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Het is weer zover. Vanavond spelen we de 5e editie van de Stiphout Wiekent Quiz.
Massaal hebben jullie de uitdaging weer aangenomen. Ook dit jaar hebben weer veel
teams zich aangemeld. Wij als organisatie zijn hier ontzettend blij mee en willen jullie
dan ook voor jullie deelname enorm bedanken.

Zo, we gaan weer beginnen! Zijn jullie er klaar voor?
Voor jullie ligt het vragen- en opdrachtenboekje van de Stiphout Wiekent Quiz 2017.
Als organisatie hebben we geprobeerd om er weer een mooie, gevarieerde en niet
te makkelijke uitdaging van te maken. Een uitdaging met gewone en ongewone
vragen, binnen- en buitenopdrachten. En natuurlijk ook meerdere bonusopdrachten,
een speciale opdracht en uiteraard wederom de Geheime Opdracht. Een geheime
opdracht die we gerust wederom uniek en spectaculair mogen noemen in de
wereld van dorpskwissen.
Hopelijk hebben jullie vanavond je handen weer vol aan de Stiphout Wiekent Quiz.
Daarnaast hopen we ook dat het vanavond weer gezellig wordt en dat er weer
sprake is van een gezonde onderlinge rivaliteit en competitie, want dat is nou juist
de bedoeling van deze quiz.

Tot slot wensen wij alle teams heel veel succes toe met het oplossen en
beantwoorden van alle vragen en opdrachten. Maar vooral wensen wij jullie
een genoeglijke en leerzame avond en heel veel plezier!

Graag zien wij jullie ook op 16 december op de bekendmakingsavond.

De organisatie van de Stiphout Wiekent Quiz
Krejaklup Stippent

www.stiphoutwiekentquiz.nl
info@stiphoutwiekentquiz.nl

Welkom
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Krakende hersenpannen, wegtikkende
tijd... en stevige concurrentie.
Met daarbij ongooglebare vragen, bizarre (buiten) opdrachten, speciale
en bonus opdrachten en ook nog een geheime opdracht... Dat zijn de
ingrediënten van de Stiphout Wiekent Quiz! www.stiphoutwiekentquiz.nl

1. Aan de samenstelling van een team zijn geen regels verbonden.

2. Tijdens de quiz mag je gebruik maken van alle soorten hulpmiddelen die je maar kunt bedenken.
Computers, lap-tops, rekenmachines, telefoons, buren, familie, vrienden, bekenden, boeken, tijdschriften,
etcetera, etcetera. Alles is toegestaan, m.u.v. de Geheime Opdracht.

3. De antwoorden op de vragen dienen duidelijk te worden ingevuld. Niet of slecht leesbare antwoorden
krijgen geen punten!

4. Alleen de teams die hun quizboekje tijdig en op de juiste manier inleveren, dingen mee naar de prijzen.
Het ingevulde Quizboekje moet op zaterdag 9 december 2017 tussen 23:00 uur en 23:30 uur ingeleverd
worden in café-zaal Het Aambeeld.
Quizboekjes die na 23:30 uur worden aangeboden, worden niet meer aangenomen!

Het Quizboekje bestaat uit 72 bladzijden en moet op de volgende manier aangeleverd worden; Aan de
bovenkant van elke bladzijde vermeldt je jullie teamnummer. Leg alle bladzijdes van het Quizboekje op
de juiste volgorde, zoals je het ook ontvangen hebt. Stop het Quizboekje gebonden terug in de envelop
en lever deze in.

5. De SWQ 2017 bestaat uit de volgende 16 categorieën:
1. Dier(EN)Vriend 6. Klène Johns 11. Drop Uit
2. Sport en Spellekes 7. Linde(n)berg(he) 12. Witte nog... toen
3. ‘n Zware Dobber 8. Lustra en Jubilea 13. Foto Opdracht
4. Gemotoriseerd 9. Werelds 14. Speciale Opdracht
5. Ratjetoe 10. Uitgesproken... Kaas 15. Bonus Opdracht

16. Geheime Opdracht

Per categorie zijn er 100 punten te verdienen. Voor de Geheime Opdracht, Speciale Opdracht en de
Bonus opdrachten wordt een andere puntentelling gehanteerd.

Spelinformatie
Lees onderstaande punten aandachtig door voordat je begint!
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6. JOKER: Ieder team mag één joker inzetten op één van de categorieën. De behaalde
punten voor een categorie met joker tellen dubbel. Geef duidelijk op de voorpagina
van het Quizboekje aan op welke categorie jullie team de joker inzet. Is dit niet
ingevuld, dan zijn er helaas geen dubbele punten te verdienen. De joker kan dus
NIET ingezet worden op de Speciale Opdracht, de Bonus Opdracht en de
Geheime Opdracht.

7. Als er na de puntentelling sprake is van een gelijke eindstand, dan is het tijdstip
van inleveren bepalend.

8. Categorie 16 is de geheime opdracht. Ieder team moet voor deze opdracht twee volwassenen
naar een bepaalde locatie sturen. In het Quizboekje staat aangegeven hoe, wat en waar.

9. Let op! Voor sommige vragen is het noodzakelijk dat je naar buiten gaat en deelneemt aan het verkeer.
Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid en die van anderen. Zorg er voor dat je in het
donker goed zichtbaar bent, bijv. door het dragen van het bijgeleverde veiligheidshesje.
Dit veiligheidshesje dien je tezamen met het quizboekje ook weer in te leveren.

10. Belemmer elkaar niet in het maken van opdrachten.
Wees sportief en maak er geen onnodige toestanden van. Teams welke opzettelijk andere teams
benadelen, worden uitgesloten van verdere deelname aan de Stiphout Wiekent Quiz.

11. De organisatie van de Stiphout Wiekent Quiz kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade
in welke vorm dan ook.

12. In noodgevallen is de organisatie van de Stiphout Wiekent Quiz tijdens de Quiz-avond van 9 december
tussen 18:30 en 23:30 uur, te bereiken onder telefoonnummer 06 - 25 25 88 98
Dit nummer is nadrukkelijk niet bereikbaar voor hulp bij het beantwoorden van vragen.

13. De uitslag van de Stiphout Wiekent Quiz 2017 wordt bekend gemaakt tijdens een gezellige prijsuitreiking
op zaterdag 16 december 2017 vanaf 20:00 uur in Zaal ‘t Aambeeld. De zaal is open vanaf 19:00 uur.

14. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De jury bepaalt.

Speel de Quiz slim, tactisch, sportief en met wijsheid!
Succes en veel plezier!

Spelinformatie
Lees onderstaande punten aandachtig door voordat je begint!
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Sponsors
Zonder sponsors zou de Stiphout Wiekent Quiz niet mogelijk zijn.

Ook dit jaar mogen we ons weer verheugen op een groot aantal
sponsors. Wij willen al deze sponsors  en verder iedereen

die op de één of andere manier de
STIPHOUT WIEKENT QUIZ mogelijk heeft gemaakt,

daarvoor hartelijk bedanken!

Hoofdsponsors:

Partners:

Topsponsors:
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Sponsoren
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Sponsoren

    

         

M. van Moorsel
TAPIJTEN • GORDIJNEN • ZONWERING • LAMINAAT

Loodgieters-, CV- & Dakdekkingsbedrijf
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Deze categorie bevat vragen betrekking hebbende op dieren, hun welzijn en hun
baasjes.

1 Nog steeds worden er in de wereld, ook op dierendag, vele honden, katten en
andere dieren ernstig mishandeld en/of verwaarloosd. Dat kan natuurlijk niet.
Gelukkig zijn er veel mensen die zich inzetten voor het welzijn van de dieren,
niet alleen huisdieren maar voor alle dieren.
Hieronder zie je vijf delen van een logo betrekking hebbende op een Europese
instantie die zich bezighoudt met het welzijn van dieren. Noem het land waar
deze instanties actief zijn voor het welzijn van de dieren?

2 Cervidae zijn herkauwende evenhoevigen, die zich kenmerken door het gewei
van het mannetje. Een mannelijk cervidae heet hert of bok en een vrouwelijk
cervidae heet hinde. Hieronder staan vijf cervidae afgebeeld. Noem de vijf namen.

Dier(EN)Vriend

Categorie: 1 teamnummer
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A. B. C. D. E.

antwoord:

a.

b.

c.

d.

e.

A. B. C. D. E.

antwoord:

a.

b.

c.

d.

e.
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3 Een huisdier is een gedomesticeerd dier dat in of om het huis woont en leeft en
door de mens wordt gevoed en verzorgd. Hieronder zie je vijf dieren afgebeeld.
Benoem ieder dier met zijn, haar Nederlandse naam en geef aan of dit dier wel
(1), niet (2) of onder aanvullende voorwaarden (3) als huisdier gehouden mag
worden.

