


Memorie – Je hoort een medley van hits uit de jaren 70 achter elkaar aan. 

Tussen de nummers door hoor je een belletje die aangeeft dat een 

muziekfragment voorbij is. Je ziet ondertussen op het scherm een vlak met 

allemaal vakjes. Tijdens het afspelen van de muziek gaan deze 1 voor 1 open 

en blijven rond twirrelen. Onder de vakjes staan foto’s van de artiesten die je 

hoort met daarbij een letter. Aan jou de taak om de gehoorde liedjes op de 

volgorde van afspelen te koppelen aan de juiste artiest/letter. Gelijk dus maar 

ff een lastige om te beginnen. En we zijn los !!!!!!

Handig om hier je blocknote even bij te gebruiken



1 2 3

4 5 6

7 8 9



F - Sandra 
A - 5000 volts 
D - Arne Jansen 
B - Boudewijn de 
Groot 
E - Kansas 
H - Kate Bush 
G - Kamahl
I - 10 cc 
C - Earth Wind and
Fire *

F - Sandra 
A - 5000 volts 
D - Arne Jansen 
B - Boudewijn de 
Groot 
E - Kansas 
H - Kate Bush 
G - Kamahl
I – Fleetwood mac
C - Earth Wind and

Fire 

F - Sandra 
A - 5000 volts 
D - Arne Jansen 
B - Boudewijn de 
Groot 
E - Kansas 
H - Kate Bush 
G – Barry White
I - 10 cc 
C - Earth Wind and
Fire 

F – Gloria Gaynor
A - 5000 volts 
D - Arne Jansen 
B - Boudewijn de 
Groot 
E - Kansas 
H - Kate Bush 
G - Kamahl
I - 10 cc 
C - Earth Wind and
Fire 





We gaan nog even terug naar de coronatijd, jaja, het was toch ook in de 
muziek wel een heel bijzondere periode. Hoe erg de toestand ook was er 
zijn altijd artiesten die daar dan weer net een liedje over maken. En het 
werd nog een hit ook. Zo ging Jopie Parleviet aan de haal met een
origineel van ? 

A – LUV

B – Gordon Sumner

C – Stewart Copeland

D - Raffaella Carrà*





Welke artiesten zag je in de film ?

A – Pattie LaBelle, Hues Corporation, The village people, Bacarra*

D – Baccarra, Frankie Valli and the Four Seasons, Barry White, Earth Wind 
and Fire. 

B – Patti LaBelle, Bacarra, Frankie Valli and the four seasons. The Real 
Thing

C – The Real Thing, Patti LaBelle, Bee Gees, Frankie Valli and the four
seasons.





Waarover gaan de “protestsongs” die je net hoorde ?

D - Noord Iers Conflict,  Tegen misbruik en mishandelen,  Tegen de 
maatschappelijke druk op normaal doen, tegen armoede. *

B – Tegen misbruik en mishandelen, Tegen kernwapens,  Tegen het 
verbod op abortus, tegen oorlog

C – Tegen het verbod op abortus, tegen armoede, Noord Iers Conclict,  
Tegen woningleegstand

A – Tegen maatschappelijke druk op normal doen,  Tegen kernwapens,  
Tegen vrouwenonderdrukking, tegen woningleegstand.





Je zag gebeurtenissen en hoorde hits uit een bepaald jaar in de jaren 70.
Om welk jaar gaat het ?

D - 1974

B – 1978

C – 1973

A – 1977* 





Voor wie zingt Michael Jackson het lied “Ben” welke je net hoorde ?

A – Zijn opa

B – Zijn vriendje

D – Zijn rat *

C – Zijn hond





Welke hit die je net hoorde komt NIET uit de jaren 70 ?

A - Michael Fugain - Le Printemps

B - Les Poppys – Non non rien n’a changés

C - Hervé Villard – Méditerrannée *

D - Catherine Ferry – une du troi



LIVE GESPEELD door meinze en Bauke – Van welke hit wordt er een intro 
gespeeld ?

A – ELO: All over the world

B – Ringo Starr:  You’re sixteen

C – The Hollies : The air that i Breathe*

D - Crosby Stills and Nash: Judy Blue Eyes



EINDE RONDE 1







De song ‘The Final Countdown’ van Europe bereikte in 1986 in liefst 25 
landen de nummer 1-positie, waaronder Nederland. Uit welk land komt 
deze band?

A - Engeland

B - Duitsland

C – Verenigde Staten

D – Zweden*



We horen hier het bekende nummer ‘Monica’, uit 1987. Wie behaalde 
met dit nummer een dikke hit?

