


Wat is de pokerterm voor de laatste speelkaart die 
op tafel verschijnt?

• Poker is de verzamelnaam van een groep kaartspelen die in casino’s, 
thuis of op internet gespeeld worden.

• De meest gespeelde vorm van poker is Texas hold’em.

• Bij Texas hold’em krijgt iedere speler 2 kaarten en worden er op tafel 
achtereenvolgens 3, 1 en nog een laatste speelkaart opengedraaid.

• Die laatste speelkaart wordt nog gevolgd wordt door een laatste 
inzetronde en is daarom van groot belang in het spel.
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Van welk spel ziet u hier een afbeelding? 



Hoe heet deze musical?

• Het verhaal van deze musical is losjes gebaseerd op een boek van 
Alexandre Dumas in 1844.

• Gaat over een tweeling die gescheiden opgroeit in totaal verschillende 
sociale milieus.

• Toch komen ze elkaar tegen, raken bevriend en worden verliefd op 
dezelfde vrouw met rampzalige gevolgen.

• Ook in Nederland ging de voorstelling in première in Leiden op 18 
november 1989.



Hoe heet deze staat?

• Deze staat in Amerika werd oorspronkelijk bewoond door 
indianenstammen.

• De staat was lange tijd in Franse handen.

• In de tweede helft van de 18e eeuw had Spanje het in bezit.

• In 1803 verkocht Frankrijk het aan de VS.

• Op 1 maart  1867 werd deze staat als 37e formeel toegevoegd aan de VS.

• Overigens betekent de staat ‘vlak water’.



Hoe heet de eerste hit van Cyrus in Nederland en 
België? 

• Wellicht kent u Miley Cyrus, de Amerikaanse actrice en zangeres.

• Bekend als een van de succesvolste artiesten.

- Vijf nummer 1 albums op de billboard 200.

- In 2010 nummer 13 in de Forbes 2010 Celebrity 100.

- In 2011 Guinness Book of Records als ‘Most Charted Teenager’.

- In 2013 door MTV verkozen tot Artist of the Year.



Wat is de naam van deze goede vindplaatsen voor 
fossielen?

• Landschapsvorm, gekenmerkt door een sterk geërodeerde uit klei 
bestaande ondergrond.

• Voornamelijk in semi-woestijngebieden.

• Erosie door water en wind hebben tot gevolg dat geologische formaties 
als canyons, ravijnen en hoodoos voorkomen.

• Het terrein is vaak erg moeilijk begaanbaar.

• Voornamelijk te vinden in Noord-Amerika en Alberta in Canada.



Van welke filmklassieker uit 1996 ziet u hier de poster? 



Wat is deze religieuze term?

• Een religieuze term voor een leefsituatie geïnterpreteerd als ‘land’.

• Volgens Genesis wordt dit land in een verbond met God aan Abraham 
en zijn nakomelingen in het vooruitzicht gesteld.

• Andere gelovigen, joden, theologen en filosofen interpreteren dit ‘land’ 
als symbool voor elke woonplek waar een mens zich thuis voelt, in vrede 
woont, kan leven en zich kan ontplooien.



Wat is de naam van deze band?

• Amerikaanse band uit Orlando, opgericht in 1993.

• Bestaat uit Nick Carter, Brian Littrell, AJ McLean, Howie Dorough en 
Kevin Richardson.

• Enkele albums zijn: Never gone, Millennium, Unbreakable en This is 
us.

• Enkele nummers: Get down, As long as you love me, The one en Quit
playing games.



Hoe heet deze motorclub?

• Wereldwijd zijn er veel motorclubs.

• Satudarah en de Hells Angels zijn wel de bekendste.

• Leden van Satudarah-chapter Ciganos en enkele ex-Angels wilden uit 
onvrede een nieuwe MC.

• Klaas Otto uit BoZ richtte in 2013 nieuwe MC op.

• Enkele leden waren Willem Holleeder, Willem van Boxtel en Dick Vrij, 
beruchte criminelen dus.


