
kleine potjes zijn hier kinderen
bedoeld. Maar echte potjes
(bloempotjes) hebben net als
kinderen oren. Het woord “oren”
heeft in dit spreekwoord dus
twee betekenissen: gehoororgaan
en handvatje.

B: Het voortouw nemen.

DE BETEKENIS: Het
initiatief nemen; ervoor
zorgen dat er iets gedaan
wordt.

aanvullende uitleg: Een
voortouw is enn touw dat aan de
voorkant van een schip hangt.
Het wordt gebruikt om te schip
te verslepen of ann de kade of
aan een ander schip vast te
leggen. Als je het voortouw
neemt, onderneem je dus actie.

25
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Bloempotje

26



Vraag 11 (elk 10 punten)

A: Je ei niet kwijt kunnen.

DE BETEKENIS: Niet
kunnen doen of zeggen
wat je wilt.

C: Gebakken lucht.

DE BETEKENIS: Mooie
praatjes; zonder
betekenis.

B: Lont ruiken.

DE BETEKENIS: Merken
dat er iets aan de hand is;
merken dat er gevaar is.

D: In de knoop zitten.

DE BETEKENIS: In de
war zijn; het niet meer
weten.

27
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Vraag 12 (15 punten)

The Haywain Triptych

Credit: HAYWAIN
BOSCH

28

http://thegolfclub.info/related/haywain-bosch.html
http://thegolfclub.info/related/haywain-bosch.html


Vraag 13 (15 punten)

Ontwikkeling II,
1939 Houtsnede in bruin, grijs-groen en zwart, gedrukt uit 3 blokken. 455mm x 455mm
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Punten tellen
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