4 Deze diertjes met een grootte van 1 mm komen in 95% van alle huizen voor.
Ze eten geen mensen maar verder eten ze, door hun krachtige en effectieve
monddelen, alles wat ze tegenkomen. Welk diertje zoeken we hier?

5 Op zondag 17 april 2016 werd wederom de jaarlijkse nationale Meerlingendag
georganiseerd deze keer in Koninklijke Burgers’ Zoo. Jaarlijks een ware
happening voor de mens. Ook in de dierentuinen zelf worden natuurlijk regel-
matig meerlingen geboren. Kijk goed naar de foto’s en noem de namen van de
dieren. Iedere correcte naam is één punt.

Dier(EN)Vriend

Categorie: 1 teamnummer
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antwoord:

A. B. C. D. E.

antwoord:

a.

b.

c.

d.

e.

A. B. C. D. E.

antwoord:

a.

b.

c.

d.

e.

(        )

(        )

(        )

(        )

(        )
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6 Bont voor Dieren is een stichting die zich inzet vóór de dieren en tégen bont.
Zij zetten zich in voor alle dieren die het slachtoffer zijn van de bontindustrie.
Hun inkomsten bestaan o.a. uit eigen fondsenwerving, acties van derden etc.

A Met hoeveel procent stegen hun inkomsten in 2015 t.o.v. 2014?
(2 cijfers achter de komma)

B Hoeveel procent van deze meer-inkomsten werd, zwart / wit gezien besteed aan
de zeehonden? (2 cijfers achter de komma)

7 Het blijkt dat de wereld niet alleen gaat over leeuwen, giraffen, honden, koeien en
katten. Moeder natuur bevat nog veel meer organismen die pas ontdekt zijn of zelfs
nog ontdekt moeten worden. Hieronder volgen een vijftal omschrijvingen /
beschrijvingen en of foto’s van bijzondere dieren. Welke dieren zoeken wij hier?

A Welk dier staat hier naast afgebeeld?

B Het lijkt op een katoenen bal of een schaap met een stijltang

C Een mensachtige huid, kan 100 jaar worden en kan 10 jaar zonder eten

D Het ruikt raar, het blaft als een hond, is gezet en leeft ’s nachts

E Dit wezentje leeft 7.000 mtr onder de zeespiegel en gebruikt zijn oren om te zwemmen.

Dier(EN)Vriend

Categorie: 1 teamnummer
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antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:
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8 Het hier afgebeelde vriendelijke aapje speelde in vele afleveringen en zorgde voor veel
onrust. Gedurende de seizoenen veranderde zijn naam. Noem beide namen.

9 Als je bijvoorbeeld gek bent op honden dan zijn films met pups of een volwassen
hond in de hoofdrol erg leuk. Hetzelfde geldt uiteraard voor katten, paarden, tijgers,
orka’s en vele andere dieren. Hieronder zie je vijf baasjes, maatjes, beste vriendjes van
vijf bekende film(serie)-dieren. Wij zoeken NIET de naam van deze baasjes, maatjes
maar juist de naam van de hoofdrolspeler ofwel de naam van het dier.
(Niet alle foto’s zijn uit de tijd dat de film / serie actueel was).

10 Deze kat overleed op 20 jarige leeftijd nadat hij
gedurende vrijwel zijn hele leven een belangrijke
positie bekleedde in een Amerikaans dorp.

1 Wat was de naam van deze kat?
2 Wie vond deze kat in een doos vol kittens?
3 Hoe heette het dorp?
4 Welke positie bekleedde deze kat?
5 Hoeveel inwoners had dit dorp in 2010?

Dier(EN)Vriend

Categorie: 1 teamnummer
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antwoord:

A.

B.

A. B. C. D. E.

antwoord:

a.

b.

c.

d.

e.

antwoord:

a.

b.

c.

d.

e.
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Sport en Spellukes

Categorie: 2 teamnummer
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Ook deze categorie mag natuurlijk weer niet ontbreken.
Vragen over het heden en het verleden.

1 Het is eigenlijk nog niet zo heel lang geleden dat duizenden toeschouwers bij
aanvang van de wedstrijd recht op gingen zitten in De Goffert in Nijmegen, de
Galgenwaard in Utrecht en in het Olympisch stadion in Amsterdam. Het publiek
stond regelmatig op de banken bij de rushes achter de derny’s of grote motoren.
Wij zoeken dan ook enkele prominente personen uit deze tak van sport.

A Wie is de meest linkse man op dit ere-podium?

B Wat dronken de heren Pronk en Bakker na afloop van de wedstrijd om het
wereldkampioenschap in 1951?

C Welke gangmaker werd middels dit kunstwerk geëerd?

D Welke wielrenner zoeken we hier die ook aanwezig was tijdens de beruchte
wedstrijd in Berlijn waar maar liefst 9 doden vielen?

E De op dit grafmonument afgebeelde wielrenner was erg succesvol tijdens
zijn korte loopbaan. Hoeveel Duitse mark verdiende hij in het jaar 1913?

A. C. D.

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

E.
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Sport en Spellukes

Categorie: 2 teamnummer
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2 Hiernaast staat een foto van een voetbalwedstrijd van Stiphout Vooruit.
Tegen wie en wanneer werd deze wedstrijd gespeeld?

3 De Formule-1 is enorm populair, zeker nu Max Verstappen zich van zijn goede kant
laat zien in deze tak van sport. In 2017 heeft hij helaas wel regelmatig pech gehad.
Hier volgen 5 vragen die allemaal betrekking hebben op de prestaties van
Max Verstappen.

A In welk land werd Max 9e tijdens de kwalificatieraces en werd hij tijdens de race
uiteindelijk 4e op ruim 44 seconden van de winnaar?

B In welk land behaalde Max een 4e tijd van 2.00.688 in de 2e vrije training?
C Wanneer had Max exact 192 punten verzameld in de strijd om het

wereldkampioenschap?
D Tijdens welke race eindigde Max tussen beide Mercedes-coureurs met bijna

5 seconden achterstand en minder dan 1 seconde voorsprong?
E In welk land was Max de snelste in de eerste kwalificatie-ronde en eindigde hij tijdens

de race uiteindelijk op ruim 6 seconden van diegene die tijdens de
vrije trainingen tweemaal de snelste tijd wist neer te zetten?

4 Welke sport wordt beoefend met deze gekleurde ballen?

antwoord:

antwoord:

1.

2.

3.

4.

5.

antwoord:

a. b.
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Sport en Spellukes

Categorie: 2 teamnummer
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5 Op dit moment gaat het niet zo goed met ons Nederlands voetbalelftal. Het Oranje
ontbrak al op het EK van 2016 en op het moment dat wij deze vragen maakten, staan
we er ook niet florissant op tijdens de kwalificatie voor het WK van 2018 in Rusland.
Een 2e plaats, met daarop volgend een kwalificatiewedstrijd, is het maximaal haalbare.
En dan maar hopen dat we geen Portugal, Italië of onze angstgegner IJsland treffen in
de play offs. Nee, Oranje heeft vele betere tijden gekend. Hieronder enkele vragen
over Oranje in goede tijden.

A. Wie is de oudste Nederlandse deelnemer die ooit op een WK-eindronde daadwerkelijk
gespeeld heeft?

B. Misschien was het wel de beste interland die Oranje ook speelde op een WK. De eind-
uitslag van 3-1 was een schamele afspiegeling van de krachtsverhouding tijdens deze
wedstrijd in het stadion Nya Ullevi. Wie was de scheidsrechter tijdens deze wedstrijd.

C. De wedstrijd Nederland – Portugal op het WK van 2006 wordt niet snel vergeten
vanwege de vele kaarten die er tijdens die wedstrijd vielen. Bij het eindsignaal stonden
er nog 18 spelers op het veld. Toch was dit geen record. Tegen welk land eindigde een
wedstrijd van Oranje ooit met 17 spelers, waarbij 3x een rode kaart voor Nederland
was.

D. Wat hebben Anton Ondrus, Kees Kist, Wim Kieft, Ronald Koeman, Dennis Bergkamp,
Frank Rijkaard, Frank de Boer en Ruud van Nistelrooy, behalve dat zij voor Oranje
speelden, met elkaar gemeen?

E. De speler met de meest invalbeurten in Oranje kwam maar liefst 41 keer als invaller
in het veld. Wie speelde 46 interlands, waarvan hij dus maar 5 keer als basisspeler in
Oranje speelde?

F. Op een WK maakt tijdens een wedstrijd van Oranje de volgende personen de
doelpunten: Brandts, Brandts en Haan. Wie was de tegenstander?

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:
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Sport en Spellukes

Categorie: 2 teamnummer
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G. Een makkelijke vraag. Met wie zong het Nederlands Elftal in 1980 het lied
“Nederland die heeft de bal”?

