De grote Peenvogelquiz 2016

Naam

Aantal punten

Ronde 1. Op stap met de familie Koot ehm, quote...
Van wie zijn deze bekende quotes, gemaakt op Britse bodem.5 punten per goed antwoord.
1.) "We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields
and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender"
A.) Winston Churchill
B.) Margaret Thatcher
C.) Baden Powell
D.) Lord Kitchener
2.) “I wouldn’t say I was the best manager in the business. But I was in the top one.”
A.) Jose Mourinho
B.) Alex Ferguson
c.) Brian Clough
D.) Bill Shankly
3.) "Some people believe football is a matter of life and death, I am very disappointed with that
attitude. I can assure you it is much, much more important than that"
A.) George Best
B.) Bill Shankly
C.) Brian Clough
D.) Bobby Moore
4.) “In England, pop music seems now to be exclusively for children. If an artist is no good, why is it
necessary to have that artist repeatedly rammed in our face?”
A.) Liam Gallagher (Oasis)
B.) Morrissey
C.) Johnny Rotten (Sex Pistols)
D.) Paul McCartney
5.) Wie zei dit over Wayne Rooney? "He looks like a fucking balloon with a fucking Weetabix
crushed on top. He's better off as a skinhead, isn't he?"
A.) Liam Gallagher (Oasis)
B.) Morrissey
C.) Johnny Rotten (Sex Pistols)
D.) Robbie Williams

Totaal Ronde 1

5 punten per goed antwoord.

Ronde 2. Fotovragen
De beste bands komen uit Engeland. Het zijn echter sterke benen die deze weelde kunnen dragen.
Niet zelden vond een bandlid de dood door drank en drugs (jeweetzelluf), zelfmoord of enge
ziektes. Wie zijn deze artiesten?

10 punten per goed antwoord. Totaal 60 punten te verdienen.

Totaal Ronde 2

5 punten per goed antwoord.

Ronde 3. Tweeduizendenelf (2011)
De eerste Peenvogel-reis vond in 2011 plaats. Maar wat gebeurde er nog meer in 2011 op het Britse
Eiland?

1

De oudste circus-olifant in Engeland gaat met pensioen. De Engelse band The Toy
Dolls hebben ook een liedje over een circusolifant. Hoe heet deze olifant?

2

Op 29 april trouwen Kate en William. In welke kerk vindt de huwelijksplechtigheid
plaats?

3

Twee clubs uit 1 stad verdelen de prijzen in Engeland. Een club wordt kampioen en
de andere wint de FA Cup. Welke stad viert er feest?

4

De verfilming van het laatste deel van de Harry Potter boeken gaat in premiere.
Wat is de titel (mag ook in het Nederlands).

5

Welke krant stopt na, beschuldigingen van afluisteren, 168 jaar met verschijnen.
Tip: The Jam heeft er een nummer over.

Totaal Ronde 3

10 punten per goed antwoord.

Ronde 4. Vraag voor de nerds.
Dit is de tiende Peenvogel-reis. Met andere woorden we zagen al negen wedstrijden. Van York City
tot aan Barnsley. Maar wie waren de tegenstanders die wedstrijd? Welk logo hoort bij welke club?
Om het niet al te moelijk te maken (nou ja) staat erbij welke club wij bezochten.

YORK CITY VS

DONCASTER ROVERS VS

LINCOLN CITY VS

BARNSLEY VS

SHEFFIELD WEDNESDAY VS

SHEFFIELD UNITED VS

GRIMSBY TOWN VS

SCUNTHORPE UNITED VS

ROTHERHAM UNITED VS

Totaal Ronde 4

1 punt per goed antwoord.

Ronde 5. Waar lég dat dan?
Het is niks dat die Engelsen ongeveer de hele wereld in handen hebben gehad. Er zijn daardoor
nogal wat plaatsen die meer dan 1 keer op de aarde bestaan. True or False?
Vraag 1. Boston ligt in Amerika. Bestaat er ook een Boston in Engeland?
A.) True
B.) False
Vraag 2. Newcastle ligt in Engeland. In welk land ligt er ook een Newcastle?
A.) Nieuw-Zeeland
B.) Australie
Vraag 3. Washington ligt in Amerika. Bestaat er ook een Washington in Engeland?
A.) True
B.) False
Vraag 4. Wij gaan naar Halifax. In welk land ligt er nog meer een Halifax?
A.) USA
B.) Canada
Vraag 5. De plaats Manchester bestaat maar liefst 20 keer in de USA. Maar in welke staat liggen de
plaatsen London, Liverpool en Paris?
A.) Ohio
B.) Texas

Totaal Ronde 5

5 punten per goed antwoord.

Ronde 6. To beer, or not to beer.
Biermerken die je vaak in Engeland tegenkomt in pubs. Wie is de beste bierkennerT?

Logo

Merk

Totaal Ronde 6

5 punten per goed antwoord.

