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Platinum sponsoren:

Zilveren sponsoren:

Bronzen sponsoren:

Kwizzut 2019 is mede mogelijk gemaakt door de Oude Heerlijkheid 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. Daarvoor 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. Wanneer 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 = het antwoord fout!

De Kwizzut-joker
Wegens succes geprolongeerd: de joker!!! Je moet als team zelf kiezen welke categorie jullie denken dat 
je het beste hebt gemaakt. Daar zet je dan de joker op in. De behaalde punten van deze categorie wor-
den dan verdubbeld!
Geef op de voorzijde van het boekje aan voor welke categorie jullie de joker in willen zetten. 
Wanneer jullie de joker vergeten in te vullen doen wij dit niet voor je..... Gemiste kans dus! 
In elke categorie zijn honderd punten te behalen. (en met de joker dus tweehonderd).

Let op: de joker kan niet voor de geheime opdracht en de extra opdrachten (foto-opdracht en filmop-
dracht) worden ingezet. 

Geheime opdracht:
Dit jaar doen we het weer anders. In de envelop zit een uitnodiging met daarop de tijd, de plek en ver-
dere informatie die je op moet volgen. De geheime opdracht wordt uitgevoerd door 1 teamlid en deze 
heeft GEEN mobiele telefoon bij zich.
Veel succes!!

Hé, er zit een USB-stick in mijn envelop!
Klopt, deze heb je nodig bij diverse vragen. Wanneer er bij de vraag staat dat je iets op de USB-stick op 
moet slaan, bijvoorbeeld een filmpje of foto, dan staat er bij de vraag vermeld onder welke naam je dit op 
moet slaan. In plaats van [teamnr] vul je daar natuurlijk je cijfers van je teamnummer in!

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. Let ook goed op bij 
het maken van de vragen welke items je nog meer in moet leveren. Lever de envelop (en items) 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 12 januari, waarop de uitslag van Kwiz-
zut bekend wordt gemaakt. Zet vijf gemaakte foto’s op de bijgeleverde USB-stick. Zorg dat je bij het 
maken van foto's en filmjes je toestel zoveel mogelijk horizontaal houdt, dan komen deze mooier uit bij de 
presentatie op 11 januari.

Vervolg uitleg op volgende pagina

ABC
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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 11 januari 2020 wordt de uitslag van Kwizzut 2019 in de Oude Heerlijkheid bekend 
gemaakt. Op die avond worden ook de prijzen uitgereikt en is er een afsluitende feestavond. Mensen die 
niet mee hebben gedaan of alleen als hulplijn hebben gefungeerd zijn ook van harte welkom.

Reglement
Meer informatie over Kwizzut 2019 is te vinden in het reglement dat op de website www.kwizzut.nu staat.

Noodnummer
Alleen in noodgevallen is de organisatie op 27 december 2019 tussen 18.00 uur en 23.30 uur bereikbaar op 
06-23173641. 
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1.01 WA LEKKER!

Bovenstaand een foto met zes soorten snoep. Welke soorten zie je allemaal?

1.1

1.3

1.5

1.2

1.4

1.6

Zoete paddenstoelen

(Pret) sleutels

Bubblegum / kauwgom / toverballen

Harde schuimblokken (antwoord spekjes is fout)

Dropstaafjes / kleurendrop

Tum tum
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1.02 DA’S GEZOND, ZEG.

Het Maasheggengebied ter hoogte van Sambeek is een UNESCO-erfgoed. De Maasheggen heeft een 
monumentale reputatie, waar je ook allerlei kruiden en planten kunt plukken. Veel plantjes worden gezien 
als onkruid, terwijl ze ook gebruikt kunnen worden in de thee, om koekjes mee te bakken of om soep van 
te maken. Sommige van deze plantjes hebben zelfs een medicinale werking. Onderstaand een omschrij-
ving van planten. Vul de naam in van het plantje dat wij bedoelen.

Dit blad heeft een specifieke geur. Je vindt het voornamelijk in de berm. De blaadjes hebben een medi-
cinale werking als je verkouden bent. Van de kleine blaadjes kun je, in gedroogde vorm, thee maken. De 
blaadjes staan in groepjes bij elkaar. Ook lekker op bijvoorbeeld een boterham met kaas.

Hier zoeken we de naam van een grote, donkergroene struik waarvan de takjes felrode besjes bevatten. 
De gedroogde blaadjes kunnen in de thee en de jonge verse blaadjes zijn uitstekend geschikt om soep 
van te maken. Deze besjes zijn eetbaar en goed voor hart en bloed. Ook hierin zitten enorm veel vitamine 
C. Belangrijk is wel dat je de besjes alleen eet als ze vuurrood zijn.

Dit bloemblad is bij iedereen wel bekend. Het blad heeft een zuiverende werking voor de innerlijke mens. 
Het bevat heel erg veel vitamine C en bitterstoffen. Dat is weer gunstig voor de lever. De grote groene 
bladen steken diagonaal uit de grond omhoog. Je kunt het echt overal vinden: in de berm, de bossen en 
de weilanden.

2.1

2.2

2.3

De hondsdraf

Het paardenbloemblad

De meidoorn
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1.04 HET IS OOK ALLEMAAL IEËN POT NAT

In de bijgeleverde envelop tref je drie zakjes thee 
aan. We willen van jullie weten welke theesmaak 
hierbij hoort. Vul het hieronder in.

4.1

4.2

4.3

Vraag:

Letter:

1 Hoe kun je en cocktail zonder alcohol noemen? 5e letter

2 Wat is het hoofdingrediënt van bier? 5e letter

3. Wat betekent "smaczne"? 1e letter

4. Welk dessert betekent in het Italiaans "trek mij 
omhoog"? 8e letter

5. Wat is een smakelijke russula? 6e letter

6. Hoe heet een food-court in Singapore? 6e letter

7. Welke groente werd vroeger ook wel gouden 
liefdesappel genoemd? 4e letter

8.

Welk gerecht maak je met deze producten: 
wortel, selderij, laurier, paprikapoeder, tijm, 
pepertjes, geneden tomaat, bliktomaten, gar-
nalen, venusschelpen, paprika, varkensvlees, 
kalfsvlees, olijfolie, koriander, spek, Portugese 
chorizo, ui, knoflook, zout/peper.

2e letter

9. Ander woord voor Caseine? 6e letter

10. Plant die bekend staat als 'geneesmiddel' te-
gen brandnetelstekels. 2e letter

In deze puzzel geven we een omschrijving van 10 woorden. Achter het woord staat welke letter we nodig 
hebben. De letters staan in willekeurige volgorde. Zet de gevonden letters op de goede plaats, om het 
antwoord te vinden.

1.03 ZUUK UT MAR UUT

3.1 Oplossing:

1

mocktail

paddenstoel

smakelijk

tomaat

water

hawker

tiramisu

cataplana

weegbree

kaasstof

t

3

s

5

n

7

a

9

t

2

r

4

u

6

r

8

a

10

e

brandnetel

pepermunt

kokosnoot

Restaurant
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1.06 MMMMMM…

Kijk die bekende kok maar eens goed in zijn ogen. We willen graag weten wie het is. (Zowel voor- als 
achternaam.)

Nederland heeft een rijke geschiedenis aan authentieke recepten zoals stamppot, erwtensoep, stroop-
wafels, vlaflip en balkenbrij. Voor deze vraag geven we de ingrediënten van drie Hollandse lekkernijen en 
willen we van jullie de juiste naam weten. 

Paneermeel, boter, bloem, runderbouillon, vlees, ui, peterselie, nootmuskaat, eieren, peper en zout.

Melk, suiker, witte rijst, eieren, vanillestokje, boter, nootmuskaat, rozijnen.

Boter, aardappelen, melk, snijbonen, witte bonen, peper en zout.

5.1 5.2

5.3 5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

1.05 KIEK NOU ’S ABC

Bitterbal/kroket

Rijstebrij

Blote billetjes in het gras

Niels van Kessel 

Herman den Blijker 

Sergio Herman 

Harry Martens  

René Brienen 
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1.07 OEPS….VERGETEN?!

Een tijdje geleden was het een regelrechte hype. Er werd nergens anders over gesproken. Kookboeken 
werden met stapels tegelijk gedrukt en de gerechten werden uit de grond gestampt. Oude rassen die nu 
weer helemaal trendy zijn. We gingen op onderzoek uit en kwamen de meest vreemde groente(namen) 
tegen. Onderstaand zie je vijf afbeeldingen. Wij willen van jullie graag weten wat de naam is van deze 
groente.

7.1

7.3

7.5

7.2

7.4

ABC

Aardbeispinazie Brave Hendrik

Nieuw-Zeelandse spinazieBoomspinazie

Peterseliewortel
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1.08 SMAKT UT.....

Smakelijk! In tekenfilms komen vaak fragmenten voorbij waarin eten en drinken een rol spelen. Onder-
staand zie je vijf (eet)fragmenten uit beroemde tekenfilms. We willen graag weten wat de oorspronkelijke 
titel van de film is.

ABC

8.1

8.3

8.5

8.2

8.4

The Princess and the Frog Hercules

Alice in WonderlandThe Adventures of Ichabod and 
Mr. Toad 

Enchanted
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1.09 IEEEE..DA’S GIN ODEKLONJE

Vanuit de middeleeuwen tref je in kookboeken vaak recepten voor schoonheidsmiddelen aan, zoals bij-
voorbeeld een zalfje van fijngestampte hagedissen en olijfolie dat zou werken tegen kaalheid. Daarnaast 
werd het de mode om het gezicht blanker te maken door het te bepoederen met tarwemeel of in te 
smeren met de gemalen wortel van de witte lelie of loodwit. Dit laatste deed meer kwaad dan goed, want 
lood is giftig en veroorzaakt grote huidproblemen! Om hun beroemde looks te onderhouden, hadden 
de legendarische schoonheden zo hun eigen trucjes. Neem bijvoorbeeld het ritueel van Koningin Marie 
Antoinette. Ze waste haar gezicht met "Eau Cosmetique de Pigeon", een mix van fruitsap, bloemenessen-
tie, kruimels van Frans brood, borax en acht duiven die gedurende 17 dagen gefermenteerd en gestoofd 
werden… Oui oui, het leven van Marie was dan toch niet alleen rozengeur en macarons.
Hieronder enkele plaatjes van wat er zoal voor essenties gebruikt werd. Zet de juiste benaming erbij.

9.1

9.3

9.5

9.2

9.4

Gele honingmeloen bloesem

Jasmijn bloesem / Plueria / Frangipani

Abrikozen bloesem

Bosanemoon

Rozenbloesem
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1.10 ZIN IN EEN RÔNDJE OMGEVING

Na een lekkere lunch fiets je door de omgeving naar de Staatsbossen. Je ziet door de bomen de perfecte 
horecagelegenheid en je bestelt een Boxmeerse Kloostersoep. Na het toiletbezoek zie je dat ze een fo-
tospeurtocht uit kunnen zetten. Deze duurt ongeveer 1,5 uur voor een groepje van ongeveer 5 personen. 
Wat leuk! Het lijkt wel Schuupe…

Op de terugweg naar huis doe je ook nog even de molen in Oploo aan. Met de molenaar heb je een ge-
zellig gesprek en spontaan krijg je zin om zo’n heerlijk geurende appeltaart te maken voor de hele familie. 
Dus: INGREDIËNTEN OMA’S APPELTAART (10-12 personen, gebruik een vorm van 24 cm.)
  200 gram boter
  200 gram witte basterdsuiker
  400 gram speltbloem
  1 ei (de helft is voor het deeg, de andere helft voor het bestrijken)
  8 gram vanillesuiker
  snufje zout
  1,5 kilo zoetzure appels (ongeschild)
  75 gram kristalsuiker
  3 tl kaneel
  15 gram paneermeel

Voordat je de fiets weer opstapt om naar huis te gaan kun je de verleiding niet weerstaan en stap je de 
Eetwinkel op de Brink nog even binnen. Je sluit de dag af met een bestelling voor een normaal frietje 
stoofvlees met een kaaskroket en een blikje chocomel.

Wat heb je totaal uitgegeven aan producten?

10.1 Kosten lunch:

10.2 Kosten soep:

10.3 Kosten speltbloem:

10.4 Kosten:

10.5 Totaal:

Je fietst door de uitgestrekte bossen van de 
gemeente Sint Anthonis. Je komt langs de heide 
die wordt begraasd door een kudde Kempense 
Heideschapen. Je passeert de schaapskooi. Fiet-
send door de landerijen kom je langs de Hamse 
Molen: een korenmolen uit 1811. Even verderop 
fiets je door Oploo, hier staat de Korenbloem uit 
1800. Brabant in al zijn glorie. Al dat gefiets maakt 
wel hongerig. Het is een prima idee om onderweg 
wat horeca aan te doen en hier en daar wat streek-
producten te kopen. We starten met een lunch bij 
Verdaasdonk in de boerderijwinkel. 
Daar bestel je:   • Verse jus d'orange 0,33 l. 

•  Twee luxe harde broodjes, bestaande uit o.a.: boerderijham, Beemsterkaas,  
gezond, huisgemaakte eiersalade, zalmsalade, tonijnsalade, salami.