H. Wat was er verschillend aan het wedstrijdtenue van Johan Cruijff ten opzichte van
zijn ploeggenoten tijdens het WK 1974?

I. Johan Cruijff was natuurlijk DE topspeler van Nederland. Toch heeft hij ook een
negatief record. Hij was namelijk de eerste speler van Oranje die ooit een rode kaart
kreeg. Tegen welk land speelde Nederland toen?

J. Wie is de jongste Oranjespeler die ooit scoorde tijdens een WK eindronde?

6. Hieronder zie je een scorevel van een bowlingwedstrijd.
Wat zijn de totaalscores voor A en B?

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

a. b.
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Sport en Spellukes

Categorie: 2 teamnummer
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7 Op onderstaande foto’s wil de chauffeur van de rode auto graag de parkeerplaats
verlaten. Hoeveel keer moet een auto verplaatst worden zodat de rode auto de
afrit af kan rijden?

Wij geven jullie een voorbeeld.
1. Rij de roze auto 3 vakken naar links.
2. Rij de gele vrachtauto 3 vakken naar onder.
3. Rij de bruine auto 1 vak naar rechts.
4. Rij de paarse vrachtauto 1 vak naar boven.
5. Rij de oranje auto 1 vak naar boven.
6. Rij de groene vrachtauto 2 vakken naar links.
7. Rij de blauwe vrachtauto 2 vakken naar onder.
8. Rij de rode auto van de parkeerplaats af.

Om deze puzzel op te lossen heb je dus 8 keer
een auto moeten verplaatsen.
Nu mogen jullie je inzicht gaan testen.

A. B.

antwoord:

a. b.
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Sport en Spellukes

Categorie: 2 teamnummer
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8 Max Verstappen is de beste Nederlandse coureur ooit in de formule 1 en erg populair.
Hieronder zien jullie enkele stukjes van de huidige auto’s in de formule 1.
Geef per foto aan welk team het is.

9 We gaan het spel “levensweg” spelen. We spelen met 2 spelers A en B.
A begint en draait 6. Hij gaat via “Start Universiteit”. B kiest voor “Start Carriere” en
pakt het beroep “verkoper” en salariskaart € 30.000. Hij draait 1. A draait 10. Hij pakt
beroep “politieagent”en salariskaart € 80.000. B draait 2. A draait 6. B draait 6. A draait
1. B draait 10. A draait 4. B draait 3. A draait 6 en gaat niet naar de avondschool.
B draait 5. A draait 5 en koopt de blokhut. B draait 3 en koopt een huisje op het
platteland. A draait 5 en koopt een verzekering voor zijn blokhut. B draait 9. A draait 6.
B draait 1. A draait 3, gaat rechtdoor en pakt aandeel “9”. B draait 9 gaat eveneens
rechtsdoor. A draait 2. B draait 3. A draait 7. B draait 3 en gaat niet naar de avond-
school. A draait 1. B draait 1. A draait 6. B. draait 7. A draait 10. B draait 4. A draait 2
en gaat rechtsaf. B draait 9 en gaat eveneens rechtsaf. A draait 1. B draait 9.

Door omstandigheden moeten zij nu het spel beeindigen. Wat is nu het resultaat van
alle schulden en contanten?

A. B. C. D. E.

antwoord:

a.

b.

c.

d.

e.

antwoord:

€
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Sport en Spellukes

Categorie: 2 teamnummer
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10 Een woordpuzzel op basis van woordbeelden. Alle letters zijn vervangen door cijfers
en de opdracht is om bij elk cijfer de juiste letter te vinden. Vervolgens vervangen we
de woorden “Stiphout Wiekent Quiz” weer door cijfers, waarbij wij de “Q” kado geven.

Geef hieronder de correcte cijferreeks:

antwoord: Q
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‘n Zware Dobber

Categorie: 3 teamnummer
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antwoord:

Hersenkrakers, puzzels, raadsels, van alles wa……
kortom laat die hersens maar kraken.

1 Na enkele jaren komt een vader één van zijn vrienden tegen. In het gesprek zegt
hij; “mijn 3 kinderen zijn vermenigvuldigd 36 jaar oud.” Zijn vriend weet nu niet
hoe oud de kinderen zijn. Dan zegt de vader; “samen zijn mijn kinderen even
oud als jouw huisnummer.” De vriend weet natuurlijk op welk huisnummer hij
zelf woont, maar toch weet hij nu nog niet hoe oud de kinderen precies zijn.
Daarop zegt de vader; “mijn oudste kind heeft rood haar.” Nu weet de vriend
exact hoe oud de kinderen zijn. Weet jij ook hoe oud de kinderen nu eigenlijk
zijn? Enkel 3 correcte antwoorden worden goedgekeurd!

2 Vorig jaar hadden we een pittige vraag waar wij de connecties zochten tussen de
afgebeelde personen. Het ging er toen over “wie zingt over wie”? Nu hebben we
wederom 10 “bekende” personen afgebeeld. Twee van hen hebben telkens een
connectie. Noem de namen van de personen en zet de juiste combinaties bij elkaar.

F. G. H. I. J.

antwoord:

a.

b.

c.

d.

e.

A. B. C. D. E.
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3 Lees de onderstaande vijf omschrijvingen goed en noteer in één woord wat
of wie we hier zoeken?

A Het is nogal een kies onderwerp.
Heeft een vorstelijk tintje.
Men kan op hem rekenen.
Kan vaak veel pijn veroorzaken.
Hij is bij de ondergrondse geweest.

B Dit onderwerp ziet alles zwart / wit.
Toch is hij op zijn gebied een vakman
Maar ook een echte schuinsmarcheerder.
Er gaan deuren open, die normaal gesloten blijven
Maar daarvoor verkeert hij dan ook altijd in koninklijk gezelschap.

C Het is een echte opschepper
Hij doet er altijd een schepje bovenop.
Van tijd tot tijd ziet hij er afgestreken uit.
Maar als ik mijn mond niet verder open doe, wordt hij boos.
Hij komt namelijk niet graag voor gesloten deuren.

D Je kunt er twee kanten mee op.
Vrouwen lieten hem vroeger ophalen.
Beneden is het gewoontjes, boven is het aanzienlijk.
Je kunt er onderdoor gaan.
Dit onderwerp kun je behoorlijk zat zijn.

E Naargelang de behoefte wordt ie alleen gelaten.
Hoewel hij staat eigenlijk nooit alleen.
Dat zit dus wel goed.
Er hangt veel vanaf
Dit onderwerp wordt nogal op de kop gezeten.

4 Een inbreker wil graag een kluis kraken, uiteraard weet hij de 5-cijferige code niet.
Hij weet wel het volgende;
• Het vijfde plus het derde getal is gelijk aan veertien.
• Het vierde getal is één meer dan het tweede.
• Het eerste getal is één minder dan twee keer het tweede getal.
• Het tweede plus het derde getal is gelijk aan tien.
• De som van alle getallen is gelijk aan dertig.

Wat is de code van de kluis?

‘n Zware Dobber
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5 In navolging van “Het Geluid” van de muziekzender Q-music heeft nu ook de SWQ een
geluid opgenomen. Slapeloze nachten gaan we jullie niet bezorgen maar hopelijk wel
enkele moeilijke uurtjes. Op onze site www.stiphoutwiekentquiz.nl kun je “Het Geluid”
net zo vaak luisteren als je zelf wilt. Luister dus goed en benoem wat we hier zoeken.
Er is slechts één antwoord mogelijk.

6 A Welk getal zoeken we in deze getallenreeks?
2=6 • 3=12 • 4=20 • 5=30 • 6=42 • 9 =?

B Een bedrag heeft 6 verschillende cijfers. Als het laatste cijfer wordt verplaatst naar
de voorkant, dan is er een nieuw bedrag ontstaan wat precies 5 keer het oude
bedrag is. Met welk bedrag zijn wij begonnen?

7 Ergens in een prachtig ski-dorpje ligt in een diep dal tussen steile hellingen ingeklemd.
Aan de ene zijde van het dal is de helling 600 m hoog en aan de andere kant 400 m.
Van de voet van de ene helling tot de top van de andere helling en andersom lopen
kabelbanen waarvan de kabels strak gespannen zijn. Op welke hoogte boven de
grond kruisen die kabelbanen elkaar?

8 Ik heb 15 kaarten, die opvolgend genummerd zijn van 1 t/m 15. Die wil ik neerleggen
in de vorm van een driehoek. In de top ligt de 5 en in de 2e rij liggen de 4 en 9.
De rest wil ik echter niet zomaar neerleggen. Iedere kaart moet het verschil zijn tussen
de 2 kaarten die er links en rechts onder liggen. Zo is 5 het verschil tussen 4 en 9.
De bovenste 3 kaarten liggen dus al op de juiste plaats.
Kun jij de overige 12 kaarten op de juiste plek leggen?

