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Kwizzut 2017 is mede mogelijk gemaakt door...

Hoofdsponsor:

Sponsoren:

Oploo www.autoschadejvdcruijs.nl

Kwizzut 2017 is mede mogelijk gemaakt door de Oude Heerlijkheid, het gemeentehuis en Café Dinges.
Tevens grote dank aan iedereen die Kwizzut op enigerlei wijze met zoveel enthousiasme heeft geholpen.

kopie
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Hoe werkt het?

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.
ABC
- 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
Nieuw dit jaar is de joker die de wegstreepcategorie komt vervangen. De wegstreepcategorie leidde
soms tot frustraties. Zeker bij mensen die de hele avond zaten te zweten op een categorie, waarna die
vervolgens doodleuk weggestreept werd. Speciaal voor deze “gefrustreerde” mensen (en de rest) dit jaar
dus 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 worden 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). Ook plak je, de in
de envelop bijgevoegde joker-sticker, op de betreffende categorie die jullie willen verdubbelen.
Let op: de joker kan niet voor de geheime opdracht en de extra opdrachten (filmposter, filmpje en voorgloeien) worden ingezet.
Geheime opdracht
De geheime opdracht mag dit jaar niet ontbreken! Dit is categorie 13. Ieder team moet voor deze geheime opdracht één teamlid naar het gemeentehuis sturen. Dit teamlid:
•	Moet exact om 21.00 uur aanwezig zijn in het gemeentehuis (te laat? Helaas jullie team krijgt 0 punten
voor deze opdracht).
• Komt alleen.
• Zorgt ervoor dat hij/zij het teamnummer en de teamnaam weet!
• Mag zijn/haar mobiele telefoon niet meenemen (ook geen tablet of ander device).
• Is verkleed als oranje supporter.
• Heeft een paspoort of ID en een Nederlandse vlag bij zich.
• Heeft een schrijfplankje, bord of stuk karton en een pen bij zich.
• Is rond 22.00 uur weer klaar met de opdracht.
We vertellen nu natuurlijk niet wat de geheime opdracht is.
Tip: ‘Je had het moeten/kunnen weten!’

Vervolg speluitleg op de volgende pagina.

kopie
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Hoe werkt het? (vervolg)

Vervolg speluitleg van de vorige pagina.
Hé, er zitten vreemde voorwerpen en 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 fatsoensnormen. 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 6 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 6 januari 2018 wordt de uitslag van Kwizzut 2017 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 2017 is te vinden in het reglement dat op de website www.kwizzut.nu
staat.
Noodnummer
Alleen in noodgevallen is de organisatie op 27 december 2017 tussen 18.00 uur en 23.30 uur bereikbaar op

06-23173641.
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Witte Gei ’t nog….?

Tijdens het ophalen van de boekjes waren er een aantal opvallende zaken in de zaal. Wij zijn benieuwd
“wa gullie d’r nog van wit”.
Toen jullie de boekjes hebben opgehaald bij de tafels hoorde je een liedje uit het mobieltje op tafel.
Noem de artiest/band en de titel van het liedje.

1A Liedje: We are the champions
1B

Artiest: Queen

Heb je gezien wat Chantal voor iets bijzonders in haar haren had? Heeft ze anders nooit.

2

(belachelijk) kerststukje met klem

Wat klopte er niet aan de outfit van de presentator?

3

Twee verschillende schoenen

Op de tafel, bij het uitdelen van de boekjes stond een klok. Op welk tijdstip stond deze klok stil?

4

10:10 uur

Op de tafels waar je de boekjes moest ophalen stond een schaaltje met een wel heel bijzondere lekkernij
voor de tijd van het jaar. Welke lekkernij heb je gezien?

5

pepernoten

Hoeveel personen van de organisatie waren boekjes aan het uitdelen?

6

4 personen

Met hoeveel party-poppers werd het startsein van de Kwizzut-avond gegeven?

7

4 partypoppers

Tijdens de presentatie werd de presentator door iemand van de organisatie aangesproken. Wie was dit?
Voornaam en achternaam.

8

Jos Zegers

De persoon die de presentator aan sprak had ook iets in zijn/haar hand. Wat was dat?

9

Een boedah beeld

Wie van de organisatie had geen kwizzut shirt aan.

10 Sjaak Cornelissen

kopie
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Als het putje bij paaltje komt…

Juul Baltussen maakt van de putdeksels die in de Stevensstraat in Westerbeek liggen nieuwe lantaarnpalen. De eerste 5 putdeksels die hij probeert om te smelten, mislukken. De overige putdeksels lukken wel.
Van elke putdeksel maakt hij precies één lantaarnpaal.
Van welke straat in Oploo kun je daarmee de verlichting vervangen?

1A Van Steenhuijsstraat, 16 lantaarnpalen.
1.02

de ballen / een golf van berekeningen

Piet is lid van de golfclub. Er is een prachtige partij ballen geleverd, met logo, voor de leden. De ballen
zitten los verpakt in 8 dozen van 80 golfballen per doos.
Helaas is er iets mis gegaan met het maken van de ballen. In één doos zitten valse golfballen die één gram
meer wegen dan de anderen. Omdat deze te zwaar zijn mogen ze volgens het reglement niet worden
gebruikt. In de andere 7 dozen zitten dus wél de goede ballen van 45 gram.
Piet heeft gelukkig de beschikking over een nauwkeurige weegschaal. Hoeveel keer moet Piet minstens
wegen om de doos met valse ballen eruit te halen?

2A 1 keer
De kleinst mogelijke reglementaire golfballen worden door Piet aangeboden aan de leden van de golfclub
in een cilindervormige verpakking. In deze ronde buis zitten vier golfballen boven elkaar en deze passen
exact in de cilinder. De dikte van de wanden van de cilinder zijn 1 millimeter. Piet wil een sticker op de
buitenkant van de cilinder plakken die qua breedte precies om de cilinder past. Na het plakken mogen de
uiteinden van de sticker elkaar dus nét raken. Wat is de breedte van deze sticker in millimeters? Afronden
op één decimaal.

2B

Breedte vd sticker is dus 44.67*PI = 140.3mm

Op de cilinder uit vraag 2B wordt boven en onder een deksel geplakt zodat de vier ballen in de hoogte
precies opgesloten zitten. Hoeveel kubieke centimeter lucht zit er dan bij de ballen ingesloten? We gaan
er bij deze vraag van uit dat de golfballen glad zijn; afronden op één decimaal.

2C 81.4 kubieke centimeter
1.03

drukwerk of werkdruk?

Voor de promotie van Kwizzut heeft de organisatie flyers laten drukken om uit te delen tijdens evenementen. Er is een order geplaatst van 2600 flyers bij de lokale drukker. De flyers hebben een A5 formaat en
zijn gemaakt van wat dikker 190 grams papier. Dit is het gewicht van het papier per vierkante meter. De
kosten voor het drukken zijn €0.02 per flyer en de drukker mag 10% meer leveren en factureren.
De verzendkosten bedragen €1.95 voor iedere kilo drukwerk (afgerond naar boven). Boven de 10 kilo
moet per kilo €0,15 extra worden betaald voor verzending.
De drukker drukt uiteindelijk 5% meer flyers en verstuurt deze. Een paar dagen later valt de factuur van
de drukker op de mat. Hoeveel kost het drukwerk?

3A Totaal €88,80
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de schijf van vijf

De Torens van Hanoi is een spel dat bestaat uit een plankje met daarop drie stokjes. Vanavond mogen jullie zelf zo’n plankje fabriceren, inclusief vijf bijbehorende schijven.
Bij aanvang van het spel is op een van de stokjes een kegelvormige toren geplaatst van schijven met een
gat in het midden. De schijven hebben verschillende diameters, in toenemende grootte. Ze zijn zo geplaatst dat de kleinste schijf bovenop en de grootste onderop ligt.
Het doel van het spel is om de complete toren van schijven te verplaatsen naar een ander stokje, waarbij
de volgende regels in acht genomen dienen te worden:
1. Er mag slechts 1 schijf tegelijk worden verplaatst.
2. Nooit mag een grotere schijf op een kleinere rusten.
Als je dit spel gemaakt hebt, film je de complete verplaatsing van de vijf schijven van het linker naar
het middelste stokje. Zorg dat duidelijk te zien is dat het filmen zich bij jouw groep heeft afgespeeld,
dat het verplaatsen volledig te zien is en op de juiste manier, volgens de regels van het spel, is uitgevoerd.

4A Zet het filmpje op de USB stick onder de naam: “Hanoi [teamnr]’
Hoeveel verplaatsingen heb je nodig om dit spel met 20 schijven uit te voeren?

4B

1.048.575 verplaatsingen

1.05

kom van dat dak af!

Frank wil graag het antwoord op vraag 5 van ‘Telt er mar nie op’ weten. Toevallig staat er op derde kerstdag in elk dorp dat meedoet iemand die het juiste antwoord weet. Hij gaat op het dak staan om ze goed
te kunnen horen. Dat is wel gevaarlijk, want het is tegen het vriespunt. Gelukkig is de lucht erg droog en
is het windstil.
Willem staat op het dak van de kerk van Westerbeek en roept het juiste antwoord naar Frank. Na 14,12
seconden hoort Frank het antwoord. Appie staat op het dak van de kerk in Oploo en roept ook. Na 7,93
seconden hoort Frank Appies antwoord. Op het dak van de kerk van Ledeacker staat Twan en roept ook
naar Frank. Die hoort dit na 7,73 seconden. Ook Jip staat op het dak van de kerk, maar dan in Sint Tunnis.
Frank hoort haar na 8,28 seconden.
Op welk dak staat Frank?

5A Het dak van de Schaapskooi van de boswachterij Sint Anthonis
1.06

MAGISCHE FONTEINEN

De colafontein, wie kent het niet? Welk gas komt hierbij vrij en is de oorzaak natuur- of scheikundig?

6A CO2, natuurkundig
Tijd om te experimenteren! Maak een zo groot of zo mooi mogelijke colafontein en film dit. Laat zien
hoe spectaculair dit kan zijn. Denk wel aan de veiligheidsregels en zet een veiligheidsbril op bij dit
experiment!