    • Eén stuk fruit

€ 7,99

€ 5,25

€ 2,37 voor 1 kg speltbloem        /    0.95 voor 400 gram

3,00 + 2,00 + 2,25 = 7,25

€ 22.86         /     als 400 gr speltbloem is geteld is het totaal 21,44
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2.01 MUZIKALE VERBEELDING

Wat zijn er in de loop der jaren toch veel liedjes geschreven. De één nog mooier dan de ander. Hieronder 
zie je een aantal liedjes uitgebeeld door middel van foto’s en plaatjes. Aan jullie de vraag: schrijf de titels 
op van de uitgebeelde liedjes. 

1.1

1.2

1.3

Paradise by the dashboardlight

Rollin’ in the deep

Thank god I’m a country boy
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2.03 PIANOLES

2.02 MUZIKALE JEUGD ABC

2.1A

2.1B

2.2A

2.2B

2.3A

2.3B

Zangers en zangeressen zijn natuurlijk ook maar van vlees en bloed. Deze jeugdfoto’s bewijzen dat maar 
weer eens. Ze zien er schattig uit, maar de meesten zien er overigens niet direct uit als de meest popu-
laire kinderen op school. Uiteindelijk zijn ze toch wel ontzettend populair geworden. Van welke bekende 
zangers en zangeressen zijn dit de jeugdfoto’s?
Graag de voor- (A) en achternaam (B).

Een vraag voor de muzikale mensen onder ons. Leer nu piano spelen met de online pianolessen van Kwiz-
zut. Bekijk één van de gratis proeflessen op:

http://bit.ly/kw19pianoles    of     https://youtu.be/KLUbE15YzDk
Het enige wat we van je vragen is om na afloop de bijbehorende titel van het liedje op te schrijven:

A

C

B

D

Angela

Groothuizen

Demi 

Lovato

Mick

Jagger

7 Years (Lukas Graham)

Faded (Alan Walker)

Someone like you (Adele)

Havana (Camila Cabello)
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2.04 VIDEOCLIP ABC

Een videoclip, of kortweg clip, is een korte film op muziek. Met zo’n clip weet een muzikant, zichzelf en 
zijn werk te promoten. Hieronder staan twee afbeeldingen van videoclips uit de Top 2000.
Geef de naam van de artiest/band (A) en de titel van het liedje (B) uit deze videoclip.

4.1A

4.1B

4.2A

4.2B

2.05 SONGTEKST

Een liedje is meestal minder mooi zonder een goede tekst erbij. Hieronder een deel van een songtekst. 
We hebben een aantal woorden weggelaten. Van welk lied is dit de tekst? Wij willen graag de titel van het 
lied en de bijbehorende artiest. Een hint: elk puntje staat voor een letter.

…. ON, …., DON’T SAY …..  I ….. KNOW IF YOUR ….. LOVE  IS ….. SAVE ..  WE MAY 
…. AND WE MAY …  …… WE WILL ….. BE HERE …..  SO …. UP, I’M …….’ IN  SO …. IT 
….

5.1 Take it easy - the Eagles

Bløf

Zoutelande

Martin Garrix

Animals
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2.06 DUETTEN

Hieronder zien we 16 foto’s van zangers en zangeressen. Wie hebben er samen een duet gezongen? Het 
kan zijn dat iemand met meerdere personen uit de lijst een duet heeft gezongen. Let op: je mag de na-
men allemaal maar 1x kiezen.

& &

& &

& &

& &

A G

D J

B H

F M

O N

E K

C L

I P
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2.07 DAAR KOMT MUZIEK UIT ABC

Liedjes worden meestal muzikaal ondersteund. Wij hebben twee muziekinstrumenten voor jullie op de 
foto gezet. Hoe heten de volgende instrumenten?

7.1 7.2

2.08 EUROVISIE SONGFESTIVAL

Geregeld hoor je de volgende uitdrukking in Nederland: “Als je wint, heb je vrienden” en is de overwin-
ning natuurlijk van ons allemaal. “WE hebben het gedaan!” Zo ook met het Eurovisiesongfestival, want 
dat hebben WE gewonnen. Volgend jaar wordt dit feestje dan ook eindelijk weer eens in Nederland geor-
ganiseerd, dus leek het ons een goed moment om je kennis over het songfestival te testen.

Wat is het eerste nummer dat ooit door Nederland is vertoond op het Eurovisiesongfestival en wie is de 
artiest?

Met welk nummer won Corry Brokken voor Nederland in 1957 het songfestival?

8.1

8.2

Waarom deed Nederland in 1991 niet mee met het songfestival?

Er is een regel bij het songfestival dat bij 2 of meer winnaars, degene met de meeste keren 12 punten 
heeft gewonnen. Mocht het aantal keer 12 punten ook gelijk zijn, dan kijken ze naar de meeste keer 10 
punten. Dit gebeurde namelijk in 1991 toen Zweden en Frankrijk beiden als hoogste eindigden en ook 
allebei evenveel keer 12 punten hadden ontvangen. Uiteindelijk werd de Zweedse Carola de winnares, 
omdat zij 5 keer 10 punten had gekregen en de Franse Amina maar 2 keer 10 punten. Mocht het aantal 
keren 10 punten ook gelijk zijn, dan krijgen we meerdere winnaars.
Waarom is deze regel ingevoerd en in welk jaar was dit?

8.3

8.4

Jetty Pearl met “de vogels van Holland”

Net als toen

Het viel op dodenherdenking 

In 1969 waren er 4 winnaars, Nederland, Engeland, Frankrijk en Spanje. Niemand had reke-
ning gehouden met een gelijke eindstand in punten. 

Crwth Nordische lur
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2.09 DUBBELE PET

9.1A

9.3A

9.1B

9.3B

9.2A

9.2B

Een presentator of presentatrice is doorgaans een persoon die radio- of televisieprogramma’s presen-
teert. Niet zelden heeft die persoon daarnaast ook nog een ander beroep, zoals acteur, zanger, model of 
omroepproducent. Toch zijn de meesten bij het grote publiek bekend geworden als de stem, of het ge-
zicht, van één of meer mediaprogramma’s. Wie zijn onderstaande personen (A) en welk muziekprogramma 
(B) hebben zij op de televisie gepresenteerd?

Jan Douwe Kroeske

Buddy Vedder

Twee meter de lucht in, Twee meter 
in de avond, Twee meter de nacht in

Frank Masmeijer

Goud en nieuw

Zapp Kids Top 20 / Lang leve de muziek-
show
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2.10 TOP 2000

Op de USB-stick staan in het mapje '2.10 Top 2000' twee geluidsfragmenten. Over elk geluidsfragment 
staan hieronder vragen. Wat zijn de antwoorden op deze vragen?

Wat is de volledige titel van dit lied?

FRAGMENT 1

FRAGMENT 2

Wat is de volledige titel van dit lied?

Wie is de uitvoerende artiest?

Wie is de uitvoerende artiest?

Uit hoeveel personen bestaat deze band?

Op welke plaats in de top 2000 stond dit lied in 2003?

10.1

10.4

ABC

ABC

10.2

10.3

10.5

10.6

I’m a gambler

1159

The Babys

1

Lace

Piece of the action
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3.01 ETIKETTEN OF ETIQUETTE

3.02 DRESS TO IMPRESS

Champagne is een duur drankje, al hoeft dat niet zo te zijn. Goedkope bubbels zijn vaak vervaardigd van 
minderwaardige druiven, maar tussen de rommel zitten ook enkele pareltjes. Gelijkwaardige testen tonen 
trouwens aan dat slechts een kleine groep mensen het verschil proeft tussen goedkope en dure bubbels. 
Heel wat goedkope fl essen zijn wellicht zelfs lekkerder dan de duurste van alle champagnes. De Heidsieck 
uit 1907, die niet minder dan 206.000 euro per fl es kost, is één van de duurste. Kunnen jullie de volgende 
champagnefl essen op volgorde zetten van goedkoop naar duur?

DA B C E

1.1 Volgorde van goedkoop naar duur:

Dat is leuk! We hebben een feestje… Super leuk! Maar dat we volgens een bepaald voorschrift ten tonele 
moeten verschijnen, hadden we niet verwacht. Wat willen ze nu dat we aandoen of juist niet?
Zoek bij de juiste omschrijving en outfi t, de juiste dresscode.

• Rok tot op de knie of cocktailjurk 
• Pastelkleuren, zomerse look 
• Formeel maar niet te chique 
• Subtiele accessoires

2.1

D - B - E - A - C

Tenue de Ville
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• Niet te casual
• Goede broek
• Mooi overhemd
• Zachte schoenen

• Geen horloge, accessoires mag
• Hak of pump
• Geen grote tassen, clutch mag
• Keurige uiterlijke verzorging

• Geen horloge
• Meest formele dresscode
• Klassieke lange jurk
• Opvallende make-up en accessoires

• Sneakers
• Oversized
• Modieuze hippe kleding
• Stoere look

2.2

2.5

2.3

2.4

Ibiza Chic

Black Tie

White Tie

Urban
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3.03 FAMOUS AND FABULOUS

Een beroemdheid/celebrity is een persoon die in het algemeen wordt erkend in een bepaalde samenle-
ving en een zekere mate van publieke en media-aandacht opeist. Het woord is afgeleid van het Latijnse 
bijvoeglijk naamwoord celeber (“beroemd”, “gevierd”). We kennen allemaal een scala aan beroemdheden 
in het binnen- en buitenland, maar kennen wij ze ook als hun foto vervormd is? Welke celebrities zie je 
hier? Graag voor- en achternaam.

ABC

3.5 3.10

3.3 3.8

3.4 3.9

3.2 3.7

3.1

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10

3.6

Doutzen Kroes

George Clooney

Jennifer Aniston

Barry Atsma

Angelina Jolie

Madonna

Roy Donders

Ariana Grande

Paris Hilton

Henny Huisman
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3.04 DE RODE LOPER

Tegenwoordig hoort de rode loper bij heel wat evenementen en niet enkel bij de grootste shows met de 
grootste beroemdheden op deze planeet. Tegenwoordig kunnen we voor iedere speciale gelegenheid de 
rode loper uitleggen, maar wist u dit over de rode loper?

Wie of wat zie je op het plaatje (A) en wat heeft dit plaatje met de geschiedenis van de rode loper te 
maken (B)?

4.1A 4.2A

4.3A 4.4A

4.1B 4.2B

4.3B 4.4B

Film Robin Hood

Op 18 oktober organiseerde Grauman 

de eerste ‘première’, voor de film Robin Hood. 
Grauman wilde stevig uitpakken. Verschillende 
bekendheden uit die tijd wandelden dan ook over 
de rode loper

Oscaruitreiking 1961 Elizabeth Taylor

Toch duurde het tot 1961 alvorens de rode 

loper zijn intrede deed bij de Oscars

President James Monroe Trein

Hij stapte in 1821 van een boot in South In 1902 introduceerde de stad New York 

Carolina. Dat zou hij gedaan hebben op een rode rode lopers om mensen te begeleiden naar trei-

loper nen
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3.05 MILJONAIRSHUIZEN ABC

Miljonairshuizen: the rich and the famous bezitten de mooiste huizen. De één nog groter dan de ander. 
Hieronder zie je vijf riante optrekjes, maar van wie zijn ze eigenlijk?

5.1

5.3

5.5

5.2

5.4

Rihanna

Elvis Presley

DJ Afrojack

Roger Moore / James Bond

Reinout Oerlemans en 
Daniëlle Overgaag
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3.07 HOE HEURT ’T EIGENLIJK?

3.06 KEEP CALM AND GLITTER ON…

Vaak geldt: hoe bekender je bent, hoe meer geld je verdient. Maar geld maakt niet altijd gelukkig. 
Toch…? 

Wie is nevenstaande artiest die vooral hits had in 
de jaren ‘70 en ‘80? Naam en artiestennaam.

Welke muziekstroming droeg deze artiest uit?

Hij heeft naar verluidt zo’n 1 miljoen pond verdiend aan royalty’s, omdat een andere band zijn songtek-
sten had gebruikt. Welke band en welk nummer bedoelen we?

Waarom werd deze artiest gearresteerd?

6.1

6.2

6.3

6.4

Tja, je bent jong en je wil wat. De jeugd droomt er-
van om snel rijk te worden. Sommigen hebben daar 
een mooie manier voor gevonden. Van je hobby je 
werk maken!

6.5

Welke Nederlander is met nevenstaande activiteit 
in 1 klap miljonair geworden?
Noem naam en activiteit.

Jort Kelder was altijd op zoek naar etiquette en tradities. In de di-
verse lagen van de bevolking, maar met name bij de gefortuneerden, 
bij 'oud' en 'nieuw geld', bij oude 'chique families' en bij de 'nouveau 
riche'. Maar hoe hoort het nu eigenlijk echt?
Er staan op de USB-stick in het mapje '3.07 Hoe heurt t eigenlijk'  
4 geluidsfragmenten die horen bij deze vraag. Deze fragmenten 
komen uit het televisieprogramma: 'Hoe heurt ’t eigenlijk?' Noteer in 
het juiste vakje waar ze het in het geluidsfragment over hebben.