‘n Zware Dobber
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9 Tijdens één van de vele vergaderingen van de Krejaklup ontstond onderstaande
discussie. “Gisteren wist Rob even niet meer welke dag van de week het was”, zei
Dirk “Als we vergadering hebben, “zei hij, “vergeet ik dat altijd”. “Vrijdag”, zei
Christ. !!!! “Zaterdag” zei Eric. “Wat voor dag is het morgen dan?” vroeg Marc
“Maandag”, zei Eric “Dinsdag”, zei Christ“ Oh, in godsnaam. Wat voor dag was het
gisteren dan?” zei Johan “Woensdag”, zei Christ “Donderdag”, zei Eric“ GRRRR”,
zei Marc “jullie hebben allebei één juist antwoord gegeven en twee onjuiste”.
Weten jullie op welke dag van de week wij die vergadering hadden?

10 A Maak een woordslang waarbij
elk woord maar één keer
wordt gebruikt.

B Maak de reeks af:
1 11 21 1211 111221 312211 ……..

antwoord:

antwoord:

antwoord:
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Alle vragen in deze categorie hebben te maken
met een iets wat een motor heeft

1 Een voertuig met een 4 cilinder motor rijdt met een constant toerental van 6000
omwentelingen per minuut over een vlakke asfaltweg. De buitentemperatuur is
20 graden celcius en het is windstil. Het voertuig heeft een ledig gewicht van 1000 kg
en de bestuurder weegt 80 kg. Het voertuig heeft een handgeschakelde versnellings-
bak met 5 versnellingen vooruit en 1 achteruit. De bandenmaat is 205/55 x 16.
Het differntieel heeft een eindreductie van 3.80 De overbrengingsverhoudingen van
de 5- versnellingsbak is : 1e versnelling 2,60 2e versnelling 2,003e versnelling 1,504e
versnelling 1,16 en 5e versnelling 0,87.

A Bereken de snelheid in de 5e versnelling?

B Hoe hoog is het toerental in de 4e versnelling bij een snelheid van 120 km/h?

2 Hieronder zie je 5 achterlichten van succesvolle modellen van een nog immer
populaire auto. Zet de achterlichten in de juiste produktie-volgorde.

Produktie-volgorde =

antwoord:

antwoord:

antwoord:

A. B. C. D. E.
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3 ANWB praatpalen, telefoonzuilen, de kletskop, het konijn, wie kent ze nog?
Door de komst van de mobiele telefoon is deze reddingsboei voor gemotoriseerd
verkeer totaal overbodig geworden. Per medio 2017 zijn ze dan ook voorgoed
verleden tijd. In welk jaar werd in Nederland de 1e praatpaal in gebruik genomen
en langs welke weg stond deze?

4 Onderstaande auto’s zijn vaak “vergeten”. Ze staan er regelmatig perfect bij alleen
voorzien van een dikke laag stof. Ook zijn er veel unieke “restauratieobjecten”, deze
zijn echter vaak in niet al te beste staat.

A Noem het type van de hiernaast afgebeelde auto?

B Wat is het productie-nummer van het waarschijnlijk
oudste nog rijdende exemplaar van dit type?

C Wat was de maximale cilinderinhoud van dit type auto?

D Uit welk bouwjaar is deze oldtimer?

E Ook deze auto is een onderdeel van een oude
autosloperij in Frankrijk die ongeveer 11 jaar
geleden zijn deuren sloot omdat de eigenaar
met pensioen ging. Vrijwel alle auto’s werden
geveild. Wat is de naam van deze eigenaar?

Gemotoriseerd
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    5 MTB’s; veelal van hout gemaakt, nauwelijks bepantserd met een hoog snelheidsbereik.
A Noem de afkortingen zoals deze bekend stonden in:

Amerika:

Duitsland:

Italië:

Nederland:

B Welke MTB werd op 13 augustus 1943 in dienst gesteld?

6 Vliegende auto’s, ze spreken al lang tot de verbeelding. Er is echter nog geen
goedkeuring om de openbare weg op te gaan of om ermee te vliegen, daar is men
nog mee bezig.

A Wie zit hier in zijn zelfgebouwde vliegende auto?

B Dit meer dan 100 jaar oude onderstel fungeerde als basis
voor een replica van een “auto” die geschikt was voor
op het water, kon vliegen en rijden uiteraard.
Wat is de naam van de bouwer van deze replica?

C Anno 2017 is de eerste vliegende auto een feit.
Mobiliteit van deur tot deur, gebruikmakend van autorijden en vliegen, de oplossing
voor het fileprobleem. Je mag echter niet zomaar ergens opstijgen of landen.
Hoeveel vliegvelden zouden er nodig zijn in Nederland waardoor men maximaal
10 km van een vliegveld verwijderd is?

Gemotoriseerd
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D Wat is de naam van deze vrouw die getrouwd was met de man die als tweede een
patent ontving voor een vliegende auto?

E Welk type auto werd gebruikt als prototype voor het
construeren en testen van deze vliegende auto?

7 Ook in Nederland moest je vroeger weggeld
betalen om met je motorvoertuig gebruik te mogen maken van de provinciale wegen.
Hoe lang mocht men in die tijd als niet-ingezetenen gebruik maken van de provinciale
wegen in Noord-Brabant ZONDER te betalen en wie kreeg in Arnhem deze kosteloze
rijkaart uitgereikt op 17 juni 1935?

8 Zomerbanden, winterbanden of all-seasonbanden, de meningen zijn verdeeld.
Menig Europees land houdt er ook zijn eigen beleid op na. Duidelijk is wel dat het
veiliger is om je motorvoertuig met de seizoenen van banden te wisselen.
Hieronder zie je 5 verschillende bandprofielen. Noem het merk van de autoband EN
benoem of het een zomerband, een winterband of 4-season band betreft.
Ieder correct antwoord is één punt

Gemotoriseerd
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9 Waar wordt onderstaande machine voor gebruikt en in welk land?

10 Auto- en motorsport wordt nooit Olympisch. De Olympische spelen gaat over atleten,
niet over materiaal. Toch is er ooit één gemotoriseerde sport geweest die wel
plaatsvond tijdens de Olympische spelen.

A Welke sport zoeken we hier?

B Wat waren toen de winnende tijden in de klasse B en klasse C?

Klasse B:

Klasse C:

C Welke landen waren de medaille-winnaars van deze éénmalige Olympische
gemotoriseerde sport?

A:

B:

Gemotoriseerd
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Net als ieder ander jaar ook nu weer een categorie waar
we van alles in gestopt hebben. Ongetwijfeld weer

de meest gevarieerde categorie.

1 Zowel suiker als zuren in frisse dranken hebben enorme invloed op het gebit. Bijvoor-
beeld zuren kunnen op termijn het glazuur oplossen, waardoor de tanden gevoelig en
zwak worden. Hieronder staan 5 verschillende frisse dranken. Omcirkel voor iedere
drank in welke mate (niet, matig, aanzienlijk of groot) zij invloed hebben op de tanden.

A Red Bull:                              niet      /         matig        /       aanzienlijk      /     groot
B Zontomaatje:                     niet      /         matig        /       aanzienlijk      /     groot
C Campina halfvolle melk    niet      /         matig        /       aanzienlijk      /     groot
D Volle chocomel:                  niet      /         matig        /       aanzienlijk      /     groot
E Spa rood:                             niet      /         matig        /       aanzienlijk      /     groot

2 Welk liedje zoeken we hier? Een streepje is een heeeel korte pauze.
123-1, 123-1, 369 – 369, 9#963-1, 9#963-1, 1*-1, 1*1

3 Hieronder staan enkele (jeugd)foto’s van oude-bekenden van vroeger en van nu, uit
binnen- en buitenland. Om het iets moeilijker te maken hebben wij hun ogen voorzien
van een klein zwart balkje. Wie zoeken wij hier?

Ratjetoe
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4 Tjonge Jonge , ook dit jaar was het weer tijdens Koningsdag wederom niet om over
naar huis te schrijven en werden de activiteiten helaas noodgedwongen opnieuw naar
binnen verplaatst bij ’t Aambeeld. Ook dit jaar was er weer een dweilorkest aanwezig.
Hoe heette de band dit jaar?

5 Als je groot bent doe je mee. De grootste heeft over het algemeen de meeste macht.
In Nederland hebben we een aantal grote(re) gemeentes, the Big five ofwel de B-5.
Kun jij ons vertellen welke gemeentes op basis van hun inwoneraantal halverwege
2017 tot de B-5 van Brabant behoorden?

6 Dit jaar organiseerde de Krejaklup samen met Striepke Veur maar liefst twee volledig
uitverkochte hilarische kienavonden. Wie wisten de laatste twee kaartjes te
bemachtigen? Noem beide namen.

