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We zoeken de naam van één van de meest zeldzame en daarom
duurste LP’s ter wereld. Op de cover van dit originele album uit 
1966 waren de bandleden te zien als slagers, en zijn ook 
lichaamsdelen van baby’s te zien. Die foto bracht heel wat 
tumult teweeg zodat Capital Records het album terugtrok en 
zorgde voor een meer aanvaardbare cover. 
Naam graag van dit album.
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Dit nummer is al jaren een hit op de voetbaltribunes. Het wordt
het meest gebruikt in de versie: “ ‘t is stil aan de overkant”. 
Wij willen graag de titel en artiest van het originele nummer.
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Wie componeerde Ride of the Valkyries?

We beginnen met een paar makkelijke vragen om een beetje 
in de stemming te komen.
Welk festival wordt sinds 2014 in recreatiepark de groene 
heuvels in Ewijk dicht bij Nijmegen georganiseerd?

De Golden Raspberry Award, ook wel de Razzie of in het 
Nederlands Gouden Framboos genoemd, is de filmprijs voor 
onder andere de slechtste film. Welke film ontving in 2018 vier 
Razzies, onder andere voor slechtste film, slechtste regie en 
slechtste scenario?
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Een mama appelsapje is sinds een aantal jaar een echt begrip. 
Het is een songtekst van een liedje maar dan net even anders 
gehoord… Van welke nummers zijn onderstaande appelsapjes? 
Graag artiest en titel!
a  Pistoletje.
b  Dit wordt niks, dit wordt niks, dit wordt niks.
c  Waar is toch dat zebrahondje voor?
d  Paardenpoep.
e  Mag ik na jou? (of maar ik naai jou?)

We waren nog zo jong, toen…
Hieronder zie je jeugdfoto’s van beroemde personen.
Herken jij ze? Ja? Wie zijn het?

a                                                                   c

                                    b

d                                         e
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Ondertussen bestaat Youtube al zo’n 12 jaar! Sinds die tijd is 
het medium uitgegroeid tot een veelgebruikte website. 
Welk nummer was vóór de zomerhit Despacito de meest 
bekeken video op Youtube? 
Artiest en titel graag.

Guus Meeuwis zingt in ‘Brabant’ over 3 gebieden in Brabant.
En daarbij vergeet ie het voetbalveld van Terlo. Het is hem 
vergeven. Maar:
a  Over welke gebieden heeft hij het?
b  Over welke inwoners heeft hij het ook?
c  Door welk programma is de vriendin van Guus Meeuwis 
    bekend geworden?
d  Met wie presenteerde zij dit samen?
e  Hoe vaak heeft Guus zijn show ‘Groots met een zachte G’ 
    al opgevoerd in het PSV stadion?
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Een beroemde filmscene is die waar de jurk van Marilyn Monroe 
meerdere malen opwaait, doordat ze boven een ventilatie-
rooster staat. We onderdrukken de neiging om te vragen naar 
de naam van die 
snuiter die daar 
onbeschaamd 
naar staat te kijken. 
Nee, we vragen 
gewoon 
naar de naam 
van de film.
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Echt een vraag om de (klein)kinderen te raadplegen.
In 2017 zijn er een aantal leuke kinderfilms uitgekomen. Maar
wie weet heb je ze zelf wel gezien? 
Wat zijn de titels van deze films?

a

b                                               c

d                                            e
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Carrie Fisher, een gevierde Hollywood actrice, zag ruim een jaar 
geleden voor de laatste maal het levenslicht. Ze was de dochter
van Debbie Reynolds en Eddie Fisher, respectievelijk actrice en 
zanger. 
Het bekendste werd ze echter door haar rol in de Star-Wars 
Saga. Welke rol speelde Carrie Fisher?