6B

Zet het filmpje op de USB-stick onder de naam: “COLAFONTEIN [teamnr]’
Vergelijken van filmpjes op aanleveren, grootte, schoonheid en originaliteit.

kopie
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Jut en Jul zitten op een wip en hebben eigenlijk niets zinnigs te doen. Uit verveling besluiten ze een cola
drinkwedstrijd te houden. Jut en Jul wegen precies even veel. Tijdens de wedstrijd hebben Jut en Jul de
benen aan de grond. Zowel Jut als Jul drinken 8 blikjes cola van gelijke inhoud en houden dit keurig binnen. Jut drinkt cola en Jul drinkt cola-light.
Na de wedstrijd zetten ze de wip in het midden en trekken ze beiden hun benen op. De wip heeft geen
wrijving om het draaipunt. Wat gebeurt er met de wip?

6C De wip gaat aan de kant van Jut naar beneden.
1.07

vogelvlucht

René, Jasper en Willem wonen precies even ver van het café in hun dorp, gemeten in vogelvlucht. Vincent
woont slechts op 1/3 van deze afstand van het café. Zijn huis staat precies tussen de huizen van René en
Jasper in. Jasper en Willem wonen precies tegenover elkaar, met in het midden tussen hun huizen het
café. De afstand tussen de huizen waar René en Willem wonen is precies 777,5 meter.
Hoe ver wonen René, Jasper en Willem van het café vandaan? (in meters, twee decimalen)

7A 1166,25 meter
Hoe groot is de afstand tussen René en Vincent? (in meters, twee decimalen)

7B

1099,55 meter

1.08

me tarzan, you jane

Tarzan staat voor een ravijn. Jane bevindt zich aan
de andere kant van het ravijn en wordt bedreigd
door een enge leeuw. Tarzan wil Jane redden!
Toevallig zwiert er een aap (ook bang van de
leeuw) aan een liaan vanaf de kant van Jane naar
Tarzan. Tarzan grijpt de liaan van de aap en zwiert
naar Jane.
De liaan zit vast aan een tak midden boven het
ravijn. Tarzan bindt de liaan om zijn middel en zet
zich niet af. Het duurt 2 seconden om naar Jane
te zwieren. Hoe lang is de liaan (vanaf de tak tot
Tarzan’s middel)? In hele centimeters.

8A 398 cm : =T^2/(2pi)^2*9.81 –> T = 4!
Tarzan heeft Jane gered! Tarzan en Jane maken zich uit de voeten… Ze komen weer bij een afgrond en
ook nu pakt Tarzan een liaan vast. Hij grijpt Jane en samen zwieren ze aan de lange liaan naar beneden.
Tarzan en Jane wegen samen 130 kg. Hoe groot is de voorwaartse snelheid van Tarzan als ze 12 meter
lager bij de grond aankomen? In hele kilometers per uur.

8B

Sqrt(2gh)*3.6 = 55 km/u
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logica

Vul bij elk van deze figuren in of de inhoud van het lege vak bij A, B, C of D staat.
Omcirkel het juiste antwoord.

9A1.

1.

Aa

1.
1.
1.

a
ba
a
Bb
cb
bc
d
Cc
dc
d
Dd

9C3. 3.

aA

3.

a
b
a
bB
ca
b
c
db
cC
d
c
d

3.
3.

9E5.

a
b

a

a
b
a
bB
ca
b
c
db
cC
d
c
d

2.
2.

dD

9D4. 4.
4.

b

4.
4.

c

5.

a
A

a

5.

a
b
a
Bb
ca
b
c
db
Cc
d
c
d
d
D

2.

d

d

5.

aA

c

dD

5.

9B2. 2.

b
c
d

aA
a
b
a
bB
ca
b
c
db
cC
d
c
d
dD

9F6. 6.

aA

6.

a
b
a
bB
ac
b
c
bd
c
C
d
c
d

6.
6.

dD

a
b
c
d

a
b
c
d

a
b
c
d
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stap voor stap

Stap 1: Neem een willekeurig getal van vier cijfers
(die niet allemaal gelijk zijn). Noem dat getal: X. Ga daarna naar stap 2.
Stap 2: Rangschik de cijfers van X van groot naar klein. Ga naar stap 3.
Stap 3: Rangschik de cijfers van X van klein naar groot. Ga naar stap 4.
Stap 4: Trek het getal uit stap 3 van het getal uit stap 2 af. Ga naar stap 5.
Stap 5: Noem het getal dat volgt uit stap 4: X. Ga naar stap 2.
Een voorbeeld van bovenstaand stappenplan:
Stap 1: Ik kies 8505. Dus X = 8505.
Stap 2: Rangschikken levert: 8550.
Stap 3: Rangschikken levert: 0558.
Stap 4: 8550 - 0558 = 7992.
Stap 5: Van nu geldt X = 7992.
Stap 2: Rangschikken levert: 9972.
En zo voort... Op een gegeven moment zal je zien dat X niet meer verandert.
Wat dat betreft hebben we twee vragen voor je.
Welk viercijferig getal X vind je uiteindelijk ongeacht het getal waarmee
je begint in stap 1?

10A 6174
Het getal is vernoemd naar een wiskundige, wat is zijn naam?

10B Kaprekar
Er zijn verschillende manieren om getallen weer te geven, zoals binair en hexadecimaal. Wat moet er op
de plaats van het vraag teken staan?
4550247686910 = ?36

10C KWIZZUT

kopie

Schuupe

Pagina 11
2.01

als paddestoelen uit de grond

Ken je ze nog, de ANWB paddenstoelen? Ze verdwijnen uit ons landschap en worden vevangen door het
fietsknooppuntennetwerk. Zo komt er ook een einde aan de ANWB Eendaagse Fietsrondjes die o.a. middels de paddenstoelen werden aangeduid.....
Zoek de paddenstoel van nevenstaande foto
en zoek uit:
Hoeveel meter moet ik fietsen als ik vanaf dit punt
naar Oploo fiets?

1A

1500m staat 1,5 km op de paal

Hoeveel meter moet ik fietsen als ik vanaf dit punt
naar Westerbeek fiets?

1B

1500m staat 1,5 km op de paal

2.02

carspotten

In welke straat kan ik deze auto vinden?

2A

Stevenstraat

Wat is het kenteken van deze auto?

2B

01-ZU-22

2.03

in de verdediging

Oorspronkelijk was een kazemat een militair gebouw, dat als actief verdedigingswerk in gebruik
was. Later werden alle overdekte ruimtes kazematten genoemd. Kazematten worden zowel voor
verdediging gebruikt als voor het bewaren van
voorraden munitie en eten. In oorlogstijd dienen ze
tevens als woonruimte voor de militairen.
Waar is deze Kazemat te vinden (A) en wat staat er
op het Ijzeren deurtje linksonder op de foto (B)?

3A

Peelkanaal.

3B

Kazematten Peelraamstelling, Oorlogsmonument en winterverblijfplaats voor vleermuizen, anno
2006.
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rara waar ben ik

Welk cijfer hoort er in het witte rondje te staan?

4A

34

2.05

oost west thuis best

Waar kan ik dit kunstwerk vinden?

5A

Kasteelgracht, Oploo

Wat stellen deze beelden voor?

5B

De Kasteel vrouwen

Wat zijn de namen van deze personen?

5C

Lucretia, Genoveva, Amalia.

Door wie is dit gemaakt?

5D

M vd Steeg- van Kemenade (Marleen)

2.06

topografie

Waar kan ik dit deel van het bordje vinden?

6A

Peelkanaal

Waar bevind u zich hier volgens het bordje?

6B

Een van de oudst bekendste landsgrens

van Nederland.
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ontdek je plekje

Waar kan ik deze kaart vinden?

7A

Driehoek

Wat lag hier in westelijke richting?

7B

Het Peelgebied

Wat klopt hier niet?

7C

Op de kaart staat dat de kaart van 1811 is.

op het bordje erlangs staat 1837

2.08

wat klopt niet

Waar is deze foto gemaakt?

8A

Cafe Dinges

Wat klopt hier niet?

8B

De lijst om de deur zit er niet op

2.09

GPS coördinaten

Ga naar de volgende GPS coördinaten:
51.582496, 5.863641
Wat staat er hier met grote letters op?

9A

T Parochie huis
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let’s take a selfie



Wat voor embleem staat er hier afgebeeld?

10A Tussteker
Maak een selfie op de aangegeven plaats.

10B Zet de selfie op de USB stick onder de naam: “SchuupeVraag10b [teamnr]’
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ABC

Voetbalvrouwen

Waar is een voetballer zonder zijn vrouw? Onderstaand zien jullie de ogen van 10 prachtige voetbalvrouwen. Weten jullie bij welke (oud)voetballer ze horen? Schrijf de voor- en achternaam van de voetballer bij
de juiste foto.

1A

Lionel Messi

1B

Arjen Robben

1C

Robin van Persie

1D

Daley Blind

1E

Rafael van der Vaart

1F

Dirk Kuyt / Dirk Kuijt (beide goed)

1G

Patrick Kluivert

1H

Gerard Piqué

1I

David Beckham

1J

Wesley Sneijder
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Eenmaal, andermaal ……….!

Wie biedt er meer? Weten jullie wat er geboden
wordt? Noteer je antwoord in het daarvoor bestemde vak.

Met welk biedverloop klopt de hand?

Wat is uw handpatroon?

A De linker
B De middelste
C De rechter

A
B
C
D

2A

B (de middelste)

Éénkleurenspel
Tweekleurenspel
Driekleurenspel
SA verdeling

2B

D (SA verdeling)
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Wat bied je?

Wat bied je?

2C

2D

2 SA

Zuid speelt 4♠. West start ♦H en de slag neem je
met ♦A. Welke kleur moet je vervolgens spelen?
A Schoppen
C Ruiten

2E

B
D

B. (harten)

Harten
Klaveren

3 SA

Zuid speelt 4♠ met als uitkomst ♦V. U neemt ♦A,
haalt met ♠A en ♠V de troeven weg bij OW en
speelt dan ♥H, ♥2 naar ♥A en ♥V. Welke kaart
speelt u bij in Zuid op ♥V?
A ♠3

2F

B

♦2

C

♣8

C. (klaveren 8)
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ABC

Tatoeages

Veel sporters hebben tatoeages. Ze ontbloten graag hun lijf om ze aan iedereen te laten zien. Van welke
bekende sporters zien we hieronder de tatoeages?

3A

3C

3B

3D

3E

3A Conor McGregor
3B Tom Boonen
3C Zlatan Ibrahimović
3D Kjeld Nuis
3E Heather Richardson (-Bergsma)

kopie

Pumps en penalty’s

Pagina 19
3.04

Zin een spelletje?