Fragment A Welke sport beoefenen ze op dit tuinfeestje?

7.1 Fragment A:

Hello - Oasis

Seksuele delicten met name met kinderen

Paul Francis Gadd/ Gary Glitter

Glamrock/ Glitterrock

Dave Jong, 

Wereldkampioenschap Fortnite

Croquet 
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3.08 PLASTIC FANTASTIC

8.1

8.3

8.2

8.4

Fragment B Bij welk evenement is Jort Kelder?

Borstvergroting, facelift, lippen opspuiten… Plastische chirurgie lijkt steeds populairder te worden onder 
de sterren. Veel celebrities laten zich bijwerken en willen er eeuwig jong en strak uitzien. Sommigen gaan 
hier wel heel erg ver in. Ze geven heel veel geld uit om op iemand of iets anders te lijken. Hieronder zie je 
een aantal mensen die heel veel operaties hebben gehad, maar op wie willen ze eigenlijk graag lijken?

Fragment C Over welk leger heeft Jort Kelder het in deze uitzending?

Fragment D Over welk eten spreken Jort en de dames hier?

7.2 Fragment B:

7.3 Fragment C:

7.4 Fragment D:

Barbie

Ken

Kat/Catwoman

Kim Kardashian

Goodwood revival 

Atholl Highlanders 

Asperges 
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3.09 WE ZIJN ALLEMAAL EEN BEETJE RICH AND FAMOUS

3.10 VERKNIPT

Sint Anthonis is een gemeente in de Nederlandse Provincie Noord-
Brabant. De gemeente telt ongeveer 11.612 inwoners en heeft een 
oppervlakte van 98,90 km2 (waarvan 0,21 km2 water).

Wat is het vermogen van een doorsnee huishouden in de gemeente 
Sint Anthonis?

9.1

Hoeveel procent van de huishoudens in de gemeente Sint Anthonis is miljonair (gemeten naar bezit en 
niet naar inkomens)? 

9.2

Wat is glitter en glamour zonder spiegels? Helemaal niets dus! Waar kun je onderstaande spiegels vinden? 

10.1 10.2

4,1%

196.400 euro

gymzaal, Westerbeek De zonnewijzer, Westerbeek
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10.3

10.5

10.4Spar, Oploo

La Marmotte, Oploo

D’n Oploop, Oploo
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4.01 LOT UIT DE LOTERIJ

4.02 SPORTIEVE VERZAMELING

Bij welke loterij kun je een kaart krijgen waarbij je (veelal gratis) toegang krijgt tot musea?

Wat kun je nog meer krijgen op vertoon van deze kaart?

Welke verzameling was in 2019 te zien tijdens een (meerdere keren per jaar georganiseerd) sportevene-
ment?

Tijdens welk sportevenement was deze tentoonstelling te zien?

Op welke 6 locaties was deze tentoonstelling in 2019 te zien?

In welk museum was deze tentoonstelling in 2019 en de jaren ervoor te zien?

Vanaf welk jaar is deze tentoonstelling daar te zien geweest?

Wat is de exacte naam van deze kaart?

Bij hoeveel musea mag je gratis naar binnen op vertoning van deze kaart?

1.1

2.1

2.4

2.5

2.2

1.4

1.3

1.2 ABC

2.3.1 2.3.4

2.3.2 2.3.5

2.3.3 2.3.6

BankGiro Loterij

Bond in Motion (verzameling Formule 1 auto's ook goed rekenen)

London Film Museum

2014

Formule 1

Tot 50% korting op veel vormen van cultuur, zoals theater, dierentuinen, musical, festivals en con-

90 of 112 musea

VIP-kaart

certen

Spielberg, Oostenrijk Budapest, Hongarije

zowel land als plaats goed rekenen, mag 
dus ook een van beide antwoorden

Silverstone, UK Spa, België

Hockenheim, Duitsland Monza, Italië
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4.03 EEN BONTE VERZAMELING VAN VRAGEN

4.04 ONLINE VERZAMELEN

Hoe wordt iemand met een verzamelstoornis ook wel genoemd?

Iemand die zich bezighoudt met het verzamelen van postzegels noemen we een filatelist. De wetenschap-
pelijke naam voor het verzamelen van postzegels noemen we: Filatelie.
Schrijf de wetenschappelijke naam die hoort bij de verzamelingen achter het te verzamelen onderwerp:

Hoe ontstaat dit probleem bij iemand met een dergelijke stoornis over het algemeen?

3.1

4.1

4.2

4.3

3.2

3.3 Suikerzakjes:

3.5 Luciferdoosjes:

3.4 Vlaggen:

3.6 Sigarenbandjes:

Hoe heet de website die oorspronkelijk is opgericht om online je verzamelingen stripboeken, postzegels 
en munten bij te houden?

Door welke personen werd de website destijds opgericht?

In hoeveel talen kun je de website bekijken?

Hoarder

 Catawiki

 René Schoenmakers, Marco Jansen 

 17 talen 

Ze kunnen geen spullen weggooien

Glycophilie

Filumenie

Vexillologie

Vitolfilie
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4.05 HONGERRRRRR

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

We kennen allemaal de Happy Meal. Daar zit altijd een speeltje bij, die volop gespaard wordt door de 
kinderen. Maar welke speeltjes kun je erbij krijgen? Schrijf bij iedere vraag, de naam van de verzameling/
serie speeltjes die je kunt krijgen en ook hoeveel verschillende speeltjes je in die periode had. Let op, het 
gaat hier om de Nederlandse McDonalds

Stel je kocht een happy meal op 11 februari 2002, welke serie speeltjes zat daar bij?  
En uit hoeveel speeltjes bestond die serie?

Stel je kocht een Happy Meal op 20 september 1994, welke serie speeltjes zat daar bij?  
En uit hoeveel speeltjes bestond die serie?

Stel je kocht een Happy Meal op 1 april 1988, welke serie speeltjes zat daar bij?  
En uit hoeveel speeltjes bestond die serie?

Stel je kocht een Happy Meal op 7 maart 2019, welke serie speeltjes zat daar bij?  
En uit hoeveel speeltjes bestond die serie?

Stel je kocht een Happy Meal op 10 augustus 2011, welke serie speeltjes zat daar bij?  
En uit hoeveel speeltjes bestond die serie?

Monsters & Co, 8 verschillende speeltjes

Lego, 4 verschillende speeltjes

Muppets Babies, 4 verschillende speeltjes

Barbie, 5 verschillende speeltjes

De Smurfen, 10 verschillende speeltjes
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4.06 DAAR ZIT EEN LUCHTJE AAN

We rijden, fietsen of lopen er vaak overheen zonder er naar te kijken: Putdeksels. Nederland kent een 
mooie verzameling van deze put- en riooldeksels. Schrijf onder iedere foto de plaats of gemeente waar 
deze putdeksel te vinden is:

6.5

6.1 6.2

6.3 6.4

Winschoten

Leeuwarden Gemeente Den Haag

Gemeente Breda Middelburg
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4.07 EMAILLE BORDEN

7.1

7.7

7.3

7.9

7.5

7.11

7.2

7.8

7.4

7.10

7.6

7.12

Er zijn mensen die emaille borden verzamelen. Herken jij ze? Vul in wat normaal in het “wit” gemarkeerde 
veld staat op het emaille bord.

7.9

7.10

7.11

7.12

7.1

7.2

7.5

7.67.3

7.4

7.7 7.8

De Beukelaar

Boule

Muvero

Daf

Lodaline

Levensverzekering 
my

Cichorei

D’or

Kookketels

Landbouwwagens

Fijne Was

Utrecht
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7.13 7.15

7.14 7.16

7.13

7.14
7.15

7.16

4.08 RAAD HET PLAATJE

Welke ex-sporter die zich nu bezighoudt met een balsport, verzamelt ook emaille borden?

7.17

8.1

Hierboven detailfoto’s van een verzameling objecten uit de regio! 
Om welke objecten uit de regio gaat het hier?

Robin Hood Spar

Cycles Koffie

Marc Overmars

Watertappunten



WOP - Pagina 37 Verzamelingen

4.09 MUSEA EN KUNSTENAARS

8.2

8.3

Wie is de ontwerper en maker van deze verzameling objecten?

Schrijf de namen van alle objecten van deze verzameling hieronder op:

Welk bekend Nederlands schilderij wordt vanaf 2019 onderzocht en daarna gerestaureerd?

Welke kunstenaar maakt objecten voornamelijk van PVC?

Van welke objecten kennen we deze kunstenaar vooral?

Welke prijs heeft hij gewonnen in 2018?

Het is al meer dan 40 jaar geleden dat er restauratiewerkzaamheden zijn geweest aan dit schilderij. Waar-
door was het destijds noodzakelijk om restauratiewerkzaamheden uit te voeren aan het doek?

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Juul Baltussen

t Duvels Verke   Sint Anthonis

D’n Hollen Bom  Oploo

t Bronbluumke  Wanroij

D’n Haan  Ledeacker

D’n Uul   Stevensbeek

' t Waterkruuske Rijkevoort-de Walsert

Mienlift   Landhorst

D’n Twist  Westerbeek

Nachtwacht

Het doek werd beschadigd door messteken

Theo Jansen

Strandbeesten (van PVC)

Haagse Cultuurprijs
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4.10 PROOST

Sommige verzamelaars verzamelen bierdopjes en etiketten van bierflesjes. Hieronder zien 
we dopjes en etiketten van enkele bieren. Schrijf onder ieder etiket de naam van de brouwerij.

ABC

10.1

10.4 10.5

10.2

10.3

Oproer Brouwerij

Berging Brouwerij Happyface Brewery

Bierbrouwerij 
Maallust

Schelde Brouwerij
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5.01 HELEMAAL GEFLIPT

5.02 WELBESPRAAKT

Maak een cartoon/flipboekje. Pak het boekje (in de 
envelop) en laat het poppetje van de ene kant naar 
de andere kant wandelen. De ballon moet vanuit 
de hand losgelaten worden en deze vliegt omhoog. 
Gebruik minimaal 20 blaadjes waarop je het pop-
petje en de ballon laat voortbewegen. Film je strip 
en zet deze op de USB stick, lever het boekje ook 
weer in. Zet op het boekje je team nummer en 
team naam.

USB

!!!

Zet het filmpje op de USB stick onder de naam: “Cartoon [teamnr]’ 

Vergeet niet het boekje met teamnummer en teamnaam bij je antwoordenboek in te leveren!

Enkele uitdrukkingen van stripfiguren zijn bekende gezegdes geworden. Hier enkele bekende uitspraken 
van stripfiguren. Wie heeft dit gezegd en uit welke strip/serie is dit afkomstig?

“Grrrutjes nog aan toe.”

2.5

“Rare jongens die Romeinen.”

“Hoi Pipeloi.”

“Als je begrijpt wat ik bedoel.”

2.4

2.1

2.3

“Duizend bommen en granaten.”

2.2

Hendrik IJzerbroot in Agent 327

Obelix in Asterix

Jeroentje in Jan, Jans de kinderen

Olivier B. Bommel in Tom Poes

Kapitein Haddock in Kuifje
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5.03 VAN NUL TOT NU

In ‘van Nul tot Nu’ worden regelmatig andere stripfi guren in de tekeningen gebruikt. Benoem per afbeel-
ding het stripfi guur of de stripfi guren die origineel uit een andere strip dan 'van Nul tot Nu' komen.

3.1

3.3

3.2

3.4

Asterix en Obelix

Lambik en Kuifje

Jerom

Agent 327
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5.04 SUSKE EN WISKE EN DE KWIZZENDE KWIZZUTS

Hieronder zijn een aantal titels van Suske en Wiske door elkaar heen gehusseld. Schrijf de goede titels op. 

4.1 4.6

4.2 4.7

4.3 4.8

4.4 4.9

4.5 4.10

• De planeetrace
• De bevende pummel
• De gekke vreter
• Het duistere boek
• De Texas bacterie
• De eurodiamant
• De razende rakkers
• De tijdgokker
• De barre baobap
• De betoverende bobijn

5.05 LUISTEREND OOR

Op de USB stick vind je in het mapje '5.05 Luisterend oor' een mp3 bestand. Luister goed naar de muziek-
fragmenten. Van welke bekende tekenfi lms zijn dit de intro’s? Noteer de antwoorden hieronder.

5.1 5.6

5.2 5.7

5.3 5.8

5.4 5.9

5.5 5.10

De gekke gokker De barre bacterie

De razende race Het betoverende boek

De europummel De bevende baobap

De tijdbobijn De duistere diamant

De planeetvreter De Texasrakkers

Dexters Laboratory Ovide

De Smurfen Peppa Pig

De snorkels Hey Arnold!

Pokemon Alfred J. Kwak

Addams Family Sonic X
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5.06 TEKEN AAN DE WAND

6.1

6.3

6.2

6.4

De eerste strips werden gemaakt in grotten. Graag willen wij weten waar deze rotstekeningen zich bevin-
den, benoem de plaats en het land.

