
 

 

Eindejaarsquiz 2022 
 

 

1. Het programma BOOS publiceerde een video over The Voice of Holland, wat is de naam van de 

bandleider die werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag?  

2. Welk land uit de Europese Unie stopte per 2 april 2022 als eerste land volledig met de afname van 

gas uit Rusland? 

3. Wat is de naam van Franse president die op 24 april 2022 de verkiezingen won van Marine-Le Pen?  

4. Welke DJ werd er in 2022 uitgeroepen tot beste DJ ter wereld? 

5. Wat is de naam van de door Sam Bankman-Fried opgerichte cryptobeurs die in november 

faillissement heeft aangevraagd? 

6. Wat is de naam van de premier van het Verenigd Koninkrijk die aantrad op 6 september 2022 en 

aftrad op 25 oktober 2022? 

7. Op 22 juli 2022 wordt er in Istanboel een akkoord ondertekend door Rusland en Oekraïne, wat is 

de naam van dit akkoord? 

8. Welk woord is dit jaar door Van Dale gekozen tot het woord van het jaar? 

9. Welk programma won in 2022 de gouden Televizier ring? 

10. In welk land werd in 2022 het Eurovisiesongfestival georganiseerd? 

11. Wat is de naam van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit die per 5 september 

2022 zijn taken heeft neergelegd? 

12. Wie is sinds 22 oktober 2022 de minister-president van Italië? 

13. Welke Nederlandse schaatsster won in 2022 tijdens de Olympische Winterspelen in Peking 3 

gouden medailles? 

14. In november 2022 stond in de Volkskrant een artikel over sociale onveiligheid voor medewerkers 

van het programma DWDD, over welke presentator ging dit artikel voornamelijk? 

15. Max verstappen werd in 2022 voor de tweede maal wereldkampioen in de formule 1, hoeveel van 

de 22 races wist hij te winnen? 

16. Wat is de naam van de voormalig Tweede Kamer voorzitster die op 4 november ontslag nam als 

Tweede Kamerlid na aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag? 

17. Welke zoekopdracht staat er in het jaar 2022 in Nederland op nummer 1 volgens google? 

18. Welke Nederlandse weerman overleed op 20 maart 2022? 

19. Welke Nederlandse wielrenster won dit jaar zowel de ronde van Italië, Frankrijk en Spanje? 

20. Welke zangeres werd er op 12 februari gearresteerd en in verzekering gesteld na bedreiging, 

vernieling en geweldpleging in een Jumbo-vestiging in Amsterdam? 

21. Dit jaar zijn de energiekosten enorm gestegen. Op 1 januari 2023 gaat het prijsplafond in, wat is 

dan het maximale tarief voor een m3 gas voor de consument? 

22. Welk Nederlands muzikaal duo maakte in augustus 2022 bekend dat ze voornemens zijn als 

muzikaal duo te stoppen in het voorjaar van 2023? 

23. Welke 4 landen stonden er in de halve finales van het WK voetbal 2022 voor mannen? 

24. Op 8 september kwam Queen Elizabeth II te overlijden, hoe oud is zij geworden? 

25. Wat is de naam van de zware storm die op 18 februari 2022 over Nederland trok? 

26. Wat zijn de namen van de gesaboteerde onderzeese pijpleidingen in de Oostzee die aardgas van 

Rusland naar Duitsland transporteerden? 

27. Dinsdag 22 februari 2022 was er een gijzeling in een winkel op het Leidseplein in Amsterdam, wat 

is de naam van de winkel? 



 

 

28. Op 10 juni 2022 presenteerde de minister nieuwe stikstofplannen, deze plannen zorgen voor 

protesten bij o.a. het huis van de minister, wat is de naam van deze minister? 

29. Welke wielrenner van team Jumbo-Visma won dit jaar de Tour de France? 

30. De voor laster aangeklaagde actrice Amber Heard stond dit jaar in de rechtszaal, door wie is zij 

aangeklaagd? 

31. Wat is in Nederland de meest beluisterde artiest op Spotify in 2022? 

32. Wat is de naam van de president van Oekraïne? 

33. Op 16 december 2022 is een groot glazen aquarium uit elkaar gesprongen, in dit aquarium zat 1 

miljoen liter water en het was gevuld met 1500 tropische vissen. In welke plaats stond dit 

aquarium? 

34. Op 7 mei 2022 werd een geval van ?????????? gevonden in het Verenigd Koninkrijk, waarna het 

zich verder heeft verspreid naar 82 landen waar de ziekte (nog) niet-endemisch is. Wat komt er op 

de vraagtekens? 

35. In welke stad was de koninklijke familie op bezoek tijdens Koningsdag 2022? 

36. Wat is in Nederland de meeste bekeken YouTube video van 2022?  

37. Op 15 december is de Q-escape room van start gegaan, Mattie, Domien en Kai zijn drie van de vier 

dj’s die de escape room spelen, welke voornaam ontbreekt er in dit rijtje?  

38. De rechter heeft in november 2022 bepaald dat de provincie Gelderland op de Hoge Veluwe 

voorlopig geen ?????????????? mag inzetten om wolven af te schrikken, wat komt er op de 

vraagtekens? 

39. Wat was in augustus 2022 volgens cijfers van het CBS en het kadaster de gemiddelde 

transactieprijs voor bestaande koopwoningen in Nederland? 

40. Op 28 september 2022 overleed de rapper van het nummer Gangsta’s Paradise, wat was zijn 

artiestennaam? 


