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Hoofdsponsoren:

Begunstigers:

Kwizzut 2016 is mede mogelijk gemaakt door de Oude Heerlijkheid, de Schans en Café Dinges. 
Tevens grote dank aan iedereen die Kwizzut op enigerlei wijze met zoveel enthousiasme heeft geholpen.

Oploo   www.autoschadejvdcruijs.nl
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Lees onderstaande informatie goed door voordat je aan de kwis begint.

Wanneer wordt een antwoord goed gerekend?
Simpel: als het antwoord goed is. Daarna gelden de volgende geboden:
-  Vul de antwoorden in, in de grijze kaders van het vragenboekje.
-  Schrijf duidelijk. Aan niet of slecht leesbare antwoorden worden geen punten toegekend.

-  Spel correct. Als dit symbool             bij het antwoord vermeld staat, letten wij zeer scherp op de 
 spelling. Staat het symbool in de lichtblauwe balk, dan geldt dit voor de gehele vraag (alle deelantwoorden). 

Niet goed gespeld = antwoord wordt fout gerekend!

Wegstreepcategorie
Wij werken met een wegstreepcategorie. De punten van die categorie tellen niet mee voor de einduitslag. 
Je moet als team zelf kiezen welke categorie je wegstreepcategorie is. Wij adviseren eerst alle categorieën 
te maken om vervolgens te beslissen welke categorie wordt weggestreept. Geef de wegstreepcategorie 
aan op de voorzijde van het boekje. Let op: als je geen categorie wegstreept, dan doen wij het…en kiezen 
wij de categorie waarin jouw team de meeste punten heeft gescoord. Let op: de geheime opdracht kan 
niet worden weggestreept. In elke categorie zijn honderd punten te behalen.

Geheime opdracht
De geheime opdracht mag dit jaar niet ontbreken! Dit is categorie 13. Ieder team moet voor deze 
geheime opdracht één teamlid naar de Schans in Westerbeek sturen. Dit teamlid:
-  moet exact om 21.00 uur aanwezig zijn bij de Schans. 
 (Te laat aanwezig? Jullie team krijgt 0 punten voor deze categorie).
-  komt alleen.
- zorgt ervoor dat hij/zij zijn/haar teamnummer en teamnaam weet!
- mag zijn/haar mobiele telefoon niet meenemen (ook geen tablets of iets van dien aard).
- draagt zichtbaar een veiligheidsvest en bouwhelm bij binnenkomst (dit is verplicht).
- neemt een complete verbandtrommel mee (minimaal verbandtrommel A ).
- is rond 21.45-22.00 uur weer klaar met de opdracht.

Let op: de geheime opdracht kan niet worden weggestreept!

We vertellen nu natuurlijk niet wat de geheime opdracht is. 
Tip: ‘Je had het moeten/kunnen weten!’

Vervolg speluitleg op de volgende pagina.

ABC
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Vervolg speluitleg van de vorige pagina.

Hé, er zitten zakjes met gemalen snoepjes en een USB-stick in mijn envelop!
Klopt, deze heb je nodig bij diverse vragen.

Categorie ‘Schuupe’
Bij de categorie ‘Schuupe’ moet je op pad. Denk hierbij aan de verkeersregels en de geldende fatsoens-
normen. En….. ‘Glaasje op, laat je rijden!’

Hoe en wanneer moet het originele vragenboekje weer worden ingeleverd?
Stop alle bladzijden van het originele boekje (dus geen kopie) op genummerde volgorde in de bijgeleverde 
snelhechter en vervolgens in de genummerde envelop.  Ook de USB-stick moet in de envelop worden 
ingeleverd. De bladzijden niet in de juiste volgorde inleveren betekent puntenaftrek. Lever de envelop in 
bij Café Dinges in Westerbeek, tussen 23.00 uur en uiterlijk 23.30 uur.

Foto’s maken 
Elk team maakt tijdens het beantwoorden van de vragen of het maken van de opdrachten zelf foto’s. Een 
aantal van deze foto’s wordt gebruikt tijdens de feestavond op 14 januari, waarop de uitslag van Kwizzut 
bekend wordt gemaakt. Zet vijf gemaakte foto’s op de bijgeleverde USB-stick. 

Hoe laat is het nu eigenlijk precies?
De ’aftelklok’ op onze site www.kwizzut.nu is leidend voor het uiterlijke tijdstip van inleveren van het 
vragenboekje.

Wanneer weet ik of mijn team heeft gewonnen?
Op zaterdagavond 14 januari 2017 wordt de uitslag van Kwizzut 2016 in de Oude Heerlijkheid bekend 
gemaakt. Op die avond worden ook de prijzen uitgereikt en is er een afsluitende feestavond.

Reglement
Meer informatie over Kwizzut 2016 is te vinden in het reglement dat op de website www.kwizzut.nu staat.

Noodnummer
Alleen in noodgevallen is de organisatie op 27 december 2016 tussen 18.00 uur en 23.30 uur bereikbaar op 
06-23173641. 
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We hebben de klinkers van onderstaande spreekwoorden en gezegden weggehaald.
Welk spreekwoorden en gezegden bedoelen we?

Zlshtklkjethstkttkthtnrgns

1.01 ONTKLINKERD

A

B

Schnmkrblfbjlst

C

Dptvrwtdktldthzwrtzt

D

Wnklgrftvrnndrvltrzlfn

E

Zlsdwrdsvrtwthzngstn

1.02 UITGEVLAGD

Welke vlag is dit?

A ABC

In welk jaar is deze afgeschaft?

B

Op welk continent speelde de Duivel een knikkerspel en liet hij zijn knikkers liggen?

1.03 STRONT AAN DE KNIKKER?

A

Op wiens graf is één van deze knikkers beland en er weer afgehaald?

B ABC

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens

Schoenmaker blijf bij je leest

De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet

Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in

Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten

Reichskolonialflagge

1918

Australië

John Flynn (Flying Doctors)
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Kent u de plek van waar het eerste gemotoriseerde vliegtuig dat ooit vloog zijn testvluchten maakte? Als 
je midden vanaf de plek van waar deze testvluchten plaatsvonden met de gemiddelde snelheid van de 
langste testvlucht 49 minuten en 23 seconden door zou vliegen met kompasrichting 156,53 graden, waar 
kom je dan uit?

1.05 BESTEMMING ONBEKEND

Tom Dumoulin fietst een berg op met een lengte van 20 kilometer, met een snelheid van 10 km/uur.
Dan daalt hij gedurende 20 kilometer met een snelheid van 50 km/uur. Hoe hoog is zijn gemiddelde 
snelheid over het hele traject? 

1.04 UITGEREKEND

A

Wat moet er op de puntjes van onderstaande som staan?

√2 + √8 = √……  B

Welk woord hoort er op de puntjes te staan?

Dozijn² =  ……………….………. C

Hoeveel priemgetallen liggen er tussen 200 en 300?  D

Als je de letters van het alfabet cijfers geeft van 
0 t/m 25, wat is dan het product van deze cijfers? E

Hoe groot is op deze afbeelding de hoek X ? 

F

A

In welk jaar zijn de eerste F16’s door Nederland besteld (B) en hoeveel zijn er tot nu toe geleverd (C)?

B C

16 2/3 kilometer per uur

18

Gros

16

0

83 graden

1975 212

Big Penguin Island of Nag’s Head Island of Little Penguin Island



Met Pasen 1975 werd er bijna 5 hectare grond verkocht aan de Kerkstraat net buiten de bebouwde kom 
van Westerbeek. Welke ‘hete’ jongen was de verkopende partij (A) en hoeveel bracht deze verkoop 
uiteindelijk per vierkante meter op (in guldencenten) (B)?

1.08 DEAL

A

B

ABC
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Dit mag in Nederland niet (meer) gebruikt worden, 
maar wat zijn dit?

C

Cilindervormig glas met een diameter van 6 centimeter en een hoogte van 15 centimeter wordt tot de 
rand gevuld met bevroren water (ijs) en wordt in de zon geplaatst. Na een halfuur is de inhoud geheel 
ontdooid. Hoeveel millimeter staat het water na het ontdooien onder de rand?

