Eindejaarsquiz 2021
1. In welke maand van 2021 vonden er in Europa vreselijk overstromingen plaats waardoor
minimaal 224 mensen om het leven zijn gekomen?
2. Welk gebouw werd er door aanhangers van voormalig president Trump bestormd op 6 januari
2021?
3. Welke affaire heeft ervoor gezorgd dat het Kabinet-Rutte 3 de eindstreep niet heeft gehaald?
4. In welke maand van het jaar 2021 ging de avondklok in Nederland in?
5. Welke DJ werd er in 2021 uitgeroepen tot beste DJ ter wereld?
6. In welke stad vonden in 2021 de uitgestelde Olympische Zomerspelen plaats?
7. Queen is met 35 noteringen hofleverancier in de top 2000 in 2021, welke groep vinden we op
de tweede plaats in het klassement van het aantal noteringen?
8. De laagste temperatuur van de winter, −16,2 °C werd op 9 februari 2021 in Hupsel gemeten. De
hoogste temperatuur van de winter werd op 24 februari 2021 in Arcen gemeten. In korte tijd
een temperatuurverschil van …. graden. Welk getal komt er op de puntjes? (marge van 2)
9. Welk woord is dit jaar door Van Dale gekozen tot het woord van het jaar?
10. Welk programma won in 2021 de gouden Televizier ring?
11. Het Eurovisiesongfestival werd in 2021 gepresenteerd door Chantal Janzen, Edsilia Rombley,
Jan Smit en ……….?
12. In maart 2021 vonden de Tweede Kamerverkiezingen plaats, hoeveel zetels haalde de VVD?
(marge van 2)
13. Italië won dit jaar het EK voetbal voor mannen, welk land eindigde als tweede?
14. In maart 2021 loopt er een containerschip vast in het drukbevaren Suezkanaal en blokkeert
daarmee het scheepvaartverkeer. Wat is de naam van het schip?
15. In maart 2021 overleed deze Nederlandse snowboardster op 48-jarige leeftijd, wat was haar
naam?
16. In welk land gebeurde er in mei 2021 een vreselijk ongeluk met een kabelbaan waarbij 14
mensen om het leven kwamen?
17. Max verstappen werd in 2021 voor de eerste keer wereldkampioen in de Formule 1, hij werd
eerste in de laatste race van het jaar en pakte daarmee de titel. Wat is de naam van de laatste
race: Grote Prijs formule 1 van ………. Wat moet er op de puntjes?
18. Hoeveel medailles behaalde Nederland bij de Olympische Zomerspelen van 2021?
(marge van 2)
19. Op 6 juli 2021 werd Peter R. de Vries neergeschoten in Amsterdam, bij welk tv-programma was
hij te gast voordat hij werd neergeschoten?
20. Wat is de naam van de oprichter van Amazon die in juli 2021 met het ruimtevaartuig de New
Shepard de ruimte wist te bereiken?
21. In 2021 kwam de 25e Bondfilm uit, wat is de naam van deze film?
22. Welke wereldberoemde band bracht in september 2021 na 39 jaar een nieuw album uit?
23. Op 24 maart 2021 werd er een acteur/zanger aangehouden op verdenking van het
vervaardigen dan wel verspreiden van kinderporno, nadat hij op Instagram in een livestream
een minderjarige jongen zeventienduizend euro bood voor het tonen van zijn geslachtsdeel,
wat is de naam van deze acteur/zanger?
24. Wie is er sinds 7 april 2021 voorzitster van de tweede kamer?

25. Op 21 oktober 2021 gebeurde er een tragisch ongeluk op een filmset. Een wapen dat losse
flodders hadden moeten bevatten was geladen met een kogel waardoor de cameravrouw
Halyna Hutchins om het leven kwam. Welke acteur liet het wapen afgaan?
26. Hoe heet de Zuid-Koreaanse dramaserie die begint met 456 deelnemers?
27. De Belgische viroloog Marc van Ranst moest weken onderduiken omdat een gewapende exmilitair een aanslag op hem wilde plegen, wat was de naam van deze ex-militair die later dood
werd aangetroffen in een natuurgebied?
28. Wat is de naam van de schrijfster van het boek ‘’Ik ga leven’’ die in 2021 de NS Publieksprijs
won?
29. Hoe heet de minister die op 17 september moest aftreden als minister van Buitenlandse
Zaken?
30. Het nieuwe coalitieakkoord is gemaakt door de VVD, D66, CDA en de ChristenUnie, hoe heet de
partijleider van de ChristenUnie?
31. Welk land accepteerde in 2021 als eerste land Bitcoin als wettig betaalmiddel?
32. In oktober 2021 bereikt de Zalmhaventoren in Rotterdam haar eindhoogte? Hoe hoog is deze
toren? (Marge 15 meter)
33. Op welk Canarisch eiland barste op zondag 19 september 2021 Cumbre Vieja-vulkaan uit?
34. Wat is de artiestennaam van de op 9 april 2021 overleden rapper Earl Simmons?
35. Tijdens Koningsdag 2021 legde de koning een bezoek af aan de High Tech Campus, in welke
stad vinden we deze campus?
36. In 2021 werd er een wereldwijde klimaatconferentie georganiseerd door de Verenigde Naties,
in welke stad was deze klimaatconferentie?
37. Welk inmiddels oud CDA-politicus kwam dit jaar in opspraak vanwege de mondkapjesdeal?
38. In 2021 was er veel te doen over de aantekeningen die zichtbaar waren bij een verkenner van
het kabinet. Daarop valt onder andere te lezen dat onder het kopje 'positie Omtzigt' staat
'functie elders'. Wat is de naam van de verkenner die de aantekeningen vasthield?
39. Eind oktober 2021 telde Nederland …….. inwoners. Welk getal komt er op de puntjes? (marge
200.000 inwoners)
40. Welke artiest werd in 2021 wereldwijd het meeste gestreamd (9,1 miljard streams) op Spotify?

