
 

vraag 1 
Onze vriend Dotan werd vorig jaar ontmaskerd vanwege verzonnen verhalen over bijvoorbeeld zijn fans. Hoe 

noem je in een internetomgeving een persoon die berichten plaatst om voorspelbare emotionele reacties uit te 

lokken, opzettelijk verkeerde informatie geeft of zich doelbewust anders voordoet? (tussen haakjes: hij is onze 

vriend niet meer) 

Antwoord = Trol 

 

vraag 2 
Welke Amerikaanse artiest is voor zijn eigen winkel doodgeschoten?  

Antwoord = Nipsey Hussle 

 

vraag 3 
Net doen of je een gemixte huidskleur hebt of zwart bent. Ja, dat komt voor. Wat is de term voor dat 

fenomeen? 
Antwoord = Blackfishing 

 

vraag 4 
Muziekliefhebbers: zet onderstaande top 40 hits in chronologische volgorde van oud naar jong.  

a. Love yourself    Justin Bieber 
b. Home      Dotan 
c. Miracle    Ilse de Lange  
d. Shotgun    George Ezra  
e. Wake me Up     Avicii  
f. Shape of You    Ed Sheeran 
g. Love me like you do  Ellie Goulding 
h. No mercy     Racoon 
j.     I won’t give up   Jason Mraz  
k.    Fireflies    Owl City 
Antwoord = c - k - h - j - e - b - g - a - f - d 
 

vraag 5 
Het lijkt wel of iedereen  aan het gamen is en dan bij voorkeur Fortnite. Wij willen een actuele quiz zijn dus 

gooien we er een aantal vragen over Fortnite tegenaan. Vragen waar we zelf niets van snappen maar dat is 

totaal niet relevant. Het gaat om de goede antwoorden nietwaar? Waarmee kun je je shield aanvullen? 

a   Med Kit  

b   Glider  

c   Chug Jug 

Antwoord = C 

 

vraag 6 
We gaan gewoon door......... 

Je kunt bij Fortnite wapens krijgen. Deze staan afgebeeld met een gekleurde achtergrond. 

Wat is de kleurvolgorde van slechte naar goede wapens? 

Antwoord = Grijs – Groen – Blauw – Paars - Goud 

 



 

vraag 7 
En welke kogels moeten er in een Drum Gun? 

Antwoord = Medium bullets 

 

vraag 8 
We krijgen er zin in.................... 

Welke bouwmaterialen heb je in Fortnite? 

a   Steen, Erts en Koper  

b   Hout, Steen en Metaal  

c   Metaal, Hout en Klei 

Antwoord = B 
 

vraag 9 
We zijn nu helemaal los ....... 

Hieronder 5 Skins. Wat is hun naam? 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoord =  

a  Mothmando   

b  Powder        

c  Relay      

d  Revolt       

e  Sidewinder 

  



 

vraag 10 
De laatste vraag om te laten zien dat het dedju geen kattepis is dat Fortnite. 1,5 miljoen nam de winnaar van de 

2e plaats bij het WKFortnite voor duo’s mee naar huis. Uit welke plaats kwam deze David? 

Antwoord = Andijk 

 

vraag 11 
Zet de namen van de 5 social media met de meeste leden/ accounts (miljoenen) in volgorde van grootte 

wereldwijd. (peil datum juli 2019, excl. de site van vv Terlo)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Antwoord = Facebook – youtube – whatsapp - facebook messenger – wechat 

 vraag 12 
 5 verschillende merken Bluetooth speakers. Maar wie is nu wie?  

 

 
Antwoord =  

a JBL 

b Marshall 

c Ultimate 

d Harman Kardon 

e Bose 

 

 



 

vraag 13 
Ooit was deze afbeelding het bewijs dat je een moderne man of vrouw was die een aardig stukje electronica in  

huis had.  

 

 

 

 
Maar nu: 

a   van welke Nederlandse organisatie is deze afbeelding  

b   wat betekent de letters van die organisatie  

c   bestaat de organisatie nog? Een simpel ja of nee.  

d   wanneer zag je deze afbeelding 

e   hoe heet de Belgische variant van de organisatie 

Antwoord =  

a Brein 

b Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland 

c Ja 

d Bij het afspelen DVD 

e BAF 

 

vraag 14 
Welk merk kent een kledinglijn dat genoemd is naar een beroemde tekenfilmserie die zijn hoogtepunt kende in  

de jaren 20 van de vorige eeuw? 

Antwoord = Scotch and Soda ( met Felix de Kat) 

 

vraag 15 

Op welke socialmedia app is porno begin dit jaar verboden? 

Antwoord = Tumbler 

 

vraag 16 
Wat is de titel van de eerste Marvel-film met een bijna volledige Afro-Amerikaanse cast? 

Antwoord = Black Panhter/Wakanda 

 

vraag 17 
Hoe wordt een ruzie tussen 2 artiesten uit bijvoorbeeld de hiphopscene genoemd? 

Antwoord = Beef 

  



 

 

 vraag 18 
Who the hell zijn dit nu weer? Namen willen we hebben. 

 

 

Antwoord = 
a Nicky Tutorial/ Nicky de Jager 

b Jelly/ Jelle van Vught 

c Kwebbelkop/ Jordi van de Bussche 

d Enzo Knol 

e Stuk TV  

 

 

                                                                             
 

 

 

 

                                                                                     

vraag 19 
Misschien was het komkommertijd deze zomer wat betreft het nieuws, maar feit blijft dat een eenvoudige, niet 

meer zo jonge Rotterdamse vrouw opeens duizenden vriendschapsverzoeken kreeg. “En zo aantrekkelijk ben ik 

nu ook weer niet” wist ze van zichzelf te melden. 