1.06 RANJA ZONDER RIETJE

A

Hoeveel milliliter ranja kan er nog bij zodat het glas weer tot de rand gevuld is?

B

SS-generaal Reinhard Heydrich overleed in 1942. Waar is hij precies aan gestorven?

1.07 WIE WEETJES?

A

In het jaar 1989 gebeurde er iets speciaals op 6 juli om precies 1 uur 23 minuten en 45 seconden na 
middernacht. Welk bijzonder moment was dit?

B

12,39 millimeter

35 milliliter

Vuil en paardenhaar in zijn mild, bloedvergiftiging

De tijd en datum vormen een reeks: 01:23:45 6/7/89

Spikes of spijkers uit winterbanden

Cornelus de Vlam

0,0491 guldencenten
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Welk Rijksmonument (A) tref je aan op  de onderstaande coördinaten, welk nummer (B) hoort erbij en 
waar maakt dit monument deel van uit (C)?

51°34’ 53.11 NB en 5°50’ 30,15 OL 

1.09 OP DE PLEK

A

B

Berry Krebbers van Café Dinges heeft vandaag op de Loonseweg zijn tank leeggereden. 
Johnny van autoschadeherstelbedrijf van de Cruijs heeft hem naar de pomp in Oploo gesleept. 
Berry moet een catering bezorgen bij BOL accountants in Boxmeer en meteen weer terug naar Café 
Dinges want daar worden de Kwizzutvragen vandaag ingeleverd. Berry’s bus rijdt diesel 1 op 9. 
Voor hoeveel euro moet Berry minimaal tanken om deze rit tot een goed einde te brengen?

1.10 GOOI MAAR VOL?

C

Een bunker

Nr 408

De Peelraamstelling

2,43 euro (tussen 2,36 en 2,50 euro is goed geteld)
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‘E-nummers’ is een hot thema bij velen. Er wordt veel over geschreven en er circuleren vele meningen 
over dit onderwerp. Hoe heet de Europese autoriteit voor voedselveiligheid die de toestemming geeft 
voordat een E-nummer op de markt gebracht mag worden?

2.01 E, E EN NOG EENS E

A

Welke twee E-nummers van de categorie kleurstoffen zitten in een volledig natuurlijke banaan? 

Wetenschappers voorspellen dat over vijf jaar in Nederland 125.000 hectare landbouwgrond verzilt zal 
zijn. Wereldwijd is dan circa 1,5 miljard hectare landbouwgrond onbruikbaar geworden. En dat terwijl de 
voedselvraag alleen maar toeneemt. Noem vijf groentes die beginnen met een Z en die op brakke grond 
gedijen. 

2.02 DE Z VAN ZILT

B1 B2

E-nummers kunnen natuurlijk stoffen zijn uit planten of dieren, of ze kunnen in een fabriek gemaakt 
worden. Waar staan de onderstaande E-nummers voor?

C1 C3

C2

E 330:

E 410:

E 300:

Synthetische E-nummers zijn stoffen die in het laboratorium gemaakt zijn. Wat is de verzamelnaam voor 
E-nummers die synthetisch gemaakt worden maar die ook in de natuur voorkomen?

D

1 4

2 5

3

Vroeger had je alleen maar keukenzout maar tegenwoordig vind je vele kleuren eetbare zouten. 
Geef van de onderstaande kleuren aan uit welke landen deze zouten komen.

2.03 DE Z VAN ZILT

A D

B E

C

Grijs:

Blauw:

Zwart:

Rood:

Roze:

EFSA

E 101 E 160 A

Citroenzuur

Johannesbroodpitmeel

Vitamine C

Natuuridentieke nummers

Zeekraal

Zeekool

Zeevenkel

Zilte Ruccola

Zeebiet/zeeaster

Frankrijk

Iran

Himalaya/Pakistan/India/Nepal

Hawai

Hawai
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“Neem 750 gram biefstuk van de haas, snij deze in dunne plakjes en dip die in 25 tot 30 gram meel en bak 
deze snel bruin in 3 eetlepels olie. Neem uit de pan en bestrooi het vlees met zout en zwarte peper. Neem 
een grote ui, versnipper deze en snij 50 gram champignons in plakjes. Bak de uien in hetzelfde vet en voeg 
daarna de champignons toe. Laat in de pan totdat dit mengsel zacht gaar is. Voeg 200 gram zure room toe 
samen met een eetlepel mosterd. Voeg daarna het vlees opnieuw toe en breng dit kort aan de kook. Strooi 
daarna ongeveer 2 eetlepels fijn gesneden peterselie over het gerecht.” 

Welk gerecht wordt hier bedoeld? 

2.04 VOLGENS RECEPT

A

Naar wie is dit gerecht vernoemd? 

B

ABC

2.05 GEHUSSELD

Hieronder staan 24 woorden. Alle woorden komen 1x terug in een titel van een kookboek. 
Elke titel bestaat uit 4 woorden. Welke titels zoeken we?

iets ik uw Groente
nieuwe en Dit gezondheid
wel aan Gezond Altijd
koken Franse prijsbewust De
plafond vieren keuken te
het Spaghetti lust voor

1

2

3

4

5

6

Boeuf Stroganoff

Alexandre Grigorevits Stroganov

Groente voor uw gezondheid

Spaghetti aan het plafond

Dit lust ik wel

Gezond en prijsbewust koken

De nieuwe Franse keuken

Altijd iets te vieren
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2.06 WERELDKEUKEN

Omdat we steeds meer reizen, komen we steeds meer in contact met andere voedingsproducten of 
andere manieren van koken. Van welke auteur komt de volgende frase: 
“Elk goed reisboek is niet alleen een verslag van wat de auteur zelf beleefde, maar ook een opwekking 
hem na te doen.”

Deze gerechten komen uit de volgende landen: Spanje – Schotland – Italië – Indonesië– Japan.  
Plaats de landen bij de juiste plaatjes en geef de naam van het gerecht.

2.07 DE GEVARIEERDE KEUKEN

ABC

A1

A2

Gerecht:

Land:

B1

B2

Gerecht:

Land:

C1

C2

Gerecht:

Land:

D1

D2

Gerecht:

Land:

E1

E2

Gerecht:

Land:

ABC

Arend den Doolaard

Criadillas o Rocky Mountain Oesters

Spanje

Haggis

Schotland

Casu Marzu

Italië

Kopi Luwak

Indonesië

Dojo Tofu

Japan
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2.08 HUISBUFFET

Bij het café in Oploo kunt u terecht voor uw Kerstbuffet bij u thuis.
Wat was de prijs van het standaardbuffet per persoon in 2014?

2.09 FEESTDINER

Cafe Dinges organiseert ieder jaar een Carnavals-Diner ‘s-maandags met de Carnaval. 
Wat was de prijs van dit menu voor volwassenen in 2014?

2.10 VOOR DE TORTELDUIFJES

Wat is de naam van het restaurant in de regio waar je op Valentijnsdag in 2014 ontvangen werd met 
‘een glaasje prosecco, amuse gevolgd door een soepje’?

A

Waarmee was dit standaardbuffet in 2014 uit te breiden?

B

Wat was de prijs van deze uitbreiding per persoon in 2014?

C

En wat was de prijs van dit menu voor kinderen in 2014?

B

A

Wat kostte Het Valentijnsmenu per persoon bij dat restaurant in 2015? 

B

A

20,00 euro

Hazenpeper

2,50 euro

16,50 euro

7,50 euro

Tussen Harrie en Toon

20,00 euro
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Hoe heet dit bijzondere instrument op de foto? 

3.01 DIT IS GEEN BLOKFLUIT! ABC

A

B

De artiest die verantwoordelijk is voor de soundtrack van de ‘zwarte’ jaren ‘70 film SHAFT, heeft ook een 
bijdrage geleverd aan de soundtrack van Kill Bill. Hoe heet deze artiest?

3.02 ZWARTE FILM?

A

Hoe heet de man op de foto?