Al die sporters houden wel van een spelletje. Zodra er een wedstrijdelement aan te pas komt worden ze
fanatiek. Zouden ze ook nog weten welke kinderspellen/bordspellen hieronder afgebeeld zijn? Noteer de
naam van elk spel.

4A

Stratego

4B

Dr. Bibber

4C

Pirates of the Caribbean

4D

Ik hou van Holland

4E

Levensweg

4F

Mikado
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4G

4I

Fortune

4H

Party en Co

Stef Stuntpiloot

4J

Shogun

3.05

Geluiden

Wat een geluiden in de sport en onder bekende mensen. Is het niet een balletje dat tegen een goed gespannen tennisracket aan komt, dan is het wel het gejuich na het maken van een punt. Om dan maar niet
te zwijgen over de vele interviews die sporters en andere bekende mensen moeten geven. Op de USBstick staan, onder het kopje “Geluiden”, tien verschillende fragmenten. De eerste vijf hebben te maken
met sport. Noteer de juiste sport of de juiste sporter.

5A Schaatsen / ijshockey
5B

Celeste Plak / volleybal

5C Marianne Vos / wielrennen
5D Tom Dumoulin / wielrennen
5E

Skateboarden
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De volgende vijf fragmenten zijn intro’s van televisieseries. Noteer de naam van de televisieserie.

5F

Catweazle

5G Polly
5H Dallas
5I

Niels Holgersson

5J

David de Kabouter

3.06

cruijffiaans

Op 24 maart 2016 overleed één van de beste voetballers van de wereld: Johan Cruijff. Natuurlijk mag deze icoon niet ontbreken in deze
categorie. Een van zijn spreuken is ook van toepassing op deze quiz:
“Voordat ik een fout maak, maak ik hem niet.”
Tegen welk team speelde Johan Cruijff zijn eerste minuten in Ajax 1?
ABC

6A Helmondia ’55

Wat was volgens Johan Cruijff zelf (boek: Johan Cruijff mijn verhaal) de reden dat hij niet mee ging naar
het WK van 1978?

6B

19-09-1977 werd de familie Cruijff overvallen. Dit had teveel impact op het gezin Cruijff en
dus besloot Johan Cruijff niet mee te gaan naar het WK van 1978.

Met welke twee internationals ging Johan Cruijff naar de Carnaval in Brabant?

6C Willy van der Kuijlen en Wim Suurbier
 ie zijn voor Cruijff (boek: Johan Cruijff mijn verhaal) de twee belangrijkste trainers uit zijn voetbalcarriW
ère?

6D Janny van der Veen en Rinus Michels
Nummer 14 en Cruijff zijn onafscheidelijk. Welke Nederlandse eredivisieclub wordt er in de eerste zin van
hoofdstuk 14 (boek: Johan Cruijff mijn verhaal) genoemd.

6E

Feyenoord
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roddel en achterklap

Dat er geroddeld wordt over sportend Nederland is algemeen bekend. Weet u welk woord er ingevuld
moet worden op de lege plaatsen van de roddelbladen? Noteer het juiste woord in het daarvoor bestemde vakje.

7A

smoking

7B

gestoord

7C

liefdespijlen

7D

Zorgzame

7E

rasoptimist
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3.08

uit de oude doos.

Herkennen jullie deze nog………
Schrijf de namen op van onderstaande personen.

8A Bovenste rij van links naar rechts:
Hennie van der Cruijs, Francien Veldpaus, Jose Vloet (Peters), Marijke Lemmen en Antionette Weerts

8B

Onderste rij van links naar rechts:

Rieky van de Weijer, Bep Toonen, Hetty Hubers (Lenkens) en Gerdie Jans-Rat
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3.09

ABC

Vriendengroepen

Welke tekst moet er staan op de plaats van:		
(A)
Nummer 1:
(B)
Nummer 2:
(C)
Nummer 3:

9A

jonge en derre

ABC

9B

SB Kiele

ABC

9C

Oploo

ABC

Waar komt de naam van vriendenclub “De Cobussenclub” vandaan?

9D Heeft te maken met Jo en Jaan Bardoel. Jaan werd Cobussen Jaan genoemd.
Waar stond deze afkorting ook al weer voor: HLBEGZDEI

9E

het leukste bij elkaar geraapte zooitje dat er is

Waar komt de naam van de Westerbeekse vriendenclub “Balleclub” vandaan?

9F

Carnaval '80-'81 rondje -> alle balle verzamele
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ABC

Hoogheden

Wie is deze Prins op nevenstaande foto?

10A Fons Ansems

In welk jaar was hij Prins van het Tusriek?

10B 1981

Uit welke personen bestaat dit boerenbruidspaar?

10C Wim en Sjaan Voesten

Wie was er in hetzelfde jaar het Prinsenpaar van
het Tusriek?

10D Rene en Ilse Bergmans

Geef de namen van de 3 personen op de foto hiernaast van links naar rechts:

10E vlnr: Thea Sonnemans-Vloet;
Annie Vloet-Teunissen en Henk van Schijndel
Waar zijn deze mensen afgelopen jaar bekend door
geworden?

10F Openluchtspel: Rômfabriek
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Wie zijn het Prinsenpaar op nevenstaande foto?

10G Toon en Anja van de Ven-Daverveld

Wie waren er in hetzelfde jaar boerenbruidspaar
van het Spurriebuukenriek?

10H Jos en Bernadet Verschuren

Uit welke personen bestaat dit boerenbruidspaar?

10I

Piet en Ans van de Hoven

Wie waren er in hetzelfde jaar het Prinsenpaar van
het Spurriebuukenriek?

10J Joost en Rita Bongers

Wan herrie
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Gaten in het geheugen!

Waar blijft de tijd? De tachtiger jaren... het decennium van de foute muziek. De combinatie van foute muziek en goede film bleek goud waard! Nooit stonden er zoveel soundtracks of singles uit films en series in
de top veertig. Maar hebben we alles goed onthouden? De schrijver van onderstaand stukje in ieder geval
niet... Op de plaats van ieder puntje past een missende letter! Maak het stukje weer compleet door de
titels aan te vullen. Voor iedere titel of artiest die geraden wordt verdien je één punt!
In de jaren 80 van de vorige eeuw waren soundtracks erg populair in de popmuziek. Terwijl albums met
muziek uit P...le ...n(A), B...rly ....s Cop(B) en M...i ....(C) de eerste plaats bereikten stond er ook zeven
singles uit films of series op de eerste plaats. Dit waren; “Dont’ ... ...get ..... ..”(D), uit the B.......t ...b(E),
“ A .... .. . .ill”(F) uit de gelijknamige film door .u... .u...(G), “the power of love” door Huey Lewis and the
News (back to the future), “theme from Miami Vice” door Jan Hammer, “S....ate ....s”(H) door P... ......ns(I)
en “S.. y.. s.. ..e”(J) uit de film White Nights.

1A Purple Rain

1B Beverly hills Cop

1C Miami Vice

1D Dont’ you forget about me

1E The Breakfast club

1F A view to a kill

1G Duran Duran

1H seperate Lives

1I Phil Collins

1J Say you say me

4.02

Rare vogel

Voor de oorspong van dit bijzondere instrument
moeten we mogelijk duizenden jaren terug in de
tijd. Maar niet alleen de ouderdom maakt dit instrument bijzonder. Het uiterlijk van dit voorwerp heeft
volgens de makers van deze vraag meer weg van
een prehistorische vogel dan van een muziekinstrument. Aangezien we ons bevinden in de categorie
muziek, luidt de vraag;
2a.		
Hoe heet dit bijzondere instrument?
2b.	Waardoor verwierf het eind jaren 90 enige
bekendheid?

2A Ocarina
2B

Computerspel, The Legend of Zelda: Ocarina of Time
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Muziek zou niet hetzelfde zijn zonder....

Alexander de Grote en zijn legers hadden een goed jaar in 385 voor Christus. Hij veroverde zo’n beetje
het hele Midden-Oosten en nam, zodra hij de kans schoon zag, interessante spulletjes mee. Voor thuis
of om te verhandelen in de verschillende gebieden die hij aandeed. Soms nam hij ook voorwerpen mee
omdat hij het gewoon een leuk voorwerp vond. Eén van deze voorwerpen bracht hij mee naar het oude
Griekenland. Het voorwerp viel ook daar in goede smaak en werd ontwikkeld tot iets wat tegenwoordig
niet meer weg te denken is uit de muziek.
A. Wel voorwerp was dat?
B. Hoe heet de modernere afgeleide daarvan?

3A Citer
3B

Gitaar

4.04

Sing us a song you’re the piano man.

ABC

Niets is zo gezellig als een pianoman op een feestje! Zoek in je groep een artiest, zet hem/ haar achter
een piano (of iets wat daarop lijkt) en ontdek welke melodieën er achter onderstaande bladmuziek verscholen gaan.

4A LMFAO - Party Rock Anthem

4B

P!nk - What About Us
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Samen huiswerk maken

Bij wie heeft de huiswerktafel er nooit uitgezien als op onderstaande foto? Het is niet voor niets dat het
idee om “samen huiswerk te maken” niet door alle ouders en leerkrachten goed ontvangen wordt......
Welke tien albums liggen er hier in plaats van studieboeken op tafel? Je verdiend een punt voor ieder
geraden album (uitvoerend artiest en naam album!)

1

Rod Stewart, Atlantic Crossing

2

Simon and Garfunkel, Bridge over troubled water

3

Kate Bush, The kick inside

4

Rod Stewart, Every picture tells a story

5

The Beatles, Abbey Road

6

ABBA, The album

7

Santana, Abraxas

8

Santana, Moonflower

9

Jimmy Hendrix, Band of Gypsys

10 ZZ Top, Eliminator
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Wat draag je uit?

Het dragen van een shirt met je favoriete band of artiest zegt niet alleen iets over je muzieksmaak. Het
zegt vaak iets over je “way of life” en over waar je voor staat! Met andere woorden; wat draag je uit?
Hieronder tien afbeeldingen van T-shirts met daarop bekende artiesten/bands.
Iedere artiest die je goed hebt, levert een punt op.

6A

6B

6C

6D

6E

6F

6G

6H

6D Def-Leppard
6E Joy Division
6F N.K.O.T.B. (New Kids On The Block)
6G Rammstein
6I

6J

6H The Misfits

6A Aerosmith

6I The Who

6B Bon Jovi

6J Golden Earring

6C Britney Spears
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Twee keer een meesterwerk!