Wat was de voornaam van deze populaire “bitch”? 

Antwoord = Narda 

 

Vraag 20 
Moderne tijden, alles via de app. 

Van welke apps zie je hier een screenshot? 

 

A  B   C   D E   

Antwoord =  

a Tikkie 

b Buienradar 

c Eindhovens Dagblad 

d Spotify 

e My little Pony 

  



 

vraag 21 

Welke bekende Rapper uit de States heeft onlangs een kookboek uitgebracht? 

Antwoord = Snoopdog 

 

vraag 22 
Tegenwoordig wordt de tijd dat je geen seks hebt gehad uitgedrukt in punten. Een maand geen seks is 1 punt. 

Voor studenten geldt een week geen seks 1 punt. Wil je te boek staan als een beetje een viriel mannetje of 

vrouwtje dan is weinig punten dus de bedoeling. 

Maar hoe noemen ze die punten eigenlijk? 

Antwoord = Pandapunten 

 

vraag 23 
Voor de oudjes onder ons: Woodstock 1969, 50 jaar geleden. Voor de jongeren onder ons: een soort 

Ploegfestival maar dan iets drukker. Wat heet iets: tegen de 500.000 bezoekers. 

Maar nu de vraag: er stonden 32 bands op het programma, maar er traden er maar 31 werkelijk op. Welke band 

trad niet op simpelweg omdat ze het terrein niet op konden komen? 

Antwoord = IronButterfly   

 

vraag 24 
Een paar maanden geleden werden 2 tankers aangevallen in de Straat van Hormuz.  

Uit welke landen kwamen deze 2 tankers? 

Antwoord = Meerdere antwoorden mogelijk; Noorwegen, Japan, Panama, Taiwan, GB, Marshall Eilanden 

 

vraag 25 
Leaving Neverland: de documentaire waarin het draait om vermeend kindermisbruik door Michael Jackson. De 

getuigenissen van 2 mannen staan hierin centraal. Wie zijn deze 2 mannen? 

Antwoord = James Safechuk en Wade Robson  

                

vraag 26 
Is het hip? Is het happening? Geen idee, maar het is wel actueel. 

Want wat is de grootste Nederlandse on-line nieuwssite? 

Antwoord = Nu.nl                 

 

vraag 27 
Weet je wat hip was? Dit kapsel in de jaren 60. Soms zag je het later nog wel eens, bijv. bij Amy Whinehouse of 

de B-52’s . Hoe noemden we het? 

 
Antwoord = Suikerspin/bouffant 



 

vraag 28 
Reusel, Valkenswaard, Hapert, Bladel, Luyksgestel, Eersel, ...... een beetje jeugdige Loo-enaar trapt alle 

kermissen in de omgeving af. Maar in welke stad werden volgens de verhalen de eerste kermissen gehouden 

zo’n 1000 jaar geleden?   

Antwoord = Wijk bij Duurstede 

 

vraag 29 

Nu we het toch over hip & happening hebben: beroemd waren de happenings in Amsterdam in de jaren 60.  

Hoe heette het standbeeld waar o.a. provo vaak dergelijke “bijeenkomsten” hield?  

(en waaraan een voormalige eredivisieclub zijn bijnaam dankte) 

Antwoord = Het Lieverdje 

 

vraag 30 
Als je er vandaag de dag een beetje bij wil horen moet je op z’n minst een tatoeage laten zetten. Of een grote 

en kleurrijke of een kleintje dat bol staat van de symboliek. Of eentje die ...... nou ja, laat ook maar en bedenk 

zelf maar iets. Onderstaand 5 tatoos, soms dezelfde ook op de arm van vriendje of vriendinnetje. Schattig 

toch.......tot het uitgaat. 

Op wiens lichaam staan deze tatoos?  
 

Antwoorden =  

a Viora Rebergen en Joost van Willigenburg 

b Nikki Zegers en Daisy Bosch 

c Edzo Knol 

d Cynthia Schulz (Miss Lipgloss) 

e Leonie ter Veld 

 

 

 

 

 

 

 

Doevraag 31 
Stuur 2 van uw teamleden volgens het tĳdschema naar gemeenschapshuis Terlo. Daar zal duidelijk worden  

wat we vragen. Schrijf je antwoorden ter plekke op het antwoordformulier en laat dit achter in de handen  

van de organisatie. 

p.s. Teamleden met “een fijne neus” zijn sterk in het voordeel! 

Antwoord: 

 
 

Doevraag 32 
In de teamtas bevindt zich een bol wol. De winter nadert dus het breien van een shawl (sommigen zeggen  

sjaal) is prioriteit no. 1. Wij vragen jullie van deze bol wol een zo lang mogelijke shawl /sjaal te breien met  

1.  Van Gils 
2. Musk by Alyssa Ashley 
3. Hugo Boss 
4. Invictus 
5. 1 Million 



 
maar 1 voorwaarde: hij moet minimaal 15 cm. breed zijn. De langste wint. Stop hem in de teamtas bij inlever- 

en aan het eind van de avond. 

Deelnemers klaar? Breien maar! 

 

Doevraag 33 
Stuur 2 van uw teamleden volgens het tĳdschema naar Jong Nederland (je weet wel, achter de kerk). 

Daar zal duidelijk worden wat we vragen. Schrijf je antwoorden ter plekke op het antwoordformulier en 

laat dit achter in de handen van de organisatie. Mocht u na het beantwoorden van de vragen een 
onweerstaanbare drang voelen om uw lichaam ter verfraaiing beschikbaar te stellen, dan kunt u altijd 

contact opnemen met de organisatie. Wij verwijzen u graag door. 

Antwoord: 

1. Microdermal 

2. Monroe 

3. Tragus 

4. Madonna 

5. Helix 
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