Cueva de Los Manos, Argentina

Lascaux, Frankrijk

Monfragüe, Spanje

Maastricht, Nederland
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5.07 LOOK-A-LIKE

Sommige mensen lijken echt op iemand uit een cartoon. Je zult het maar zijn! Hieronder enkele dubbel-
gangers. Uit welke cartoon komt het personage waar ze op lijken?

7.1 7.2

7.3 7.4

Family Guy Beavis and Butt-head

Johnny Bravo Scooby-Doo
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5.08 STRIPTEASE...

5.09 DUCKSPIRATIE

Bij het woord ‘strips’, denken we natuurlijk niet alleen maar aan stripboeken... Bekijk het filmpje dat staat 
in het mapje '5.08 Striptease' op je USB stick staat. Uit welke films komen deze beroemde stripscenes? 

8.1

8.3

8.2

8.4

8.5

In de Donald Duck wordt regelmatig een bekende schilder ter inspiratie gebruikt voor de Prik Prent. Hier-
onder zie je daar 4 voorbeelden van. Welke schilders worden hier geparodieerd?

9.1

9.3

9.2

9.4

The Full Monty

The Oscar

Closer

Magic Mike

Sin City

Georges Seurat

Pablo Picasso

Pieter Brueghel de Jonge

David Hockney
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5.10 MARVEL OF DC?

10.1

10.3

10.2

10.4

Geef aan of het getoonde stripkarakter van de uitgever Marvel Comics of DC Comics is. (kleur het juiste 
bolletje). Geef ook de naam van het karakter. 

O Marvel Comics     O DC Comics

O Marvel Comics     O DC Comics

O Marvel Comics     O DC Comics

O Marvel Comics     O DC Comics

Katie Power Shazam

Psylocke Stingray
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10.5

O Marvel Comics     O DC Comics

Nightcrawler
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6.01 TV-SERIE

6.02 BIJZONDERE VLAGGEN

ABC

ABC

Hoe heet de serie waarvan een gedeelte van de 
cast hiernaast staat?

Een onderdeel van de serie is dat 1 van de hoofd-
personen in de serie een uitzending heeft over 
vlaggen. Hoe heet deze hoofdpersoon?
(voor- en achternaam zoals hij in de serie heet!!)

Wat is de titel van deze uitzending over vlaggen?

1.1

2.1

2.2

1.2

1.3

 Welk land hoort bij de volgende vlag?

 Welk land hoort bij de volgende vlag?

Dr. Sheldon Cooper's “fun with flags”

The Big Bang Theory

Bhutan

Hawaii

Sheldon Cooper
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6.03 LANDSKLEUREN

6.04 HEBBEN ZE ECHT BESTAAN!

Welk land zie je hieronder afgebeeld? Welk land zie je hieronder afgebeeld?

3.1

4.1 4.2

3.2

Onderstaande vlaggen hebben echt bestaan. Nu niet meer dus. Kunnen jullie achterhalen waar deze vlag-
gen van waren?

Mozambique

Noord Kaukasisch Emiraat Keizerrijk van Benin

Fiji
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6.05 AFGEVLAGD

6.06 BELANGRIJKE MENSEN

6.1 6.2

Welke vlag is afgelopen jaar na jaren weer opnieuw geïntroduceerd in de Formule 1?

Wie was degene die deze vlag weer opnieuw introduceerde?

Wie was de eerste rijder die dit jaar deze vlag te zien kreeg?

5.1

5.2

5.3

Welke personen horen bij onderstaande vlaggen?

Zwart-witte vlag

Michael Masi

Pierre Gasly

Prins Bernard Koningin Maxima



WOP - Pagina 50 Vexillology

6.07 DIT KAN NIET WAAR ZIJN!

Hierboven staan 4 vlaggen. 2 van de 4 zijn echt bestaande vlaggen. Welke 2 vlaggen zijn dat?

Bij welk land horen deze 2 vlaggen?

7.1

7.2

Dit land heeft meerdere van dit soort vlaggen. Maak een tekening (dus geen print, foto etc) van een van 
de andere vlaggen. Formaat van de tekening moet A4 zijn.

7.3 Lever je A4 tekening met het antwoordenboekje in, vergeet niet je teamnr te vermelden!!!

A

C

B

D

B en D

Liberia
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6.08 SPORTIEVE VLAGGENPARADE

??

8.1

Europees kampioen voetballen mannen afgelopen 6 keer.

Maak onderstaande reeksen af. Er moet dus 1 vlag toegevoegd worden, vul in welke vlag erbij moet.

??

8.2

Europees kampioen volleybal mannen.

??

8.5

Wereldkampioen 200 meter zwemmen.

??

8.3

??

8.4

Wereldkampioen wielrennen vrouwen.

Wereldkampioen handbal vrouwen.

Portugese vlag

Chinese vlag

Servische vlag

Franse vlag

Nederlandse vlag
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6.09 VLAGGEN OP EVENEMENTEN

Bij welke evenementen stonden deze vlaggen?

9.1 9.260 jarig jubileum van v.v. Excellent 5e graancirkelloop
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6.10 WAT EEN GEMIS

10.1 10.2

Onderstaande vlaggen zijn niet helemaal compleet. Aan jullie de vraag wat is er mis met onderstaande 
vlaggen. Het kunnen meerdere dingen zijn.

Tekst keuken& interieur ontbreekt aan de

www.stemaxx.nl onder aan de vlag

bovenkant.

ontbreekt

Lijnen boven en onder slaap zijn

Het woordje DE ontbreekt

weggehaald.
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7.01 CRYPTISCHE SPORTERS

Veel mensen vinden het leuk om verschillende sporten te volgen. Er zijn op het hoogste niveau dan ook 
veel bekende sporters. Wij vragen ons af hoe goed jullie de verschillende sporters kennen. Er staan hier-
onder 4 Nederlandse sporters cryptisch omschreven door enkele afbeeldingen. Geven jullie de voor- en 
achternaam van de sporter?

1.1

1.3

1.2

1.4

Wim van Est

Leontien van Moorsel

Dennis Bergkamp

Andres Iniesta
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Wat weet jij over de Olympische Spelen? Om de vier jaar zetten veel sporters zich in voor hun land om de 
beste van de wereld te worden. Het is een evenement waar iedereen aan mee wil doen. 

Hieronder zien jullie een puzzel. Probeer antwoord te vinden op de vragen van de puzzel. Wanneer je alles 
hebt ingevuld, kun je extra punten verdienen. Zet alle letters van de gekleurde vakjes op een rijtje en hus-
sel ze door elkaar. 

(Let op: Sommige antwoorden die je moet invullen bestaan uit meerdere woorden, daar moet je dan voor 
een spatie een leeg vakje tellen. In de vakjes met de nummertjes moet een letter komen te staan.)

7.02 OLYMPISCHE SPELEN WEETJES

1.  Welke bijzondere discipline werd voor het eerst (en het laatst) vertoond op de Olympische Spelen van 
1900 in Parijs? 

2.  Wat is de achternaam van de persoon die er ooit in slaagde om op zowel de Zomer- als de Winterspe-
len een medaille te behalen?

3. Wat kreeg Anton Geesink van de burgemeester na zijn gouden medaille?

4. Wat is de naam van de eerste Olympische mascotte die een rol speelde op de Spelen van München?

5.  Tijdens de spelen van 1900 in Parijs dachten de Fransen even wat aanpassingen te doen. Medailles? 
Nee! Wat kregen de sporters in plaats van een medaille?

6.  Wat werd er vergeten tijdens een schermwedstrijd waardoor een Koreaanse schermster de wedstrijd 
verloor, op de grond ging zitten en door de beveiliging verwijderd moest worden?

7.  Welke sport werd slechts twee keer beoefend op de Olympische Spelen en behoorde tot de ritmische 
gymnastiek?

8.  Wat is de achternaam van de persoon die de Olympische Spelen nieuw leven heeft ingeblazen en ge-
maakt heeft tot de Olympische Spelen die we nu ook nog kennen? 

9.  In welke baai werden de zwemonderdelen bij de eerste Olympische Spelen gehouden waarbij de gol-
ven 4 meter hoog waren en de temperatuur van het water slechts 12 graden Celsius bedroeg, waar-
door de zwemmers grote moeite hadden om de wedstrijd te voltooien. 

10.  De oudste winnaar van de Olympische Spelen was 72 toen hij een zilveren medaille won. Hoe heet hij? 

11.  Bij welke sport probeerden de sporters van een land opzettelijk hun wedstrijden te verliezen, om zo te 
garanderen dat ze in de volgende ronde tegen een zwakkere tegenstander zouden uitkomen? 

12. De langste Olympische Spelen aller tijden waren de Olympische Spelen van……… 
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2.1

10

2

8

4

3

6 11

1

12 9

5 7

Gouden medaille

o

s

c

a

s

u tc bd io ee n

r

b

m

i

z

k

_

di j z a nc r e wl eh i l a es e gk

h

n

h

b

b

p

k

t

l

g

t

a

z

c

n

l

r_

w

d

o

u

i

_

ipe g perr e as n a er nv n _m

l

w

e

n

g

e

a

a

e

e

e

o

e

o

n

e

h

d

d

r

n

_

a

_

j

e

i

_

l

-

n

d

a

r_k eto tsl nak

l

c

n

a

i

t

r

n

v

s

e

a

n



WOP - Pagina 58 Meedoen is belangrijker dan winnen

7.03 GEEN COMMENTAAR

7.04 SPORTATTIBUTEN

ABC

Sportverslaggevers proberen wedstrijden altijd van goed commentaar te voorzien. Sommige uitspraken 
zijn zo bekend geworden dat iedereen er weleens van gehoord heeft. Aan jullie de vraag: Van wie zijn de 
volgende uitspraken? Graag voor- en achternaam van de persoon die deze uitspraak gedaan heeft?

“DIT IS EEN GOED STEL HOOR.”

“JA, GA NOG EVEN JE BROEK GOED DOEN, KNAKWORST. DAAR GING IE BIJNA.”

"HIJ STAAT! IK STA! IK GA HELEMAAL UIT M'N DAK!"

“TIMMERTJE, TIMMERTJE, WAT GA JE DOEN?”

3.1

3.3

3.2

3.4

Wat is de sport zonder haar attributen. Sporters presteren beter door goed materiaal. Hieronder zie je 
een aantal sportattributen. Kun jij zien/ontdekken van welke sport deze attributen zijn?

4.1 4.2

Theo Reitsma

Maarten Ducrot

Hans van Zetten

Frank Snoeks

Turnen Lacrosse
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7.05 VREEMDE SPORTEN

4.3 4.4

Over de wereld bestaan er heel wat vreemde sporten. Van 'wife carrying' tot 'moddersnorkelen'. Of wat 
dacht je van: 'stokpaard rijden'. Je kunt het zo gek niet bedenken of het bestaat wel. Hieronder staan 4 
vreemde sporten omschreven. Welke vreemde sport wordt er bedoeld?

Bij deze sport is het de bedoeling dat je de tegenstander zo hard mogelijk op een bepaald lichaamsdeel 
trapt. Net zo lang totdat één van de vechters op de grond valt. Deze sport is bedacht in de 17e eeuw. In 
die tijd hadden de beoefenaars nog schoenen aan met stalen tenen. Nu, zijn ze wat aardiger voor elkaar 
geworden. Ze hebben zachte schoenen aan en de broeken worden gevuld met stro. 

5.1

5.2

5.3

5.4

Deze sport komt oorspronkelijk uit Japan en wordt nog steeds beoefend. In deze sport draait alles om 
een paal. Het ene team wil deze paal omvergooien, terwijl het andere team probeert diezelfde paal 
omhoog te houden. Dit resulteert in één grote chaos, waarbij iedereen op elkaar probeert te klimmen 
om de paal te bereiken. 

Een sport uit India. Het lijkt wel tikkertje voor gevorderden. Er spelen twee teams van zeven spelers 
tegen elkaar. Het veld is twaalf bij zes meter. Om de beurt wordt er een speler van ieder team naar de 
andere helft van het veld gestuurd. Deze speler moet proberen de tegenspelers te tikken, terwijl hij een 
bepaald woord zegt. Het andere team probeert diezelfde speler vast te houden. Dit bijzondere spel 
wordt al zo’n 4000 jaar gespeeld. 

De laatste sport in dit rijtje lijkt op Jeu de Boules. Het is de bedoeling dat de spelers afgeplatte ballen zo 
dicht mogelijk bij een kleinere bal rollen. De ballen zijn niet helemaal rond. Ze doen ons een beetje den-
ken aan de vorm van een kaas. 

Scheenbeen schoppen of Shin-kicking

Bo-taoshi

Kabaddi

Bowls of koersbal

Paardensport Atletiek
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7.06 OLYMPISCHE SPELEN

7.07 WIELRENNEN

Wanneer een land de Olympische Spelen mag organiseren, gaat hier heel wat voorbereiding aan vooraf. 
Zo wordt er een mooi nieuw stadion gebouwd, maar moet er ook bedacht worden welke leuke mascotte 
symbool staat voor deze Olympische Spelen. Enkele Olympische mascottes of stadions zie je hieronder 
afgebeeld. In welke stad met jaartal, stonden zij symbool tijdens de Olympische Spelen? (2,5 punten per 
goed antwoord)

6.1

6.3

6.2

6.4

Hierbij enkele vragen over de sport waar we de laatste jaren weer erg goed in zijn: Wielrennen.