A – Klein Orkest

B – Kadanz

C – Circus Custers*

D – Maarten Peters 





Jullie hoorden hier de hit ‘Nightboat to Cairo’ van Madness uit 1980. 
Noem nog 4 Jaren ’80-hits van deze band die de Top 40 haalden.

A - On my radio, A Message to You, Rudy, Baggy Trousers, Embarrassment 

B - Baggy Trousers, Grey Day, Embarrassment, Shut up*

C - Shame & Scandal, Our House, Mirror In The Bathroom, Grey Day

D - Hands Off She ’s Mine, Our House, Baggy Trousers, Grey Day



Wat hebben de zangers Jason Donovan, Michael Hutchence (de inmiddels 
overleden zanger van INXS) en Lenny Kravitz met elkaar gemeen?

A – Ze hadden in 1985 alle drie een nummer 1-hit in Engeland

B – Ze hadden alle drie een zware heroïneverslaving

C – Alle drie zongen ooit een duet met zangeres Bonnie Raitt

D – Ze hadden alle drie ooit een liefdesrelatie met zangeres Kylie 
Minoque*



We laten 4 ‘eendagsvliegen’ horen. Oftewel artiesten die in de 80-thies 

slechts 1x de hitparade haalden. Wie zijn, in chronologische volgorde, de 

uitvoerende artiesten?

A – Tenpole Tudor/Sophia George/Cutting Crew/What fun*

B – Toy Dolls /Marcia Griffiths/Opus/Revelation Time

C – Adam & Ants /June Lodge/John Farnham /Roots Syndicate

D – The Damned/Marcia Griffiths/BAP/Revelation Time



Meinze en Bauke spelen nu de intro van een lied dat in 1987 een dikke hit 
werd. Hoe heet het nummer en van wie is het?

A – Groot hart van De Dijk

B – Nothing else Matters van Metallica

C – Under the Bridge van The Red Hot ChilliPeppers

D – Don’t dream it’s over van Crowded House*



Het is een van de meest spraakmakende incidenten in de rock & roll: op 
20 januari 1982 deed zanger Ozzy Osbourne iets bijzonders tijdens een 
concert in Iowa. Wat deed hij precies?

A - Hij toonde zijn geslachtsdeel aan het publiek

B – Hij stormde van het podium en sloeg een ordebewaker in de zaal in 
elkaar

C – Hij beet het hoofd van een vleermuis af*

D – Hij gleed uit op het podium en brak zijn been





Veronica zond in 1989 de Zuid-Afrikaanse tv-serie Shaka Zulu uit, over 
deze 19e-eeuwse Zoeloekoning. Net als de serie werd ook het lied ‘We are 
growing’ dat tijdens de aftiteling was te horen, een groot succes. Wie zong 
het en behaalde er de 1e plaats mee in de Top 40? 

A - Nádine en Mory Kante

B – Youssou N’Dour

C – Ladysmith Black Mambazo

D – Margaret Singana*



EINDE RONDE 2





A - Ginger" (Geri Halliwell), "Baby" ( Emma Bunton), "Scary" ( Melanie Brown), "Posh" (Victoria 

Adams) en "Sporty" (Melanie Chisholm) Spice*

De Spicegirls waren de aanstormende girlpowerband in de jaren 90. de 
marketing rond de “girls”was fenomenaal en je kon niet onder ze uit. Eén 
van die marketing trucs was om de meiden een bijnaam te geven. Vraag 
aan jullie is welke naam had iedere spicegirl ? 

POPQUIZ - ronde 3/vraag 1

B – Ginger" (Geri Halliwell), "Scary" ( Emma Bunton), "Baby" ( Melanie Brown), "Posh" (Victoria 

Adams) en "Sporty" (Melanie Chisholm) Spice

C – “Cinamon" (Geri Halliwell), "Baby" ( Emma Bunton), "Scary" ( Melanie Brown), "Posh" 

(Victoria Adams) en "Sporty" (Melanie Chisholm) Spice

D –"Sporty" (Geri Halliwell), "Baby" ( Emma Bunton), "Scary" ( Melanie Brown), "Posh" (Victoria 

Adams) en “Ginger" (Melanie Chisholm) Spice



A – Babe

Michael Jackson had ook in de jaren 90 veel succes. Eén van zijn hits “Will 
you be there” werd gebruikt als soundtrack voor welke van onderstaande 
familiefilms ? ( filmpje met soundtrack en filmfragmenten

B – Matilda

C – Mousehunt

POPQUIZ - ronde 3/vraag 2

D – Free Willy*





Voor Disney Studio’s en Pixar studios uit Amerika waren de jaren 90 goudmijnen wat betreft het 
succes van hun animatie/tekenfilms. Masaal gingen mensen naar de bioscoop om te genieten van 
oeroude bewerkte sprookjes tot nieuwe verhalen. Een traditie en natuurlijk een sterke marketing 
truc is om de titelsong door een bekende artiest te laten schrijven en uitvoeren. Vaak werden deze 
ook weer een succes. Je hoort een medley van top 40 hitsongs en ziet fragmenten uit de films door 
elkaar. Stiekum hebben we er ook wat fragmenten van andere disney/pixarfilms tussen door gezet 
om ff de boel in de war te schoppen. Aan jouw de taak om de songs te herkennen en aan de juiste 
film te koppelen.

