
SLO Zoeken op Internet (FACILITEIT)

datum: naam:
klas: leerlingnummer:

Zoek een antwoord bij de volgende vragen. Vermeld bij elk antwoord de volle-
dige URL van de webpagina waarop je dat antwoord hebt gevonden. Een antwoord
zonder duidelijke (en leesbare) URL is sowieso fout. Foute antwoorden leveren min-
punten op.

1. Hoeveel kostte het om een nummer van Hack-Tic na te bestellen?

URL:

2. Wanneer ontving Carel Scholten een eredoctoraat?

URL:

3. Van welke Nederlandse gemeente was de eerste vrouwelijke burgemeester
burgemeester?

URL:

4. Wie won vorig jaar de Kempenoptocht in de categorie wagens?

URL:

5. In welk jaar werd het eerste station van Eindhoven geopend?

URL:

6. Welke (Christelijke) heilige staat bovenop de toren van de ‘Heilig Hartkerk’
te Eindhoven?

URL:

7. Wie was de eerste vrouwelijke winnaar van de Elfstedentocht?

URL:

8. In de 17e eeuw was er een universiteit in Nijmegen. Wat was de naam van
die universiteit?

URL:

9. Op welke dag (dd-mm-jjjj) waren er de langste files in de avondspits?

URL:

10. Wat waren de namen van de twee computers die Philips zelf bouwde en
rond 1960 ingebruik nam?

URL:

11. Hoe hoog is het kunstwerk de ‘Lichtnaald’ dat in december 2009 bij het
Evoluon in Eindhoven is geplaatst?

URL:
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12. Wanneer ging de Nederlandse computerfabrikant Holborn failliet?

URL:

13. Welke Nederlander was de eerste Europees all-round schaatskampioen?

URL:

14. Wat was het allereerste onderdeel van het programma ‘Ter land, ter zee
en in de lucht?

URL:

15. Welke gemeente begon met een wandeleroutenetwerk dat tegenwoordig
is uitgegroeid tot het Brabantse Wandelroutenetwerk?

URL:

16. Welke Nederlander won in welk jaar de Turing award? En waar werkte
deze persoon op dat moment?

URL:

17. Wanneer werd de oorspronkelijke tentoonstelling in het Evoluon gesloten
voor het publiek?

URL:

18. Welke twee bedrijven/instellingen stonden aan de wieg van Nederlands
eerste computerfabriek Electrologica?

URL:

19. Wat is de titel van de hoorspelserie die morgen om 00:45 uur te horen is
op radio 1?

URL:

20. Welke paus schreef de encycliek met de, uit het Latijn vertaalde, titel
‘Over nieuwe dingen’

URL:

21. Welke politieke partijen fuseerden tot het Christen Democratisch Appèl
(CDA)?

URL:

22. Wanneer vond de eerste uitzending van Radio Bergeijk plaats? (Geef de
volledige datum dd-mm-jjjj)

URL:
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