De winnaar van ‘De Tour de France 2010’ is uit de uitslag geschrapt vanwege een verboden middel. Wat 
beweerde de “winnaar” zelf dat de oorzaak hiervan was?

7.1 Het eten van vervuild rund- of paardenvlees

Seoel1988

Atlanta 1996

Helsinki 1952

Amsterdam 1928



WOP - Pagina 61 Meedoen is belangrijker dan winnen

7.08 BLOOPERS

7.2

7.3

Op nevenstaande foto een fameus wielershirtje. 
Van welke legendarische ploeg is dit shirt?

De eindwinnaar van de ronde van Italië 2017 verliest bijna zijn roze trui bij een heel opmerkelijk incident 
tijdens deze etappe. Over welke etappe hebben wij het, noem de start en fi nishplaats.

In de sport gebeuren er geregeld dingen die op je lachspieren werken. Niet leuk voor de persoon bij wie 
het gebeurt, maar wel grappig voor de toeschouwers. Hieronder zie je vijf foto’s. Deze foto’s zijn allemaal 
genomen, net voordat er iets grappigs gebeurt bij een sportwedstrijd. Aan jullie de vraag: wat ging er 
mis? Je kunt per foto kiezen uit antwoord A, B of C

A  De wielrenner rijdt over een steentje en valt 
voorover met de fi ets.

B  De wielrenner moet nog een rondje, maar heeft 
dit niet door. 

C  De wielrenner juicht te vroeg en wordt nog 
ingehaald op de streep.

8.1 8.2

A  De keeper is zo aan het rondkijken, denkt dat 
de penaltystip de bal is en mist de bal.

B  De keeper speelt de bal zo in de voeten van de 
tegenstander, welke met een lobje kan scoren.

C  De keeper schopt de bal in de eigen goal.

Rovetta - Bormio

Antwoord B Antwoord A

Peugeot
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A  De scheidsrechter wil fluiten maar is zijn fluitje 
kwijt.

B  De bewegingen van de scheidsrechter worden 
nagedaan door het publiek.

C  De speler dicht bij de scheidsrechter verliest zijn 
evenwicht en neemt de scheidsrechter mee in 
zijn val.

8.3 8.4

A  Er steekt een eend over tijdens deze motorrace. 
B  Er breekt iets af aan de motor van de voorste 

motorrijder, zodat hij niet kan finishen.
C  De voorste motorrijder maakt een wheelie en 

wordt voor de streep nog net ingehaald.

7.09 CROSSEN MAAR!

Jeffrey Herlings heeft in 2019 samen met Glenn Coldenhoff en Calvin Vlaanderen de 'Motocross of Nati-
ons' gewonnen. Hoe vaak heeft Nederland de 'motocross of nations' gewonnen inclusief de overwinning 
in 2019?

9.1

9.2

9.3

Hoeveel 3e plaatsen heeft het Nederlandse team gereden in de geschiedenis van de 'motocross of nati-
ons'?

Voor de 'Motocross of Nations' werd 26.000 m3 zand op het TT circuit gebracht. Voor een normaal we-
reldkampioenschap wordt maar 20.000 m3 zand op het circuit gereden. Wat was de herkomst van het 
extra zand?

Antwoord B Antwoord C

1 keer

3 keer

Groningen
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We zien hier de motor van Jeffrey Herlings. Deze bestaat uit erg veel onderdelen. Van welk merk/produ-
cent zijn onderstaande onderdelen van zijn motor?

9.4

9.6

9.5

9.7

Koppeling:

Zuigers:

Uitlaat:

Ketting:

In 2016 startte Herlings niet tijdens de GP Lommel vanwege een blessure. Hij had op dat moment een 
flinke voorsprong op zijn concurrentie in de strijd voor de wereldtitel. Hoeveel punten voorsprong had 
Herlings voor de start van de GP Lommel op zijn directe concurrenten?

9.8

Hinson

Pankl

Akrapovic

Regina Chain

127 of 130 punten
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7.10 FOTOFINISH

We zien hier de finish van een zekere “Jan” in een plaats in Overijssel ergens in de jaren 60.

Welke "Jan" won hier de sprint?

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Wat heeft deze etappe met Oploo te maken?

Op welke datum was de finish van deze etappe?

Hoe lang was de etappe die dag?

Voor welk team reed “Jan” op het moment van deze etappe?

Jan Krekels

Oploo was startplaats van deze etappe

28 mei 1968

175 km of 167 km (is afhankelijk van het gebruikt naslagwerk)

Ovis
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8.01 HISTOLOGIE

Vul de ontbrekende termen in.

Lichaamsdeel:

Lichaamsdeel:

1

1

3

3

5

5

2

2

4

4

6

6

1

1

4

4

5

5

6

6

2

2

3

3

ABC

skeletspierweefsel

endomysium (rond de spiervezels)

sarcolemma (celmembraan)

perimysium

spierwefsel (spiercel)

myofibrillen

epimysium

Wand van de dunne darm

Slijmbekercellen

Cellen van Paneth

Entero-endocriene cel

Mitosen

Glad spierweefsel

Lymfocyten
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8.02 PARASIETEN

8.03 HORMONEN EN AMINOZUREN

Van welke parasiet is een gametocyt een onderdeel van de levenscyclus?

2.1

3.1

2.2

3.2

3.3

2.3

2.4

3.4

3.5

2.5

De Anopheles mug brengt een ander stadium van deze parasiet, namelijk de sporozoïeten over naar de 
mens. Hoe wordt de mug genoemd als drager van de parasieten?

In welk deel van de mens vindt de aseksuele voortplanting van deze parasiet plaats?

Hoe wordt het proces in de maag van de mug, waarbij de zygote (een ander onderdeel van de levenscy-
clus van deze parasiet) zich ontwikkelt tot oocyste genoemd?

Welke ziekte bij de mens wordt veroorzaakt door bovengenoemde parasiet?

Dit hormoon wordt gemaakt door de bètacellen van de alvleesklier, in de eilandjes van Langerhans. Welk 
hormoon betreft het hier?

Eiwitten worden opgebouwd uit aminozuren. Dit humane hormoon wordt opgebouwd uit 2 ketens van 21 
en 30 aminozuren. Wat zijn de aminozuur sequenties van dit eiwit?

ABC

ABC

Keten 21:

Keten 30:

Op welk chromosoom kun je de genetische code voor dit eiwit vinden?

Hoeveel verschillende aminozuren komen in menselijke eiwitten voor?

Plasmodium

Insuline

De vector

Gly-Ile-Val-Glu-Gln-Cys-Cys-Thr-Ser-Ile-Cys-Ser-Leu-Tyr-Gln-Leu-Glu-Asn-Tyr-Cys-Asn

Phe-Val-Asn-Gln-His-Leu-Cys-Gly-Ser-His-Leu-Val-Glu-Ala-Leu-Tyr-Leu-Val-Cys-

Het bloed

Meiose

Chromosoom 11

20

Malaria

Gly-Glu-Arg-Gly-Phe-Phe-Tyr-Thr-Pro-Lys-Thr
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Het syndroom van Down wordt veroorzaakt door trisomie 21. Hierbij komt het 21e chromosoom 3 maal 
in plaats van 2 maal voor. Hierdoor bevat iedere lichaamscel 47 chromosomen in plaats van 46 chromoso-
men. Tijdens de celdeling kunnen chromosomen ook breken. Er bestaan 4 verschillende typen veranderin-
gen van de chromosomen.

Teken het bijbehorende chromosomale fragment, nadat de verandering heeft plaatsgevonden.

8.04 MUTATIES

Een codon codeert voor een aminozuur. Deze codons vind je in het chromosomaal DNA en bestaan uit 3 
nucleotiden. Wat zijn de codons voor onderstaande aminozuren? Dit kunnen er meerdere zijn per amino-
zuur.

3.6 Gly (glycine):

3.7 Ile (Isoleucine):

3.8 Val (Valine):

Deletie

Duplicatie

Inversie

Translocatie

B C FD GE HA

B C FD GE HA

B C FD GE HA

B C FD GE HA

N O RP QM

GGT, GGC, GGA, GGG

ATA, ATC, ATT

GTA, GTC, GTG, GTT
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8.05 ALLEMAAL BEESTJES

A  is een sporevormende intracellulaire bacterie. Deze bacterie komt voor in geiten, maar ook in runde-

ren, schapen en vogels. Deze dieren worden daar zelden ziek van. Mensen worden meestal besmet via 

stofdeeltjes in de lucht, afkomstig van droge mest van deze dieren. Besmetting veroorzaakt in ongeveer 

de helft van de gevallen koorts, hoofdpijn en andere klachten. Dit wordt B  genoemd. In de maanden 

daarna kan C  ontstaan als de bacteriën zich vermeerderen in macrofagen. Dit leidt tot vermoeidheids-

klachten en is gevaarlijk voor zwangere vrouwen en voor mensen met hartklepproblemen.

D  kan een onststeking van de diepe lagen van de huid veroorzaken. Dit is zichtbaar door een gezwollen 

scherp begrensde vuurrode huid. Tevens kunnen hoge koorts met koude rillingen, duizeligheid, hoofdpijn 

pijn, vermoeidheid en braken voorkomen. Meestal komt dit voor op de onderbenen en het gelaat. Deze 

ontsteking noemt men E .

F  is een schimmel die bananenplanten infecteert. De schimmel infecteert de bananenplanten vanuit spo-

ren in de bodem, waarna de schimmeldraden vanuit de wortels de transportvaten ingroeien. De ziekte die 

bij de bananenplant wordt veroorzaakt heet G .

H  is een schimmel. Deze schimmel kan worden gebruikt als eiwitbron, en kan als alternatief voor vlees 

worden gebruikt. Deze worden op de markt gebracht onder de merknaam I .

De schimmel J  nestelt zich in een organisme, namelijk de K . Deze schimmel neemt het brein van dit 

organisme volledig over. Het geïnfecteerde organisme klimt vervolgens in een plant om zich vast te klem-

men aan een blad en sterft hierna. De parasitaire schimmel laat vervolgens een schimmel uit het hoofd 

van dit “organisme” groeien. Hierdoor kunnen sporen verspreid worden en nieuwe “organismen” geïnfec-

teerd worden.

Vul de ontbrekende woorden in.

ABC

A

E J

K

D I

C H

B G

F

Coxiella burnetii

wondroos of erysipelas Ophiocordyceps unilateralis

mier

Streptococcus pyogenes
(streptococ=deels goed)

Quorn

chronische Q-koorts Fusarium venenatum

acute Q-koorts de Panama ziekte

Fusarium oxysporum
(Fusarium=deels goed)
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Vind de synoniemen voor onderstaande beschrijvingen. Zoek de antwoorden horizontaal of verticaal in 
beide richtingen in de puzzel (geen diagonalen!). De overgebleven letters vormen het antwoord.

• opening in de iris
• organische compound met 1 of meer aminogroepen
• afval van de spijsvertering
• semen
• adipocyt
• epididymis
• ulna
• tunica conjuctiva palpebralis
• tuba terina
• verspreiding van kanker door het lichaam
• oogleden
• hydrolytische enzymen
• een cel die niet of slechts gedeeltelijk omgeven wordt door een celwand.
• nidatie
• nucleus

I P D E L L E B O O G

O N A R E D I E L I E

O A N L H E P U P I L

G D D E P B I J B A L

L E G O S E C E F E L

E N I M A T B D G E E

D D O A S P E R M A C

E P R O T O P L A S T

N N R E K L E C I E E

H Y D R O L A S E N V

N M E T A S T A S E !

8.06 PUZZEL

6.1 ABC

D

A

D

E

D

G

O

O

A

N !

E

EGD

D

H E

DA HEDDE GOED GEDOAN!

         ........pupil
     .             .........amine
          ..............feces
   ..........sperma
       ..............vetcel
          ..............bijbal
      ...........elleboog
                       ................oogleden
          .................eileider
            ............metastase
         ..............palpebrae
      ...........hydrolasen
      .        .         ..............protoplast
   ............innesteling
     ..........celkern
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Hieronder staan een aantal stoffen beschreven. Over welke stoffen hebben we het hier?

8.07 IN JE ELEMENT ZIJN

8.08 BEZIGE BIJEN

Gas, lichter dan lucht en laat ballonnen omhoog vliegen.

7.1

8.1

8.2

8.3

7.2

7.3

7.4

7.5

7.7 

7.6

¾ van de lucht die we inademen bestaat uit deze stof.

Het gloeidraadje in gloeilampen.

Wat is de som van de atoommassa’s van bovenstaande antwoorden?

Wat is de uitkomst al je alle atoomnummers van de bovenstaande antwoorden met elkaar vermenigvul-
digd?

Twee jaar op rij vinden we al piramidevormige tentjes in de bermen in de gemeente Sint Anthonis. 
Onderzoekers van Wageningen Enviromental Research voeren onderzoek uit naar bijen in de bermen.

Wat is de oorzaak van de achteruitgang van deze wilde bijensoorten?

Hoe komen de bijen in de tentjes terecht?

