






Ronde 1 – Wijzer door de wereld

Stel, je bevindt je in Wellington in Nieuw 

Zeeland. In welk land zou je uitkomen als je 

een gat rècht naar beneden zou graven? 



‘De reis om de wereld in 

……….dagen  is een bekende 

avonturenroman van de 

Franse schrijver Jules Verne.’

Welk getal ontbreekt in de 

titel? 

Ronde 1 – Wijzer door de wereld



Welke Werelderfgoedlocatie van UNESCO 

is hier afgebeeld? 

Ronde 1 – Wijzer door de wereld



Welke twee producten zie je hier? 

A B

Ronde 1 – Wijzer door de wereld



Welke stad zie je hier afgebeeld?

Ronde 1 – Wijzer door de wereld



Welke, vandaag nog levende, diersoort staat 

genetisch gezien het dichtst bij de 

Tyrannosaurus Rex?

Ronde 1 – Wijzer door de wereld



Wat is de afstand tussen “ons” Bakel en 

Bakel in Senegal? 

Je mag er 300 km naast zitten. 

Ronde 1 – Wijzer door de wereld



De volgende cryptische omschrijving 

verwijst naar een vervoersmiddel. Om welk 

vervoersmiddel gaat het? 

“In dit slaapverwekkende vervoersmiddel 

word je regelmatig beetgenomen” 

Ronde 1 – Wijzer door de wereld



Waar is onderstaande foto gemaakt? 

Ronde 1 – Wijzer door de wereld



Koppel het 

gerecht aan het 

juiste land.

A. Gambia

B. Groenland

C. Japan

D.    Zuid-Afrika

1 2

3 4

Ronde 1 – Wijzer door de wereld







Ronde 2 - Corona

Hoe heet de 

stad in China 

waar COVID-19 

is begonnen / 

ontstaan?



In welk televisieprogramma maakte minister 

Bruno Bruins bekend dat we in Nederland 

de eerste positief geteste Corona patiënt 

hadden?

Ronde 2 - Corona



In welk ziekenhuis werd de eerste positief 

geteste patiënt opgenomen?

Ronde 2 - Corona



Welke vier vaccins heeft Nederland 

ingekocht?

Ronde 2 - Corona



Noem de 3 basisregels om te voorkomen 

dat het Coronavirus zich verspreidt? 

Ronde 2 - Corona



Wat was de slogan om alle jongeren te 

motiveren om een vaccinatie te halen?

Ronde 2 - Corona



Hoe wordt het Coronavirus verspreid?

Noem 2 mogelijkheden.

Ronde 2 - Corona



Welk corona-advies gaf minister-president 

Rutte aan juichende voetbalfans? 

Ronde 2 - Corona



Wie is de voorzitter van de Nederlandse 

Vereniging voor Intensive Care?

Ronde 2 - Corona



Door welk gebaar werd Irma Sluis 

wereldberoemd in Nederland?

Ronde 2 - Corona







Ronde 3 - Tijdschriften

Hoe vaak heeft Tatjana Simic mogen 

poseren voor de Nederlandse Playboy?

A. 7 keer

B. 9 keer

C. 12 keer



Wie van de onderstaande vrouwen had de 

eer om in de eerste editie van de 

Nederlandse Playboy te mogen verschijnen?

A. Jerney Kaagman

C. Franca Michels

B. Marina de Graaf

D. Adele Bloemendaal

Ronde 3 - Tijdschriften



Kijk goed naar het plaatje op de volgende 

dia

Noem de vier ‘verknipte BN-ers’               

die met regelmaat te zien zijn in een 

tijdschrift. 

Ronde 3 - Tijdschriften



B

C

D
A

Ronde 3 - Tijdschriften



De CosmoGirl is een bekend meidenblad. 

Kijk goed naar de afbeeldingen op de 

volgende dia.

Welke bekende dames zie je op de cover 

van de CosmoGirl uit 2010 en 2011?

Ronde 3 - Tijdschriften



A

B

C

D
Ronde 3 - Tijdschriften



Zet de volgende kindertijdschriften in 

volgorde van leeftijd. (van jong naar oud).

Bobo Pippo

Okki Tina

Ronde 3 - Tijdschriften



Onder welke categorie tijdschriften vallen 

de Burda, My Image en de Fibre Mood?

Ronde 3 - Tijdschriften



Noem het 

grootste 

roddelblad van 

Nederland met 

113.000 oplages 

per week. 