C

Noem een opera - inclusief de componist - 
uit 1914 waar dit instrument in voor komt?

Wat is de titel van het nummer van deze artiest dat op de soundtrack van Kill Bill staat? 

B

ABC

ABC

Hoe vaak komt de meisjesnaam uit de titel van dit nummer terug in dit nummer?

C

Er staat een muziekstuk op usb met de naam Kwizzutmusic2016. 
Vijf nummers door elkaar, welke nummers zijn dit en wie zijn de uitvoerende artiesten?

Titel:                 Artiest:

3.03 POTPOURRI

A1 A2

B1 B2

C1 C2

D1 D2

E1 E2

ABC

Glasharmonica

Thomas Bloch

Die Frau ohne Schatten - Richard Strauss

Isaac Hayes

Run Fay run

Geen enkele keer, het nummer is instrumentaal

Absolute beginners David Bowie

Beat it Michael Jackson

(Ik ben) Joep Meloen André van Duin

De meeste dromen zijn bedrog Marco Borsato

Daddy Cool Boney M
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3.04 COCKTAIL TRIO?

Op deze en de volgende pagina staan drie muziekstukken. Noem de artiest en de titel van deze nummers.

A1

A2

Artiest:

Titel:

B1

B2

Artiest:

Titel:

Metallica

Nothing Else Matters

Queen

We are the champions
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Eind jaren‘70 lukte het een varken om het vliegverkeer rond Heathrow stil te leggen. 
Welke band heeft hier iets mee te maken? 

3.05 PIG IN SPACE!

C1

C2

Artiest:

Titel:

A

Aan welk album werkte deze band op dat moment?

B

Hoe vaak komt het woord ’pizza’ voor in de originele versie van André van Duins Pizzalied? 
(Mocht André toevallig het woord ‘pizza’s’ zingen, dan mag u die ook (als één pizza) meetellen)

3.06 EFFE WACHTUH...

Meerdere artiesten mogelijk

O sole mio

Pink Floyd

Animals

34 keer
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3.07 SNAP JIJ HET NOG?

De volgende zes cryptische zinnen beelden artiesten/bands met een titel uit. 
Noem naam van de artiest of band en de titel van het nummer. 

Zou deze beschaafde vereniging me echt pijn willen doen?

A1

A2

Artiest/band:

Titel:

Grootspraak in het weekend.

B1

B2

Artiest/band:

Titel:

In het begin was de natie in verwarring.

D1

D2

Artiest/band:

Titel:

Het is niet raar dat zij zo super snel gingen. 

E1

E2

Artiest/band:

Titel:

Deze voormalige munteenheid maakt het niks uit dat er geen kleur in zit.

F1

F2

Artiest/band:

Titel:

Deze onrustige arbeid sprak niet de waarheid.

C1

C2

Artiest/band:

Titel:

ABC

Culture Club

Do you really want to hurt me

Bløf

Zaterdag

Drukwerk

Je loog tegen mij

Genesis

Land of confusion

Normaal

Oerend hard

Frank Boeijen

Zwart wit
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Hoe heette deze deels Westerbeeks/Oploose groep? 

3.08 HERINNER JE JE DEZE NOG? ABC

A

Noem de vijf bandleden.

B1 B4

B2

Waar verzorgde deze band op Eerste Pinksterdag 1971 een optreden?

C

B5

B3

Al zolang men zich in Westerbeek kan herinneren is het sluitstuk van iedere pronkzitting een muzikale act 
van ‘Het Stief Kwartierke’. Zo ook in 2009. Na het opkomstnummer ‘Do you see the light’ was het tijd 
voor the Yellow submarine. Vervolgens lukte het na dit stukje één dame niet om direct van het podium af 
te lopen. 

Wie was deze vrouw?

3.09 BELAAGD

Wat werd er door haar belagers gezongen ? 

Door welke twee personen werd zij belaagd?

A

C

B1 B2

Marshylands Glory

Henk Bexkens

Henk Verberk

Tonny Giesbers

Peter van de Cruijssen

Cor van der Cruijssen

Mia Selten

Jasper Pannekoek Rob van den Oever

Broek uit, broek uit

Oude Heerlijkheid Oploo
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Welke groep(en) op onderstaande foto’s komt/komen uit het huidige Westerlo? Omcirkel de juiste 
foto(‘s). Let op: er kunnen meerdere antwoorden mogelijk zijn.

3.10 UUT WESTERLO? ABC

1

Geef per foto aan waar deze muziekgroepen precies vandaan komen.

B1

B2

B3

2

3

Westerloo Verenigde Staten

Oploo/Westerbeek

Westerloo België



In the spo(r)tlightPagina 19

Welke bekende sportfiguur is hiernaast afgebeeld?

4.01 SPORTIEF STRIPFIGUUR

A

Uit welke strip serie komt dit plaatje?

B

Uit welk boek komt dit plaatje?

C

Geef bij zowel kolom A, B en C aan wat deze getallen betekenen!

HINT: De onderste rij is pas dit jaar toegevoegd, de eerste daarentegen 
dateert al van 1960….

ABC

4.02 GOOGLEN MET GETALLEN

A

B

C

Welke getallen moeten er op de plaats van de vraagtekens op de onderste 
rij worden ingevuld?

D Getal in de linkerkolom:

Getal in de middelste kolom:

Eddy Merckx

Asterix

Asterix en de Belgen

Aantal wedstrijden EK voetbal

Aantal doelpunten EK voetbal

Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd EK voetbal

51

108
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4.04 BALLENVRAAG

Bij welke sport wordt onderstaande bal gebruikt? 

Kennen jullie deze personen nog? Geef zowel de voor- als achternaam. 

4.03 UIT DE OUDE DOOS ABC

A          B       C      D           E

F          G      H      I           J

D I

E J

A

B

Hoe luidt de officiële naam van deze bal? 

ABC

B G

C H

A FRené Notten Bent Schmidt Hansen

Fred André Frans Körver

Co Adriaanse Cees van Kooten

Joop van Daele Jan Peters

Kalle Oranen Abe van den Ban

Hurling

Sliotar
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In de gemeente Sint Anthonis kwamen afgelopen jaar een meervoudig Wereldkampioen en een Olympiër 
van Rio 2016 wonen. Over wie hebben we het? Geef de voor- en achternamen.

4.05 NIEUWKOMERS

FAST speelde dit jaar voor het eerst in Sint Anthonis in de Activiahal een competitiewedstrijd volleybal in 
de Eredivisie. 
Op welke datum werd deze wedstrijd gespeeld? 

4.06 REGIONAAL TOPTEAM!

A1

A

A2

ABC

ABC

In welk dorp wonen ze? 

B1

B2

De persoon ingevuld bij vraag A1 woont in:

De persoon ingevuld bij vraag A2 woont in:

Welke tak van sport beoefenen ze? 

C1

C2

De persoon ingevuld bij vraag A1 beoefent de sport:

De persoon ingevuld bij vraag A2 beoefent de sport:

Wie was de tegenstander in deze strijd?

B

ABC

Welke zes speelsters begonnen er in het team van FAST in de basis?

C1

C2

C3

C4

C5

C6

Wat was op dat moment de gemiddelde leeftijd van deze basisspeelsters? (afronden op één decimaal)

D

Hoeveel bezoekers kwamen er op af? Omcirkel het juiste antwoord op deze vraag.

E1 E2 E3300-400 mensen 400-500 mensen 500-600 mensen

Jeffrey Herlings

Sjef van den Berg

Oploo

Sint Anthonis

Motorcross

Handboogschieten

19 oktober 2016

Regio Zwolle Volleybal

Esther Cramer

Joska Fransen

Nynke Rovers

Shannon Gerhardt

Lynn Blenckers

Steffie Janshen

23,8
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4.09 DOORTRAPPER

Wie won in 2016 bij de dames de ‘Gouden helm’ van Oploo?  

Welke coureur behaalde, ondanks dat hij bij lange na niet meer dezelfde snelheid haalt van weleer, 
opnieuw goud op de Paralympische Spelen van 2016? Geef zijn voor- en achternaam (A) en het onderdeel 
(B) waarop hij een medaille veroverde. 