Breng je zwemkleren mee, we zeggen niet wat we gaan doen…
Iedereen kent ongetwijfeld de film 'Project X'. 
Maar deze film bracht ook een enorme hype op gang toen een 
Nederlands meisje een privéfeestje wou geven met diezelfde 
naam. Die avond kwamen duizenden genodigden en lieten een 
enorm spoor van vernieling na. Schade: ruim 1.000.000 euro. 

Maar waar was dat feestje?

Nu we het toch over dooie Star Wars figuren hebben:
Hoeveel Star Wars acteurs zijn er totaal overleden sinds de 
eerste film? Peildatum 1 juli 2018. 
En dat is inclusief: 
7 Star Wars films, de Holiday special en de 2 Ewok films.
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10 - 4  /  26 - 6  /  7 - 12 . 
Een getallenreeks, ja dat zie ik ook wel. 
Maar waar hebben we het in hemelsnaam over. Waar staan 
deze getallen voor? Vertel het ons.

Aha, daar is ze: La Meis!
Noem 5 vriendjes van Sylvie Meis die ze volgens de 
(roddel)pers sinds mei 2010 heeft gehad.
Eigenlijk een te gemakkelijke vraag want wij tellen er zo al een 
stuk of 10 en dan tellen we 
onszelf uit bescheidenheid 
niet eens mee.

Sommige mannen zie je altijd nog voor je inclusief snor. 
Zelfs als ze die allang hebben afgeschoren. Die ene weerman 
van vroeger, Peter Timofeef bijvoorbeeld of Guus Hiddink. En 
wat dacht je van Peter R. de Vries. Ook geen snor meer. Maar 
hoelang is deze meneer De Vries zijn snorretje al kwijt? Er is een 
aflevering van zijn misdaadprogramma waar hij in part 1 nog 
een snor heeft maar in 
part 2 niet meer.
In welk jaar werd die 
aflevering uitgezonden?
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De bekende filmreeks Pirates of the Caribbean kent vele 
steracteurs die hun sporen verdiend hebben in de filmwereld.
Er is echter één acteur die bekender is vanwege zijn aandeel in 
een beroemde 4 man sterke “popband” met vele hits. 
Wie mag dat wel wezen?

Hier enkele verse en soms wat oudere foto’s van (voormalig) 
actrices die vaak mooi voor de dag komen.
Welke 10 actrices zien we?

a               b              c               d                     e

f                   g                   h                 i                       j           

Wij dachten altijd dat Wesley Sneijder kleiner was dan Yolanthe. 
Maar volgens die bekende encyclopedie op internet hebben we 
het geweldig mis. Nou, dat geweldig valt dus nog wel mee want 
het gaat slechts om luttele centimeters. 
Dus, leg deze twee BN-ers even langs de meetlat op internet 
en vertel ons hoeveel centimeter meneer Sneijder groter is dan
mevrouw Cabau Van Kasbergen.
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Don’t try this at home!
Welke acteur werd dood in een kast gevonden met een touw 
rond zijn hals en penis?

Welke Nederlandse televisieserie over 3 vrijgezelle vriendinnen 
is gebaseerd op een krantenstrip?
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Ze is de dochter van een Indisch-Nederlands echtpaar van 
gemengde afkomst. Haar vader ontleent zijn achternaam aan 
een Franse voorvader en haar moeder zou een Duitse 
voorvader hebben die naar Indië ging. Ze is vernoemd naar de 
Engelse zangeres Petula Clark - omdat haar ouders alleen een 
plaat van haar in de kast hadden - en naar haar beide oma's.
Het gezin verhuisde naar Nederland toen ze elf jaar oud was en 
ging in Rijswijk wonen.
a Over wie hebben we het?
b Waar woont ze nu als ze niet in Nederland is?

We gaan door met iemand anders..........

