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De volgende regels komen uit een
nummer met de titel A long december: ‘I guess the winter makes you
laugh a little slower, makes you talk a
little lower about the things you could
not show her and it’s been a long december…’ Van welke band is dit nummer?
A Counting Crows
B Coldplay
C Crowded House
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De grote
december-

QUIZ
Wanneer is Sinterklaas geboren en wanneer hadden
we voor het laatst een witte Kerst? Leuke nadenkers
die je vast een béétje in wintersferen te brengen.
productie Matthijs Wind (matthijswind.nl) fotografie/illustraties xxxx

Het is nogal wat om als kind te
ontdekken wat ‘het grote geheim
van Sinterklaas’ nu werkelijk is. En oorspronkelijk komt de goede man niet
eens uit Spanje! Sint-Nicolaas was de
bisschop van een Turkse stad. Welke is
dat?
A Izmir
B Myra
C Çeşme
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Sinterklaas is ook geen tweehonderd jaar oud geworden, of meer
nog... In welke eeuw werd hij geboren?
A De derde eeuw
B De tiende eeuw
C De zestiende eeuw
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Al lijkt het ons af en toe heerlijk,
het lukt de mens niet om een winterslaap te houden. Een groot aantal
dieren kan en doet het wel. Welk van
onderstaande dieren houdt géén winterslaap?
A Egel
B Eekhoorn
C Vleermuis

De laatste jaren wordt de Kerstman steeds populairder in Nederland. In andere Europese landen, zoals
Frankrijk, is hij vele malen bekender
dan Sinterklaas (Saint Nicolas in het
Frans). Hoe noemen de Fransen de
Kerstman?
A Père Noël
B Papa Neige
C Frère Jacques
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In de week voor Kerstmis laten
drie dj’s van 3FM zich zes dagen
opsluiten in Het Glazen Huis, dat dit jaar
in Heerlen staat. In 2015 doen ze dat om
geld in te zamelen voor…
A …de toekomst van jongeren in
oorlogsgebieden.
B …het opruimen van mijnen in
Cambodja en Birma.
C …onderwijs van kinderen in
West-Afrika.

De Kerstman is mateloos populair bij de Amerikanen. Waar
woont Santa Claus volgens hen?
A In Alaska
B Op de Noordpool
C In Lapland
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Voor velen inmiddels een traditie:
de Top 2000 luisteren in de laatste
week van het jaar. Welk nummer stond
in 2014 op nummer 1?
A Hotel California van The Eagles
B Bohemian rhapsody van Queen
C Avond van Boudewijn de Groot
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Wanneer hadden we in Nederland
voor het laatst een witte Kerst?
A In 2000
B In 2005
C In 2010
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‘Let it go, let it goooooo!’ Iedereen
die de razendpopulaire film Frozen
heeft gezien, kan de titelsong meezingen. Frozen gaat over de prinsessenzusjes Elsa en Anna, maar er is ook een
prominente rol weggelegd voor een
sneeuwman. Wat is zijn naam?
A Haakon
B Harald
C Olaf

10

Een van de beroemdste kersthits is zonder twijfel White
Christmas van Bing Crosby. Maar wat
zingt Bing na de legendarische zin: I’m
dreaming of a white Christmas?
A ‘Just like the ones I used to know.’
B ‘So I can be only with you.’
C ‘Cause when it snows I think of you.’
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In de Bijbel staat dat vlak na de
geboorte van Jezus op Eerste
Kerstdag, drie wijzen uit het oosten
langskwamen met ieder een cadeau.
Wat hadden zij bij zich?
A Goud, diamant en robijn.
B Goud, zilver en brons.
C Goud, wierook en mirre.
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WAT IS ER TOCH
ZO LEKKER
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De eerste acht rendieren van
de Kerstman kregen in 1823
hun namen van een Amerikaanse dichter. In 1939 werd er een negende rendier geïntroduceerd, die het populairst
van allemaal zou worden. Wat is zijn
naam?
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De grootste kerstboom ter wereld is geen echte boom, maar
Zendmast Lopik die wordt versierd met
talloze lichtjes. In welk plaats staat
deze?
A IJsselstein
B IJmuiden
C IJsselmuiden
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Hoe heet de gierige hoofdpersoon uit het wereldberoemde
verhaal van Charles Dickens, A Christmas carol?
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Een drankje dat ’s winters, en
vooral op kerstmarkten, graag
wordt gedronken is glühwein. Vanwege
de verwarmende werking van de alcohol. Wat is het gemiddelde alcoholpercentage in glühwein?
A Acht procent
B Dertien procent
C Achttien procent
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Dat niet iedereen dol is op
Kerstmis, bewijst de chagrijnige Grinch in de film How the Grinch stole Christmas uit 2000. Hij doet er alles
aan om het kerstfeest voor iedereen te
bederven. Wie neemt de titelrol op
zich?
A Eddie Murphy
B Robin Williams
C Jim Carrey
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In de winter worden de dagen
korter, de nachten kouder en
het licht grijzer. En niet iedereen kan
daar goed tegen. Welk kruid blijkt te
werken tegen de symptomen van een
winterdepressie?
A Sint-janskruid
B Roomse kervel
C Witte dovenetel
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Een Nederlandse traditie op
oudejaarsavond is de Oudejaarsconference. Door wie wordt deze
dit jaar verzorgd?
A Jan Jaap van der Wal
B Theo Maassen
C Herman Finkers
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HOUDEN
EGELS EN
EEKHOORNS EEN
WINTERSLAAP?
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Een ander Hollands gebruik
rond Oud en Nieuw is dat wij
na een avondje knallen met vuurwerk
op 1 januari samen de Noordzee in duiken. In Griekenland zetten de kinderen
hun schoenen op de kachel in de hoop
dat Sint Basil er iets in stopt. En in
Spanje? Wat doet men daar als de klok
om twaalf uur het nieuwe jaar inluidt?
A Iedereen spreekt zo hard mogelijk
een biecht uit om het nieuwe jaar
met een schoon geweten te beginnen.
B Na elke klokslag eet men een druif
om geluk en voorspoed af te dwingen.
C Een sinaasappel eten, mét schil, om
zo de boze demonen uit het komende
jaar te verdringen.
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Welk sterrenbeeld heb je als je
op Oudejaarsdag geboren