4.07 HARDRIJDER?

A ABC

B

Wat waren in het seizoen 2015-2016 de grootste overwinning en grootste nederlaag in de competitie van 
Excellent 1 en Westerbeekse Boys 1. En wie waren in die duels de tegenstander?

Grootste overwinning Excellent 1:

4.08 UITHAAL!

Grootste nederlaag Excellent 1:

A1 A2Eindstand: Tegenstander:

B1 B2Eindstand: Tegenstander:

Grootste overwinning Westerbeeks Boys 1:

C1 C2Eindstand: Tegenstander:

Grootste nederlaag Westerbeeks Boys 1:

D1 D2Eindstand: Tegenstander:

ABC

Alex Zanardi

Tijdrit handfiets 20 kilometer

6-0 Merselo

1-3 HBV

8-1 Milheezer boys 4

0-11 SJVV6

Roxane Ketemann / niemand



In the spo(r)tlightPagina 23

Bij welke persoon hoort onderstaande onvolledig weergegeven bericht:

28 nov 20..,  WANROIJ - ………… uit Oploo won op ……… Wanroij ……. (IWP) afgelopen weekend het 
overall klassement …….. klasse ….. grote ……. in Wanroij. Met zijn ……. ………….. was hij een keer eerste 
en tweede geweest en stond daarmee ruim aan de kop van het klassement. 
 

4.10 TE PAARD

A ABC

Welke persoon zien we op de foto hiernaast?

B ABC

Aan wie werd dit briefje ooit geschreven?

C ABC

Welke persoon zien we op de foto hiernaast?

D ABC

Rens Verberk

Manon van Rixtel

Lieke van Rixtel

Daphne Geerts
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Ken je ze nog? Via een landelijke bedrijf werden onderstaande figuren aangeboden.
Door welke winkel werden ze uitgegeven? 

5.01 KINDER MERCHANDISE

Weet jij aan de hand van onderstaande gedeeltelijke speluitleg over welk spel wij het hebben? Passages 
zijn niet letterlijk overgenomen maar in andere bewoordingen vastgelegd.

Iemand die iets te koop aanbiedt, draait de kaart die bovenaan ligt om. Bij het bod mag je grootspreken. 
Elk nieuw bod moet beter zijn dan het vorige.

ABC

5.02 SPELLEN VOOR ALLE LEEFTIJDEN

A

B

ABC

Hoe heten deze poppetjes als collectief?

Hoe heten onderstaande figuren individueel? 

C1 C2 C3 C4

A

Het vervoermiddel mag je alleen schuiven. Weg uit de verkeersopstopping!

B

Alle deelnemers spelen gelijktijdig. 12 kaarten, enig in zijn soort, komen naast elkaar te liggen.

C

Als je jezelf verplaatst hebt, mag je je niet meer bewegen.

D

Emté, Jan Linders, Boni, Coöp

Funky Beans

Pea of Pia

(of Dunno)

Cutie Emo Shirly

Koehandel

Rush Hour, Smart Driver of Traffic Jam

Set

Twister
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A

Pokemon Go werd dit jaar een enorme hit. 
Je ziet hieronder een gedeelte van drie verschillende Pokemon’s. Welke Pokemon’s zijn dit? 

5.03 GOTTA CATCH EM ALL!

B C

De inspiratiebron voor de bedenker van Pokémon is de natuur. Veel Pokémon-figuren lijken dan ook in 
uiterlijk en gedrag op echte dieren en planten. 
Bepaal van onderstaande dieren de bijpassende Pokémonnaam. 

D E F

ABC

5.04 SNOEPJE?

In de Kwizzut-envelop zitten 4 zakjes bijgeleverd met in elk zakje een deel van een gemalen snoepje. Welk 
snoepjes bedoelen we? Per antwoord het A-merk benoemen.

A

B

C

D

Articuno Kabutops Slowbro

Shellder Pinsir Scyther

(RedBand) Stophoest

Weerters Echte / Werther’s Original (Storck)

(Bonbons) Napoleon

M&M (M&M’s choco) / Smarties (Nestlé ook goed)
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De idolen van vroeger kende je van de radio en van tv. Tegenwoordig zijn de Youtubers de nieuwe helden. 
Hieronder een lijstje van Youtubers waar veel jongeren tegenwoordig fan van zijn. Om het niet te makkelijk 
te maken hebben we namen of gedeeltes van namen geblokt.

1.                   en Maureen
2. Jordi van 
3. Thomas, Stefan en Giel
4. Nikkie 
5. Nesim en 

Achterhaal per bovengenoemde Youtuber de juiste namen.

5.05 NIEUWE SUPERSTERREN?

A1

A2

ABC

Geef van de bovenstaande Youtubers aan hoe hun YouTube-account heet. 

A3

A4

A5

B1

B2

B3

B4

B5

Geef aan hoeveel subscribers bovenstaande Youtubers op dit moment hebben. 

C1 C4

C2 C5

C3

Beschrijf in enkele woorden wat voor soort video’s bovenstaande Youtubers maken. 
Noteer het antwoord op de volgende pagina (antwoord D1 t/m D5)

Eveline

den Bussche

Giel

Nikkie de Jager

Qucee of Quentin

EvelineMaureenNL (Eveline Maureen)

Kwebbelkop

StukTV

NikkieTutorials

Supergaande

327.524

5.990.945

1.263.738

6.070.177

224.649
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D1

D2

D3

D4

D5

Antwoorden op de vraag op de vorige pagina.

Vul de ontbrekende woorden in. 

Youtuber Willem Vink uit .....A..... haalde dit jaar 3x de nationale pers. De eerste keer was hij backstage bij 
het .....B..... van .....C...... Samen met zijn maatje .....D..... (voor- en achternaam) wist hij met een hesje van 
.....E..... en een camera de beveiliging te misleiden. De tweede keer dat hij in het nieuws kwam waren de 
reacties minder positief en moest hij door het stof. Desondanks werd deze video wel het vaakst bekeken, 
ruim .....F..... keer. Hierin reisde hij van .....G..... tot .....H..... mee op het dak van een .....I...... Op .....J.....  
(datum) herhaalde hij zijn truc met het hesje. Dit maal kwam hij binnen bij de wedstrijd .....K..... (beide 
clubs noemen).  De thuisclub deed aangifte wegens .....L...... 

5.06 OPGEVALLEN!

A G

B H

C I

D J

E K

F L

ABC

Knutsel tutorials

Gaming

Rare opdrachten

Make-up tutorials

Pikante vragen (pranks, soc. experimenten, interviews, vloggers, challenges)

Sambeek Nijmegen Heijendaal

Kampioensfeest / kampioenschap / inhuldigen Mook Molenhoek

PSV Trein

Teun Peters 15 september

Fox Sports Feyenoord - Manchester United

845.000 Huisvredebreuk of overtreding huisregels
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Snapchat is één van de populairste apps van dit moment. Door foto’s en video’s te maken/delen kun je 
zogenaamde Snapchat Trofeeën vrijspelen. Wanneer ontvang je onderstaande trofeeën? 

5.07 SNAP JIJ HET NOG?

A

B

C

D

Ook binnen de dorpsgrenzen van Westerbeek én Oploo kun je Pokemon spelen!
Beeld de Pokestop uit die in het spel nog bestaat maar in werkelijkheid verdwenen is en maak hier een 
foto van. Zet deze foto op de USB Stick onder de naam:

‘5.08 Pokestop A [teamnr]’ (vul je eigen teamnummer hier in)
 

Wat is de naam van Pokestop die het hoogste reikt binnen de dorpsgrenzen van WOp? 

Maak bij deze Pokestop een selfie! Zet deze foto op de USB Stick onder de naam:

‘5.08 Pokestop B [teamnr]’ (vul je eigen teamnummer hier in) 

5.08 GO!

Net buiten de  gemeente en de dorpsgrenzen van Westerbeek én Oploo vind je ook een Pokestop. 
Welke wordt er hier bedoeld? 