Waaruit bestaat het voedsel voor deze bijen?

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

Giftige stof gebruikt in oudere thermometers.

Stof die gebruikt wordt als vulling voor geisoleerd glas en als brandstof voor een ionenmotor gebruikt kan 
worden.

He (Helium)

Voedseltekort / minder voedsel/bloemen

Deze klimmen vanuit de bodem omhoog het tentje in.

Nectar en pollen.

Hg (kwik)

N (stikstof)

Kr (Krypton)

W (wolfraam)

2*80*7*36*74=2983680

4.0026+200.59+14.007+83.80+183.85 = 486 
(bij afronden getal tussen 484 en 487 goed rekenen)
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8.09 SLIMSTE MENS

8.4

8.5

8.7

8.8

8.6

In April 2018 is er een publicatie verschenen over dit onderzoek. Hoeveel bijensoorten waren er tot op 
dat moment geteld?

Waarom worden delen van de berm in het voorjaar kaal gelaten?

In 2016 is er een project gestart in de gemeente sint anthonis om de bijensterfte tegen te gaan. Hoe heet 
dit project?

ABC

Hoeveel kilometer berm is verschraald en ingezaaid als onderdeel van dit project?

Hoe worden de proefstroken waarbij de berm wordt aangepast en onderzoek wordt uitgevoerd ook wel 
genoemd?

Hieronder een spel uit de slimste mens. Zijn jullie ook zo slim? We zoeken 3 verbanden die elk worden 
omschreven met 4 trefwoorden. Hieronder vind je de trefwoorden, elk woord wordt slechts 1 maal ge-
bruikt. Welke 3 antwoorden zoeken we?

Westerbeek Oploo en Westerbeek Spelt Ons Moe

Molen Foerageergebied Voetbalveld Defensiekanaa

Stichting Oploo Water S1W

9.1

9.2

9.3

0.

Dan kunnen de insecten (bijen) de bodem in om er een nest in maken.

27 kilometer 

Transecten

BeeS@SintAnthonis.nl

Steenuil

Graancirkel

Oploose Molenbeek

1

2

3

1

2

3 1

2

3 1

2

3
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8.10 BEESTENBENDE

Ook in onze dorpen is het een grote beestenben-
de. Waar kun je onderstaande dieren vinden? Geef 
dit aan op de kaart.

A

C

B D

E

A Ezel_van Haandelstraat 
B Hertjes_watermolenstraat
C Paard_Beekstraat
D Kippen_Welkoop Loonseweg
E Geiten_Loonseweg

A

C

B

D

E
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NOPHERSAMT

TELGARME

LAONAORISKG

RUTNMMENE

LELSEVZAG

VEESIETIL

AICEVOILM

WKEDURRK

TEGCIDH

#woordenendaden

9.01 COMMUNICATIE

Zoek de verschillende vormen van telecommunicatie in de puzzel. De dikgedrukte vakjes vormen een 
woord dat te maken heeft met (tele)communicatie.

1.1

9.02 GEBARENTAAL

Tijdens het songfestival werden de liedjes vertaald in gebarentaal.
Welke 4 liedjes worden er door de gebarentolken uitgebeeld?

Ga naar deze link voor de fragmenten:

https://youtu.be/OC0hjYULVtA
of

http://bit.ly/kw19gebarentaal
Schrijf de titels op van de liedjes

A

B

C

D

internet

S

T

R

N

G

T

V

D

G

M

E

O

E

L

E

O

R

E

A

L

O

T

A

L

I

U

D

R

E

K

N

S

E

C

K

I

T

G

S

U

V

V

E

W

C

P

R

I

M

E

I

M

E

H

H

A

G

M

Z

S

A

R

T

O

M

N

E

E

I

I

K

N

A

R

L

E

L

E

A L

Op een grote paddenstoel

Binnen (Marco Borsato)

Old Town Road

Bohemian Rhapsody (Queen)
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9.03 HET LEESPLANKJE

9.04 OUDE RECLAME POSTERS

Het leesplankje van Hoogeveen, met de woorden aap, noot, mies enzovoorts, is een houten plankje van 
Nederlandse origine met daarop afbeeldingen en daaronder de bijbehorende woorden. Het is in Neder-
land het bekendste voorbeeld van een leesplankje. Wij hebben, speciaal voor Kwizzut, de allerlaatste 
versie (27-12-2019) gemoderniseerd. Alleen zijn we de onderste woorden vergeten. Zouden jullie de juiste 
woorden onder het bijbehorende plaatje willen zetten?

bankoe bla broeia condoekoe lafoe

pokoe skrikie stamma stikri sunchi

Hieronder zie je 4 afbeeldingen van oude reclameposters waarvan het merk is gewijzigd in Kwizzut. Schrijf 
het originele merk onder de afbeeldingen.

4.2

4.2

4.1

4.1

4.4

4.4

4.3

4.3

bla

condoekoe

bankoe

broeia

sunchi

stikri

pokoe

lafoe

skrikie

stamma

Edelweiss

DAF

Pauwels

Gilette
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9.05 PICTOGRAMMEN

Achterin dit boekje vind je een stickervel met pictogrammen. Deze pictogrammen zijn verdeeld in 6 
thema’s. Knip de stickers uit en plak de 5 stickers met hetzelfde thema, horizontaal naast elkaar.
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9.06 VREEMDE TEKENS

9.07 GEHEIMSCHRIFT

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Ga naar deze link voor de fragmenten: 
https://youtu.be/OC0hjYULVtA 
of 
http://bit.ly/kw19gebarentaal 
 
Schrijf de titels op van de liedjes 
A:  
B:  
C:  
D:  
 
Antwoorden 
A: Op een grote paddenstoel 
B: Binnen 
C: Old Town Road 
D: Bohemian Rhapsody 
 
Puntentelling: Totaal 12 punten. (4 x 3 punten) 

Vraag 6 - vreemde tekens 
Beantwoord de volgende vragen (in het Nederlands      ). 

Vraag Antwoord 
Какая сегодня дата? (Wat is de datum van 

vandaag?) 27 december 

香蕉是什么颜色？ 
(Welke kleur heeft een 
banaan?) Geel 

אילו צבעים יש לדגל 
 ?בראבנט

(Welke kleuren heeft de 
Brabantse vlag?) Rood en 
wit 

Ποιο είναι το όνομα 
του βασιλιά μας; 

(Wat is de naam van onze 
koning?) Willem-Alexander 

 Wat is de hoofdstad van) ما هي عاصمة هولندا؟
Nederland?) Amsterdam 

 

Puntentelling: Totaal 10 punten. (5 x 2 punten) 

 

Vraag 7 - Geheimschrift 
In de loop van de geschiedenis zijn er een hoop geheimschriften ontwikkeld, om zo te kunnen 
communiceren zonder dat iemand anders de informatie snapt. Ontcijfer onderstaande 
geheimschriften en schrijf de vertaling op. 

Geheimschrift Antwoord 

 
 

Zes jaar Kwizzut  

Ga naar deze link voor de fragmenten: 
https://youtu.be/OC0hjYULVtA 
of 
http://bit.ly/kw19gebarentaal 
 
Schrijf de titels op van de liedjes 
A:  
B:  
C:  
D:  
 
Antwoorden 
A: Op een grote paddenstoel 
B: Binnen 
C: Old Town Road 
D: Bohemian Rhapsody 
 
Puntentelling: Totaal 12 punten. (4 x 3 punten) 

Vraag 6 - vreemde tekens 
Beantwoord de volgende vragen (in het Nederlands      ). 

Vraag Antwoord 
Какая сегодня дата? (Wat is de datum van 

vandaag?) 27 december 

香蕉是什么颜色？ 
(Welke kleur heeft een 
banaan?) Geel 

אילו צבעים יש לדגל 
 ?בראבנט

(Welke kleuren heeft de 
Brabantse vlag?) Rood en 
wit 

Ποιο είναι το όνομα 
του βασιλιά μας; 

(Wat is de naam van onze 
koning?) Willem-Alexander 

 Wat is de hoofdstad van) ما هي عاصمة هولندا؟
Nederland?) Amsterdam 

 

Puntentelling: Totaal 10 punten. (5 x 2 punten) 

 

Vraag 7 - Geheimschrift 
In de loop van de geschiedenis zijn er een hoop geheimschriften ontwikkeld, om zo te kunnen 
communiceren zonder dat iemand anders de informatie snapt. Ontcijfer onderstaande 
geheimschriften en schrijf de vertaling op. 

Geheimschrift Antwoord 

 
 

Zes jaar Kwizzut  

Ga naar deze link voor de fragmenten: 
https://youtu.be/OC0hjYULVtA 
of 
http://bit.ly/kw19gebarentaal 
 
Schrijf de titels op van de liedjes 
A:  
B:  
C:  
D:  
 
Antwoorden 
A: Op een grote paddenstoel 
B: Binnen 
C: Old Town Road 
D: Bohemian Rhapsody 
 
Puntentelling: Totaal 12 punten. (4 x 3 punten) 

Vraag 6 - vreemde tekens 
Beantwoord de volgende vragen (in het Nederlands      ). 

Vraag Antwoord 
Какая сегодня дата? (Wat is de datum van 

vandaag?) 27 december 

香蕉是什么颜色？ 
(Welke kleur heeft een 
banaan?) Geel 

אילו צבעים יש לדגל 
 ?בראבנט

(Welke kleuren heeft de 
Brabantse vlag?) Rood en 
wit 

Ποιο είναι το όνομα 
του βασιλιά μας; 

(Wat is de naam van onze 
koning?) Willem-Alexander 

 Wat is de hoofdstad van) ما هي عاصمة هولندا؟
Nederland?) Amsterdam 

 

Puntentelling: Totaal 10 punten. (5 x 2 punten) 

 

Vraag 7 - Geheimschrift 
In de loop van de geschiedenis zijn er een hoop geheimschriften ontwikkeld, om zo te kunnen 
communiceren zonder dat iemand anders de informatie snapt. Ontcijfer onderstaande 
geheimschriften en schrijf de vertaling op. 

Geheimschrift Antwoord 

 
 

Zes jaar Kwizzut  

Ga naar deze link voor de fragmenten: 
https://youtu.be/OC0hjYULVtA 
of 
http://bit.ly/kw19gebarentaal 
 
Schrijf de titels op van de liedjes 
A:  
B:  
C:  
D:  
 
Antwoorden 
A: Op een grote paddenstoel 
B: Binnen 
C: Old Town Road 
D: Bohemian Rhapsody 
 
Puntentelling: Totaal 12 punten. (4 x 3 punten) 

Vraag 6 - vreemde tekens 
Beantwoord de volgende vragen (in het Nederlands      ). 

Vraag Antwoord 
Какая сегодня дата? (Wat is de datum van 

vandaag?) 27 december 

香蕉是什么颜色？ 
(Welke kleur heeft een 
banaan?) Geel 

אילו צבעים יש לדגל 
 ?בראבנט

(Welke kleuren heeft de 
Brabantse vlag?) Rood en 
wit 

Ποιο είναι το όνομα 
του βασιλιά μας; 

(Wat is de naam van onze 
koning?) Willem-Alexander 

 Wat is de hoofdstad van) ما هي عاصمة هولندا؟
Nederland?) Amsterdam 

 

Puntentelling: Totaal 10 punten. (5 x 2 punten) 

 

Vraag 7 - Geheimschrift 
In de loop van de geschiedenis zijn er een hoop geheimschriften ontwikkeld, om zo te kunnen 
communiceren zonder dat iemand anders de informatie snapt. Ontcijfer onderstaande 
geheimschriften en schrijf de vertaling op. 

Geheimschrift Antwoord 

 
 

Zes jaar Kwizzut  

Ga naar deze link voor de fragmenten: 
https://youtu.be/OC0hjYULVtA 
of 
http://bit.ly/kw19gebarentaal 
 
Schrijf de titels op van de liedjes 
A:  
B:  
C:  
D:  
 
Antwoorden 
A: Op een grote paddenstoel 
B: Binnen 
C: Old Town Road 
D: Bohemian Rhapsody 
 
Puntentelling: Totaal 12 punten. (4 x 3 punten) 

Vraag 6 - vreemde tekens 
Beantwoord de volgende vragen (in het Nederlands      ). 

Vraag Antwoord 
Какая сегодня дата? (Wat is de datum van 

vandaag?) 27 december 

香蕉是什么颜色？ 
(Welke kleur heeft een 
banaan?) Geel 

אילו צבעים יש לדגל 
 ?בראבנט

(Welke kleuren heeft de 
Brabantse vlag?) Rood en 
wit 

Ποιο είναι το όνομα 
του βασιλιά μας; 

(Wat is de naam van onze 
koning?) Willem-Alexander 

 Wat is de hoofdstad van) ما هي عاصمة هولندا؟
Nederland?) Amsterdam 

 

Puntentelling: Totaal 10 punten. (5 x 2 punten) 

 

Vraag 7 - Geheimschrift 
In de loop van de geschiedenis zijn er een hoop geheimschriften ontwikkeld, om zo te kunnen 
communiceren zonder dat iemand anders de informatie snapt. Ontcijfer onderstaande 
geheimschriften en schrijf de vertaling op. 