bent?
In januari is het feest weer
voorbij. Sommige mensen
hielden het bij een klein, bescheiden
nepboompje, terwijl anderen flink uitpakten en behalve de (grote) kerstboom ook het hele huis, de tuin en zelfs
de straat versierden. Op welke datum
hoort de kerstboom eigenlijk het huis
weer te verlaten?
A 1 januari
B 3 januari
C 6 januari
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In welk deel van Nederland
wordt tussen de eerste zondag van de advent en Driekoningen op
de midwinterhoorn gespeeld?
A Het oosten
B Het zuiden
C Het noorden

23

Een van de bekendste klassieke muziekstukken is Die Winterreise. Welke componist is verantwoordelijk voor dit meesterwerk uit
1827?
A Franz Schubert
B Wolfgang Amadeus Mozart
C Johann Sebastian Bach
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Wie aan de winter denkt,
denkt aan schaatsen en aan
Sven Kramer en aan… de verkeerde
wissel op de tien kilometer tijdens de
Olympische Winterspelen in Vancouver. In welk jaar vonden deze Winterspelen plaats?
A In 2006
B In 2010
C In 2014
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In 1997 sprak Henk Kroes,
voorzitter van de Koninklijke
Vereniging de Friesche Elf Steden de
verlossende woorden:
A “Het ken net.”
B “It giet oan.”
C “It sil heve.”
De tocht zou op 4 januari geschaatst
worden.
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Welke Nederlandse tv-presentator heeft in de winter
een voorliefde voor de Noorse wollen
wintertrui?
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Wie heeft er niet van gehoord: de Yeti, ofwel De Verschrikkelijke Sneeuwman. In welk gebergte woont dit monster volgens de
overlevering?
A De Himalaya
B Het Andesgebergte
C De Rocky Mountains
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Welke Winter is medebedenker
van het televisiespelletje Lin-

go?
A Aron Winter
B Harry de Winter
C Leon de Winter
Wie schilderde in 1565 het
schilderij Winterlandschap
met schaatsers?
A Rembrandt van Rijn
B Johannes Vermeer
C Pieter Bruegel
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Welk woord zoeken we: het is
een met sneeuwblokken opgebouwde hut én de naam van een
stoere kapitein die gek is op vis?

Voor welk ouderwets winterdrankje heb je nodig: 1 liter
bier, 1 pijpje kaneel, 2 kruidnagels, 2
plakjes citroen, 125 gram bruine basterdsuiker, twee eieren en een deciliter
rum?

28

De skipistes in wintersportgebieden worden aangeduid met
een kleur. Zo voorkom je dat je als beginneling op een piste voor gevorderden terechtkomt en met de eerste de
beste vlucht weer naar huis mag. Wat
is de juiste volgorde in moeilijkheidsgraad, begin met makkelijk en eindig
met de zwaarste?
A Rood, zwart, blauw
B Zwart, blauw, rood
C Blauw, rood, zwart
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De meeste mensen trekken
als het koud is een extra trui
aan. Wim Hof niet. Hij trekt rustig nog
wat uit om vervolgens in een bad vol
ijswater te gaan zitten. Wat is zijn bijnaam?
A Sneeuwvlokje
B The Iceman
C Slush puppy

WIE
SCHILDERDE
VAN DIE
PRACHTIGE
WINTERLANDSCHAPPEN?

Als het weer tegen het einde
van de winter wat milder
wordt, schieten de eerste bloemen al
snel uit de grond. Welke is als eerste te
zien?
A Het sneeuwklokje
B De krokus
C De narcis

36
In welk land ligt Winterberg,
het wintersportoord dat jaarlijks wordt overspoeld door Nederlandse toeristen?
A Zwitserland
B Oostenrijk
C Duitsland
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