
Hoeveel spelers zitten er in een 
 volleybalteam?

Hoeveel buurlanden heeft Duitsland?

Hoeveel hoofdpersonen zitten er in
het vriendenclubje van 'How I Met
Your Mother'?
Welk cijfer is de titel van een film met
Brad Pitt en Morgan Freeman?

Hoeveel poten heeft een krab,
inclusief voorpoten met scharen?

Hoeveel magen heeft een koe?

Hoeveel kleuren zitten er in de vlag
van Polen?
Hoeveel schilderijen wist Vincent van
Gogh te verkopen terwijl hij leefde?

Hoeveel leden vormde 'The Police' in hun
meest beroemde samenstelling?

Hoeveel planeten telt ons zonnestelsel
(Pluto doet niet mee, dwerg)?
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Hoe heet deze
schilder?

Welke acteur is
dit (in zijn
jongere jaren)?

Van welk land is
dit de vlag?

Welke
Nederlandse
stad is dit?

Hoe heet deze
bekende
talkshowicoon?

Bob Ross

Leonardo di
Caprio

Iran

Gouda

Oprah Winfrey
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Hoe heet de zanger van de band 'U2'?

Welk lid van de boyband One
Direction is nu het meest succesvol in
zijn solo carrièrre?
Welk lied is het meest gestreamde
lied op Spotify?
Welke bekende filmcomponist
bedacht de track voor de film 'Pirates
of the Caribbean '?

Wie is de rijkste zangeres ter wereld?

Welke band schreef deze lyrics: "Want
als de bom valt dan lig ik in mijn nette
pak?"

Wie componeerde "Fur Elise"?

Welke groep had een grote hit met
"Hotel California"?

Wie is de zanger van Pearl Jam?

Uit welk land komt Celine Dion?

Bono

Harry Styles

Shape of you - 
Ed Sheeran

Hans Zimmer

Rihanna

Doe Maar

Van Beethoven

Eagles

Eddie Vedder

Canada
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https://en.wikipedia.org/wiki/Pirates_of_the_Caribbean_(film_series)


WE HEBBEN EEN WINNAAAAAR. En een
verliezer. Helaas, de verliezer doet de afwas.
Veel succes! 
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Muziekje erbij?