Geheimschrift Antwoord 

 
 

Zes jaar Kwizzut  

Ga naar deze link voor de fragmenten: 
https://youtu.be/OC0hjYULVtA 
of 
http://bit.ly/kw19gebarentaal 
 
Schrijf de titels op van de liedjes 
A:  
B:  
C:  
D:  
 
Antwoorden 
A: Op een grote paddenstoel 
B: Binnen 
C: Old Town Road 
D: Bohemian Rhapsody 
 
Puntentelling: Totaal 12 punten. (4 x 3 punten) 

Vraag 6 - vreemde tekens 
Beantwoord de volgende vragen (in het Nederlands      ). 

Vraag Antwoord 
Какая сегодня дата? (Wat is de datum van 

vandaag?) 27 december 

香蕉是什么颜色？ 
(Welke kleur heeft een 
banaan?) Geel 

אילו צבעים יש לדגל 
 ?בראבנט

(Welke kleuren heeft de 
Brabantse vlag?) Rood en 
wit 

Ποιο είναι το όνομα 
του βασιλιά μας; 

(Wat is de naam van onze 
koning?) Willem-Alexander 

 Wat is de hoofdstad van) ما هي عاصمة هولندا؟
Nederland?) Amsterdam 

 

Puntentelling: Totaal 10 punten. (5 x 2 punten) 

 

Vraag 7 - Geheimschrift 
In de loop van de geschiedenis zijn er een hoop geheimschriften ontwikkeld, om zo te kunnen 
communiceren zonder dat iemand anders de informatie snapt. Ontcijfer onderstaande 
geheimschriften en schrijf de vertaling op. 

Geheimschrift Antwoord 

 
 

Zes jaar Kwizzut  

Ga naar deze link voor de fragmenten: 
https://youtu.be/OC0hjYULVtA 
of 
http://bit.ly/kw19gebarentaal 
 
Schrijf de titels op van de liedjes 
A:  
B:  
C:  
D:  
 
Antwoorden 
A: Op een grote paddenstoel 
B: Binnen 
C: Old Town Road 
D: Bohemian Rhapsody 
 
Puntentelling: Totaal 12 punten. (4 x 3 punten) 

Vraag 6 - vreemde tekens 
Beantwoord de volgende vragen (in het Nederlands      ). 

Vraag Antwoord 
Какая сегодня дата? (Wat is de datum van 

vandaag?) 27 december 

香蕉是什么颜色？ 
(Welke kleur heeft een 
banaan?) Geel 

אילו צבעים יש לדגל 
 ?בראבנט

(Welke kleuren heeft de 
Brabantse vlag?) Rood en 
wit 

Ποιο είναι το όνομα 
του βασιλιά μας; 

(Wat is de naam van onze 
koning?) Willem-Alexander 

 Wat is de hoofdstad van) ما هي عاصمة هولندا؟
Nederland?) Amsterdam 

 

Puntentelling: Totaal 10 punten. (5 x 2 punten) 

 

Vraag 7 - Geheimschrift 
In de loop van de geschiedenis zijn er een hoop geheimschriften ontwikkeld, om zo te kunnen 
communiceren zonder dat iemand anders de informatie snapt. Ontcijfer onderstaande 
geheimschriften en schrijf de vertaling op. 

Geheimschrift Antwoord 

 
 

Zes jaar Kwizzut  

Beantwoord de volgende vragen (in het Nederlands).

In de loop van de geschiedenis zijn er een hoop geheimschriften ontwikkeld, om zo te kunnen communi-
ceren zonder dat iemand anders de informatie snapt. Ontcijfer onderstaande geheimschriften en schrijf de 
vertaling op.

Ga naar deze link voor de fragmenten: 
https://youtu.be/OC0hjYULVtA 
of 
http://bit.ly/kw19gebarentaal 
 
Schrijf de titels op van de liedjes 
A:  
B:  
C:  
D:  
 
Antwoorden 
A: Op een grote paddenstoel 
B: Binnen 
C: Old Town Road 
D: Bohemian Rhapsody 
 
Puntentelling: Totaal 12 punten. (4 x 3 punten) 

Vraag 6 - vreemde tekens 
Beantwoord de volgende vragen (in het Nederlands      ). 

Vraag Antwoord 
Какая сегодня дата? (Wat is de datum van 

vandaag?) 27 december 

香蕉是什么颜色？ 
(Welke kleur heeft een 
banaan?) Geel 

אילו צבעים יש לדגל 
 ?בראבנט

(Welke kleuren heeft de 
Brabantse vlag?) Rood en 
wit 

Ποιο είναι το όνομα 
του βασιλιά μας; 

(Wat is de naam van onze 
koning?) Willem-Alexander 

 Wat is de hoofdstad van) ما هي عاصمة هولندا؟
Nederland?) Amsterdam 

 

Puntentelling: Totaal 10 punten. (5 x 2 punten) 

 

Vraag 7 - Geheimschrift 
In de loop van de geschiedenis zijn er een hoop geheimschriften ontwikkeld, om zo te kunnen 
communiceren zonder dat iemand anders de informatie snapt. Ontcijfer onderstaande 
geheimschriften en schrijf de vertaling op. 

Geheimschrift Antwoord 

 
 

Zes jaar Kwizzut  

Ga naar deze link voor de fragmenten: 
https://youtu.be/OC0hjYULVtA 
of 
http://bit.ly/kw19gebarentaal 
 
Schrijf de titels op van de liedjes 
A:  
B:  
C:  
D:  
 
Antwoorden 
A: Op een grote paddenstoel 
B: Binnen 
C: Old Town Road 
D: Bohemian Rhapsody 
 
Puntentelling: Totaal 12 punten. (4 x 3 punten) 

Vraag 6 - vreemde tekens 
Beantwoord de volgende vragen (in het Nederlands      ). 

Vraag Antwoord 
Какая сегодня дата? (Wat is de datum van 

vandaag?) 27 december 

香蕉是什么颜色？ 
(Welke kleur heeft een 
banaan?) Geel 

אילו צבעים יש לדגל 
 ?בראבנט

(Welke kleuren heeft de 
Brabantse vlag?) Rood en 
wit 

Ποιο είναι το όνομα 
του βασιλιά μας; 

(Wat is de naam van onze 
koning?) Willem-Alexander 

 Wat is de hoofdstad van) ما هي عاصمة هولندا؟
Nederland?) Amsterdam 

 

Puntentelling: Totaal 10 punten. (5 x 2 punten) 

 

Vraag 7 - Geheimschrift 
In de loop van de geschiedenis zijn er een hoop geheimschriften ontwikkeld, om zo te kunnen 
communiceren zonder dat iemand anders de informatie snapt. Ontcijfer onderstaande 
geheimschriften en schrijf de vertaling op. 

Geheimschrift Antwoord 

 
 

Zes jaar Kwizzut  

 

Feestdagen  

 

Succes allemaal 

 
Puntentelling: Totaal 12 punten. (3 x 4punten) 

Vraag 8 – communicatie ABC 
 

1. Als we op vakantie gaan naar een ander land, maar we spreken de plaatselijke taal niet, dan 
schakelen we al snel over op Engels. Hoe noemen we het als twee anderstaligen een derde taal 
gebruiken om te communiceren? 

 

Antwoord: Lingua Franca (2p) 

 

2. A) Talen ontstaan op natuurlijke wijze. Toch zijn er mensen van over de hele wereld die hebben 
geprobeerd om een internationale taal te maken: een taal die iedereen spreekt, zodat we elkaar 
altijd kunnen verstaan. Er zijn een aantal van dat soort talen ontwikkelt, en één daarvan wordt tot 
op de dag van vandaag nog steeds in 120 landen gesproken. Hoe heet deze kunstmatige taal? 

 

Antwoord: Esperanto (1p) 

 

B) Welke gebarentaal is op deze taal gebaseerd? 

 

Antwoord: Signuno (1p) 

 

3.  Er bestaat een taalkundige theorie die zegt dat de taal die je kent, van invloed is op de manier 
waarop je de wereld ziet. Voorbeeld: wij zien gewoon gras, maar boeren zien verschillende soorten 
gras, omdat zij er ook verschillende woorden voor kennen. Hoe heet deze theorie? 

 

Antwoord: Sapir-whorfhypothese (2p) 

 

7.1

7.2

7.3

 

Feestdagen  

 

Succes allemaal 

 
Puntentelling: Totaal 12 punten. (3 x 4punten) 

Vraag 8 – communicatie ABC 
 

1. Als we op vakantie gaan naar een ander land, maar we spreken de plaatselijke taal niet, dan 
schakelen we al snel over op Engels. Hoe noemen we het als twee anderstaligen een derde taal 
gebruiken om te communiceren? 

 

Antwoord: Lingua Franca (2p) 

 

2. A) Talen ontstaan op natuurlijke wijze. Toch zijn er mensen van over de hele wereld die hebben 
geprobeerd om een internationale taal te maken: een taal die iedereen spreekt, zodat we elkaar 
altijd kunnen verstaan. Er zijn een aantal van dat soort talen ontwikkelt, en één daarvan wordt tot 
op de dag van vandaag nog steeds in 120 landen gesproken. Hoe heet deze kunstmatige taal? 

 

Antwoord: Esperanto (1p) 

 

B) Welke gebarentaal is op deze taal gebaseerd? 

 

Antwoord: Signuno (1p) 

 

3.  Er bestaat een taalkundige theorie die zegt dat de taal die je kent, van invloed is op de manier 
waarop je de wereld ziet. Voorbeeld: wij zien gewoon gras, maar boeren zien verschillende soorten 
gras, omdat zij er ook verschillende woorden voor kennen. Hoe heet deze theorie? 

 

Antwoord: Sapir-whorfhypothese (2p) 

 

 

Feestdagen  

 

Succes allemaal 

 
Puntentelling: Totaal 12 punten. (3 x 4punten) 

Vraag 8 – communicatie ABC 
 

1. Als we op vakantie gaan naar een ander land, maar we spreken de plaatselijke taal niet, dan 
schakelen we al snel over op Engels. Hoe noemen we het als twee anderstaligen een derde taal 
gebruiken om te communiceren? 

 

Antwoord: Lingua Franca (2p) 

 

2. A) Talen ontstaan op natuurlijke wijze. Toch zijn er mensen van over de hele wereld die hebben 
geprobeerd om een internationale taal te maken: een taal die iedereen spreekt, zodat we elkaar 
altijd kunnen verstaan. Er zijn een aantal van dat soort talen ontwikkelt, en één daarvan wordt tot 
op de dag van vandaag nog steeds in 120 landen gesproken. Hoe heet deze kunstmatige taal? 

 

Antwoord: Esperanto (1p) 

 

B) Welke gebarentaal is op deze taal gebaseerd? 

 

Antwoord: Signuno (1p) 

 

3.  Er bestaat een taalkundige theorie die zegt dat de taal die je kent, van invloed is op de manier 
waarop je de wereld ziet. Voorbeeld: wij zien gewoon gras, maar boeren zien verschillende soorten 
gras, omdat zij er ook verschillende woorden voor kennen. Hoe heet deze theorie? 

 

Antwoord: Sapir-whorfhypothese (2p) 

 

 

Feestdagen  

 

Succes allemaal 

 
Puntentelling: Totaal 12 punten. (3 x 4punten) 

Vraag 8 – communicatie ABC 
 

1. Als we op vakantie gaan naar een ander land, maar we spreken de plaatselijke taal niet, dan 
schakelen we al snel over op Engels. Hoe noemen we het als twee anderstaligen een derde taal 
gebruiken om te communiceren? 

 

Antwoord: Lingua Franca (2p) 

 

2. A) Talen ontstaan op natuurlijke wijze. Toch zijn er mensen van over de hele wereld die hebben 
geprobeerd om een internationale taal te maken: een taal die iedereen spreekt, zodat we elkaar 
altijd kunnen verstaan. Er zijn een aantal van dat soort talen ontwikkelt, en één daarvan wordt tot 
op de dag van vandaag nog steeds in 120 landen gesproken. Hoe heet deze kunstmatige taal? 

 

Antwoord: Esperanto (1p) 

 

B) Welke gebarentaal is op deze taal gebaseerd? 

 

Antwoord: Signuno (1p) 

 

3.  Er bestaat een taalkundige theorie die zegt dat de taal die je kent, van invloed is op de manier 
waarop je de wereld ziet. Voorbeeld: wij zien gewoon gras, maar boeren zien verschillende soorten 
gras, omdat zij er ook verschillende woorden voor kennen. Hoe heet deze theorie? 

 

Antwoord: Sapir-whorfhypothese (2p) 

 

27 december (wat is de datum van vandaag?)

Geel (welke kleur heeft een banaan?)

Rood en wit (welke kleuren heeft de Brabantse vlag?)

Willem-Alexander (wat is de naam van onze koning?)

Amsterdam (wat is de hoofdstad van Nederland?)

zes jaar Kwizzut

Feestdagen

Succes allemaal
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9.08 COMMUNICATIE

8.1

8.2

8.3

8.4

ABC

Als we op vakantie gaan naar een ander land, maar we spreken de plaatselijke taal niet, dan schakelen we 
al snel over op Engels. Hoe noemen we het als twee anderstaligen een derde taal gebruiken om te com-
municeren?

