
Swingpaleisquiz – concept 

 

Materiaal: 

- Online communicatieplatform (Zoom) 

- Online quiz-platform (Kahoot) 

- Een goede internetverbinding (cruciaal) 

Deelnemers: onbeperkt 

 

Concept 
In de online Swingpaleis-quiz strijden de deelnemers tegen elkaar in twee aparte teams - naar aloude 

traditie mannen versus vrouwen. In zes spannende rondes (en enkele bonusrondes) leiden de 

begeleiders de teams doorheen een muzikaal landschap waarbij alleen vriendschap, luidkeels 

meezingen en swingen hen naar de eindstreep kunnen leiden! 

 

Verloop van de quiz  
 

Voorbereiding: de begeleiders stellen op voorhand een Kahoot-quiz op (voorbeeldvragen: zie 

hieronder), ze stellen ook een link naar een online communicatieplatform (op voorhand) ter 

beschikking van de deelnemers.  

Alle deelnemers melden zich aan via het online communicatieplatform. Een van de begeleiders start 

de quiz via Kahoot op en deelt zijn/haar scherm (met geluid!). De deelnemers krijgen een code te zien 

die ze moeten ingeven op www.kahoot.it. Het is aangewezen dat deelnemers de quizvragen bekijken 

op computer (via gedeeld scherm), maar de antwoorden ingeven op hun smartphone. Ze hoeven 

hiervoor de Kahoot-app niet te downloaden, maar surfen in hun browser naar de website. 

De quiz telt zes rondes en twee bonus rondes: 

1. Ronde 1: Welke plaat is dat?! 

De deelnemers krijgen (het begin van) een lied te horen en dienen zo snel mogelijk de volledige 

en correcte titel van het nummer te raden. 

Praktisch: het juiste antwoord dient zo snel mogelijk ingegeven te worden via Kahoot. De 

persoon die per vraag op de eerste plaats staat, draagt een punt bij aan het eindtotaal van zijn 

of haar team. Deze ronde vraagt wat voorbereiding: je kan immers niet zomaar een YouTube-

link van de opgave kopiëren naar Kahoot (de deelnemers zien de titel en uitvoerder). 

Download de muziek, plaats deze op een zwart scherm en upload dit filmpje (met zwart scherm 

en muziek) op je eigen YouTube-kanaal. Je hoeft de filmpjes niet openbaar te plaatsen, maar 

kan kiezen voor ‘zichtbaar voor wie de link heeft’. Deze link geef je dan als opgave in Kahoot 

in. Opgelet: ook bij het uploaden van deze filmpjes op YouTube moet je aandacht besteden 

aan de titel die je ingeeft, zorg dat het antwoord niet duidelijk is in de titel van het 

aangemaakte YouTube-filmpje! 

 

http://www.kahoot.it/


 

2. Ronde 2: Muzikaal thema 

Elk team krijgt een ander thema toebedeeld. Bijvoorbeeld: liefde. Elk teamlid moet dan om 

beurt en binnen de tien seconden een lied kunnen verzinnen waarin het thema voorkomt. 

Bijvoorbeeld: thema = liefde  ‘Liefde is alles’ of ‘Soldiers of Love’ 

Praktisch: voor deze ronde stop je het ‘scherm delen’ en kan iedereen antwoorden in de quiz-

ruimte (Zoom). Belangrijk is dat de deelnemers Kahoot NIET afsluiten in tussentijd. Elk correct 

antwoord per teamlid draagt een punt bij aan het teameindtotaal. 

 

3. BONUS: Gorgelen gezongen 

Een van de begeleiders gorgelt een bekend nummer, de deelnemers raden om welk nummer 

en welke artiest het gaat.  

Praktisch: ook deze rond vindt plaats in de quiz-ruimte en niet via Kahoot. Belangrijk is dat de 

deelnemers Kahoot NIET afsluiten in tussentijd. De deelnemer die als eerste de volledige, 

correcte titel van het lied en de uitvoerder kan typen in de groepschat wint vijf punten voor 

zijn of haar team. Je kan zoveel opgaves gorgelen als je zelf wil.  