C

B

10x gewisseld tussen de camera’s

tussen 4 en 5 uur ‘s nachts een foto gestuurd

1000 selfies

10x een screenshot gemaakt

De Korenbloem

Leuke Broeders / Camping Duivenbos / Oude Pers
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Binnen de grenzen van Oploo en Westerbeek zijn er verschillende speeltuintjes. Noem de straat / straten 
waar onderstaande speeltuinen aan liggen.  

5.09 BUITEN SPELEN ABC

A

B

C

D

10x gewisseld tussen de camera’s

tussen 4 en 5 uur ‘s nachts een foto gestuurd

1000 selfies

10x een screenshot gemaakt

Van Steenhuijsstraat / Roelof Meijerplein

D’n Eik

Vloetweg / Mulderserf

Beekstraat / Van Haandelstraat
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Jongeren Organisatie Westerbeek organiseert komend jaar voor de 5e keer J.O.W. Battle of de Bands. 
Wie hebben er tot nu toe gewonnen? Geef de namen van de bands en in welk jaar ze gewonnen hebben.  

5.10 BATTLEN ABC

A Jaartal: Band:

B Jaartal: Band:

C Jaartal: Band:

D Jaartal: Band:

2013 Free Beer

2014 Delirium

2015 New Generation

2016 Blue Band
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Van wie zijn deze kijkers? 

6.01 KIJKERS

Maak de som door gebruik te maken van de aantallen: 

Poten van een garnaal + Halswervels van een giraf x draagtijd van een ezel in maanden – alle tenen van 
één papagaai : (vleugels van een mug x harten van een worm) + kieuwspleten van een rog =

Wat is de uitkomst van deze som?

6.02 SOM DER DELEN

A

B

ABC

C

Galago

Knoflookpad

Panterkameleon

98,6
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Welke hondenrassen zijn dit en wat is de oorspronkelijke functie van elk van deze rassen?

6.03 BLAFFERS

Ras:

Functie:

A1

A2

Ras:

Functie:

B1

B2

Ras:

Functie:

C1

C2

Vul de juiste dierennamen in (het getal tussen haakjes is het aantal letters van het antwoord):

6.04 NADENKERTJES

A

B

C

D

E

Dier op de kermis (4) 

Abraham voor 100 jaar (5)                      

Voor twee dieren zit er vermaak in (3,2,4,4)

Vlaams knaagdier (12)  

Dit dier zit voor de leeuw (6)                 

ABC

Braque Francais Cascogne / Bracco Italiano

Jagen, gezelschapshond

(Ph)Faraohond/Cirnelo dell’Etna/Podenco Canario

Konijnenjacht

Kaukasische owcharka

Hoeder van kuddevee

Rups

Leeuw

Kat en muis spel

Boomeekhoorn

Kreeft
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Welke schilders hebben onderstaande schilderijen gemaakt en wat is de naam van de doeken?

6.05 SCHILDERACHTIG ABC

Schilder:

Titel:

A1

A2

Schilder:

Titel:

B1

B2

Bij onderstaande logo’s is gebruik gemaakt van een dier in het beeldmerk. Om welke merken gaat het? 

6.06 BEELDMERK ABC

C1 C4

C2

C3

C5

C6

Barend Cornelis Koekkoek

Bosgezicht, Forest scene

Aelbert Cuyp

Rivierlandschap met ruiters

Pelican Rouge Gazelle

Saab Kangaroos

Bacardi Stichting Dierennood
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6.07 KAT(ACH)TIG

Geef de namen van onderstaande katachtigen:

ABC

A B

C D

E F

G H

Caracal of woestijnlynx Serval

Ocelot of pardelkat Rode lynx

Oncilla of tijgerkat Sneeuwpanter, luipaard of irbis

Nevelpanter Jagoearundi of wezelkat
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6.08 DIERENVERBLIJF

Geef de naam van de bewoners (de mensen en niet de dieren!) en het adres (straat, huisnummer en 
plaatsnaam) van onderstaande dierenverblijfplaatsen.

Naam:

Adres:

A1

A2

Naam:

Adres:

B1

B2

Naam:

Adres:

C1

C2

Naam:

Adres:

D1

D2

Naam:

Adres:

E1

E2

Familie Cornelissen

Hoogveld 2

Van Roelofs - van de Laar

Broekstraat 1

H. Jonkers

Kerkstraat 73

J. Hartjes

Watermolenstraat 6

A. Cornelissen BV

Watermolenstraat 16
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6.09 DOL OP DIEREN

Op welke adres staat de hiernaast staande spreuk?
Noem straat, huisnummer en plaatsnaam.

A

B

Op welk adres is deze kunstige ‘dierenbrievenbus’ te vinden?
Noem straat, huisnummer en plaatsnaam.

6.10 VREEMDE VOGEL!

Wie heeft deze brievenbus geschilderd?

C

Welke personen wonen allemaal op dit adres? Noem voor- en achternaam.

Hondsbergweg 3a of 5, Westerbeek

Bus 5, Oploo

Mat Arts

Ben en Nelly van Duijnhoven, Maaike van Benthum,

Bram en Veerle Cornelissen
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Op 1 Januari 2016 werd om 11.15 uur door het beroemde Wiener Philharmoniker het nieuwjaarsconcert 
ingezet.  Wat was het derde muziekwerk (A) dat ze speelden en wie was daarvan de componist (B)? 

7.01 MUZIKAAL NIEUWJAAR

Wie is de schilder (A) van onderstaand schilderij, wat is de naam van het schilderij (B) en in welk jaar in het 
geschilderd (C)? Let op: er is maar een deel van het schilderij afgebeeld.

ABC

7.02 KUNSTIG WERK

A

B

A

B

ABC

C

Hou mij niet voor de gek met kwalen/ waarvan niemand de namen durft te noemen/ leg mij niet in een 
bed tussen kwijlende kinderen die van ouderdom niet weten wat ze zeggen/ klop mij geen geld uit de zak 
voor nutteloze uren in chique klinieken/ veeg je voeten en wees welkom.

Dit is een strofe van een gedicht. Wat is de titel (A) van het gedicht en wie is de dichter (B). 

7.03 OP RIJM? ABC

A B

Jeroen Bosch heeft dit jaar heel veel aandacht getrokken. Er zijn nog steeds discussies 
over kleine details die in zijn werken voorkomen. Een van de onderwerpen is het 
raadsel welke letter of welke letters er op het logootje staat van de messen die 
op verschillende van zijn schilderijen voorkomen. Heel recentelijk is men het eens 
geworden over het antwoord. Welke letter of welke letters staan er op dit logo? 

7.04 HET ZIT ‘M IN DE DETAILS

Bij welke gebeurtenis in 1960 in Amerika gaf de televisie voor het eerst tegelijkertijd twee beelden weer? 

7.05 DUBBEL BEELD

Weaner Madl’n Walzer Op. 388

Carl Michael Ziehrer

Salvador Dali

La Gare de Perpignan

1965

Dood Eddy van Vliet

M

Debat tussen J.F. Kennedy en R. Nixon
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16 oktober 2016 is het wieler monument voor Jan, Piet en Fons van Katwijk onthuld. 
Hoeveel kilogram weegt dit monument (A)? Hoe hoog is dit monument (B)? En wat is de grootste 
doorsnee van dit monument (C)?

7.10 GROOTS EN GEWICHTIG

7.06 DYNAMISCH GEBOUW ABC

Wat is de naam van dit (deels afgebeelde) gebouw?

A

Hoe heten de twee architecten van dit gebouw?

B1

B2

Welke bekende president heeft naast dit mooie gebouw gewoond?

C

Na 17 februari komt normaliter 18 februari. Dit was niet overal zo halverwege de 18de eeuw. In welke twee 
landen ging de kalender in een van deze jaren van 17 februari de volgende dag naar 1 mei? 

7.07 DE TIJD VLIEGT

7.08 TELWERK

In september 2017 organiseert de Stichting Openluchtspel Oploo het spektakelstuk ‘In 
de schaduw van de rômfabriek’. Aan dit spel doen drie toneelverenigingen en één wagen-
speelgroep mee. Hoeveel jaar zijn deze vier toneelgezelschappen samen oud in 2017?