Hij werd geboren in Upper West Side en werd joods opgevoed. 
Hij heeft gestudeerd aan Oberlin College en behaalde er in 
1998 een diploma. Daarna studeerde hij aan de New York 
University, waar hij in 2003 afstudeerde. 
Hij acteerde in een beroemde serie met Kevin Spacey.
c Wie is dit? 
d Over welke serie hebben we het?
e Hoe heette het personage dat hij speelde in deze serie?
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Nederland kent tal van televisie series. Hieronder zie je een 
aantal personages uit oude tv series. Wie zijn ze? 
Hun echte naam graag.

a                              b                              c

d                              e                               f

g                              h                               i

j
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Wat heeft Bruno Mars gemeen met een Mexicaanse voetballer 
die speelde bij ondermeer Real Madrid en Manchester United 
en tegenwoordig zijn brood verdient bij West Ham United?

Om het nog eens te hebben over films en filmreeksen. 
Veel films zijn gebaseerd op een boek. Hieronder vijf filmtitels, 
gebaseerd op een boek. Wie schreef het boek/de boeken?

a  The Hunger Games.
b  The Help.
c  The Color Purple.
d  De Tweeling.
e  Fifty shades of Grey.

Er zijn ook een aantal Nederlanders die het in de echte 
showbizz industrie van de VS wagen. Soms met goede afloop,
soms is het wat minder. 
Welke Nederlanders zoeken we?

a  Speelde een rol in de serie Outlander
b  Speelde een rol in de film The Age of Adeline.
c  Speelde in de film Don’t Say a Word.
d  Dankzij zijn bijzondere voorkomen een rol in Addams Family
    films.
e  Regisseerde veel films, waaronder RoboCop.

.
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Nee het is niet Ingang Oost…
Al jarenlang is er een Amerikaanse ziekenhuisserie op tv. 
De serie heeft meerdere hoofdpersonen maar één iemand 
wordt gepresenteerd als het centrale karakter.

a  Wat is de naam van deze vrouw in de serie? 
b  Met wie was zij getrouwd in deze serie? 
c  Wat was zijn bijnaam?
d  Hoe heet de spin-off uit 2007 van deze televisie serie?
e  Hoe heet de hoofdpersoon van deze spin-off?

Huwelijken die flink standhouden krijgen een mooie naam: 
goud, diamant, briljant. Een prestatie!
Maar het kan ook anders. 
Welke showbizz vrouw is welgeteld 2 dagen + 7 uur getrouwd 
geweest? Dat noemen we zeker een plastic huwelijk.

Kort geleden overleden: een zangeres die met een nummer 
16 weken aaneengesloten op nummer 1 heeft gestaan in 
Nederland in de hitlijst van Muziek Parade. 
Een record dat pas na 54 jaar in 2017 is geëvenaard door 
Ed Sheeran met Shape of You en Luis Fonsi met Despacito.
Hoe heet deze zangeres en hoe heet de plaat?



           categorie SHOWBIZZ
DORPSQUIZ ‘t LOO

10 NOV 

   2
7 O

KT + 

(doe)vraag 31

           categorie SHOWBIZZ
DORPSQUIZ ‘t LOO

10 NOV 

   2
7 O

KT + 

(doe)vraag 32
Vroeger had iedereen er één. Tegenwoordig zie je ze steeds 
minder. De TVgids. Verzamel 5 TVgidsen van 5 verschillende
omroep-organisaties. Bovendien moeten ze zeker ouder dan
3 weken zijn. Stop ze in de Quiztas en lever ze aan het eind van
de avond in.
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Stuur een echte GTST-liefhebber naar het adres Terlostraat 3.
Daar ziet hij of zij (tussen 19.00 en 21.00 uur) een fragment 
van een GTST-aflevering. 
De vraag is natuurlijk: 
over welk jaar spreken we 
en wie legt in dit fragment het loodje?.

Wij verwachten 1-2 teamleden volgens het tĳdschema bij de
nieuwe basisschool op ‘Loo.
Daar zien jullie een aantal TV-fragmenten.
De vraag is natuurlijk: welke zijn dat.
Noteer ze op het antwoordformulier en laat dat ter plekke 
achter.
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