7 Vorig jaar moesten jullie bij het ophalen van het Quizboek een rebus oplossen. Dit jaar
werden jullie aangenaam verrast met een schuifpuzzel, welke ter plekke moest
worden opgelost, waardoor mogelijk de quizboekjes wat later arriveerden bij de teams
op locatie. Hebben jullie tijdens het puzzelen eigenlijk ook wel goed rondgekeken?
Ergens in de ruimte hing DE vlag van onze Krejaklup. Met het bedrukken van deze vlag
is echter helaas een foutje gemaakt. Wat klopt er volgens jullie niet op onze vlag?
Het heeft geen zin om nog even langs te komen om e.e.a. te bekijken want het
spreekt voor zich dat deze vlag er nu NIET meer hangt.

Ratjetoe
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8 In “Mijn gevecht” wordt een boekje open gedaan over het (vermeende) doping-
gebruik in deze tak van sport. Veelvuldig wordt er EPO gebruikt om tot betere
prestaties te komen. Wat is de naam van de apotheek in Aken waar men deze
Epo kon kopen?

9 WIN MET DE ZIN ………………..SWQ 2017 !
Bij Radio 538 kon je afgelopen jaar weer veel geld verdienen door de 4 stemmen
te raden van nationale en internationale bekendheden die een zin hadden
ingesproken.
In deze SWQ 2017 is eveneens een zin ingesproken echter niet door 4 (inter)-
nationale bekendheden maar wel door maar liefst 5 min of meer bekende
(ex-)Stiphoutse mensen. Beluister de zin op onze site en benoem de 5 personen
die samen deze zin hebben in gesproken.

10 Kerken zoeken in Helmond. Ondanks dat er afgelopen decennia meerdere
kerken zijn afgebroken en het kerkbezoek alsmaar verder afneemt beschikt
Helmond nog steeds over vele kerken. Hieronder zie je vijf foto’s van delen van
een Helmondse kerk. Noem de naam van de kerk.
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Ofwel terug van weggeweest …….
“voor de kleine kinderen” onder ons

1   Wie kent ze nog de TV-helden van weleer. Meer dan 40.000 filmpjes
     zijn er ondertussen gemaakt, ieder filmpje duurt ongeveer 3 seconden.
     Eén van de poppetjes is Anton. Noem in willekeurige volgorde de
     namen van de 5 overige.

2 Een stem-acteur of stem-artiest is een persoon die de stem verleent aan audiovisuele
media. Deze spreekt bijvoorbeeld reclameboodschappen in, geeft commentaar bij
documentaires en spreekt de stem van personages bij (teken)films in. Hieronder staan
5 afbeeldingen van bekende personages uit animatie – of tekenfilms en foto’s van
5 stemartiesten. Zoek de juiste combinaties.

Klène Johns
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3 Voorgaande jaren zochten jullie meestal op 2 verschillende foto’s naar de 10
verschillen welke vaak met het blote oog niet of nauwelijks waarneembaar waren.
Dit jaar hebben wij gekozen voor een andere variatie. Hieronder zie je een foto met
daarop vele Disney-figuren welke echter niet allemaal in de originele kledij staan
afgebeeld of iets anders gewijzigd hebben aan hun uiterlijk.
Bekijk de foto goed en zoek naar afwijkingen van bijv. uiterlijk of afwijkende kledij
van de personages ten opzichte van de oorspronkelijke Disney-figuren.
Omcirkel de 10 afwijkingen.

4 Een speeltuin of speelplaats is een plek waar kinderen kunnen spelen en die is
voorzien van toestellen voor sport en spel. Ook in Stiphout zijn meerdere plekken
ingericht alwaar de kinderen zich lekker kunnen uitleven. Hieronder staan
afbeeldingen van “speelplekken “ in Stiphout.
Noem de straat of de locatie waar deze zich bevinden.

antwoord: antwoord: antwoord: antwoord: antwoord:
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Klène Johns

Categorie: 6 teamnummer

5 Een Nederlandse kunstschilder en kunst-
theoreticus werd wereldberoemd met zijn
geometrisch-abstracte werk met de
kenmerkende horizontale en verticale
zwarte lijnen en primaire kleuren.
Hiernaast zie je een foto van een markant
gebouw wat onlangs werd voorzien van
de bekende vlakken en lijnen in primaire
kleuren. De zwarte lijnen hebben we laten
staan, de kleuren hebben we weggelaten.
Kleur met stift de juiste vakken in de juiste
primaire kleuren.

6 Rara, wie ben ik? Hieronder zie je 5 afbeeldingen van bekende of minder
bekende personages. Noem de naam.

7 Het waanidee dat mensen in de onmiddellijke omgeving van de patiënt, zoals
ouders, echtgenoot of kinderen, heimelijk zijn vervangen door dubbelgangers
staat nu bekend als het syndroom van Capgras. Iedereen schijnt ongeveer 6
dubbelgangers te hebben. Hieronder staat een verzameling kinderfoto’s waarbij
de gelijkenis met een beroemdheid wel erg groot is. Zijn dit nu de jonge dubbel-
gangers of de daadwerkelijke beroemdheden? Welke beroemdheden zoeken we hier?
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8 Snoep heb je in alle kleuren van de regenboog. Er zijn gekleurde snoepjes die,
wanneer deze in aanraking komen met water, langzaam oplossen zodat er strepen
ontstaan. De buitenlaag, waarin de felste kleurstoffen zitten, lost als eerste op. Als er
overal kleurstoffen zitten dan mengen de kleuren langzaam met elkaar en ontstaat
uiteindelijk overal dezelfde mengkleur.

Benodigdheden:
• specifieke felgekleurde snoepjes en
• leg deze op de rand van een plat, rond bord
• water
• geduld
• een camera (van je telefoon)

Maak op het juiste moment, het moment dat de kleuren zich gaan mengen en het
bord (nagenoeg) geheel gekleurd is, een foto van deze proef en stuur deze door
naar: info@stiphoutwiekentquiz.nl.
Zorg dat het bijgeleverde logo van de SWQ met daarop jullie teamnummer duidelijk
zichtbaar is door dit rechts naast het bord te plaatsen. Succes met de proef en
met het vinden van de juiste snoepjes.
Let op: photoshoppen is niet toegestaan

9 Wie kent ze nog, de kinderliedjes. Je hebt ze in allerlei variaties, met allerlei thema’s.
Zo zijn er verjaardagsliedjes, babyliedjes, paasliedjes, lenteliedjes etc etc. Wie weet de
juiste antwoorden te vinden bij de vragen die voortkomen uit of in kinderliedjes?

A Wie trekt er nooit aan de bel?

B Wie was de schoenenpoetser?

C Wie had er witte laarsjes aan toen ze naar huis wou gaan?

D Wie gooide er een rode kool door de winkelruit?

E Wie woonde samen met haar vader in een luchtkasteel?

Klène Johns
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10 Wie kent ze nog de miniatuur-autootjes van Matchbox of Dinky Toys? Velen onder ons
zullen ongetwijfeld op zolder nog ergens een blauw koffertje met deze autoótjes 
hebben staan. Vroeger waren er heel veel producenten van deze modelauto’s.
Hieronder staan afbeeldingen van vijf miniatuur-autootjes. We vragen niet het merk
maar de producenten van deze model-auto.
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DE “Linde(n)berg(h/e)” is niet alleen het wijkblad van Stiphout en de Warande maar
tevens een persoonsnaam. de naam van één of meerdere gebouwen, bedrijven en
of stukken natuur(gebied), etc etc, kortom op vele, meerdere manieren uitlegbaar.
In deze categorie zijn dus alle vragen gebaseerd op (de) “Linde(n)berg(h/e)”.
Aan jullie om het juiste antwoord bij de vraag te vinden.

1 De Linde(n)berg(h/e) was vroeger één van de beklimmingen in deze één dags-
wielerwedstrijd bij onze zuiderburen. In de tijd sinds de start van de koers in 1961 en
vorig jaar 2016 hebben in totaal vijf Nederlanders deze wedstrijd gewonnen.
Hieronder enkele vragen over deze klassieker.

A Welke Nederlander werd 7e met slechts 0,02 sec achter de winnaar?

B Wie was de beste geklasseerde Nederlander in de 50e editie van deze klassieker?

C Hoeveel ploegen namen deel aan de koers waarbij de Nederlander
Johnny Hoogerland in datzelfde jaar als 5e eindigde?

D Welke Nederlander werd 15e in de wedstrijd en had dezelfde tijd als diegene die 2e
werd in dezelfde koers en slechts 2 seconden achter de winnaar?

E Welke Nederlander wist deze klassieker tweemaal op zijn naam te schrijven?

