
 

OUDJAARSQUIZ 2020 

 

MET ANTWOORDEN 

 

2020 was een jaar om nooit te vergeten, maar wat weet je er nu nog van? 

 

 
1. Corona was natuurlijk de belangrijkste gebeurtenis dit jaar. Een besmettelijk virus dat de hele wereld 

op zijn kop zette. 
Waar dook het virus voor het eerst op? Wuhan, China. 

 

2. Een paar maanden later was het virus ook bij ons. Welke winterse vakantiebestemming en welk 

winters feest lijken daar de boosdoeners te zijn geweest? Wintersport, Carnaval. 
 

3. Op 23 maart moest Centrum Kijkduin dicht, net als de kappers, scholen en musea. Iedereen moest 

zoveel mogelijk thuiswerken en het was verboden om in groepen bij elkaar te komen. Hoe werd deze 

lockdown genoemd? Intelligente lockdown. 
 

4. Op 11 mei werden de maatregelen weer versoepeld en veel mensen hebben volop van de zomer 

genoten. Welke Nederlandse minister moest door het stof omdat hij al zijn familie en vrienden had 

uitgenodigd op zijn bruiloft?Grapperhaus. 

 
5. In de herfst ging het weer de verkeerde kant op met de besmettingsaantallen en de tweede golf 

begon. Op 14 oktober begon de gedeeltelijke lockdown. Wat werd er dit keer verplicht in winkels en op 

stations? Mondkapje. 

 
6. Op 15 december werden de maatregelen extra aangescherpt zodat we nu een “harde” lockdown 

hebben. Wat gaat er aan het einde van deze lockdown gebeuren? Vaccinaties. 

 

7. Op 25 mei werd in de Amerikaanse stad Minneapolis een zwarte man door de politie gedood tijdens 
een arrestatie. Hoe heette deze man? George Floyd. 

 

8. Zijn dood leidde tot wereldwijde protesten. Onder welke noemer werd er gedemonstreerd tegen 

racistisch politiegeweld? Black lives matter. 
 

9. Welke Nederlandse burgemeester kreeg veel kritiek omdat mensen tijdens een demonstratie 

onvoldoende afstandhielden? Femke Halsema. 

 
10. Op 4 augustus was er een grote explosie in de haven van een stad in het Midden-Oosten. Welke stad 

was dat? Beiroet. 

 

11. Er waren 200 doden en 300.00 mensen raakten het dak boven hun hoofd kwijt. Wat was de oorzaak 
van die explosie? Opgeborgen explosieven. 

 

12. Op 3 november kozen de Amerikanen een nieuwe president. Wie was de oude? Donald Trump en 

wie is de nieuwe? Joe Biden. 
 

13. De Amerikaanse president wordt altijd samen met zijn vice-president gekozen. Hoe heet die nieuwe 

vice-president? Kamaia Harris. 

 
14. Het duurde lang voordat de uitslag van de verkiezingen bekend werd, Wat was daar de oorzaak van? 

Veel stemmen per post. 

 

15. De zittende president vond het moeilijk om te accepteren dat hij niet opnieuw verkozen was. Hoe liet 
hij dat blijken? Wil het Witte Huis niet verlaten en zegt dat er gefraudeerd is, dreigt met 

rechtszaken. 


