
De Dongense Pop Quiz   Ronde 1 
 
 

Fotovragen 
 
Op het fotoblad staan 10 foto’s van kleurrijke artiesten, wat is de artiestennaam van deze 
personen of bands? 
 
 

Vragen 
 
We lopen weer tegen het einde van het jaar aan, een mooie tijd om lijstjes samen te stellen 
Een van de bekendste lijstjes van ons land trapt op 25 december om 00:00 weer af. De Top 
2000. Deze ronde staat dan ook in het teken van de Top 2000. 
 
Vraag 1 
In welk jaar werd de Top 2000 voor het eerst uitgezonden? 
 
Vraag 2 
In de afgelopen jaren zijn er verschillende bands die met 25 of meer nummers tegelijk in één 
editie van de Top 2000 stonden. Denk aan acts als ABBA, Michael Jackson, David Bowie, U2, 
Coldplay. De drie hofleveranciers van de Top 2000 hebben jaren gekend dat ze met 53, 40 of 
37 noteringen in één editie stonden. 
Wie zijn deze drie hofleveranciers? 
 
Vraag 3 
En welke artiest is de Nederlandse hofleverancier? 
 
Vraag 4 
De Bohemian Rhapsody staat dit jaar, zoals bijna gewoonlijk weer op de eerste plaats. Echter 
heeft dit nummer vijf keer niet boven aan gestaan. Twee keer heeft er zelfs een Nederlandse 
artiest op de eerste plaats van de Top 2000 gestaan.  
Wie waren dit en wat was de titel van nummer waarmee ze op 1 stonden? 
 
Muziekfragment vragen 
Nummer 2000. Ieder jaar is er natuurlijk ook een hekkensluiter of te wel het nummer waar 
mee wordt afgetrapt. Jullie krijgen tien fragmenten te horen van acts die ooit op plaats 2000 
hebben gestaan. De vraag: wat is de titel en wie de uitvoerende en in welk jaar stonden ze 
op de laatste plaats. Boven aan op jullie antwoordenblad staan tien jaartallen die 
corresponderen met het volgende nummer. Je hoeft ze alleen nog maar op de juiste plaats 
te zetten. 
 
 
 
 
 
 



De Dongense Pop Quiz   Ronde 2 
 
 

Fotovragen 
 
Op het fotoblad staan 10 foto’s van Nederlandse artiesten en of bands. De vraag is dan ook 
simpel wat is de naam van de artiest of band? 
 

Vragen 

 
 
Voor deze ronden blijven we dicht bij huis. Een ronde over en in ons moedertaal maar ook 
muziek gemaakt door Nederlanders in een andere taal. Deze ronden gaat over Nederlands 
artiesten en of Nederlandstalige muziek.  
 
Vraag 1 
In popmuziek wordt regelmatig gebruik gemaakt van een koor, voor op de achtergrond of 
juist on het refrein te zingen. En een ander koor maakt een hit. Zo ook het Nederlandse koor 
Sweet Sixteen. 
Op wie was Sweet Sixteen verliefd? 
 
Vraag 2 
Bob Dylan zong er al over koffie in zijn nummer One more cup of coffee. Het zwarte goud is 
als natuurlijke oppepper ook een geweldige inspiratiebron om over te schrijven.  
Welke twee Nederlandse artiesten zongen over koffie? 
 
Vraag 3 
Vele Nederpop acts komen uit Volendam en Edam, Denk maar bijvoorbeeld aan BZN, Jan 
Smit, de 3 J’s en The Cats. Deze muziek staat dan ook bekend als de Palingsound c.q. 
Palingpop. 
Wie heeft de term Palingpop bedacht? 
 
Vraag 4 
Jack Spijkerman en zijn Cabaretvrienden van het tv-programma Kopspijkers hebben in 2001 
een protestnummer geschreven over een ander televisieprogramma. Dit nummer werd een 
super hit en kwam zowel in de Top 40 als in de Single Top 100 in de eerste week op nummer 
1 binnen. 
Wat is de titel van deze hit en tegen welk tv-programma was het protest gericht? 
 