Linde(n)berg(he)
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871 �11 nov. 2017

11Robert #ielen drinkt 
liefst ko$e met melk

19Voice van Stiphout
Didi van de Westerlo 

37 Xmas Sing-a-long met
Rianne en Jolanda
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Linde(n)berg(he)

Categorie: 7 teamnummer

2 Tijdens de “…?…. - nacht” werd het idee geboren en schilderde hij vervolgens
de 10 geboden.

A Wie was de schilder?

B Welk gebod wordt hier afgebeeld?

3 Enkele jaren geleden kwam de suggestie vanuit de wijkraad om de Lindenberg
niet alleen in Stiphout te verspreiden maar ook in de Warande. Besloten werd
om de belevenissen van onze eigen stripfiguren Stip en Houtje uit te breiden
met de belevenissen van Fon en Tijntje.
Wanneer maakten Fon en Tijntje daadwerkelijk hun intrede in de Lindenberg?
Noem het editie-nummer.

4 Welke Nederlandse fotograaf, die ruim 20 jaar geleden ook de Zilveren Camera
won, werd met een foto van Udo Lindenberg in 2016 door de vakjury gekroond
tot winnaar van een regionale fotowedstrijd?
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5 Aan de Strikstraat, op de hoek van de

Linde(n)berg(h/e) werd in 1858 dit kasteeltje
gebouwd.

A Door welke frans-sprekenden werd dit kasteeltje
bewoond vanaf het jaar dat ook de Eerste
Wereldoorlog begon? Hoe werden zij genoemd?

B Wat was de naam van de vrouw die als 4 jarige hier
toentertijd op een soort peuterspeelzaal belandde
en die op 24 mei 2015 haar 99e verjaardag vierde?

6 De hiernaast afgebeelde blonde atlete heeft meerdere nationale en Europese
titels behaald op diverse sprint/loopafstanden.
Ook deed zij in het verleden wel eens mee aan het onderdeel verspringen.
Wat was INDOOR haar beste sprong ooit?

7 Hoe heet deze haven (a.) en bij welke
kilometerraai (b.) ligt de invaart
van deze haven?
(één cijfer achter de komma)

8 Deze voetballer speelde zowel in de voormalige ere-divisie, eerste divisie, UEFA-cup,
bij de amateurs en schopte het zelfs tot zaalvoetbalinternational.

A In welk jaar werd hij bij de selectie gehaald van het grote Oranje?

B Welke trainer modderde volgens hem maar wat aan?

Linde(n)berg(he)

Categorie: 7 teamnummer
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9 In dit restaurant, een historisch pand gelegen in
het centrum van een dorp, kun je heerlijk eten.
De kaart biedt voor ieder wat wils.
Amai… welk menu heeft Nico Heylen gegeten
toen hij dit restaurant bezocht?

10 Onze eigen Lindenberg staat vol informatie en ook staan er zeer mooie verhalen in
over allerlei uiteenlopende onderwerpen. De SWQ heeft alle edities van 2017 eens
goed doorgebladerd en daar een tiental vragen over gemaakt.

A Wie was de jongste deelnemer aan het knotwilgen in 2017?

B Aan wie werd gevraagd of het gas was uitgedraaid?

C Uit welk jaar komt de “Wolsley”?

D Ook in Stiphout wordt, volgens de Gemeente nog veel oud-papier in de restafval-
container gegooid. Over hoeveel kg per inwoner van Stiphout hebben wij het hier?

E Hoe heet het plaatsje waar dit jaar door toedoen van het MOV een pomp werd
geplaatst om de bevolking van schoon drinkwater te voorzien?

F Hoeveel voertuigen reden te hard tijdens een snelheidscontrole op de Gerwenseweg
op woensdag 8 maart?

Linde(n)berg(he)
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G Hoeveel punten kun je maximaal scoren als je alle penalty’s op het Jeugdkamp
toernooi van Stiphout Vooruit optimaal benut?

H Hoeveel punten behaalde de Nederlands kampioen marimba en xylofoon in 2017?

I Hoeveel leden had HCH op 31-10-2016 volgens de Koninklijke Nederlandse
Hockeybond?

J Hoeveel rijlessen had Daan gehad op het moment dat hij een boekje met rijinstructies
kreeg overhandigd van Fred, zijn rijinstructeur?

Linde(n)berg(he)

Categorie: 7 teamnummer
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Lustra en Jubilea

Categorie: 8 teamnummer

Deze categorie is gebaseerd op “herdenkingen” maar ook
op gebeurtenissen die een bepaald aantal jaren

(meestal een veelvoud van 5) geleden zijn of in de
(nabije) toekomst gaan plaatsvinden.

1 A Wat is de naam van deze man en welk beroep heeft hij maar liefst gedurende
“een gouden periode” uitgevoerd?

B Ter ere van wat, in welk jaar en door wie werden
de klokken geluid onder het toeziend oog van
Hans van de Westerlo?

2 In het jaar 2021 viert Fanfare de Vooruitgang haar “ivoren” bestaan wat
ongetwijfeld gepaard zal gaan met de nodige festiviteiten. Heel het dorp zal hier
bij betrokken worden. Wij verheugen ons er nu reeds op. Hieronder staan
5 foto’s van Fanfare de Vooruitgang uit verschillende jaren en in willekeurige
volgorde. Zet ze in de correcte volgorde van heel oud naar minder oud door
ze te benoemen van 1 t/m 5.
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antwoord:

3 Wie kent dit bouwwerk niet?
Iedereen die Stiphout binnen komt gereden rijdt er aan voorbij!
Ter ere van welke gelegenheid en in welk jaar is dit bouwwerk
gerealiseerd?

4 Dit jaar heeft de Krejaklup Stippent haar 12,5 jarig bestaan gevierd, een hele mijlpaal.
Ook deden zij dit jaar met carnaval weer mee met de Stippentse optocht onder het
motto; “Wai geve Stippent kleur”.
Welke Krejaklup-leden zie je hieronder en welke prijs
werd behaald?

Geel                    =
Rood                   =
Blauw                 =
Oranje                =
Behaalde prijs   =

5 Deze man zat maar liefst 25 jaar op de vuurtoren. Hij was ook tevens de laatste
vuurtorenwachter van Ameland. Sinds 1 januari 2005 hebben camera’s de functie van
hem overgenomen. Wat is de naam van deze laatste vuurtorenwachter van Ameland?

6 Hieronder zie je een vijftal artiesten , bands etc die de afgelopen jaren minimaal hun
40-jarig jubileum hebben gevierd. Noem de naam van de band en of artiest(e) en in
welk jaar zij hun 40 jarig jubileum vierden. Je mag er één jaar naast zitten.

Lustra en Jubilea

Categorie: 8 teamnummer
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7 Elvis Presley, overleden op 16 aug 1977. Ondertussen dus al weer 40 jaar dood. Geen
lustrum om echt te vieren hoewel zijn sterfdag nog steeds wordt “gevierd”. The King
was voor velen DE man van de Rock & Roll. Zijn wiegende heupen bracht menige
vrouw in extase mede door zijn extreem uitziende pakken. Wat zijn de namen van
onderstaande pakken en in welk jaar werden deze door hem gedragen?

8 De afgelopen jaren werden in Stiphout vele huwelijks-jubilea gevierd. Tijdens de
buitendagen van de fanfare vanaf 2014 werden onderstaande bruidsparen
aangenaam verrast met een serenade.
Wie zoeken we hier en hoe lang waren zij TOEN getrouwd?

Lustra en Jubilea

Categorie: 8 teamnummer
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9 Dit jaar reeds de 5e editie van de SWQ; een mooi lustrum. De afgelopen 5 jaren
werden ook vele mooie lustra en jubilea gevierd in en door Stiphout. Hieronder staan
10 foto’s van logo’s, (of een deel daarvan), of personen die de afgelopen 5 jaar iets
te vieren hebben gehad. Noem de naam van onderstaande vereniging / stichting /
persoon en voeg daar het jubileum EN het jubileumjaar aan toe.

In te vullen: Naam / 5, 10, 15, 25, 40 of 50 jaar EN de jaren 2013 t/m 2017

Lustra en Jubilea

Categorie: 8 teamnummer
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10 Onze eigen pastoor Jo van Kessel vierde dit jaar op vaderdag zijn 60-jarig
priesterschap. Hierbij enkele vragen over onze pastoor.

A Zijn ouders hadden 13 kinderen. Hoeveel jongens uit dit gezin werden later priester?

B Omcirkel onze Pastoor op de foto hieronder.

C Welke “titel” kreeg onze pastoor nadat hij zijn pensioengerechtigde leeftijd had
bereikt?

D Wie was op het moment dat Jo van Kessel tot priester werd gewijd directeur van
het Groot-Seminarie te Haaren?