In het toneelstuk “In de schaduw van de Rômfabriek” dat recent is opgevoerd door toneelgroepen uit
Westerbeek, Ledeacker en Oploo was, naast prachtig toneelspel, ook schitterende muziek te horen.
Muziek die ook gebruikt werd in een ander oorlogsdrama dat deels in onze regio (Brabant) afspeelt. Welk
tiendelig oorlogsdrama (A) wordt hier bedoeld en welke componist (B) maakte deze muziek?

7A Band of Brothers
7B

Michael Kamen

4.08

CASSETTEBANDJES

In de envelop, die jullie ontvangen hebben, bevindt zich een cassettebandje. Zoek een cassettespeler waarop je de audio die op het cassettebandje staat kunt afspelen. Er staan 10 intro’s op in “een
andere versie”. Schrijf de originele artiest en titel van het liedje op bij het juiste getal.
Stop het cassettebandje na afloop weer in de envelop en lever deze samen met de andere spullen
weer in.

1

Luis Fonsi - Despacito

2

Moby - Porcelain

3

Linkin Park - Breaking the Habit

4

DJ Snake, Lil Jon - Turn Down for what

5

Boston – More than a feeling

6

Led Zeppelin – Immigrant Song

7

Prince – When Doves Cry

8

Puddle of Mud – She Hates Me

9

Peter Gabriel – Solsbury Hill

10 Metallica – Master of Puppets
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Beter goed gejat dan slecht bedacht?

Volgens het Guinness Book of Records is Yesterday van The Beatles meer dan 1600
keer gecoverd. Het origineel komt uit 1965. Een aantal van de bekendste covers
van het nummer zijn van Joan Baez, Liberace, Sinatra, Elvis, Daffy Duck, En Vogue
en Boyz II Men. Stem om 21:30 uur af op Radio Omroep Land van Cuijk. We laten
dan het nummer Yesterday horen. Echter, elke zin wordt gezongen door een andere
artiest. Vul achter elke zin de artiestennaam in. Om het niet al te moeilijk te maken
vind je hieronder een lijst met de artiesten in willekeurige volgorde .
Aretha Franklin

Elvis Presley

Marvin Gaye

Susan Rafey

Bob Dylan

Frank Sinatra

Rage

The Beatles

Chef’Special

Kate Perry

Ray Charles

The Supremes

Donny Hathaway

Knut Kiesewetter

Shirley Bassey

Tom Jones

Yesterday, all my troubles seemed so far away

Ray Charles

Now it looks as though they’re here to stay

Frank Sinatra

Oh, I believe in yesterday

Elvis Presley

Suddenly, I’m not half the girl that I used to be

Aretha Franklin

There’s a shadow hanging over me

Bob Dylan

Oh, yesterday came all to suddenly

Marvin Gaye

Why she had to go I don’t know, she would not say Tom Jones
I said something wrong, now I long for yesterday

The Supremes

Yesterday, love was such an easy game to play

Donny Hathaway

Now I need a place to hide away

Shirley Bassey

Oh, I believe in yesterday

Susan Rafey

Why he had to go I don’t know, he wouldn’t say

Kate Perry

I said something wrong, now I long for yesterday

Chef’Special

Yesterday, love was such an easy game to play

Rage

Now I need a place to hide away

Knut Kiesewetter

Oh, I believe in yesterday, mmmm

The Beatles
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Music Maestrooooooooooo!

Op zaterdag 13 mei 2017 zijn vier ‘bekende’ inwoners van Oploo met elkaar de strijd aangegaan om
de titel ‘Maestro van Plo' te verdienen. De strijd is uiteindelijk gewonnen door Aukje Weerts. Hieronder
“twee” foto’s van deze gezellige avond! Of twee? Het is er eigenlijk eentje, maar toch zijn ze niet hetzelfde. Zoek de tien verschillen! Zet duidelijk een rondje op één van de afbeeldingen op de plaats van het
verschil. Let op dat je het rondje niet te groot maakt, alleen het verschil mag binnen de cirkel vallen!
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Wie ben ik

Aantrekkelijke dokters, dramatische werkdagen, spoedsituaties, en hier en daar ’n Happy End!
Was het leven in een ziekenhuis altijd maar zo meeslepend.
Wie kent onderstaande personen en series?
Benoem per foto:
- Naam acteur / actrice (A)
- Naam personage (B)
- Uit welke serie (C)

A

Sherry Stringfield

B

Dr. Susan Lewis

C

E.R.

A

Sandra Oh

B

Cristina Yang

C

Grey’s Anatomy

A

Taye Diggs

B

Dr. Sam Bennett

C

Private Practice

A

Liza Messing

B

Anja Winter

C

Medisch Centrum West

A

Peter S Jacobson

B

Dr. Chris Taub

C

House
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Hmm, lekker……..

Wisten jullie dat er heel veel gezond en ongezond te eten is in Westerbeek en Oploo….
Genietend van al deze onderstaande gerechten op 30-09-2017 in verschillende Horeca gelegenheden
kwamen wij uiteindelijk tot deze betaling!
Kassabon:
Omelet “Dinges” x Boerenfriet La Marmotte x Pistolet La Marmotte x Schnitzel “Dinges” met friet
					= te betalen € ……………………….?

2A € 7,00 x 3,50 x € 4,75 x 12 = 1396,50
5.03

Klusjesman

De gezondheidszorg is continu in ontwikkeling. Hieronder staan een aantal hulpmiddelen/behandelingen
afgebeeld. Geef bij onderstaande afbeeldingen aan, wat het is (A), wie de uitvinder is (B) en in welk jaartal
het is uitgevonden (C).

A

Vasculaire stent / Dotteren

B

Julio Palmaz / Carles Dotter

C

1985 t/m 1988 / '63-'64

A

Ademtester

B

Robert Borkenstein

C

1954
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A

Radiotherapie

B

Rontgen en Becquerel

C

1895 / 1896

5.04

A

Elektrisch hoorapparaat

B

Dr. Miller Reese Hutchison

C

1898

Aandoeningen en ziektes

Hieronder zie je een aantal aandoeningen en ziektes beschreven. Welke symptomen zijn gerelateerd aan
welke aandoening of ziekte?
Jeuk, donkere plekken in het gezicht, spinvormige bloedvaatjes op borst en bovenarm, misselijkheid en
braken, het geel zien van huid en oogwit, borstvorming en impotentie bij mannen.

4A Levercirrose
Maagklachten en verlies van eetlust, koude rillingen gepaard met transpiratie, eerst lokale infectie, daarna
haaruitval, hoge vermoeidheid, overgevoeligheid voor licht, koorts, pijnlijke keel.

4B

Ziekte van Lyme

Algehele malaise, diarree, na 5 dagen vlekvorming op huid, overgeven, zware hoofdpijn, pijnscheuten,
ontstekingen over het hele lijf maar met name in het digestive tract, hartspier, koorts, verslechtering met
bloedstollingen, orgaanfalen en shock.

4C Ebola
Vermagering en/of groeiachterstand. Dunne ontlasting of diarree, star bindweefsel, daarnaast eventuele
fistels, gewrichtspijn, ontstekingen.

4D Ziekte van Crohn
Of blaasjes op de huid waarna een zwarte korst ontstaat met littekenvorming, of kortademigheid met
opgave van bloed.

4E

Miltvuur / Antrax
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Ontsteking van de gewrichten, roodheid in wangen en gezicht, ontsteking van de bloedvaten, verminderde bloedstroom naar de extremiteiten, haarverlies.

4F

Lupus, E.L.S. of S.L.E.

Vermijdingsgedrag, decorumverlies, geheugenverlies, faalangst.

4G Korsakov
Troebel glasvocht, het zien van vlekken.

4H Netvliesloslating, Ablatio Retnea, mouces volantes
Extreme moeheid, misselijkheid of braken, voor vrouwen pijn in bovenbuik, tussen schouderbladen, duizeligheid, pijn op de borst met uitstralen naar bovenarm, hals, kaak of rug.

4I

Hartinfarct, Myocardinfarct, Angina Pectoris

Mannen: moeizaam plassen, pijn of branderig gevoel bij plassen, waterige of geelgroene afscheiding uit
urinebuis. Vrouwen: meer vaginale afscheiding, bloedverlies na seksueel contact, pijnlijk of branderig
gevoel bij plassen.

4J

Chlamidia

5.05

Lekker scherp

Wist je dat specerijen en kruiden meer in hun mars hebben dan alleen de smaak te verrijken? Het eten
van dit goed kan je helpen om je lichaam gezond te houden en ziektes te voorkomen. In deze opdracht is
het de bedoeling om te proeven welk kruid/ specerij het zakje bevat. Daarnaast is het de bedoeling om te
achterhalen welke uitspraak bij welk specerij/ kruid past.
Uitspraken:
1.	In de middeleeuwen werd het tegen de pest gebruikt. Dit kruid helpt namelijk bij het voorkomen van
Salie
Alzheimer en er zijn aanwijzingen dat het de bloeddruk kan verlagen.
2.	Het heeft een positieve invloed op angstaanvallen en slapeloosheid. Het bevordert de spijsvertering,
vermindert winderigheid en verlicht migraine. Het heeft een genezend karakter op artritis, reuma en
vochtopeenhopingen. Het werkt als een natuurlijk antibioticum.
Koreander/ Ketoembar
3.	Het kan de pijn en zwellingen bij artritis verminderen en het risico op Alzheimer verkleinen. Ook zijn er
Kurkuma
aanwijzingen dat het een remmende werking heeft op kankercellen.

5A Naam kruid/specerij:							
Kurkuma							3
Uitspraak:
5B

Naam kruid/specerij:							
Koreander/ Ketoembar						2
Uitspraak:

5C Naam kruid/specerij:							
Salie								1
Uitspraak:
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Uniek

Iedereen is anders, toch zijn we allemaal opgebouwd uit dezelfde onderdelen. De mens is opgebouwd
uit miljarden cellen. Cellen vormen weefsel. Organen zijn opgebouwd uit verschillende weefsels. En in
orgaanstelsels werken organen samen. Al die dingen samen vormen een organisme.
Benoem de onderstaande organen (A t/m F) en zet ze in de juiste volgorde van oplopend gewicht (G).
Begin met de minst zware.