In welke plaats (A) en en op welke datum (B) - inclusief jaartal - vond de eerste officiele  50 cc wegrace in 
Nederland plaats?

7.09 SCHEUREN MAAR

A B

A B C

1 2

Het dansende huis

Franc Gehry

Vlado Milunic

Havel

FinlandZweden

131

Oploo 3 mei 1953

960 kilogram 7.10 meter 2.80 meter
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Zet de juiste namen bij onderstaande houtverbindingen.

8.01 VERBONDEN

Jan wil een schuurtje gaan bouwen. Hiervoor moet hij 2300 kg stenen, 750 kg metselzand en 200 kg 
cement halen. Hij koopt alle spullen bij één bouwmarkt. Jan heeft een tandemas aanhangwagen met een 
leeggewicht van 390 kg en een laadvermogen van 980 kg. Zijn auto heeft een leeggewicht van 1600 kg en 
een laadvermogen van 500 kg.

Hoe vaak moet Jan minimaal rijden om alle materialen thuis te krijgen, zonder het risico op boetes?

8.02 SHOPPEN BIJ DE BOUWMARKT

A

A B

C D

E

F

D E

F

G

B

Welk rijbewijs heeft Jan nodig? 

Deuvel pen gat verbinding Blinde pen gat verbinding

Messing en groef Scharnierhol

Duivejager

Kalksponning

Kloostersponning

3 keer

Rijbewijs B
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Piet heeft een tweedehands Italiaanse auto gekocht en heeft allerlei elektrische problemen met deze 
wagen. Kun jij Piet helpen? Omcirkel steeds het juiste antwoord van de meerkeuzevragen hieronder.

8.03 ITALIAANTJE

A1

B1 = claxon
E1 = richtingaanwijzer L.V.
E2 = richtingaanwijzer L.A.
E3 = richtingaanwijzer R.V.
E4 = richtingaanwijzer R.A.
E5 = remlicht L.
E6 = remlicht R.
E7 = mistachterlicht
E8 = mistlamp L.V.
56 = hoofdlichten

E9 = mistlamp R.V.
E10 = kleinlicht L.
E11 = achterlicht L.
E12 = kleinlicht R.
E13 = achterlicht R.
E14 = kentekenlicht
E15 = hoofdlicht L.
E16 = hoofdlicht R.
G1 = accu
56a = grootlicht

H1 = R.A.W. controlelamp 1
H2 = R.A.W. controlelamp 2
H3 = mistachterlicht-controlelamp
H4 = grootlicht-controlelamp
K1 = knipperautomaat
K2 = claxonrelais
K3 = mistlamprelais
Z = zekering
S = schakelaar
56b = dimlicht

In de verlichting van een voertuig zit een storing: het contact in schakelaar S5 heeft een oneindig hoge 
weerstand. Welk onderdeel werkt nu NIET meer? 

A2

de claxon

de mistlampen de richtingaanwijzers

de remlichten

Bij een voertuig is zekering 11 doorgebrand. Welk deel van de verlichting werkt NIET meer?

de hele hoofdverlichting het grootlicht van de rechter-koplamp

het kleinlicht van de linker-koplamphet dimlicht van de rechter-koplamp

Bij een voertuig is lamp E12 stuk. Heeft dit gevolgen voor de andere verlichting? 

Ja, de controlelamp van S3 gaat branden Ja, zekering 7 brandt door, waardoor de 
verlichting achter niet meer werkt

Nee, de rest van de verlichting blijft gewoon 
brandenJa, de lampen E13 en E14 gaan feller branden

A3

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4
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Wat is dit? 

8.04 VOOR DE KANTOORLUI

A

Waarom is het hoekje van bovenstaand voorwerp schuin afgesneden? 

B

Welke computer bevatte 18.000 buizen, 70.000 weerstanden, 10.000 condensatoren 
en 6000 verschillende schakelaars? 

C

Van welke computer is onderstaand opstartscherm?

D

Welk computerspel is dit?

E

Ponskaart

Om ze goed op een stapel te kunnen leggen, verder geen functie voor ponskaartlezer

ENIAC

Commodore 64

PACMAN
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8.05 LAS-TIG?

Beantwoord de onderstaande meerkeuzevragen door het juiste antwoord te omcirkelen.

Wat is de juiste reden dat aluminium met wisselstroom wordt gelast?

Het vermindert de kans op porositeiten Verbetert het doorlassen

Omdat wisselstroom een reinigende 
werking heeftMaakt het lassen in positie mogelijk

Welk beschermgas of beschermgasmengsel wordt niet gebruikt bij het MAG-lassen?

Argon Argon + zuurstof

KooldioxideArgon + koolstofdioxide

Welke afbeelding van stroom-spanningskarakteristieken met ijklijn hoort bij een lastoestel voor het 
TIG-lassen?

Welk van onderstaande laspoprocessen is geen druklasproces?

Stiftlassen Afbrandstuiklassen

PuntlassenOnderpoederlassen

Welke invloed hebben de elementen fosfor en zwavel op de eigenschappen van staal?

Ze verlagen het smeltpunt van het staal

Ze verbeteren de lasbaarheid van het staal

Ze verbeteren de mechanische 
eigenschappen van het staal

Ze zorgen voor minder goede eigenschappen 
van het staal

A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

B4

C1 C2 C3 C4

D1

D2

D3

D4

E1

E2

E3

E4
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8.06 VONKENTREKKERS

Beantwoord de onderstaande meerkeuzevragen door het juiste antwoord te omcirkelen.

Welke waarde heeft R2 in het onderstaande schema? 

4 Ω

In de afbeelding hiernaast zie je een poortschakeling.
Welke waarheidstabel hieronder is juist? 

2 Ω

8 Ω

6 Ω

S
b

a

Wat is een voordeel van het gebruik van aardlekautomaten in vergelijking met een aardlekschakelaar? 

Bij kortsluiting schakelt een aardlekautomaat sneller uit. 

Bij een lekstroom naar aarde wordt maar één groep uitgeschakeld.   

Bij gebruik van aardlekautomaten zijn meer aansluitpunten per groep mogelijk. 

Een aardlekschakelaar schakelt pas bij 50 mA uit en een aardlekautomaat al bij 30 mA. 

A1

A2

A3

A4

B1 B2 B3 B4

C1

C2

C3

C4

Vanwege foutieve afbeelding geen 
juist antwoord mogelijk.



Bij een 4-cilindermotor is de slag 85 mm en de boring 74 mm.  
Wat is de cilinderinhoud van deze motor in cc (afgerond in een heel getal)? 
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8.07 CILINDERKENNIS

Hieronder staat de afbeelding van de krukas van een motor. Hoeveel cilinders heeft deze motor? 
Omcirkel het juiste antwoord.

1 - 2 - 4 - 3 1 - 4 - 3 - 2

1 - 2 - 3 - 41 - 3 - 4 - 2

5

4

9

6

Hieronder zie je het arbeidsdiagram van een 4-cilindermotor. Wat is de ontstekingsvolgorde van deze 
motor? Omcirkel het juiste antwoord.

arbeid uitlaat inlaat compressie
compressie arbeid uitlaat inlaat
uitlaat inlaat compressie arbeid
inlaat compressie arbeid uitlaat

          0o                180o     360o                        540o                720o

Cilinder 1
Cilinder 2
Cilinder 3
Cilinder 4

A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

B4

1462



1462
Beantwoord de onderstaande meerkeuzevragen door het juiste antwoord te omcirkelen.

Wat is de dagmaat van onderstaand raam? 
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Wat is de standaarddikte van een stompe binnendeur?

8.08 KOZIJNEN EN DEUREN

366 mm

121 mm

433 mm

500 mm

Wat is de juiste benaming voor de onderstaande raamverbindingen? 

A1

A2

A3

A4

Enkele penverbinding

Dubbele slisverbinding

Slobgatverbinding

Enkele slisverbinding

B1

B2

B3

B4

Toesteek

Sparing

Verkenning

Verjonging

C1

C2

C3

C4

Wat is de juiste benaming voor de aangegeven 5 mm in de onderstaande afbeelding?