Muziekfragment vragen 
De volgende 10 muziekfragmenten zijn van Nederlandse artiesten. Wat is de titel van het 
nummer en wie is de uitvoerende? 
 
 
 
 
 



De Dongense Pop Quiz   Ronde 3 
 
 

Fotovragen 
 
Op het fotoblad staan 10 lego afbeeldingen van platenhoezen. Wat is de naam van de 
uitvoerende artiest c.q. Band en wat is de naam van het album? 
 

Vragen 

 
 
In de fotoronde is het al te zien, van albumcover is het maar een kleine stap naar de 
muziekcovers. Deze ronde staat in het teken van covers. Muziek die door anderen opnieuw 
is uitgebracht en vaak in een nieuw jasje is gestoken. 
 
Vraag 1 
Een albumcover is vaak een kunstwerkje op zich. De gedachte van een mooie hoes kan echt 
alle kanten op gaan. Zo is er een LP hoes geweest waar een ritssluiting in zit. Van welke band 
is dit album en wat is de titel? 
 
Vraag 2 
Er kan dus echt van alles op een albumhoes staan. Zo is er een Nederlandse band die een 
potloodventer op de voorkant van hun album hebben staan. Welke band is dit? 
 
Vraag 3 
Een van de bekendste kerstliedjes van ons land, gaat over het konijntje van Youp van ’t Hek. 
Dit nummer is door Todd Rundgren vertaald in het Engels en uitgebracht. Het nummer 
Flappie is door een Nederlandse band uitgebracht in Louis van Gaal’s Engels. 
Wat is de naam van deze band? 
 
Vraag 4 
In het tv-programma Beste Zangers, worden veel nummers van Nederlandse artiesten 
gecoverd, en brengen een nummer op een nieuwe manier weer onder de aandacht. Zo ook 
Sanne Hans, Miss Montreal, blies het nummer “Door de Wind” nieuw leven in. Welke 
Nederlander schreef dit nummer? 
 
Muziekfragment vragen 
De volgende 10 muziekfragmenten zijn allemaal covers. Wat is de titel van het nummer, wie 
is de uitvoerende en van wie was het origineel? 
 
 
 
 
 
 
 
 



De Dongense Pop Quiz   Ronde 4 
 
 

Fotovragen 
 
Op het fotoblad staan 10 rebussen die een artiest of band uitbeelden. 
Wat is de naam van de artiest of Band? 
 

Vragen 

 
 
Vandaag is de kortste dag van het jaar. Vanaf morgen gaan de dagen weer lengen en blijft 
het langer licht. Zoals de oude Germanen al zeiden de zon komt weer terug. Als we aan de 
zon denken dan zien we de zomer ook alweer aankomen. En met de zon weer in onze bol is 
het maar een kleine stap naar deze ronde waar alles over zomer hits draait. 
 
Vraag 1 
Met wie scoorde Armin van Buuren de hit Sunny Days? 
 
Vraag 2 
Over welk jaartal heeft Kid Rock het in zijn nummer “All Summer Long”? 
 
Vraag 3 
Van welk lied is het volgende refrein en wie zong het? 
“We liepen samen” 
“Verder langs het strand” 
“En als een jongen pakte ik je hand” 
“Maar als een man zag ik de zon weer opgaan” 
“En het werd zomer” 
 
Vraag 4 
Aan alles komt een eind. Deze vraag en nog 10 geluidsfragmenten en dan zit deze quiz er 
ook weer op. Maar welke Rotterdamse zanger zong dat de mooie zomer weer voorbij is 
 
Muziekfragment vragen 
De volgende 10 geluidsfragmenten zijn van verschillende zomer hits. 
Wat is de titel van het nummer en wie is de uitvoerende?? 
 
 