6A

Eierstok 2,5 tot 7,5 gram

6B

Huid 10886 gram

6C

Galblaas 65 gram

6D

Hersenen 1200 to 1400 gram

6E

Hart 315 gram

6F

Prostaat 20 gram

6G A - F - C - E - D - B (eierstok - prostaat - galblaas - hart - hersenen - huid)
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Dat is zuur

Er is een essentieel aminozuur dat een trigger vormt voor spieropbouw (dit aminozuur begint met een
l…). Dit aminozuur komt voor in verschillende eiwitbronnen. Welk van de onderstaande eiwitbronnen
bevat het meeste van dit aminozuur (uitgedrukt in mg/g eiwit) (A)?
A
B
C
D

Melk
Wei
Caseïne
Eieren

7A

B (Wei)

Hoeveel l… zit er in (uitgedrukt in mg/g eiwit) (B)?

7B

mg/g eiwit

129

5.08

Proost

Bier is de oudst bekende alcoholische drank. Met slechts 4 natuurlijke ingrediënten kunnen duizenden verschillende bieren gebrouwen worden. Verschillende benaderingen van het brouwproces leiden tot variatie
in bieren en biersoorten. Getuige het grote aantal biersoorten is bij het brouwen van bier veel mogelijk,
maar het basisproces blijft steeds hetzelfde. Hieronder staat een afbeelding van de ingrediënten van bier.
Zet de juiste ingrediëntnaam bij het juiste vakje.

8A
8B
8C
8D
8E
8F

8A Tarwe mout

8B Gerste mout

8C Choco mout 900

8D Roost mout

8E Rogge

8F Haver
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vezelrijk

Welke fruitteler/kweker in Oploo/Westerbeek teelt een product met daaraan een vrucht met de meeste
vezels per 100 gram?

9A Bosbes / blauwe bosbes - Theo Arts
Welke fruitkwekerijen/telers zijn er in Oploo/Westerbeek?

9B - Boomkwekerij Marcel vd Oever (oa appelbomen)
-

Bosbes/blauwe bessen Theo Arts (teler)

-

Westerbeek kwekerijen (aardbei/framboos/bramen)

-

van Gennip

5.10

SPORTEN IS GEZOND

Herken jij nevenstaand persoon?
Wie is dit?

10A Jeffrey Herlings
Welke sport beoefent hij?

10B Motercrossen

Van welke vereniging is nevenstaand stukje logo?

10C Excellent

Nevenstaande foto staat op de website van een
sportvereniging uit de gemeente, welke sportvereniging?

10D Hengelsportvereniging St.Anthonis
/ HSV St. Anthonis
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Klinkt als

Deze twee plaatsen in Brabant liggen beide aan het water (vernoemd in een Waterschap). De twee
dorpen hebben beide meer dan 10.000 inwoners en liggen ten oosten van Tilburg. Deze plaatsen hebben
diverse overeenkomsten. Welke twee plaatsen bedoelen wij?
ABC

1A Boxmeer en Boxtel

Een jaarlijks terugkerende gebeurtenis (al enkele eeuwen) vindt in beide dorpen plaats. Welke gebeurtenis bedoelen wij hier?

1B

ABC

Heilige Bloed processie

Noem de datum waarop deze gebeurtenis in 2018 plaats gaat vinden in beide plaatsen.

1C Boxmeer 3 juni 2018
1D Boxtel 27 mei 2018
6.02

ABC

“Heilige Huisjes”

In vele durpkes is de kerk het middelpunt. In welke durpkes staan onderstaande “Heilige Huisjes”.
Om het niet te moeilijk te maken: deze “Heilige Huisjes” staan in een
straal van maximaal 30 km van Oploo/Sint Anthonis.

2A

Huize Padua

2B

De Mortel

2C

Rijkevoort

kopie
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2E
2D

2H

2F

Smakt

2G

Holthees

Geijsteren

Ysselsteyn

Wilbertoord

6.03

2I

2J

Afferden

Sint Agatha

ABC

Husselpot

Welke Brabantse plaatsen vormen deze letters:
HETBOER GRAAL

3A

Baarle Hertog

MELKEREN-SAS

3B

Maren-Kessel

WEBCHOES

3C

Weebosch

MELDINREM

3D

Drimmelen

HETLARSEN

3E

Halsteren

kopie
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6.04

ABC

Vogelvluchtperspectief

Moi durpkes van boven bekeken. Welke durpkes zijn dit?
Deze “durpkes” staan in een straal van maximaal 30 km van Oploo/Sint Anthonis.

4A

Mill

4B

Gennep

4C

Vredepeel

4D

Vierlingsbeek

4E

Bakel

kopie
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6.05

ABC

Waarheen leidt de weg ………..

Een merkwaardige combinatie van plaatsen, maar in welke plaats staat deze wegwijzer eigenlijk?

5A

Sint Anthonis

Het aantal kilometers is men vergeten op het bord te
plaatsen. In welke plaats staat dit bord. (Dus ook zonder
de kilometers).

5B

Sambeek

In welke plaats staat deze wegwijzer? Dit is ook de naam van
de plaats op het bovenste bord
van deze wegwijzer.

5C

Deurne

In welke plaats kun je deze wegwijzer vinden?

5D

Eersel

In welke plaats staat deze wegwijzer?

5E

Eersel

kopie
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6.06

ABC

Klinkt bekend

Er volgt een omschrijving van een dorp / stadje in Brabant, noem de plaats.
Oude vestingstad aan het Volkerak.

6A Willemstad
Dit dorp heeft een kopie van een kerk in Rome e.o.

6B

Ouden Bosch

Dit dorp aan de Maas was Duits grondgebied en is in 1803 bij Brabant gekomen.

6C Oeffelt
6.07

Groeten uit, grussen aus, greetings from

7A

Uffenheim

7B

Boxmeer (maasziekenhuis)

7C

Canterbury

7D

Reek

kopie
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7E

6.08

Oxford

ABC

Waar is (was ) dit ook alweer

Dit zijn enkele oude ansichtkaarten uit Westerbeek en Oploo, noem de straat waar deze ansichtkaart van
is.

8A

Broekstraat

8B

Grotestraat

8C

Rondveld

8D

Loonseweg

kopie
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6.09

Het schitterende plein

ABC

Welke plaatsnaam en hoeveel
kilometer moet er staan op plek
A?

9A

Stevensbeek 3

Welke plaatsnaam en hoeveel kilometer moet er staan op plek B?

9B

Westerbeek 2

Hoeveel meter (marge van 10
meter) staan deze 2 wegwijzerpalen (foto A + foto B) hemelsbreed uit elkaar?

9C

185 meter

(dus 175 t/m 195 meter goed tellen)

6.10

Nou, nou wat een mooi durpke!

Wat voor borden zijn er dit jaar in Ledeacker, Sint Anthonis en Oploo ontvreemd?

10A Komborden
Aan het eind van de 80 jarige oorlog heeft er een bloedige afrekening plaats gevonden in het moeras
nabij Sint Anthonis en Oploo. Noem 1 naam van de slachtoffers.

10B Jan Jan Hegmans

kopie
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7.01

een vêrreke anzette

Varkensvlees wordt veel gegeten. Het is redelijk goedkoop en vrijwel altijd mals. Ook is varkensvlees snel
te bereiden, het is snel gaar. Het vlees is wit-roze van kleur en heeft een zoetige geur en smaak.
Onze slager is creatief geweest en heeft het varken in vakjes verdeeld, weet jij van deze vier stukken varkensvlees, waar deze bij het varken vandaan komen?
1. Varkensschnitzel
2. Varkenslap
3. Haaskarbonade
4. Speklap
Zet de betreffende nummers in het juiste vakje van het varken.

3

4

7.02

2

1

waarheid als een koe

Een koe is een vrouwelijk rund en als moederdier een belangrijke producent van melk. Een melkkoe geeft
in een lactatieperiode tussen de 5 en 35 liter melk per dag: gemiddeld 20 liter melk per dag.
Als vier koeien in vier dagen tijd tachtig liter melk geven, hoeveel melk geven acht koeien dan in acht
dagen tijd?

2A 320 liter

kopie
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7.03

woorden raden

's Avonds bij het haardvuur zit de boer met zijn vrouw een spelletje te doen. Hij geeft een omschrijving
en zijn vrouw moet raden wat hij bedoelt. Weet jij aan de hand van onderstaande beschrijvingen wat het
antwoord is op de volgende raadsels?
Een giftige plant die ongeveer 120 centimeter groot kan worden. Hij bloeit van juni tot oktober. Deze
plant kan niet blaffen, ondanks dat dit zijn naam wel doet vermoeden.

3A Hondspeterselie
Een bloem die enerzijds geldt als symbool voor vruchtbaarheid en anderzijds wordt gebruikt om huidjeuk
en eczeem te voorkomen. In het Engels heet deze bloem hetzelfde als een beroemde eend.

3B

Madelief (Daisy)

7.04

in de schaduw van de rômfabriek

Het onderstaande nummer is van een van de acteurs van het openluchtspel "In de schaduw van de Rôm
fabriek".

06-41110713
Wie is deze acteur?

4A

Dick van Goch

Welke rol vertolkte hij of zij?

4B

Sjef van Hoogstraten

Wie was zijn of haar tegenspeler?

4C

Ilona van Daal

Welke rol vertolkte de tegenspeler?

4D

Nella van Hoogstraten

Op welk adres woont het antwoord op vraag D in
het openluchtspel?

4E

Den Hoek 12

Wat zijn de leeftijden van deze 2 personages in het
openluchtspel?

4F

Sjef 32, Nella 24

7.05

op bezoek bij ...

Waar ben ik en bij wie ben ik op bezoek?

38897402-77037396
5A Waar: The Oval Office
5B

Wie:

Donald Trump

kopie
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Waar ben ik en bij wie ben ik op bezoek?

3911634312580367
5C Waar: Ryongsong Residence
5D Wie:

Kim Jong-un

Wie of wat krijg ik aan de lijn als ik onderstaand nummer bel?