 

4. Ronde 3: Doe die dans! 

In deze ronde worden elke bekende danspasjes getoond die alle deelnemers zo goed mogelijk 

moeten na-dansen. De begeleiders kiezen aan het einde van elke opgave wie de beste 

dansmoves had en dus een punt in de wacht sleept voor zijn of haar team. 

Praktisch: hier wordt opnieuw het scherm gedeeld naar de Kahoot-quiz waar enkele video-

fragmenten klaarstaan. De fragmenten zijn doorgelinkt naar een YouTube-video waarin de 

dansmoves getoond worden. 

 

PAUZE! (tijd voor een versnapering en even op adem komen van de dansronde) 

 

5. Ronde 4: Juist of fout? 

De deelnemers maken een muzikale reis in de tijd en beantwoorden vragen (per decennium) 

over de muziekgeschiedenis. 

Praktisch: het juiste antwoord (True or false) dient zo snel mogelijk aangeduid te worden via 

Kahoot. De persoon die per vraag op de eerste plaats staat, draagt een punt bij aan het 

eindtotaal van zijn of haar team. 

 

6. BONUS: Gorgelen gezongen 

Een van de begeleiders gorgelt een bekend nummer, de deelnemers raden om welk nummer 

en welke artiest het gaat. 

Praktisch: deze rond vindt plaats in de quiz-ruimte en niet via Kahoot. Belangrijk is dat de 

deelnemers Kahoot NIET afsluiten in tussentijd. De deelnemer die als eerste de volledige, 

correcte titel van het lied en de uitvoerder kan typen in de groepschat wint vijf punten voor 

zijn of haar team. Je kan zoveel opgaves gorgelen als je zelf wil. 

 

7. Ronde 5: Fotoronde 

In deze ronde beantwoorden de deelnemers een muzikale vraag gelinkt aan een foto die 

langzamerhand verschijnt. Snel zijn is de boodschap! 

Praktisch: het juiste antwoord (uit meerkeuze mogelijkheden) dient zo snel mogelijk 

aangeduid te worden via Kahoot. De persoon die per vraag op de eerste plaats staat, draagt 

een punt bij aan het eindtotaal van zijn of haar team. 



 

 

8. Ronde 6: Soundtrack-ronde  

In deze laatste rond krijgen de deelnemers enkele soundtracks te horen. Ze moeten zo snel 

mogelijk de volledige en correcte naam ingeven van de film waaraan de soundtrack gelinkt is.  

Praktisch: het juiste antwoord dient zo snel mogelijk ingegeven te worden via Kahoot. De 

persoon die per vraag op de eerste plaats staat, draagt een punt bij aan het eindtotaal van zijn 

of haar team. Deze ronde vraagt wat voorbereiding: je kan immers niet zomaar een YouTube-

link van de soundtrack kopiëren naar Kahoot (de deelnemers zien de titel, uitvoerder, 

filmnaam staan). Download de muziek, plaats deze op een zwart scherm en upload dit filmpje 

(met zwart scherm en muziek) op je eigen YouTube-kanaal. Je hoeft de filmpjes niet openbaar 

te plaatsen, maar kan kiezen voor ‘zichtbaar voor wie de link heeft’. Deze link geef je dan als 

opgave in Kahoot in. Opgelet: ook bij het uploaden van deze filmpjes op YouTube moet je 

aandacht besteden aan de titel die je ingeeft, zorg dat het antwoord niet duidelijk is in de titel 

van het aangemaakte YouTube-filmpje! 

 

Einde van de quiz 
De begeleiders tellen alle punten op die ze doorheen de rondes zelf bijhielden op papier. De 

uiteindelijke individuele winnaar van de Kahoot-quiz zal immers niet noodzakelijk behoren tot het 

team dat de volledige quiz wint. Er zijn namelijk ook nog rondes die niet via Kahoot gequoteerd 

werden.  