42 mm34 mm 46 mm38 mmmD1 D3D2 D4



Jan wil gaan beginnen met metselen. Hij gebruikt metselprofielen 
zoals op de hiernaast geplaatste afbeelding.

Hoeveel schoren zijn er nodig om deze twee profielen te stellen?
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8.09 STEEN VOOR STEEN

Aan de breedte van een steen Aan de lengte van een steen

Aan de dikte van een steen

D1

D2

D3

A

Met welk hulpmiddel worden de schoren bij deze profielen 
aan de onderzijde bevestigd? 

B

Jan metselt volgens het verband zoals hiernaast is 
afgebeeld. Hoe heet dit verband?

C

Waaraan is de dikte van een steensmuur gelijk? Omcirkel het juiste antwoord.

Omdat de stenen na droging van de specie 
nog verzakken  Omdat een rollaag gemakkelijker te maken is 

Omdat er dan geen water op blijft staan Omdat de stenen niet overal even breed zijn 

E1

E2

E3

E4

Waarom is het beter om een gemetselde tuinmuur aan de bovenzijde schuin af te laten lopen?
Omcirkel het juiste antwoord.

Smetten op de stenen

Uitgedroogde voegspecieKrimpende voegen 

F1

F2

F3

F4

Jan wil gaan voegen. Er is meer voegspecie nodig dan in één keer kan worden aangemaakt.
Wat kan het gevolg zijn als er hier niet juist wordt afgemeten? Omcirkel het juiste antwoord.

Kleurverschil in de voegen  

4

Klamp of klis

Staand klezoorverband



Beantwoord de onderstaande meerkeuzevragen door het juiste antwoord te omcirkelen.

Jeanine heeft een huis gekocht en slaat aan het klussen. Waarmee moeten de naden van gipskartonplaten 
worden dichtgemaakt voordat deze binnenwand kan worden afgewerkt?
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8.10 SCHILDERKLUS

Hieronder zie je een bouwtekening van een woning. Deze hoort bij de vragen 8.10 B en 8.10 C die op de 
volgende pagina staan.

Met gipshoudend vulmiddel

Met kalkpleisterMet epoxymortel

A1

A2

A3

A4

Met cementmortel



Onderstaande twee vragen horen bij de bouwtekening van de vorige pagina.

In het bestek staat dat er licht eiken binnendeuren in de woning moeten komen. Deze moeten besteld 
worden. Hoeveel binnendeuren moeten er volgens de bouwtekening besteld worden? Tel de kastdeuren 
NIET mee! 
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Jeanine moet het plafond van slaapkamer 2 schilderen. Wat zijn hiervan de afmetingen? 

De lakverf van kunstharsdispersie op basis 
van acrylaat 

De lakverf op basis van epoxy De lakverf op basis van alkydhars  

De lakverf op basis van chloorrubber  

D1

D2

D3

D4

62 84B1 B3B2 B4

4630 x 5400 mm 3040 x 2043 mm 4437 x 2055 mmC1 C3C2

Tijdens een periode met zeer strenge vorst heeft Jeanine verschillende bussen lakverven in een 
onverwarmde loods laten staan. Welk soort lakverf is bevroren en NIET meer te gebruiken? 
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Aan welke weg is deze foto genomen? 

9.01 WAAR?

9.02 FIETSEN IS GEZOND

A

B

9.03 PARKING SPACE

Wat staat er op het witte bordje in vetgedrukte letters? 

Waar staat dit fietsenrek? 

ABC

A

B

Hoeveel fietsen kunnen hier in het rek geparkeerd worden?

Hoeveel parkeerplaatsen vind je voor de winkel van Jos van de Spar?

A

B

Waar staat ‘De SPAR’ voor? 

ABC

9.04 RUSTPAUZE

Ga naar 51.60647, 5.87456. Naast wie kun je dan gaan zitten?

ABC

Deurneseweg

Het Peelkanaal

Voetbalveld Westerbeek

40

9

Door Eendracht Samenwerken Profiteren Allen Regelmatig

Tôntje d’n Dwerg
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9.05 KLING KLOKJE KLINGELINGELING

9.06 ZOEK!

Welke straat in Westerbeek bevindt zich op L 14? 

ABC

Hoeveel bellen hangen er aan dit klokkenspel? 

9.07 UIT DE LUCHT

Waar kun je dit bordje vinden? 

A

B1

Wat staat er op dit bordje in de weggeveegde delen? 

B2

B3 B4

Op welke datum (C1), hoe laat (C2) en van welke plaats (C3) is het gevaarte waar het op dit bordje om 
gaat vertrokken? 

C1

C3

C2

23

Stevensstraat

Kerk Westerbeek

Westerbeek

Ter nagedachtenis van de 7 bemanningsleden

Westerbeek Westerbeekse Dorpsraad

2 maart 1945 16.31 uur

Nord Killinghome
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9.08 KNOOPPUNT

9.09 TUREN IN NIEUWE NATUUR

Wat staat er op het bord hiernaast afgebeeld rechtsonder in het gat? 

A

B

Aan welke straat kun je dit bordje vinden? 

A

B

Als je hier linksaf gaat, op welke weg kom je dan uit? 

Als je alsmaar rechtdoor gaat, in welk dorp kom je dan uit? 

C

Over welke ‘zweefvlieg’ wordt op dit bord gesproken? 

9.10 DE WEG KWIJT

Welke straatnaam hoort hier op het bovenste bordje te staan? 

Broekstraat

Deurneseweg

Oploo

Blauwe reiger

Pyamazweefvlieg

Deken Schmerlingstraat
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Wat is de voor- en achternaam van de persoon hiernaast?

10.01 BELANGRIJKE PERSONEN

A

B

10.02 ONTDEK JE PLEKJE

Bij welke historische gebeurtenis voor zowel d’n Twist als Plo was hij 
betrokken?

ABC

Noem minimaal vier personen (voor- en achternaam) die hier ook bij 
betrokken waren.

C1

C2

C3

C4

D

Wat was de rol van de persoon hiernaast?

Welke familie is hiernaast afgebeeld?

A

B

Welke adres hoort hier bij?

ABC

Welke familie is hiernaast afgebeeld?

C

D

Welke adres hoort hier bij?

Jan Albers

Oprichting Voetbalclub Oploo Westerbeek

Jo Vloet, Tjeu Rutten, Frans Linsen Wim Huybers

Paul van de WeijerJan Pluk, Piet Willems

Eerste voorzitter van de nieuwe club

Familie Emans-Vullings

Kerkstraat 29, Westerbeek

Familie Thomassen-van den Hoven

Bus 4, Oploo
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10.03 VOETBALPLÈTJES ABC

Welke voor- en achternamen horen bij onderstaande voetbalplètjes?

A B C

D E F

10.04 BEKEND?

Welke ‘bekende’ familie is hiernaast afgebeeld?

A

B

Waar ontleend deze familie haar/zijn bekendheid aan?

Fleur Jansen Maud Verhoeven Marcha Toonen

Okke Noy Kris Vloet Thomas van Tilburg

Familie van Katwijk

Wielerbroers Jan, Piet en Fons van Katwijk
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10.05 UIT DE LUCHT

10.06 KEN JE TEKST

Uit welke intro komt onderstaand plaatje? 

Hoeveel vliegtuigen van dit type zijn er geproduceerd?

A

B

Wat voor soort vliegtuig was dit?

10.07 IN DE KOM

In welke plaats is deze foto gemaakt?

7377

Bommenwerper

In de schaduw van de Rômfabriek

Oosterbeek
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10.08 GEVIERENDEELD ABC

Welke vier mannen staan op deze foto?

A1

A2

A3

A4

Linksboven:

Rechtsboven:

Linksonder:

Rechtsonder:

Welke vier dames staan op deze foto?

B1

B2

B3

B4

Linksboven:

Rechtsboven:

Linksonder:

Rechtsonder:

10.09 ONDERSCHEIDEN(D)

Wie kreeg op 22 mei 2016 deze onderscheiding?