E In Stiphout had Jo van Kessel in de beginjaren een zuster die het huishouden
regelde. Hoe heette zij?

Lustra en Jubilea
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antwoord:

Werelds

Categorie: 9 teamnummer

antwoord:

1 Hoe heet dit Europees festival wat jaarlijks wordt gevierd en waarbij de mensen
al trommelend verkleed gaan in o.a. militaire- en bakkersuniformen?

2 Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden is lang niet het enige land in de wereld
wat nog een Koninkrijk is. In de wereld zijn nog welgeteld 22 koninkrijken.
Ieder land heeft zijn eigen juwelencollectie, bestaande uit tiara’s, armbanden,
colliers en andere juwelen. Hieronder zie je vijf sieraden van (voormalige)
monarchieën.
Benoem het land waar het sieraad wordt gedragen.

3 In de wereld worden vele, vele verschillende talen gesproken. Vrijwel ieder land
kent zijn eigen taal. In veel gevallen is de taal van een land als een handtekening.
Hieronder staan vijf zinnen in vijf vreemde talen. Welke talen zoeken wij hier?

1 Sok szerencsét a nehéz kvizzel                          =
2 Onnea tässä vaikeassa tietokilpailussa           =
3 এই কঠিন ক্যুইজ সঙ্গে সৌভাগ্য কামনা করছি         =
4 Бұл күрделі викторинаға сәттілік тілеймін   =
5 Καλή τύχη με αυτό το δύσκολο κουίζ             =
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4 Wereldtentoonstellingen zijn grote internationale exposities die sinds 1851 in
verschillende landen gehouden zijn en waar de deelnemende landen een beeld
kunnen geven van hun economische, sociale, culturele en technische ontwikkeling.
Belangrijke vindingen zoals de eerste telefoon, auto en platenspeler werden allemaal
op een wereldtentoonstelling aan de wereld gepresenteerd. Hieronder volgen vijf
vragen die allemaal te maken hebben met deze wereldtentoonstellingen.
Noem de stad en het jaartal!

A Op welke wereldtentoonstelling in welk jaar werd de medische toepassing van
X-stralen voor het eerst in het openbaar gepresenteerd?

B Welke wereldtentoonstelling trok slechts 1.156232 bezoekers en voldeed daarmee
niet aan de verwachtingen?

C Ter ere van welke wereldtentoonstelling werd speciaal deze vaas gemaakt?

D In welke stad stond een bouwwerk dat tijdens de oorlog dienst deed als wapenfabriek
en na de oorlog werd gebruikt als slachthuis?

E Ter ere van welke wereldtentoonstelling werd dit bouwwerk gerealiseerd?

Werelds

Categorie: 9 teamnummer
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5 Elke Wereldstad van betekenis heeft zo zijn eigen markant gebouw. Helmond heeft
zijn paalwoningen aan de voet van de Traverse. Maar er is meer, veel meer.
Benoem onderstaande objecten en de daarbij behorende stad.

6 Van alle hier afgebeelde biljetten hebben wij er eentje kunnen bemachtigen.
Wat was de waarde in Euro’s van deze biljetten samen op 21 april 2017 jl.?
Bedrag afronden op 2 decimalen.

Totaal €

Werelds

Categorie: 9 teamnummer
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Werelds

Categorie: 9 teamnummer
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7 Op bovenstaande foto is het in Singapore 17.58 uur. Hoe laat is het dus
vervolgens is onderstaande andere steden?
1    New York                                                                                           uur
2    London                                                                                              uur
3    Tokyo                                                                                                 uur
4    Sydney                                                                                               uur
5    Jakarta                                                                                               uur

8 De onderwereld kan worden omschreven als het milieu van criminelen.
Hieronder zie je vijf foto’s van (inter)nationale onderwereldfiguren.
Wie zoeken wij hier?

A. B. C. D. E.
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9 De wereld verbeteren doe je niet in je eentje. Iemand die een verandering in gang
kan zetten noemen we ook wel een wavemaker. Hieronder staan enkele wavemakers
beschreven. Naar wie zijn wij op zoek?

A Zamelt iedere week buitenlands geld in en ruilt dit om in euro’s. Vervolgens geeft
hij dit geld aan goede doelen. In 2015 haalde hij maar liefst € 30.000,-- op.

B Hij brengt 3x per week overgebleven voedsel, wat niet meer voor verkoop geschikt
is, op de fiets naar gezinnen die het niet breed hebben.

C Welke voetballer werd vorig jaar uitgeroepen tot speler van het jaar vanwege zijn
verdiensten voor de maatschappij?

D Welke wavemaker predikte burgerlijke ongehoorzaamheid en boycots als
voornaamste wapen tijdens zijn protestacties?

E Van wie is de quote; “Vrede kan niet bereikt worden door middel van geweld,
enkel door begrip?”

Werelds
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10 De werelderfgoedlijst is een lijst met werelderfgoed samengesteld door de commissie
voor het werelderfgoed van de Unesco op voordracht van de aangesloten landen.
De Unesco heeft 5 geografische zones gedefinieerd. In 2016 waren er 1052
werelderfgoederen verspreid over 165 landen. Van de 1052 werelderfgoederen
staan er maar liefst 55 op de lijst van bedreigd werelderfgoed.
We hebben uit iedere geografische zone één werelderfgoed geselecteerd.
Benoem deze bedreigde werelderfgoederen.

Werelds

Categorie: 9 teamnummer
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Uitgesproken ... Kaas

Categorie: 10 teamnummer

Hieronder staat een bijzondere categorie. Naast vele soorten KAAS in vele
varianten zijn er nog veel meer KA’s. Denk maar aan de Boerka’s, de meisjes
namen eindigend op KA of Ca zoals de Erica’s, de Hendrika’s, de Rebecca’s maar
denk ook aan wodka, paprika of de Ford Ka, kortom met deze categorie konden
we alle kanten op en dus hebben we dat uiteraard ook gedaan.
Hebben jullie hier kaas van gegeten?

1 Hieronder zie je vijf Nederlandse dames die zich gekleed hebben in hun
boerka’s.
Alle dames hebben sprekende ogen. Weet jij wie, wie is?

2 Deze vraag wordt aan jullie teamgenoten overhandigd bij binnenkomst voor
aanvang van de Geheime Opdracht mits in gepaste kleding. Geen gepaste outfit
of geen deelname aan de geheime opdracht kan dus de nodige punten schelen.
Vul hier, na terugkomst van de Geheime opdracht, de antwoorden in die zij
hebben gevonden.
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3 Met welk woord omschrijft men het feit dat kaas O.R.T. geproduceerd is, zodat
de gelovigen er op kunnen vertrouwen dat de regels tijdens de productie niet zijn
overtreden?

4 Hiernaast zie je een afbeelding van een relatief klein eiland wat behoort tot de
eilandengroep van Indonesië. Op dit eiland worden in totaal maar liefst 9 talen
gesproken. Zes van deze negen talen zijn enigszins verwant.
Welke taal wordt gesproken in het gebied, hier aangeduid met nummer 4?

5 Hotel – restaurant – cafe “Erica” haalde de landelijke pers nadat dit hotel het
toneel was van een bloederige moord. De schedel van de eerste hotelhouder werd
met een hamer ingeslagen. Snel daarna werd het een Gemeenschapshuis.
Later werd deze zaak opnieuw overgenomen en uitgebreid met o.a. een bowlingbaan.
Op donderdag 25 maart werd er toen ook gebowld en werd de 5e wedstrijd
gespeeld in de 3e periode.
Hoeveel punten behaalde B.T. Erica tot op dat moment?

Uitgesproken ... Kaas

Categorie: 10 teamnummer
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6 Begin mei werd door een krantenuitgever de Kaascup uitgereikt aan het bedrijf
wat we het meest moeten koesteren, aangezien vele Nederlandse multinationals
een prooi zijn voor de buitenlandse jagers.
Onderstaande multinationals hebben een wereldwijd belang.
Zet ze in de juiste volgorde van zeer groot belang tot minder groot belang.

ASML, ING, Shell, Heineken, Ahold-Delhaize, KPN, Philips, Unilever,
ABN-Amro en DSM.
De goede volgorde is:

7 Ze lijken net echt, de appels, het glas wijn, de afhangende appelschil, de naakte
mensen, de wel of niet brokkelige kazen. Ook vroeger werden al veelvuldig kazen
verwerkt in stillevens of in andere werken.
Beantwoord de vraag bij het betreffende schilderij.

A Waaraan dankt de op dit schilderij afgebeelde kaas zijn groene kleur?
B Welke kaas wordt hier linksonder op het schilderij afgebeeld?