Ronde 3 - Tijdschriften



Je kunt je abonneren op tijdschriften, maar 

je kunt ze ook los kopen. Hoeveel betaal je 

voor een los blad van Voetbal International?

A. € 5,50

B. € 6,75

C. € 7,95

Ronde 3 - Tijdschriften



“Op het gebied van tijdschriften die gericht zijn op 

body en mind is …………. het meest populaire 

magazine. Sinds 2003 kan iedereen meer te weten 

komen over spiritualiteit en over hoe je meer geluk 

uit je leven haalt.”

Over welk magazine wordt hier gesproken?

Ronde 3 - Tijdschriften



Welke drie bekende Nederlandse blondines 

hebben ieder een eigen tijdschrift?

Ronde 3 - Tijdschriften







Ronde 4 - Bakel

Inge van Dijk zit voor 

het CDA nu in 

de Tweede Kamer.

Wat is haar motto 

of kernspreuk?



KVW Bakel besloot dit jaar een veilig 

programma te maken met o.a. een online 

doe-boek.

Op welke dagen kon 

iedereen aan het 

doe-boek werken?

Ronde 4 - Bakel



Het Sint Wilbertsplein werd voorzien van 

een waterornament.

Waar verwijst het opborrelend water uit de 

kleine fonteintjes naar?

Ronde 4 - Bakel



Dit jaar kon je stickers 

sparen over de 

geschiedenis van 

Bakel & Milheeze.

Hoeveel plaatjes had 

men nodig om het 

boek te vullen?

Ronde 4 - Bakel



Naast de ingang van de 

kerk bevindt zich een 

wit/blauw schildje.

Wat is de betekenis 

daarvan?

Ronde 4 - Bakel



Elke dinsdag staan marktkooplui voor je 

klaar op de markt.

Hoe laat sluit deze markt in Bakel?

Ronde 4 - Bakel



Onlangs zijn Carla 

Vereijken & Lieke van de 

Rijt de organisatie van 

Bakelleien komen 

versterken.

Wat is hun gezamenlijke 

leeftijd in jaren?

Ronde 4 - Bakel



Welke rol vervult Reinier Koelink voor onze 

Bakelse gemeenschap?

Ronde 4 - Bakel



De Esperloop meandert van Milheeze via 

het Grotelsche bos richting de Snelle Loop 

ten zuiden van De Mortel.

Hoeveel kilometer lengte bedraagt de 

Esperloop?

Ronde 4 - Bakel



Aan de rand van de Groene 

Long staat een Ballenton 

waar kinderen rondjes 

kunnen draaien.

Welke kleur hebben de drie 

grote buizen op het toestel?

Ronde 4 - Bakel







Ronde 5 - Sport

Bij welke teamsport behaalden we dit jaar 

wél Europese titels?



Hoeveel punten 

voorsprong had Max 

Verstappen in het 

eindklassement op de 

nummer 2 in Oostenrijk 

na twee gewonnen 

races?

Ronde 5 - Sport



Hoeveel penalty’s werden er dit jaar gemist 

in de finale van het EK voetbal?

Ronde 5 - Sport



Welke Nederlander stond in de top 10 in het 

eindklassement van de Tour de France 

2021?

Ronde 5 - Sport



Welke medaille behaalde Marit 

Bouwmeester op de laatste Olympische 

Spelen?

Ronde 5 - Sport



Wat was het opvallende resultaat op de  

200 meter sprint baanwielrennen in de 

Olympische kwalificatie met Jeffrey 

Hoogland en Harrie Laverysen?

Ronde 5 - Sport



Welke medailles werden er op de laatste 

dag van de Olympische spelen nog gehaald 

door Nederland?

Ronde 5 - Sport



Wie kreeg er dit 

jaar een rode 

kaart bij Ajax-

PSV in de strijd 

om de Johan 

Cruijff Schaal?

Ronde 5 - Sport



Welke twee voetbalteams 

speelden dit jaar om de 

UEFA Supercup?

Ronde 5 - Sport



Bij welke sport won Nederland dit jaar zowel 

goud op de Olympische Spelen als op het 

WK? 

Ronde 5 - Sport









Ronde 6 – Werktuigen en gebruiksvoorwerpen

xx
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Ronde 7 - Muziek

Hieronder zie je cryptische omschrijvingen 

van twee artiesten. 

Wie zijn dit? 

