
Pop Quiz 2009
1 Van wie is zijn de nummers "Fire bricade" en "Flowers in the Rain"?

The Move

2 Wie was de eerste zangeres van BZN ?
Ann" Sch:lder

lntro 1 Jumping jack Flash - Rolling Stones
introvraag: Hoe heette de eerste gitarist van 'l deze Band (niet Kieth Richard)

Brian Jonel.

3 Wie maakte bijna alle hoes ontwerpen van onder anderè de "rockband" Yes ?
Rodger Dear

4 Noem minstens twee Bandleden van de Nederlandse popgroep De Dijk

Huub van der Lubbe (za,igL
Antonie Broek (drums)
Nico Azb-ch (qitaar)

Hans van der Lubbe (bas)
Pim Kops (toetsen)

lntro 2 INXS - Need Yo tonight
lntrovraag: Waar komt deze band vandaan?

Autralie

5 Noem een hit van de Groep Lindesfarn. .\ í l.
Meet me on the Corner , Foge on the TinÍ' , Lacl Elienor. 'l -'\ [' 

- i\;'":
*r<:eqïËi'

6 Maak de volgende zin af uit de I hit van The Carpenters:í'm on the top of the world......
........Looking down on creation (and the only e..planation I can firrd).

lntro 3 Michaeljackson - Beat lt
lntrovraag: Deze artiest maakte samen met Paul McCartney een nummer,

hoe heette dit duet?
The Girl is mine

7 Hoe heet het nummer waarmee Marco Borsato een doorbraak had in de sountmixshow ?

At this moment (sourdmix show ) ' Dromen zijn bedrog was eerst6, ,lit

I Uit welke hits komt de volgende tekst; ' Maar ik kan het niet want ik maak alles stuk'

,\cda er' de Munnik - Niet of nooit geweest

lntro 4 Coldplay - The Scientist

lntrovraag: Hoeveel hits heeft deze band gehad in de nederlandse top 40 (+Ë 2 hits)

15 hits (eerste Yellow, laarste Life in Technicolor ll)

9 De groep Massada wisselde nog wel eens qua samenstelling wat is / was de



Vaste factor van de groep ?

John-"'Manuhutu

'10 Freek de Jonge deed samen met de Nits het nummer " Dankzij de dijken"

Hoe hete deze groep ?

Frits

lntro 5 Tracy Chapman - Fast Car

lntrovraag: Wat was er vreemd aan het eerste album wat zij uitbracht waarop

deze hit verscheen?

H-rd geun titel ( hee,". gewoon Tr.:y C,'apm'lr)

11 Come on Eileene was een hit van welke groep ?

D. xy'rlt/ronight R;nne"s.

12 Wie leefde er eerder , Johan Sebastiaan Bach of Ludwich von Beethoven ?

ga"h 21 naar' 585 i 28 jut' 1 ..50 . Beethoven 16 dec 1770 I 26 maart 1Bz/

ilo: lr,', - t')\ o;-e bl[o r, ,, 1r"' { i"3

lntroG Mroeuq@
Introvraag: iaar)

.-4399

13 Wat is het geboorte jaar van Phil Collins ?

30 januari 19' '

i'l"rr,"f À,Ís 1,,,r/ dru lx,*i 'n 
t)eJ

on/t s 3

14 ln welk jaar stierf John Lennon en hoe oud was hij toen ?

lr':w t rr:k City - B Dec ;?o0 op - jarige leeftijr (9 -txt-f ar 194rJ)

lntroT Heart-Barracuda
lntrovraag: Wat is de grootste hit van deze formatie geweest in Nederland ( 1977)?

Crazy ..' Y^t,

15 De grootste hitsingelvan de Dire Straits in Nedreland ?

Private Investii;atioi- q

lntro 8 AcDc - Highway to Hell

lntrovraag: Hoe heet het meest recente album van deze band ( 2008)

tsl' :ii ice

16 Cristine Mcvie had voor haar Fleetwood Mac periode een

hit met het nummer l'd rather go blind. Hoe hete deze groep?

{ihicken Cl: :k

17 Adele scoorde vorig jaar een hit, die zij coverde van een grote songwriter.

Wie was deze songwriter?



Make you feel my love van Bob Dylan

lntro9 3 Doors Down - Kryptonite

lntrovraag: Waar komt de titel van dit nummer vandaan?

Van de planeet Krypton, waar de superheld Superman vandaar: kwam.

Kryntonite is de stof waar hij niet tegen kan

1B Hoe heet het vaste item dat in het 3fm-programma 'Timur Open Radio' is ontstaan,

waarbij Nederlandse zinnen of woorden in buitenlandse teksten worden verstaan?

Mamma Appelsap

19 Uit welke hit komt de volgende tekst

'There is nothing that a hundred men or more could ever do'?

Toto - Afrika

lntro 10 Coldplay - Viva La Vida

lntrovraag: ln welk land is deze band opgericht?

Engeland, Londen

20 Elkie Brooks Had in de jaren 70 een hit , hoe hete dat nummer ?

Pearl's a singer

lntro 1í Judy Garland - Somewhere over the rainbow
lntrovraag: Dit nummer, geschreven door Harold Arlen en E.Y. Harburg,

is geadopteerd als symbool voor de Verenigde Staten?
ln welk decenium van de vorige eeuw is dit nummer opgenomen?

7-okt.38
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