070-3024242
5E

Vredespaleis in Den Haag

7.06

typisch brabants spelletje

Bij het typische Brabantse spel "Rikken" gaat het er niet alleen om welke kaarten je zelf hebt, maar ook
welke kaarten andere spelers hebben. De kaarten kunnen af en toe net verkeerd zitten, waardoor je als
speler een hoop slagen mist.
Gerrit van Kempen, wie kent hem niet, kan gruwelijk goed Rikken! D'n Beste die er ooit heeft gerikt. Hij
is een zekere en gaat er altijd vanuit dat de kaarten bij de tegenspelers op z'n aller-aller-verkeerdst zitten.
Vervolgens bepaalt hij, daarvan uitgaande, hoeveel slagen hij zelf met 100% zekerheid kan halen. Gerrit
krijgt de bovenstaande kaarten in handen.
Gerrit doet "acht alleen". Gerrit mag zelf uit en hij mag ook zelf troef kiezen. Maar Gerrit stelt eerst vast
hoeveel slagen hij met 100% zekerheid kan gaan halen. Hieronder staan negen beweringen.
-	Gerrit kan met 100% zekerheid ten minste 4 slagen halen.
-	Gerrit kan met 100% zekerheid ten minste 5 slagen halen.
- Gerrit kan met 100% zekerheid ten minste 6 slagen halen.
- Gerrit kan met 100% zekerheid ten minste 7 slagen halen.
- Gerrit kan met 100% zekerheid ten minste 8 slagen halen.
- Gerrit kan met 100% zekerheid ten minste 9 slagen halen.
- Gerrit kan met 100% zekerheid ten minste 10 slagen halen.
- Gerrit kan met 100% zekerheid ten minste 11 slagen halen.
- Gerrit kan met 100% zekerheid ten minste 12 slagen halen.
Hoeveel van deze 9 beweringen zijn juist?

6A 4 beweringen zijn juist

kopie

Boeren en buitenlui

Pagina 51
7.07

witte gij't?

Welke "Geit" is vooral te vinden in Noordwest Europa en was vroeger honderd gulden waard?

7A Hemelgeit (=andere naam voor Watersnip
7.08

uit de oude doos

Vul bij nevenstaande foto in op
welk adres deze thuishoort (A)
en wie (B) er op deze foto staan.

8A Brugstraat 4
8B

Tien Jans-Rat, dochter Paulien, schoonvader Cornelis van der Ven, Anny Jans-Rat--van der Ven en Jo van der Ven

7.09

uit de oude doos

Vul bij nevenstaande foto in op
welk adres deze thuishoort (A)
en wie (B) er op deze foto staan.

9A Kerkstraat 68
9B

moeder Annie van Lankveld-Hack met Alouis en Piet (rechts)

kopie
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7.10

uit de oude doos

Vul bij onderstaande foto's in op welk adres deze thuishoort (A) en wie (B) er op deze foto staan.

10A Stevensstraat 43
10B boerderij Berus Giesbers met echtg. Berha Toonen en zoontje Noud

kopie
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8.01

HET BEGINT MET EEN MOORD...

We reizen hiervoor mee op de treinroute welke
beschreven staat in een boek van een beroemde
Engelse auteur. Wat is de titel van het boek dat we
zoeken (A), welke auteur heeft dat boek geschreven (B) en welk traject wordt in het boek afgelegd
(C)? Wie wordt er onderweg vermoord (D) en welk
alias gebruikte het slachtoffer (E)? Wat is de naam
van de wagon waarin de moord werd gepleegd
(F)?

1A

Murder on the Oriënt Express

1B

Agatha Christie

1C

Istanboel - Parijs

1D

Samuel Edward Ratchett

ABC

1E

Cassetti

1F

Wagon Istamboel-Calais

ABC

ABC

Ontcijfer onderstaande tekst. Mogelijk kan dit een hint geven.

1G
8.02

Naar de stad

We gaan op reis…

Geert is van plan op vrijdag 29 december 2017 een museum te bezoeken met het openbaar vervoer. Het
vertrek staat gepland om 08.40 uur bij de kerk in Oploo en om 9.59 uur is hij op de plaats van bestemming. (Stopplaats OV) Welk museum bezoekt Geert (A) en wat zijn de kosten voor het openbaar vervoer
enkele reis normaal tarief (B)?

2A

Nederlands Openlucht Museaum Arnhem

8.03

2B

€ 12,11

Waar ben ik?

Tja, daar sta je ..Maar waar dan? Geef (A) de naam van het gebouw en (B) de plaats en het land.

1A

Crooked House

2A

Dakhuizen fabrieksgebouw

1B

Sopod, Polen

2B

Dongguan, prov. Guangdong, China

kopie
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3A

White Restaurant

4A

Minnie's Country House

3B

Yiramala, Batumi, Georgie

4B

Anaheim, Disney World, USA

5A

Casa do Penedo

6A

Hang Nga Guesthouse, Crazy House

5B

Fafe, Portugal

6B

Dalat City, Vietnam

7A

The rock restaurant

8A

Klompwoning Veen Museum

7B

Zanzibar, Tanzania

8B

Barger Compascuum, Nederland

kopie
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8.04

Het zonnige zuiden

De vier gevels van een huis staan allemaal op het
zuiden. Hoe kan dat?

4A Het huis staat op de Noordpool
8.05

Brrrrrrr
Een jager gaat op zoek naar een beer. Als hij bijna tegen een beer oploopt, wil hij
die graag verrassen. Om achter de beer te komen, loopt de jager eerst 10 km naar
het zuiden, dan 10 km naar het oosten, en dan 10 km naar het noorden. Tot zijn
verrassing staat hij plotseling weer oog in oog met de beer die geen poot heeft
verzet. Wat is de kleur van de beer?

5A Wit
8.06

zo snel als Max Verstappen

Met een snelle auto kun je veel kilometers in korte
tijd afleggen. De coureur heeft op dit moment
15.951 km op de teller staan. Het valt hem op dat
dit nummer een palindroom is. Hij rijdt door en vier
uur later is het aantal door hem afgelegde kilometers weer een palindroom. Welke afstand heeft hij
afgelegd?

6A

110 km. De volgende palindroom is 16061; in die 4 uur heeft de coureur 16061-15951=110
afgelegd

kopie
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8.07

De tijd staat stil…

Overal ter wereld komen we kunst tegen. Wat is de titel van het beeld (A), hoe heet de kunstenaar (B),
waar staat het beeld (C) en in welk jaar is het beeld gemaakt (D)

1

2

A

Charging Bull

A

Homunculus Loxodontus

B

Arturo di Modica

B

Margriet van Breevoort

C

Bowling Green New York, USA

C

Leiden, Nederland

D

1989

D

2016

3

4

A

Chameleon

A

Les Voyageurs, Van Gogh II

B

Locale kunstenaar

B

Bruno Catalono

C

Route of the Slaves, Ouida, Benin,
West Afrika

C

Marseille, Frankrijk

D

1996

D

2005

kopie
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5

6

A

The Boules Player

A

First Generation

B

Roger Burnett

B

Chong Fah Cheong

C

Bond Court, Leeds UK

C

Singapore

D

2000

D

2000

7

8

A

De Denker

A

De Vaartkapoen

B

Augustus Rodin

B

Tom Frantzen

C

Beeldentuin Rodin Museum, Parijs,
Frankrijk

C

Molenbeek, Brussel, België

D

1881

D

1995

kopie
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8.08

Toeristisch fietsen rondom Westerbeek-Oploo

Maak een knooppuntenroute die begint en eindigt bij knooppunt 35 en exact
38,33 kilometer lang is. Noteer de volgorde van de knooppunten.

8A
35-34-96-97-24-21-22-98-23-31-36-53-52-49-48-51-43-60-42-35

8.09

Sporters en reizen

Als sporter moet je veel reizen. Dit was ook van toepassing op een amateurwielrenner uit het WOP gebied. Deze pakte in zijn derde amateur jaar voor het eerst het vliegtuig. Wie was deze wielrenner (A) en
van waar naar waar ging deze vliegreis (B).

9A Piet van Katwijk
9B

van: Schiphol

8.10

naar: Berlijn

Inwoners en emigreren

In de loop der jaren zijn veel inwoners naar het buitenland geëmigreerd. Wij zijn op zoek naar een voormalig dorpsgenoot uit het WOP gebied die ze in het geëmigreerde land “Clogman” noemen (A) en waaraan heeft hij deze bijnaam te danken (B).

10A Piet van de Ven
10B Omdat hij tijdens de competitiewedstrijden kruisboogschieten altijd klompen draagt

kopie
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9.01

ABC

Daar zijn ze weer

De YouTube-vragen van vorig jaar hebben zoveel gevloek en getier opgeleverd dat wij hebben besloten
om opnieuw een Youtube vraag erin te doen. Natuurlijk wel in een ander maar toch bekend jasje. Verplaats je opnieuw in de jeugdcultuur of heb je je team aangevuld met tieners?
Geef de namen van de Youtube-accounts waaronder deze gezichten hun video’s posten. (A, B, C, D)

A

B

C

D

1A

Serena Verbon / BeautyLabNL

1B

Anna Nooshin

1C

DagelijksHaaDee = 3pt

1D

Kay Gorgles

Milan knol= 1pt

Youtubers weten steeds vaker de weg naar de reguliere tv-programma’s te vinden. Twee van deze Youtubers volgden elkaar op in een populaire tv-serie. Om welke twee personen uit bovenstaande vraag gaat
het (E) en welk tv-programma wordt bedoeld? (F)

1E

Kay (D) (2017) + Anna (B) (2016)

1F

Expeditie Robinson

kopie
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9.02

GEZONDE TREND

Het is een trend dat mensen steeds gezonder
gaan eten. Supermarktketens spelen hier maar al
te graag op in. Een aantal jaren geleden kwam o.a.
dit drankje op de markt. Het bleek heel gezond
toch was er weinig vraag naar want inmiddels is het
alweer uit de schappen gehaald.
Hoe werden deze flesjes genoemd?

2A

Powershot

Welke smaak zie je op de foto hiernaast?

2B

Gember

Bij welke supermarkt kon je ze kopen?

2C

Albert Heijn

9.03

voorproefje

ABC

Hoe maak je een goede filmtrailer? Welk verhaal wil je vertellen? Doel: Hoe krijg ik zoveel mogelijk mensen enthousiast voor deze film. Niet gek dat er trailers worden gedraaid voorafgaand aan de film. Bijkomend voordeel is dat bezoekers meteen op het puntje van hun stoel zitten.
Invullen maar:
(A) draait naast trailers vaak een kort filmpje voorafgaand aan de hoofdfilm. Voorafgaand aan de film (B)
werd de korte film niet door hen zelf gemaakt maar door moederbedrijf (C). Het filmpje is een tussentijdse belevenis van een zeer succesvolle muzikale animatiefilm. De korte film heeft de titel: (D).