A B



Mart Hoogkamer ging vorig 

jaar viral met het volgende 

filmpje. 

Wat is de titel van het 

nummer dat hij zingt? 

Ronde 7 - Muziek



Ronde 7 - Muziek



Hier zie je afbeeldingen die kenmerkend 

zijn voor twee artiesten. 

Noem de artiesten. 

Ronde 7 - Muziek



Je hoort drie fragmenten uit bekende 

reclames. 

Om welke bedrijfsreclames gaat het hier?

Ronde 7 - Muziek



Je hoort drie fragmenten uit bekende 

reclames. 

Om welke bedrijfsreclames gaat het hier?

Ronde 7 - Muziek



The Sound of Silence van Simon and

Garfunkel stond in de Top 2000 van 2020 

op plaats 23. Ook stond een cover van dit 

nummer in de lijst. 

Stond deze hoger of lager in de lijst en van 

welke band is deze cover?

Ronde 7 - Muziek



Je hoort een songtekst in 

het Nederlands vertaald, 

voorgedragen als gedicht. 

Van welk nummer is deze 

tekst? 

Noem ook de artiest/band. 

Ronde 7 - Muziek



Je hoort een songtekst in 

het Engels vertaald, 

voorgedragen als gedicht. 

Van welk nummer is deze 

tekst? 

Noem ook de artiest/band. 

Ronde 7 - Muziek



‘Muziek heeft hetzelfde effect op je 

brein als seks, chocolade en 

beweging. Het gelukshormoon 

…………….. komt dan vrij waardoor 

je super vrolijk kunt worden.’

Wat hoort er op de ‘puntjes’ te 

staan?

Ronde 7 - Muziek



Artiesten kunnen vaak bijzondere verzoekjes 

indienen voor in hun kleedkamers. Wat hoort 

bij welke artiest(en)?

1.   Foo Fighters A. Rozenblaadjes in het toilet 

2.   Barbara Streisand B. Bacon

3.   Partysquad C. 2 paar witte sokken

4.   Justin Bieber D. 2x AA baterijen 

Ronde 7 - Muziek



Wie waren de vier 

presentatoren 

tijdens het 

Eurovisie 

Songfestival dit 

jaar in Nederland? 

Ronde 7 - Muziek







Ronde 8 - Nostalgie

In welk televisieprogramma was Bulletje te 

zien?



Van welke BN’er zie je hier de jeugdfoto? 

Ronde 8 - Nostalgie



In welke badplaats speelt de film Costa zich 

af?



Wat is de naam van dit nostalgische 

voorwerp?

Ronde 8 - Nostalgie



Wat hebben de onderstaande personen met 

elkaar te maken?

Ronde 8 - Nostalgie



Hoeveel weken heeft het nummer             

‘My Heart Will Go On’ op nummer 1 

gestaan in Nederland?

A. 6 weken

B. 10 weken

C. 12 weken

Ronde 8 - Nostalgie



Van welk Oud-Hollands gerecht zie je hier 

het boodschappenlijstje?

750 gram appels 200 gram achterham

1 kilo aardappels Snufje nootmuskaat

50 milliliter melk Snufje zout

50 gram roomboter 1 eetlepel mosterd

Ronde 8 - Nostalgie



Noem de serie waar de volgende kreet in 

voor kwam. 

Ronde 8 - Nostalgie



Hoe heet het 

afgebeelde 

speelgoed waar 

menig kind erg blij 

mee was?

Ronde 8 - Nostalgie



Welke nostalgische chatdienst zie je hier?

Ronde 8 - Nostalgie







Ronde 9 – Proud to be fout

Waarvoor staat de afkorting EPH?



Welke 4 “foute” kapsels zie je 

hier? 

Uiteraard alleen die van de 

mensen mèt pruik ;-)

Ronde 9 – Proud to be fout



Welk thema stond in 2012 centraal in de 

concertreeks van De Toppers? 

(zie afbeelding)

Ronde 9 – Proud to be fout



Hoeveel kilocalorieën 

bevat een pot van 400 

gram Nutella? 

Jullie mogen 200 kcal 

afwijken.

Ronde 9 – Proud to be fout



Speciaal voor deze avond 

hebben De Gebroeders 

een nieuwe “foute” smaak 

ijs ontwikkeld.   

Om welke smaak gaat het? 

Ronde 9 – Proud to be fout



Welk nummer stond er dit jaar op nummer 1 

in de foute 1500 op Q-Music? 