Talen ontstaan op natuurlijke wijze. Toch zijn er mensen van over de hele wereld die hebben geprobeerd 
om een internationale taal te maken: een taal die iedereen spreekt, zodat we elkaar altijd kunnen ver-
staan. Er zijn een aantal van dat soort talen ontwikkelt, en één daarvan wordt tot op de dag van vandaag 
nog steeds in 120 landen gesproken. Hoe heet deze kunstmatige taal?

Welke gebarentaal is op deze taal gebaseerd?

Er bestaat een taalkundige theorie die zegt dat de taal die je kent, van invloed is op de manier waarop je 
de wereld ziet. Voorbeeld: wij zien gewoon gras, maar boeren zien verschillende soorten gras, omdat zij 
er ook verschillende woorden voor kennen. Hoe heet deze theorie?

Hoe noem je een geschrift dat gemaakt is om woorden op te schrijven zoals je ze uitspreekt?

8.5

9.09 INFLUENCERS

Op de USB-stick staan in het mapje '9.09 Influencers' 2 audio fragmenten waarin commentaar wordt  
gegeven tijdens het gamen. Over welke 2 games hebben we het hier?

A

B

Lingua Franca

Esperanto

Signuno

Sapir-whorfhypothese

Fonetisch alfabet

F1

Fifa
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9.10 PAREN OF VECHTEN?

In de natuur wordt er onder dieren ook continu gecommuniceerd in hun eigen taal. Hieronder staan 5 
foto´s. De vraag is: zijn de dieren op de foto´s verwikkeld in een paringsritueel of zijn ze aan het vechten?

10.1

10.3

10.5

10.2

10.4

vechten

vechten

vechten

paren

paren
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10.01 ONDERNEMEND

10.02 COMBINATIETANG

10.03 GEZELLIGHEID

Van welk bedrijf is dit een deel van het logo?

1.1

2.1

2.2

3.1

3.1

1.2

Onder welk telefoonnummer is dit bedrijf te berei-
ken?

Van welk bedrijf is dit een deel van het logo?

Wat is het vakgebied van dit bedrijf?

Welk MKB bedrijf was hier gevestigd?

Wie waren de laatste uitbaters?

ABC

ABC

ABC

Balance Your Limits 

Jos Weerts Installatietechniek

Installatietechniek

Cafe De Eenhoorn

Bets en Wies Boek, Cor Verberk, 
v.d. Kerkhof, v. Sambeek

06-34377010
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10.04 PROOST!

10.05 OP HET RANDJE

10.06 PUZZELEN MAAR

Op welk adres heeft onderstaand bord gehangen?

4.1

Welk MKB bedrijf was hier ten tijde van de foto 
gevestigd?

5.1

6.1

6.2

5.2

Welk MKB bedrijf is hier nu gevestigd?

Welke ondernemer is hier gevestigd?

Wat is het KvK nummer van deze ondernemer?

ABC

ABC

ABC

Grotestraat 27 Oploo - 
reclame bord cafe bardoel oploo

Cafe Duivenbos

Adfisk (Robert Verhofstad)
FotoJac (Jacqueline Verhofstad)

17112006 / 57803714

Steakhuys Leuke Broeders
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10.07 NOG EEN KEER PUZZELEN

10.08 WITTEWEL

7.1

7.2

Welke ondernemer is hier gevestigd?

Wat is het specialisme van dit bedrijf?

Het café bestaat uit een feestzaal, een cafégedeelte, een cafetaria, een tuinterras aan de achterkant en 
een terras aan de voorkant. Het café heeft geen overdekte veranda. In vroegere tijden had een café op 
steenworp afstand dit wel. Dat zou nu een geduchte concurrect geweest kunnen zijn! Deze overdekte 
veranda is echter op een manier ten einde gekomen die eigenlijk het best doet denken aan een actie 
van een filmkarakter zoals inspecteur Couseau of een scene uit de bekende serie 'Allo allo'. Hoe is deze 
veranda aan zijn einde gekomen?

ABC

ABC

Café Dinges in Westerbeek is welbekend in de regio. Dit café heeft echter niet altijd deze naam gedra-
gen. Noem het jaartal waarin het café zijn vorige naam kreeg.

Wat was deze naam?

Wat was de functie die het gebouw ook had toen het de naam daarvoor droeg?

Wat was de naam van het café toen?

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

VOF van de Wegen Akkerbouw

Teelt van akkerbouw en overige wortel- en 
knolgewassen

1992

Café 'd'n Twist'

Bakkerij

Café 'De Peelhaas'

Een geheim defensietransport reed 's nachts tegen een grote kastanjeboom, deze viel bo-
venop de veranda waardoor deze werd verwoest.
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10.09 OUDE MEUK

Van welk bedrijf is dit logo?

10.10 REBUS

Naar welk bedrijf leidt deze rebus?

+ER S+
-B   E=J T=N

-R AN=G
-Y

10.1

9.1

Schildersbedrijf van Tiggelen

Egelmeers Oploo
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11.01 DE TOEKOMST ZIET ER ZONNIG UIT

De overheid heeft besloten dat we in de toekomst meer gebruik moeten gaan maken van alternatieven 
energiebronnen en wil daarmee het broeikaseffect terugdringen. Één van de oplossing is om meer zonne-
energie te gaan gebruiken. In Westerbeek en Oploo zijn we al lekker op weg. Wat zijn de adressen van de 
huizen op de foto’s en hoeveel panelen liggen er op deze daken?

1.1 1.2

1.3 1.4

1.5 1.6

Aantal:

Aantal:

Aantal:

Aantal:

Aantal:

Aantal:

Maalsteen 5, Oploo.

Aantal: 9 (of 18 via Google Maps)

Aantal: 16

Aantal: 18

Nieuweweg 1, Westerbeek. Vloetweg 26, Oploo.

Schoolstraat 25, Westerbeek. Pelmolen 19, Oploo.

Van haandelstraat 38, Westerbeek.

Aantal: 21

Aantal: 60

Aantal: 22
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11.02 NATUUR IN OPKOMST

11.03 GA ER MAAR 'S VOOR ZITTEN

U ziet hiernaast een luchtfoto van een natuurge-
bied.

Aan welke straat bevind zich dit gebied?

2.1

3.1

3.2

2.2

Wat was dit gebied voorheen?

Wat staat er op het gele bord onder het groene bord links van de slagboom?

2.3

In welk jaar heeft de dienst landelijk gebied opdracht gekregen om dit gebied te herinrichten?

2.4

ABC

Uit hoeveel stenen blokken bestaan de zitplaatsen 
van de nevenstaande tribune?

Hoe heet dit theater?

Wie heeft hier 24 Augustus 2019 vanaf 20:30 opgetreden?

3.3

Prive terein , Alleen toegankelijk voor wandelaars en AANGELEINDE honden, Art. 461 wetb van 

strafrecht

2005

Entertainment Band Mixure Music

Peelkanaalweg

Mobilisatiecomplex

120

Openluchttheater De speultuin
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11.04 KNOOPPUNT WESTERBEEK/OPLOO

11.05 OUD IJZER ????

ABC

Welke 3 verharde autowegen liggen hier het dichts 
bij dit knooppunt?

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

4.3

Wat is de dichtstbijzijnde waterloop van deze paal?

Hoeveel meter is de kortste route vanaf dit start-
punt naar knooppunt 57?

In welke straat staat deze auto?

Welk bedrijf zat hier voorheen?

Wat is het merk en type van deze auto?

Deurneseweg

Oploosche molenbeek

Deken schmerlingstraat

Bouwbedrijf van Dijk

Jaguar Mark 2

4.380 Meter

Broekstraat

Beekstraat
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11.06 IK ZIE DOOR DE BOMEN HET BOS NIET MEER

In welke straat staat deze boom?

Aan welke wegen staat deze boom?

In welke straat staat deze boom?

Wat is het adres waar deze bomen staan?

6.1

6.5

6.3

6.7

6.2

6.6

6.4

6.8

Waar is het bord tegenover de boom van?

Wat staat er bij deze boom?

Wat is de naam van het gebouw aan de andere 
kant van de weg?

Hoeveel van dit soort bomen staan er om dit huis?

Duivenbosweg

Stevenstraat / Loonseweg Maalsteen 2 oploo

Kruisbeeld 4

Watermolenstraat

Boertel d’n twist
D’n Olliemeule
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11.07 TOPOGRAFIE

11.08 TOPOTOER

7.2

7.3

7.4

7.1

Waar staat deze kaart?

Hoelang is de oranje route?

Hoe heet de rode route?

Hoeveel gebouwen staan er aangegeven op de 
kaart?

Welk organisch materiaal leeft hier?

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

Wat staat er in de foto rechtsboven?

Wat is er afgebeeld in K15 Nr. 7?

Waar kan ik het spoorwiel vinden?

Wat klopt hier niet?

Hoeveel straten uit Oploo vind ik in L11?

3 Km of 6,4 Km

Visdelroute

4

Parkeerplaats staatsbossen aan de 
Gemertseweg/Peelvenweg

Dood hout

Vliegden / jeneverbes

Vrijheidsbeeld Juul Baltussen

L 11

U staat hier op de verkeerde plek

26
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9.1

9.2

Schuupe

11.09 GEOCACHING

11.10 MET DE DEUR IN HUIS VALLEN

Zoek de geocache '' De Groote Slink'' Door wie is deze Cache geplaatst?

Wat is het antwoord op vraag E van deze geocache?

In welke straat staat het huis van bovenstaande 
foto?

10.1 10.3

10.410.2

Wie was de vorige bewoner dit huis?

Wie wonen er momenteel achter de deur bij boven-
staande foto?

Wat staat er bij dit huis op de brievenbus?

Als je op het bij het punt staat waar je vraag E kunt beantwoorden zie je iets ongewoons, maak daar een 
unieke foto van met 1 of meer van je teamleden en plaats deze op de USB stick onder vermelding van 
Schuupe vraag 9.

USB Zet de foto op de USB stick onder de naam: “Schuupe vraag 9 [teamnr]’ 

Team bandiet

10

Grotestraat Henk en Trudy

NiksMari Jacobs
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10.5

10.6

10.9

10.10

10.7

10.8

Wat is het adres van het bovenstaande huis?

Wat voor winkel heeft hier vroeger in het pand 
gezeten?

Wat staat er in de ramen te lezen langs de deur op 
bovenstaande foto? (deze tekst hebben wij natuur-
lijk hier op de foto weggelaten ;-) ).

Welke straat is dit?

Naar wie is de straat vernoemd waar bovenstaand 
huis staat?

Wat is de naam van dit huis?

Vloetweg 41 5841 AS Oploo

Bakker

Ludolf / familie van Steenhuijs

Lucretia

Fam vd Bergh anno 2004 26A

Kerkstraat
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Wie kent het programma niet?
Een programma op de Nederlandse televisie waarbij de presentator elke aflevering moeders bezoekt die 
zich voor hun leeftijd over de top en vaak te sexy kleden. De dochters (soms vriendinnen, zussen of zoons) 
schamen zich voor het uiterlijk van hun moeder en willen via het programma graag een metamorfose voor 
hun moeder regelen.

Wij willen graag van jullie een voor en na foto a la “Hotter than my daughter”. Op de eerste foto willen 
we iemand zien die over de top en te sexy kleren aan heeft. Op de tweede foto zien we het resultaat van 
een prachtige metamorfose. Er moet na de metamorfose natuurlijk wel een verbetering zichtbaar zijn.

Hoe mooier de metamorfose des te meer punten kun je verdienen.

12.01 FOTO-OPDRACHT: "HOTTER THAN MY DAUGHTER"

Zet de foto's op de USB stick onder de naam: “Foto-opdracht voor/na [teamnr]’ 



OplooWesterbeek

20192019201920192019



WOP - Pagina 93 Extra opdrachten

13.01 FILM-OPDRACHT: "FLODDER"

Iedereen heeft Flodder vast wel eens gezien. De film Flodder is een satire op de Nederlandse welvaarts-
staat en de politieke correctheid. De naam Flodder heeft een dubbele betekenis. Enerzijds verwijst deze 
naar de erbarmelijke 'flodderige' staat van het huishouden, anderzijds naar de term 'losse flodder'. Net 
zoals een losse flodder maakt de familie een hoop kabaal maar is deze relatief onschuldig. Uiteindelijk 
zijn immers de werkelijke boosdoeners die over de schreef gaan personen van buiten de familie. Naast 
de films zijn er ook series van Flodder opgenomen. Deze zijn vandaag de dag nog steeds te zien op de 
Nederlandse televisie.

De opdracht die jullie krijgen gaat als volgt: Neem een scene op a la Flodder. Je mag zelf weten welke 
scene je na wilt spelen. Deze scene moet wel aan wat eisen voldoen:
• Hij mag niet langer zijn dan anderhalve minuut.
• We moeten eruit kunnen halen wie je nadoet van de originele personages.
• De originele scene moeten we kunnen herkennen en het moet een duidelijk verhaal zijn.
• Originaliteit wordt beloond.
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