A

B

Bij welke gebeurtenis was deze onderscheiding?

ABC

Harry van de Weijer

Jos Jaegers

Peter Arts

Jan Bos

Anja Lodder

Katrien Jansens

Ursela Verberk

Jacqueline Verhofstad

Tiny Hendriks

Opening Openluchttheater ‘De Speultuin’
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10.10 DORPSEVENEMENT

Bij welke gebeurtenissen zijn deze twee plaatjes gemaakt?

A

B

ABC

Wie is de speaker (C1) op de foto hierboven en bij welke alom bekend bedrijf (C2) werkt hij?

C1

C2

Zondagsgasten

Gazonmaaierrace

Eric Ansems

Studio Sport
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In welk jaar werd in Oploo een plek ingericht om je voor te bereiden op emigratie?

11.01 OVER DE GRENS

Op welke datum (A) en waarvoor (B) werd Martinus van Els door de arrondissementsrechtbank 
’s-Hertogenbosch veroordeeld?

11.02 ACHTER DE TRALIES

Hoe beschreef meester Willem Christiaans ‘Toontje d’n Dwerg’?

11.03 DAT IS TOONTJE

A

B

Hoe heette de kroeg van ‘Bets en Wies’?

11.04 HET CAFÉ VAN TOEN

ABC

Dit jaar is in Oploo een wielermonument opgericht. Oploo heeft immers een groot wielerhart. 
Van welke etappekoers was Oploo maar liefst vier keer de finishplaats (A)? In welke jaren was dat (B)? 

11.05 WIELERDORP

A

B1

B2

B3

B4

ABC

1954

18 oktober 1881

Diefstal

Een normaal mannenhoofd op brede schouders, maar zijn lijf is beneden de maat gebleven

De Eenhoorn

Olympia’s Tour

1968

1969

1970

1971
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De gemeente Sint Anthonis heeft besloten te investeren in bijen. 
Wat is de economische waarde van de bij voor Nederland? 

11.07 GEZOEM

Wat was het beroep (A) van Henricus van Hintum en in welke jaren (B) beoefende hij dit beroep?

11.06 WERKVOLK?

A

B

A

Hoeveel kilometer wegberm gaat de gemeente Sint Anthonis 
dit jaar verschralen en opnieuw inzaaien? 

B

Hoeveel planten (A) en bomen (B) zijn in de bermen geplaatst bij de reconstructie van de Blauwstraat in 
Oploo?

11.08 GROENSTROKEN

A

B

Jan Linders Supermarkt spaart ieder jaar voor een goed doel. Begin dit jaar werd een Oploos initiatief 
beloond met een prachtige cheque. Om welk initiatief gaat dit (A)? En welk bedrag is aan dit initiatief 
uitgekeerd (B)? 

11.09 BEDANKT JAN!

A

B

Pastoor van Oploo

1855-1887

800 miljoen euro

26,9 kilometer

6000

42

De Witte Hoeve

1451,55 euro



Op welke datum is deze foto genomen?

11.10 MIJLPAAL

A

Bij welke gelegenheid is deze foto genomen?

B
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18 mei 1960

Opening varkensstal van Lankveld-Hack, Kerkstraat 68, Westerbeek
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12.01 FOTO-OPDRACHT: STAAT HET ER OP?

Deze opdracht levert maar liefst 25 punten op!

Van elk team wordt één teamlid stipt om 20.00 uur verwacht op de plaats:

730 meter vanaf de Twiste kerktoren en 2330 meter vanaf de Plosse kerktoren

Voor deze opdracht is het belangrijk dat je een fotocamera/telefoon bij je hebt. Je hebt ter plaatse om 
exact 20.00 uur precies 30 seconden de tijd om een foto te maken van iets waar je dan wel achter komt. 

Zet deze foto op de USB Stick onder de naam:

‘Foto-opdracht 20.00 uur [teamnr]’ (vul je eigen teamnummer hier in) 

Succes!

Ook deze opdracht levert maar liefst 25 punten op!

Het is altijd weer leuk om tijdens de Kwizzut-feestavond, dit keer op 14 januari, alle teams te presenteren! 
Maar dat doen we dan wel volgens deze opdracht: 

- Maak van een Omstreeks een wc-rol en zorg dat deze op de foto zichtbaar is.
- Ga met zoveel mogelijk mensen (minimaal 10) van je team op de PLEE! Dat is iets anders dan op de 

POT! Het gaat om de toiletruimte: alle teamleden op het toilet. 
- Ergens in beeld willen we de naam van je team kunnen lezen!

Zet deze foto op de USB Stick onder de naam:

‘Pleefoto [teamnr]’ (vul je eigen teamnummer hier in) 

Succes! 

12.02 FOTO-OPDRACHT: MET JE TEAM OP DE PLEE!



12.03 FILM-OPDRACHT: ROODKAPJE!

Deze opdracht is goed voor 50 punten!

In onderstaande schuingedrukte tekst lees je het verhaal van Roodkapje, dit verhaal kennen jullie allemaal. 
Hebben jullie het wel eens nagespeeld? Dát is wat je nu gaat doen!

Opdracht:
Speel met een aantal teamleden het rode tekstgedeelte van het sprookje Roodkapje zo goed mogelijk na. 
Leef je in en leef je uit, ben creatief! Zorg dat jullie filmpje zo goed is, dat ook als je de tekst niet zou 
kunnen verstaan, iedereen kan begrijpen dat het om het verhaal van Roodkapje gaat. 

Zet het resultaat op de bijgeleverde USB Stick onder de naam:

‘Roodkapje [teamnr]’ (vul je eigen teamnummer hier in)

Let op: het filmpje mag maximaal 40 seconden duren.

Succes!

Roodkapje was een lief klein meisje, dat bijna altijd deed wat haar moeder zei. 
Op een dag zei Roodkapjes moeder: “Oma is een beetje ziek, ik heb koekjes gebakken en een fles 
aardbeiensap in een mandje gedaan. Wil jij dat mandje naar oma brengen?”
Natuurlijk wilde Roodkapje dat wel doen, na de waarschuwing van moeder om goed op te letten en niet 
van het bospaadje af te gaan, ging ze vrolijk zingend en al huppelend door het bos op weg naar oma. 

Onderweg kwam ze de boze wolf tegen. Hij vroeg haar wat ze ging doen en of ze dan niet ook nog een 
bosje bloemen zou plukken voor oma. Dat vond Roodkapje een goed idee. Toen ze een mooi bosje 
bloemen had geplukt, was de wolf verdwenen en Roodkapje wandelde verder naar het huis van oma.

Toen ze binnenkwam riep ze “Dag oma, ik ben het,  Roodkapje. Ik heb lekkere koekjes en een fles 
aardbeiensap voor u”. 
Er klonk vreemd gesnuif uit het bed, toen Roodkapje er naartoe liep. Oma zag er vreemd uit.
“Oma, waarom heb je zulke grote oren?” vroeg Roodkapje.
“Dat is om je beter te kunnen horen,” antwoordde Oma (de wolf).
“Maar Oma, u heeft ook zulke grote ogen!” zei Roodkapje. 
“Dat is om je beter te kunnen zien.”
“En Oma, u heeft ook zulke grote tanden!”
“Dat is om je beter te kunnen OPETEN!” De wolf sprong uit bed en at Roodkapje in één grote hap op. 
Daarna viel de wolf in een diepe slaap, hij snurkte enorm hard!

Buiten liep jager buiten. Hij hoorde het vreselijke gesnurk. Hij rende naar binnen en zag de wolf en wist 
direct wat er aan de hand was…hij pakte zijn mes en maakte de dikke buik van de wolf open. Oma en 
Roodkapje sprongen springlevend uit de buik van de wolf. De buik van de wolf werd volgestopt met 
stenen en de wolf werd buiten de deur gesleurd.  

Roodkapje, oma en de jager aten het lekkers op en proostten met het sap. En ze leefden nog lang en 
gelukkig!
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