Ronde 9 – Proud to be fout



Op de afgebeelde locatie wordt een bekend 

TV programma opgenomen. 

Om welk programma gaat dit en wie is de 

presentator? 

Ronde 9 – Proud to be fout



In de “gabberscene” 

worden twee fictieve 

namen gebruikt om 

de mannen en 

vrouwen te duiden. 

Welke namen zijn dit? 

Ronde 9 – Proud to be fout



Om welke guilty

pleasure gaat het 

hier? 

Ronde 9 – Proud to be fout



Welke Disney prinsessen staan er allemaal 

op onderstaande afbeelding? 

A B C D E F G H

Ronde 9 – Proud to be fout







Ronde 10 – Er was eens…

Welk sprookje zie 

je op de foto?



Op de foto is te zien dat er een kussen 

wordt uitgeklopt om sneeuw te creëren.

Welk sprookje is dit?

Ronde 10 – Er was eens…



Noem de naam van de winkel die in 1978 

gestopt is naast de winkel van Ruitersport 

Verhoeven.

Ronde 10 – Er was eens…



Welke Bakelse band deed in 2012 mee aan 

de Clash of the Cover Bands Benelux?

Ronde 10 – Er was eens…



Wie reed er in Bakel in een Paarse Nissan 

Micra?

Ronde 10 – Er was eens…



Wat zat er in het pand, vóórdat Sjef de 

kapper daar een kapsalon begon?

Ronde 10 – Er was eens…



Wat was de naam van de laatste 

kledingzaak in dit pand?

Ronde 10 – Er was eens…



Welke carnavalsgroep zong het lied: “Wij 

hebbe d’r zin in!!!” ?

Ronde 10 – Er was eens…



Welke Bakelse beauty stond in april 2018 in 

de finale van Miss Beauty of Noord-

Brabant?

Ronde 10 – Er was eens…



Welk weekblad van Bakel – Milheeze – De 

Rips stopte in 2016 abrupt?

Ronde 10 – Er was eens…







Ronde 11 – Seks, Drugs, Rock ‘n ..uhh Alcohol

Zet onderstaande likeuren op volgorde van 

percentage alcohol van laag naar hoog. 

A B C D



Verdovende middelen 

kunnen op verschillende 

manieren gebruikt worden. 

Op welke wijze wordt een 

middel genomen wanneer 

dit ‘intraveneus’ wordt 

gebruikt? 

Ronde 11 – Seks, Drugs, Rock ‘n ..uhh Alcohol



Sex, drugs en alcohol, meer heeft een 

mens niet nodig. 

Op welk festival is dit filmpje opgenomen? 

Ronde 11 – Seks, Drugs, Rock ‘n ..uhh Alcohol



Ronde 11 – Seks, Drugs, Rock ‘n ..uhh Alcohol



Van wanneer dateert het eerste blikje bier? 

Je mag 3 jaar afwijken. 

Ronde 11 – Seks, Drugs, Rock ‘n ..uhh Alcohol



Wat zijn de voornamen van de twee stellen 

van Temptation Island, meest rechts en 

meest links op de foto? 

A B

Ronde 11 – Seks, Drugs, Rock ‘n ..uhh Alcohol



Van welke biermerken zijn deze 

(gedeeltelijke) logo’s? 

A B C

Ronde 11 – Seks, Drugs, Rock ‘n ..uhh Alcohol



Hoe heten de onderstaande speeltjes? 

A B C

Ronde 11 – Seks, Drugs, Rock ‘n ..uhh Alcohol



De uitwerking van de drug GHB is 

behoorlijk heftig.

Wat betekent de afkorting GHB? 

A. Gamma-Hydroxy Boterzuur

B. Gaspard-Helium-Berylum

C. Gradus-Hexaan-Bohrium

Ronde 11 – Seks, Drugs, Rock ‘n ..uhh Alcohol



Er worden verschillende symbolen gebruikt 

om bepaalde type condooms te duiden. 

Bijvoorbeeld: 
Goedkope condooms

Wat betekenen de onderstaande symbolen? 

A B C



Welke ingrediënten bevat een “Sex on the

Beach? Vul aan met nóg 3 ingrediënten:

• Crushed ice • ….

• Sinaasappel • ….

• Cranberry sap • ….

Ronde 11 – Seks, Drugs, Rock ‘n ..uhh Alcohol