3A Pixar
3B

Coco

3C Disney
3D

Olaf’s Frozen Adventure

kopie
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9.04

ABC

Wie is er niet groot mee geworden...

Lang, lang geleden kropen kindertjes voor de buis met hun ouders. In pyjama met natte haartjes en als
het meezat met een bakje chips. Weet jij nog welke intro bij welk kinderprogramma hoort? Test het hieronder. Jeugdsentiment gegarandeerd! Beluister de fragmenten welke zijn opgeslagen in map 9.04 op de
USB en geef aan over welke kinderserie het gaat.

1

The Racoons / De Wasbeertjes

6

Rocket Power

2

Dommel

7

Boes Boes

3

Ovide

8

Shaun het Schaap

4

Dinobaby’s

9

Sinbad

5

Bolke de Bee

9.05

10

Vrouwtje theelepel

wie is dat ook al weer?

Wie is de man op deze foto?

5A

Erik Dijkstra

Welk personage beeldt hij hier uit?

5B

Jan Boerenfluitjes

Op welke dag deed hij de uitspraak: "Komt uit het
oosten een zware orkaan, dan hoopt menigeen dat
de schutting blijft staan."

5C

13-11-2017 (1e aflevering)

9.06

ABC

Videoclip

Uit welke videoclip komt dit beeldfragment (naam
nummer en artiest(en))?

6A Gemist – Jeugd van Tegenwoordig

kopie
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Uit welke videoclip komt nevenstaand beeldfragment (naam nummer en artiest(en))?

6B

Patsergedrag - Sevn Alias ft. Lil Kleine Boef
& Boef

9.07

Kinderen voor Kinderen

Wat is de best bekeken videoclip van kinderen voor kinderen op Youtube? (A)
Voor welke gelegenheid werd dit liedje gemaakt? (B)

7A Hupsakee
7B

Koningsspelen 2016

Wat is de best bekeken videoclip van kinderen voor kinderen op Youtube voor het jaar 2000?

7C Tietenlied
9.08

tas op! / alaaaaaf

Streetview
Welke oud-jeugdprins woonde er destijds achter
deze voordeur? (A) En in welk jaar zwaaide hij met
de scepter? (B)

8A

Marco Schel

8B

1994

No View
Welke oud-jeugdprins woont er op Heiblok 2? (A) En in welk jaar zwaaide hij met de scepter? (B)

8C

Timo Cornelissen

8D

2009

kopie
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9.09

De jeugd heeft de toekomst

In het voorjaar was dit één van de kampioensteams van Excellent/Westerbeekse Boys en dus mochten ze
de platte kar op.

Welk jeugdteam is dit?

9A JO-9 4
Wie zijn de trainers/leiders van dit team?

9B

leiders: Bas Boonen enFrank Lenkens, trainers: Joost Cornelissen en Dennis Weemen

Noem tenminste 7 spelers van dit jeugdteam

9C Reinier Cornelissen, Sef v.d. Winkel, Jurre Lenkens, David van Mill, Tim Derks, Lynn Marcelis,
Mirte Nielen, Fabian Boonen, Jorn v.d. Oever

kopie
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9.10

JEUGDSENTIMENT

Zoek een jeugdfoto waar tenminste 5 personen opstaan. Maak deze foto vervolgens opnieuw! Let
op de details! Er moeten in ieder geval 2 dezelfde personen op beide foto’s staan. Zet de originele
en de hermaakte foto onder elkaar zoals in het voorbeeld en zet hem vervolgens op USB.

10A Zet de originele foto op de USB stick onder de naam: “Jeugd Oud [teamnr]’
10A Zet de originele foto op de USB stick onder de naam: “Jeugd Nieuw [teamnr]’

Het is groen en ...
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10.01

Van VRUGER?

"VERGETEN GROENTEN"; Met deze term worden groenten aangeduid die ‘vroeger’ heel normaal waren
in het Nederlandse menu maar tegenwoordig vrijwel niet meer voorkomen en zelfs onbekend zijn bij
een groot publiek. Het aanbod van groenten in de supermarkt en bij de groenteboer is steeds schaarser
geworden. Er liggen wel het hele jaar door sperziebonen, tomaten en bloemkool maar steeds minder
groenten die van oudsher in Nederland geteeld werden.
Herkennen jullie deze "vergeten groenten"? Wij willen graag de naam (A) weten en waarvoor het werd
gebruikt (B)

Meiknol, herfstknol

1A Pastinaak

1A Boerentabak

1A of stoppelknol

1B Voedsel en veevoer

1B Nicotine

1B Voedsel, veevoer

10.02

Herkende gij 't?

Welke groente is dit?

2A Raapsteel
10.03

als bestrijdingsmiddel

Hoe heet deze bloem?

2B

Zevenster

Welke plant is dit?

2C Hop

stroom is wel hendig

Op welke energiesoort is onderstaande tekst van toepassing?
1 kg … is ca. 15,7 megajoule

3A Miscanthus en olifantengras (beide antwoorden zijn goed)

kopie
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10.04

groen

Van welke "groene" organisaties is deze merchandise?

4A Greenpeace
10.05

4B A Rocha (USA)

4C SOS Dolfijn

alle eendjes zwemmen in het water

Tussen Hawaii en San Francisco drijft een enorme hoeveelheid afval. Hoe noemt men dit drijvende afval? .
Geef drie verschillende benamingen die hiervoor worden gebruikt. (A, B, C)

5A Plastic vuilnisbelt

5B kunststofarchipel /
trash vortex

5C garbage patch /
plastic soup

Hoeveel kilo afval drijft daar?

5D 44 miljoen kilo
Wie presenteerde in 2014 een idee om dit afval op te ruimen?

5E

Boyat Slat een student uit Delft

10.06

Het is groen en het woont in

Schrijf 5 achternamen en adressen op uit Oploo/Westerbeek welke een boom/bloem vogel of plant
betekenen Elke soort mag maar 1x gebruikt worden.

1

Spreeuwenberg, t zand 5 westerbeek
Bloemen, Boortorenstraat 27, Brugstraat 2 Oploo

2

Bomen, Stotersehutweg 1a Oploo
De Riet, Rondsel 4, Oploo

3

Els, Gemertseweg 16, Oploo
Hagendoorn, Rondsel 23, Oploo

4

Linde, Deurneseweg 26, Oploo

5

Roos, Gemersteweg 31 , Oploo
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10.07

sexuele voorlichting?

Voortplanting (of reproductie) bij eukaryote organismen is het proces waarbij organismen zorgen voor nageslacht, met als gevolg het voortbestaan van de populatie en de soort. Bij meercellige organismen wordt
voortplanting afgewisseld met fasen van groei en ontwikkeling.
Zo! Nu je dat weer weet hier wat vragen over voortplanting:
Hoe lang paren slakken gemiddeld?

7A gemiddeld 2-4 uur
Waaraan sterft het mannetje van de Australische buidelmuis na 3 dagen paren?

7B

Uitputting

Waar zitten de voortplantingsorganen van een slak?

7C In zijn kop
Wat is er bijzonder aan de penis van insecten?

7D Die staat altijd achterwaarts
Van welke groente werd vroeger geloofd dat ze de potentie verhoogde?

7E

Kikkerwerwten

10.08

de groene planeet en de rest

De aarde is een groene planeet, maar hebben jullie ook kennis van de rest van de planeten uit ons zonnestelstel?
Welke planeet heeft het kortste jaar?

8A Mercurius
Wat is de zwaarste planeet in ons zonnestelsel?

8B

Jupiter

Welke planeet heeft de langste dag?

8C Venus
Hoeveel planeten van ons zonnestelsel hebben zuurstof in de atmosfeer en welke zijn dat?

8D 3, Aarde, Mars en Venus; Mars en venus
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Op welke planeet ligt het Zeemansdal dat 14x breder, 9x langer en 2x dieper is dan de Grand Canyon?

8E

Mars

Op welke planeet waaien winden met snelheden van 500km p/u?

8F

Jupiter

8G

Vul onderstaand schema in op volgorde van de planeten beginnende bij de planeet die het
verst van de zon af staat:

Naam

Doorsnede in km

Afstand tot zon
in miljoen km

Neptunus

49.532

4505

Uranus

51.118

2875

Saturnus

120.536

1429

Jupiter

142.984

778

Mars

6794

228

Aarde

12.756

149,6

Venus

12.104

108

Mercurius

4880

58

10.09

daar zit een luchtje aan...

Door Milieu Centraal is uitgerekend dat er in Nederland 610.000 kinderen zijn die
luiers dragen. Een kind draagt gemiddeld bijna vijf luiers per dag. Dat zijn onder
de streep heel veel luiers, in totaal 1 miljard per jaar, goed voor 185.000 ton
luierafval.
In Westerbeek en Oploo kun je deze luiers gescheiden aanbieden in luiercontainers in speciale luierzakken. Maar weten jullie waar deze luiercontainers staan in
Oploo en Westerbeek?

9A Oploo: Van Stalbergenstraat Oploo
9B

Westerbeek: Stichting PSZ t Turrefke / Basisschool Zonnewijzer Schoolstraat 5 Westerbeek
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10.10

groene beestjes...

Er lopen heel wat groene beestjes rond; sommige zijn groot, andere zijn angstaanjagend maar er zijn ook
veel miniscule groene beestjes. Herken jij onderstaande groene beestjes?

10A

Snuitkever/
Curculionoidea

10B Anolis

10C Driehoornkameleon/

10D

Zeeannemoon /
Actiniaria

10E Gehoornde pad

10F Chloris chloris

10G Mormoon

Groene specht /

10J Picus viridis

Zanddollar /

10H Clypeasteroida

Glaskikker /

10K Centrolenidae

Trioceros jacksonii

Groenling /

10I Sabelsprinkhaan

Zandloopkever/

10L Cicindelinae
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11.01

Raad je plaatje

Door het oplossen van deze rebus ontstaat er als antwoord een quote, waar wij naar op zoek zijn. Noteer
de quote.

1A Hij ziet er uit of hij de hel heeft aangeblazen
11.02

Klets praat

Het leven is als een ………….., je moet eruit halen wat er in zit.

2A neus
Er is geen ………. naar succes, je zult de trap moeten nemen.

2B

lift

Wie met de …………… meedrijft, is het eerste bij het afvoerputje.

2C stroom
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…………. zijn het bewijs dat ook mannen zich op twee dingen tegelijk kunnen concentreren.