A – De Leeuwenkoning – Pocahontas – Belle en het Beest - Tarzan

B – Tarzan – Alladin – Belle en het Beest – De leeuwenkoning*

C – De kleine Zeemeermin – Tarzan – De Leeuwenkoning - Pocahontas

POPQUIZ - ronde 3/vraag 3

D – De leeuwenkoning – Belle en het Beest – Nemo – Alladin



POPQUIZ - ronde 3/vraag 4



A – In de clip Freedom zie je Michael niet maar werden zijn teksten door 
modellen geplaybackt.*

George Michael had zijn sporen al in de 80ties verdiend en groeide in de 
jaren 90tig uit tot een wereldster. Je zag een medley van zijn grootste hits 
waaronder  “Freedom”. De vraag aan jou is wat hebben de beelden te 
maken met deze hit van George Michael ? 

B – De modellen die je zag behoorden tot zijn grootste vriendinnen

C – De modellen waren zijn inspiratiebron voor het lied “Freedom”

POPQUIZ - ronde 3/vraag 4

D – De modellen hebben helemaal niets met Michael te maken.



A – Ze werden het niet eens met hun manager over de opbrengsten van 
hun muziek. 

De band Oasis uit Manchester had zijn hoogtepunt in de jaren 90 en 
bracht steengoede albums als “Morning Glory” en “Defenitely maybe” uit. 
Maar zoals het vaak gaat in de showbizz de band ging uit elkaar. Wat was 
hiervan de reden ? 

B – De broers Liam en Noel hadden constant ruzie wat tot de breuk
leidde.* 

C – De tol die er kwam van de vele optredens over de hele wereld werd
hun teveel.  

POPQUIZ - ronde 3/vraag 5

D – Ook hier was drank en drugsgebruik de reden. 





Met welke andere band werd drummer Grohl ook bekend ?

A – Pearl Jam 

B – Smashing Pumpkins

C – The Offspring

POPQUIZ - ronde 3/vraag 6

D – Foo Fighters* 



Meinze en Bauke spelen nu een intro van een band. Om welke intro van 
welke band gaat dit ? 

A – Bon Jovi: Bed of Roses*

B – Def Leppard: Let’s get rocked

C – Brian Adams: Everything I do I do it for you

POPQUIZ - ronde 3/vraag 7

D – Green Day: When I come around



Je hoort een medley van jaren 90 hits. Aan jouw de vraag wat de 
overeenkomst is. 

A – Alle zangers, bands en zangeressen hebben een link met Nederland.

B – Zelfde producer

C – Zijn allemaal acteur van beroep*

POPQUIZ - ronde 3/vraag 8

D – Alle liedjes die je hoorde komen uit films of tv series.



EINDE - ronde 3







A – Objection: De enige clip waar ze niet blootsvoets in te zien is wat ze 
eigenlijk het liefst doet. 

Eén van de clips/songs die je hoort van Shakira was iets bijzonders mee. 
Vraag aan jou is om welke song gaat dit en wat was het bijzondere ?

B – Whenever wherever: Is een titelsong van een Bollywood film waar
Shakira helemaal gek van is. 

C – Waka, waka: Shakira trad op bij een groots eerbetoon aan Nelson 
Mandela in 2009

D – Waka, waka: was de officiële song van het WK voetbal 2010*



A – 5

Uit hoeveel leden bestond de band K-Otic ?

B – 8

C – 6

D – 7*





Wat is de naam van de leadzanger van de band Staind ? 

A - Terry Balsamico

B – Chester Bernington

C – Wes Borland

D – Aaron Lewis*





A – Kill Bill*

Uit welke film komt de soundtrack die je nu hoorde ? 

B – Four Rooms

C – Deathproof

D – Inglourious Basterds



De jaren 00 gaf een explosie aan sterke en succesvolle vrouwen in de 
muziek. Je hoort een medley van bekende hits en ziet hun foto’s door het 
beeld schuiven. Vraag aan jou is welke vrouwelijke artiest hoorde je niet ?



A - Pink

B – Lady Gaga

C - Katie Melua

D – Alicia Keys* 



In de jaren 90 begon het al een beetje, maar vanaf 2000 waren 
Nederlandse bands en artiesten weer helemaal hot. Welke van de 
onderstaande artiesten heeft met welk lied de nr1 positie bereikt in de 
Top 40 ?