 

Voorbeeldvragen IJD Gent 
 

1. Ronde 1: welke plaat is dat?! 

a. Ik wil je (De Kreuners) 

b. Fiesta Celestial (Trinity) 

c. You Say (Lauren Daigle) 

d. Hoe het danst (Marco Borsato ft. Armin van Buuren en Davina Michelle) 

e. Hemel (Bart Peeters) 

f. Alles is op (Samson en Gert) 

g. Alle kleuren (K3) 

h. Het is een nacht (Guus Meeuwis) 

 

2. Ronde 2: Muzikaal thema 

Thema 1: dieren 

Thema 2: kleuren 

 

3. Bonusronde 

Nummers naar keuze 

 

4. Ronde 3: Doe die dans! 

a. Vogeltjesdans 

b. Waka Waka (Just Dance) 



c. Baby Shark 

d. Macarena (Just Dance) 

e. Ochtendgymnastiek 

 

5. Ronde 4: Juist of fout?! 

a. Jaren 60’: Het lied ‘My Way’ werd afgelopen jaren door heel wat verschillende 

zangers gecoverd, zoals Robbie Williams, Elvis Presley, André Hazes... Maar 

oorspronkelijk was het een lied van Frank Sinatra. (antwoord: fout) 

 

De Franse zanger Claude François bracht het in 1967 uit als Comme d'habitude 

(originele titel). 

 

b. Jaren 70’: Iedereen kent wel ‘Piano Man’ van Billy Joel, ‘Bohemian Rhapsody’ van 

Queen en ‘Stayin’ Alive’ van Bee Gees. Maar is dit ook de chronologische volgorde 

waarin deze nummers uitkwamen? (antwoord: juist) 

 

Piano Man – Billy Joel (1974) 

Bohemian Rhapsody – Queen (1975) 

Stayin’ Alive – Bee Gees (1977) 

 

c. Jaren 80’: In 1984 verscheen het lied ‘Hallelujah’ van Leonard Cohen voor het eerst. 

Ondertussen is het al meer dan 200 keer gecoverd. (antwoord: juist) 

 

d. Jaren 90’: Uit de jaren 90’ kennen we de fantastische nummers ‘Everybody’ van de 

Backstreet Boys, ‘Zombie’ van The Cranberries en ‘Wonderwall’ van Oasis. Maar is dit 

ook de chronologische volgorde waarin deze nummers uitkwamen? (antwoord: fout) 

 

Zombie – the Cranberries (1993) 

Wonderwall – Oasis (1995) 

Everybody – Backstreet Boys (1997) 

 

e. Jaren 00’: In oktober 2002 stond Las Ketchup met The ketchup song op nummer één 

in de Vlaamse Ultratop 50. (antwoord: juist) 

 

6. Bonusronde 

Nummers naar keuze 

 

7. Ronde 5: Fotoronde 

a. In de jaren 90’ waren er heel wat boysbands. Welke boysband herken je hieronder? 

(met foto) 

i. Get Ready 

ii. Take That 

iii. Backstreet Boys 

iv. *NSYNC 

 

b. Van Vlaamse zangers kunnen jullie alle liedjes meezingen én dansen! Maar herken jij 

de zanger op de volgende jeugdfoto? (met foto) 

i. Willy Sommers 



ii. Will Tura 

iii. Bart Kaëll 

iv. Yves Segers 

 

c. Britney Spears heeft heel wat fantastische videoclips uitgebracht. Weet jij ook uit 

welke videoclip volgend beeld komt? (met foto) 

i. Oops! I did it again... 

ii. ... Baby One More Time 

iii. Toxic 

iv. Womanizer 

 

d. The Vengaboys ken je wel van hun nummer Boom Boom Boom Boom! Maar herken jij 

van welke plaat deze cover is? (met foto) 

i. The Party Album! 

ii. The Platinum Album 

iii. We're going to Ibiza 

iv. The Remix Album! 

 

e. De volgende zanger ziet er best schattig uit met zijn krulletjes. Maar raad jij ook wie 

dit knoddig kindje is? (met foto) 

i. Bart Peeters 

ii. Luc De Vos 

iii. Marco Borsato 

iv. Sergio (Quisquater) 

 

 

8. Ronde 6: Sountrack-ronde 

a. Titanic 

b. Skyfall 

c. Dirty Dancing 

d. The Bodyguard 

e. Frozen 

f. The Hunger Games 