2D borsten
Waarom hebben mannen geen ………………? Ze blijven in de pubertijd hangen.

2E

midlifecrisis

11.03

Wat een commentaar

Commentaren op televisie bij grote sportprestaties! Geef per commentaar aan in het antwoordenboek:
wie sprak het uit (A), over wie gaat de uitspraak (B) en welke prestatie hoort er bij de uitspraak (C)?
"Wat heeft ze ons in de maling genomen, wat heeft ze ons in de maling genomen……"

A

wie:

B

over wie: Leontien van Moorsel

C

prestatie: Gouden medaille tijdrit olympische spelen 2004

Mart Smeets

"Daar gaat ze, daar gaat ze naar het goud, het stadion staat op zijn kop, hier komt de tijd en hier is die
schitterende tijd en die schitterende triomf………"

A

wie:

B

over wie: Ellen van Langen

C

prestatie: Olympisch goud 800 meter 1992 (Barcelona)

Theo Reitsema

"Tofoli en dan Gianni, nee, buiten de antenne om, ja hoor, Nederland wint…."

A

wie:

B

over wie: Nederlandse mannen volleybalteam

C

prestatie: Olympisch kampioen

Jan Stekelenburg
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"Wat een gek kind zeg, wat ging die gek weg, wat een prachtig tafereel……"

A

wie:

B

over wie: Marianne Timmer

C

prestatie: Olympisch goud 1998 op 1500 meter

Frank Snoeks

"Hij verslaat de grootste sprinter ter wereld en is dat nu zelf……."

A

wie:

B

over wie: Pieter van de Hoogenband

C

prestatie: Olympische spelen 2000 gouden medaille 100 meter

11.04

Jeroen Grueter

alaaf / Tas op!

Kerstmis is voorbij, het nieuwe jaar is al over 5
dagen een feit dus voor je het weet is het alweer
Carnaval... Alaaf….Alaaf….Alaaf!!!
Het prinsenpaar heeft traditiegetrouw ook een
lijfspreuk. Wij hebben er een aantal voor je uitgezocht, we hebben alleen wat woorden weggelaten
om het niet te gemakkelijk te maken. Herken jij ze
nog?
Vul in van welk prinsenpaar de lijfspreuk is? (A)
Welk jaar ze voorop gingen in de polonaise (B) en
bij welke carnavalsvereniging (C).

Carnavalle mit XX XXXXXXXXXXXX doen wéj mit veul plezier,
Màr woar ut echt um dreejt, is XX XXXXXX XXX bier.

A

prinsenpaar: Prins Thijs d'n Urste en Prinses Lisanne

B

jaar: 2015

C

vereniging: De Spurriebuuken

C

vereniging: Twisse Tusstèkers

Mi dees XXXX goan wij unne keer nie XXXXX te XXX
mar worre de XXXXXXXX XXXXX gezet

A

prinsenpaar: Prins Henk en Prinses Trudy

B

jaar: 2012
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Mit een XXXXXX en XXXXX XXX Houwe wej de XXXXX XXX in!

A

prinsenpaar: Prins Harold en Prinses Chantal

B

jaar: 2012

C

vereniging: Twisse Tusstèkers

De XXXXXXXXXXXXX zien nu efkes aan de kant gezet, tie vor XXX XXXXXX en dolle pret!

A

prinsenpaar: Prins Patrick d'n Urste en prinses Bianca

B

jaar: 2010

11.05

C

vereniging: De Spurriebuuken

Dialect

Hieronder staan een aantal uitspraken beschreven in het dialect. Zoek uit van
wie de originele uitspraak is en wat het geboortejaar van hem of haar is.

Alles wa ge ouw kunt vurstellen is waor.

5A Wie: Pablo Picasso

Geboortejaar: 1881

Ik bin nie bang vur de dood, mar ik wil er nie bij zien as t gebeurt.

5B

Wie: Woody Allen

Geboortejaar: 1935

Soms zien de vrage lastig en de uutkomst mekkelijk.

5C Wie: Dr. Seuss

Geboortejaar: 1904

Blief ouwzelf, iedereen is al in t gebruuk

5D Wie: Oscar Wilde

Geboortejaar: 1854

Zo veul boeken, zo wennig tied.

5E

Wie: Frank Zappa

Geboortejaar: 1940

Ut is goed vur un man zonder opleiding um boeken van citate te lèze.

5F

Wie: Winston S. Churchill

Geboortejaar: 1874

kopie

Citaten en quotes

Pagina 74
11.06

woordzoekers

In onderstaande woordzoeker staat een uitspraak beschreven door één legendarisch persoon. Wat is de
uitspraak (A) en welke persoon (B) bedoelen we?
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6A Ik ben er niet zomaar, op mijn zeventiende, als uit de lucht gevallen, ingekomen. Ik was er al
vanaf mijn veertiende. Ik pikte toen al de brommers van de jongens uit het eerste elftal. Ik
keek niet tegen hen op, ik wist gewoon dat ik er bij moest horen, vroeg of laat.

6B

Johan Cruijf
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11.07

Verwarrende quotes…

Deze vijf quotes begrijpen het zelf niet meer. Iedere quote bestaat uit twee delen.
Zet de juiste delen weer bij elkaar om het te begrijpen.
1.
2.
3.
4.
5.

Als verandering, want het is daar dat ik de rest van mijn leven zal doorbrengen
Geef me werk wat bij me past. Ben je er niet, dan ben je te vroeg of te laat
Dus ik denk dat ik het wel kan. En ik hoef nooit meer te werken
Ik denk veel aan de toekomst, er is niets zo stabiel
Er is maar één moment dat je op tijd kunt komen. Ik heb het nog nooit gedaan

7A Quote: Geef me werk wat bij me past en ik hoef nooit meer te werken.

Van wie: Confucius

7B

Quote:

Er is maar één moment dat je op tijd kunt komen. Ben je er niet, dan ben je te
vroeg of te laat.

Van wie: Johan Cruijf

7C Quote: Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.

Van wie: Pipi Langkous

7D Quote: Ik denk veel aan de toekomst, want het is daar dat ik de rest van mijn leven
zal doorbrengen.
Van wie: Woody Allen

7E

Quote:

Er is niets zo stabiel als verandering.

Van wie: Bob Dylan
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11.08

Wie verkoopt wat?

"Schat staat de Bokma koud?" Wat kennen we toch veel reclameslogans, ook als de naam van het merk
niet genoemd wordt. Ze blijven in ons hoofd hangen. Hieronder vijf personen die je nog zal kennen van
hun tv-reclame. Geef aan voor wie (A) deze persoon reclame maakte en welke uitspraak (B) hoort daar bij?

A

Reaal

A

Calve Pindakaas

B

Foutje bedankt

B

Stom hè

A

Heinz Sandwich Spread

A

Heineken

B

Ik hou van lekker fris, ik hou van lekker anders

B

Biertjuh!!!
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A

Rolo

B

Bedenk goed wat je met je laatste
rolo doet

11.09

lokale vraag WOP

De volgende quotes zijn ergens te vinden in onze gemeente. Eentje in Westerbeek en eentje in Oploo.
Per foto zijn 5 punten te verdelen.
We zijn op zoek naar de locatie waar de quote te vinden is (A) en de naam die bij de quote hoort (B). In
Westerbeek gaat het om de auteur en in Oploo over het onderwerp.
Let op: per foto moeten beide antwoorden goed zijn om vijf punten te verdienen.

9A Locatie:
Naam:

Westerbeek, monument bij de kerk
Monique Crooijmans Peters
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9B

Locatie:

Oploo, Watermolen

Naam:

Tontje dn Dwerg

11.10

quote

In 2014 berichtte de Quote al dat van alle bewoners 55,6% onder de welgestelden kon worden gerekend.
Het nieuws uit september 2017 dat 4.1 % van de inwoners uit Sint Anthonis miljonair zou zijn, kwam dan
ook niet helemaal als een verrassing. Toch geldt ook hier dat het belangrijk is wie de auteur is van het
stuk. Waar de Quote het liefst dikke percentages laat zien over hoge bedragen, brengt het CBS de
inkomenscijfers over onze gemeente iets objectiever.
Vraag; hoeveel was, volgens het CBS, het inkomen van de gemiddelde inwoner van Sint Anthonis in 2016
hoger dan het landelijk gemiddelde, in hele euro’s?

10A 1500 euro
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12.01

foto-opdracht: de Filmposter

“Movie star, oh Movie star…..
You think you are a movie - star”
Imiteer met je team een filmposter.
Jullie moeten een bestaande filmposter na- of
vermaken.
•	Er moeten minimaal 3 herkenbare teamleden op
staan.
• De titel van de film moet duidelijk zichtbaar zijn.
•	De originele filmposter moet herkenbaar zijn
(twijfel je of wij de film kennen, kun je de originele poster ook op de USB-stick zetten).
•	Originaliteit en creativiteit is natuurlijk het allerbelangrijkst.
De filmposter moeten we terug kunnen vinden
op de USB-stick onder vermelding van Filmposter en teamnummer.
Succes!
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12.02

FILMOPDRACHT: EVEN APELDOORN BELLEN!

In deze opdracht hebben jullie de taak om een reclamefilmpje te maken, zoals er vanaf 1985 door de
verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer al zeker 60 gemaakt zijn. De filmpjes bestaan uit een situatie,
waarbij iets goed mis gaat, waarna de tekst ‘even Apeldoorn bellen’ verschijnt. Je kunt, als je deze link in
je browser overtypt, misschien wat inspiratie opdoen: http://www.upcoming.nl/martijnlg/9958/15-briljante-reclames-van-even-apeldoorn-bellen
Je mag zelf kiezen wat er in het filmpje misgaat, maar wij hebben een paar voorwaarden / ingrediënten
bedacht:
- er spelen minstens twee personen en maximaal 8 personen in mee
- er komt een dier in voor
- er komt een voertuig in voor
- het filmpje speelt zich af in de tuin / garage / op vakantie
- het filmpje eindigt met: 'Even Apeldoorn bellen'
- De tijdsduur van het filmpje is maximaal 1 minuut
De inzendingen worden beoordeeld op kwaliteit van het filmpje, of de clou / grap goed uit komt en of ze
voldoen aan de bovenstaande voorwaarden.
Succes!
Plaats het filmpje vervolgens op de USB stick onder vermelding van:
12.02 Filmopdracht en teamnummer
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