A – Abel met Onderweg*

B – Marco Borsato met Zij

C – Bløf met Dansen aan Zee

D – Ali B met Ik ben je zat



Meinze en Bauke spelen nu een intro van een artiest. Om welke artiest en 
nummer gaat dit ?

A – Dido met Don’t Leave Home

B – Snow Patrol met Shut your Eyes

C – Amy MacDonald met This is the Life

D – James Blunt met Beautiful*



Mika’s doorbraak was de hit Grace Kelly. We draaien hem helemaal met 
hier een daar een knipje erin. Vraag aan jou, wat zingt Mika op de 
geknipte stukken ? 



A 1. I could be brown, I could be blue, ……….
2. Why don't you like me, why don't you like me? Why don't you like yourself?
3. I could be hurtful, I could be purple*

B 1. I could be down, I could be blue, ……….
2. Why don't you like me, why don't you like me? Why don't you like yourself?
3. I could be humble, I could be purple

C 1. I could be brown, I could be blue, ……….
2. Why don't you like me, why don't you like me? Why don't you like yourself?
3. I could be humble, I could be bumble

D 1. I could be brown, I could be blue, ……….
2. Why don't you like me, why don't you like me? Why don't you like your smell?
3. I could be hurtful, I could be purple



EINDE - ronde 4





A – Calvin Harris*

Welke schotse singer-songwriter had een 2019 hit met “someone you
loved?”

B – Lewis Capaldi

C – Paulo Nutini

D – Kate Nash



A – Liedje 1: Pineapple penn*

De tijden van nu worden beheerst door de social media. De Tiktoks, Facebooks, 
Instagrams en noem ze maar op. Een hit gaat tegenwoordig Viraal en wordt dan binnen 
no time door miljoenen mensen geliked. Zo ook met de volgende medley van gekke 
liedjes die viraal gingen. De reden dat ze viraal gaan is vaak een gek dansje of een 
challenge die je moet doen. Jullie presentatoren gaan op de muziek die je hoort nu een 

dansje doen welke bij 1 van de liedjes hoort. Welke was dat ?

B – Liedje 2: Dame Tu Cosita

C – Liedje 3: Gangnam style

D – Liedje 4: Chickensong



Wat is de echte naam van zangeres Rihanna ? 

A

B

C

D*



Het leek erop dat de band Train een eendagsvlieg zou blijven. Na Drops of 
Jupiter scoorden ze geen hit meer, tot in 2010. Met de single …………… 
scoorde de band zelfs een nummer 1-hit in Nederland. Je hoort nu 4 hits 
welke van de 4 wordt hier bedoeld ?



A – Liedje 1

B – Liedje 2

C – Liedje 3

D – Liedje 4*



A. Tom Bergling en Tom hanks

Avicii brak internationaal door met zijn hitsingle Bromance en behaalde 
successen met onder meer Levels, Wake Me Up, Hey Brother, Waiting for 
Love, Addicted to You, The Nights en het postuum uitgebrachte SOS.
onder welke namen bracht hij eerder ook enkele nummers uit ?

B. Tim Hangs en Tom Berg

C. Tim Bergling en Tom Hangs

D. Tim Berg en Tom Hangs*



A. De band Pussy Riot wordt veroordeeld in Rusland tot het uitzitten van 2 
jaar gevangenschap. *

Wat gebeurde er met een band tijdens de Olympische spelen in Sotsji  in 
2014?

B. De band Molchat Doma uit bezet Oekraïne wordt veroordeeld door de 
russische rechter tot een gevangenisstraf van 2 jaar. 

C. Het nummer 2step van Ed Sheeran en de Oekraïense band Antytila is 
verboden in Rusland. Ze zijn zonder pardon opgepakt en vastgezet.

D. Rammstein wordt door de autoriteiten in Wit Rusland tot staatsvijand
uitgeroepen.



A. Danny Vera - rollercoaster

Meinze en Bauke brengen weer een intro uit deze jaren ten gehore. Welk 
nummer en welke artiest/band hoor je ?

B. Lady Gaga,Bradley Cooper - Shallow

C. Pearl Jam – Just Breathe* 

D.Diggy Dex, JW Roy –Treur niet





A. Lowlands – Will van Will and the people* 

Op welk festival en wie dook in 2017 in het publiek, waardoor hij een 
bezoeker verwonde die met een nekbrace afgevoerd moest worden? 

B. Pinkpop – Elloy Youssef van Kensington 

C. Parkpop – Edson Cesar van Broederliefde

D. Rock Werchter – Mike Shinoda van Linkin Park



EINDE - ronde 5
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