Uitgesproken ... Kaas
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antwoord:

8 Dialect is in de taalkunde de benaming voor een talige variëteit die niet als standaard-
taal geldt. Zowel een taal als een dialect hebben een eigen grammaticaal systeem, een
eigen woordenschat Hieronder staan allerlei spreekwoorden in het dialect geschreven.
De vraag is nu echter niet; wat wordt hier bedoeld, maar de vraag luidt; in welke
Belgische stad of in welke Belgisch dorp spreekt men dit dialect?

A   Hie KA lieghen lijnk e pierd scheiten   =
B   e KA geine poit pissen                           =
C   ’t KA géé koat                                           =
D   Mee aa KAa                                              =
E    Vennen KAa kermes tauskomme         =

9 Deze man ontwierp een vliegtuig helemaal van hout. De eerste vlucht was in 1955 en
het laatste vliegtuig werd gebouwd in 1970. Hoe noemde men dit vliegtuig
(noem de volledige naam) en hoeveel werden er in totaal gebouwd?

Uitgesproken ... Kaas

Categorie: 10 teamnummer
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10 Graag willen wij iets meer weten van deze wellicht bekende dames. De vragen staan
willekeurig door elkaar dus is het aan jou om uit te zoeken welke vraag bij wie
hoort en uiteraard willen wij dan graag daar de antwoorden op.

A Wie was ten tijden van haar screening directeur eerste graad en communicatie
verantwoordelijke van de SNOR?

B Zij speelde voordat zij hiervoor werd uitgekozen in een quintet.
Hoeveel kostte een kaartje voor hun optreden op zondag 22 december 2013?

C Hoe heet haar zwarte poesje?

D Eén van de oud-leden is nu hun manager. Haar voorganger echter richtte in
Zuid-Afrika een variant op van deze groep. Hoe heette deze groep?

E Wie was in 1998 de daadwerkelijke oprichter van de oorspronkelijk groep?
Noem zijn werkelijke naam.

Uitgesproken ... Kaas

Categorie: 10 teamnummer
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Ook dit jaar mogen natuurlijk de buitenopdrachten niet
ontbreken. Uiteraard hebben wij ook in deze categorie

weer enkele verrassingen verwerkt.

1 We gaan een stukje fietsen rond en door Stiphout.
We beginnen bij de 1e foto, dit bord staat aan uw rechterzijde en volgen deze route,
het nummer zoals aangegeven totdat we uiteindelijk aankomen bij de 2e foto welke
(als het goed is ) aan uw linkerzijde staat.
U kunt ook beginnen bij de 2e foto welke dan aan uw rechterzijde staat en dan
eindigen bij de 1e foto die dan (als het goed is) aan uw linkerzijde staat. Ondertussen
kom je meerdere gelijksoortige borden tegen met daarop dezelfde routenummers.

De opdracht luidt als volgt:
Maak een optelsom van deze beide routenummers die je tegen komt vice versa.
Maakt dus niet uit waar je begint.

Succes

2 Waar ligt deze jongedame in de voortuin op haar gemak een telefoongesprek
te voeren?
Noem de straat EN huisnummer.

Drop Uit

Categorie: 11 teamnummer
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3 Il Circo, DE ijssalon van Stiphout was vanaf begin maart wederom 7 dagen per week
geopend van ‘s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Op hun etalageruit staan vele
smaken ijs. In onderstaande opsomming van smaken staat er één smaak tussen die
Il Circo niet heeft.

Om het wat moeilijker te maken hebben we alle smaken, meerdere keren (net als op
de etalageruit) in willekeurige volgorde achter elkaar opgeschreven zonder spaties.
Noteer net die ene smaak die dus niet op de etalageruit wordt vermeld.

Drop Uit

Categorie: 11 teamnummer
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4 Ook deze vijfde editie van de Stiphout Wiekent Quiz is mede afhankelijk van
sponsoren, waarvoor onze hartelijke dank.
Hieronder zie je 5 stukjes van reclame-uitingen welke betrekking hebben op enkele
van onze sponsoren. Het kan een stukje van een bord of lichtbak zijn maar ook
één of ander stukje van een belettering. Aan jullie de eer om hier de naam van de
betreffende sponsor bij te zoeken.

5 Even iets anders tussendoor... geen buiten-opdracht maar een normale vraag over
“drop-uit”. EEN film die gaat over een groep scholieren die drop-uit trekken, met
een busje door Nederland trekken en trachten hun mede-scholieren tot een staking
over te halen.

Vervolgens wordt op allerlei manieren geprobeerd dit busje te saboteren.
Wat is de alternatieve titel van deze film?

Drop Uit
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6 Terug van weggeweest….
Stiphout heeft op de Gerwenseweg en op de Dorpsstraat volledig nieuwe bestrating
gekregen. Ook enkele bushaltes zijn aangepakt en verlegd. Ook nu zijn er uiteraard
weer volg- en aandachtstegels geplaatst. Hoeveel vierkante aandachtstegels en
hoeveel vierkante volgtegels (30 x 30 cm) liggen er bij de in Stiphout aanwezige
bushaltes?
Volledigheidshalve; halve tegels zijn ook tegels maar werden niet meegenomen in
deze berekening, tegels met geringe beschadigingen (klein stukje eraf) daarentegen
wel.

A Volgtegels:
B Aandachtstegels:

7 Aangezien we toch ook in sommige andere categorieën ook buiten-opdrachten
hebben verwerkt en daar dus geen gebrek aan is EN wij het leuk vinden jullie op een
dwaalspoor te brengen, hierbij nog een andere vraag die ook te maken heeft met
DROP ………UIT ?

In de quiz-tas zitten namelijk vijf verschillende soorten of smaken, merken drop.
De vraag is niet welke drop zoeken wij hier maar uit welk dorp of uit welke stad komt
deze drop(soort)?

8 Stiphout kent vele typerende gebouwen.
Waar staat dit op een vuurtoren lijkende bouwwerk?
Noem de straat EN huisnummer.

Drop Uit

Categorie: 11 teamnummer
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antwoord:

a.

b.

antwoord:

a.

b.

antwoord:

A.

B.

C.

D.

E.
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9 Deze bus van één onze meest trouwe sponsoren staat momenteel ergens in Stiphout.
Uiteraard niet bij fam. Gruijters voor de deur, maar waar dan wel?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet je dus op zoek naar de locatie waar
deze momenteel staat. De vraag is echter NIET waar staat deze bus nu.
De vraag luidt als volgt; op de achterzijde, op beide deuren staan meerdere merken
audio-video en / of witgoed producenten.

Noem alle merken welke staan vermeld op de ACHTERZIJDE van deze bus.
Succes met het zoeken naar deze speld in de hooiberg.

10 Dit is een klein gedeelte van een grote afbeelding welke ergens in Stiphout hangt
of staat.
Hoeveel blaadjes heeft deze bloem?

Drop Uit

Categorie: 11 teamnummer
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antwoord:

antwoord:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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1 A Wat was het beroep van deze Stiphoutse vrouw?

B Wat was de bijnaam van deze Stiphoutse
lopende encyclopedie in ca. 1940?

2 A Wat is de naam van deze man die rond 1930 een kleine snoepwinkel
runde op de Gerwenseweg?

B Hoeveel geld was je kwijt bij deze Stiphoutse ijsventer in 1937 als je van alle
variaties één ijsje kocht?

3 Noem de huisnummers van deze in Stiphout
onbewoonbaar verklaarde woningen
en in welk jaar werden deze afgebroken?

4 Als je de foto goed bekijkt zou je kunnen ontdekken welk beroep de bewoner van dit
huisje in Stiphout uitoefende. Het huis werd afgebroken in 1973. Op deze foto staat
hij samen met zijn vrouw en haar broer. Op welke datum overleed deze markante
Stiphoutse inwoner?

Witte nog ... toen

Categorie: 12 teamnummer
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antwoord:

1A.

2A.

2B.

antwoord:

1B.

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

a.

b. 3.

4.
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5
A Tussen 1896 en 1928 was de hiernaast afgebeelde toenmalige bestuurder

regelmatig op werkbezoek in Stiphout. Wanneer werd deze bestuurder geboren?

B Door welke wethouder werd hij ontvangen in Stiphout tijdens zijn bezoek nadat zowel
de burgemeester en ook een wethouder waren overleden en men dus een gesprek
had over de burgemeestersvacature?

C Wie was zijn voorganger in de tijd dat deze latere bestuurder ergens anders
burgemeester was?

D Bij welk toentertijd monopolistisch bedrijf werd deze bestuurder direct bij
de oprichting benoemd tot adviserende commissaris?

E Waar woonde raadslid Verhagen zelf ten tijde dat hij in deze periode pleitte voor
een weg van Stiphout naar Lieshout?

6 Wat was de naam van de personage gespeeld door deze man die door een foutje
vanuit de 11e eeuw in de twintigste eeuw belandde?

7 Wie kent ze nog de rieten onderzetters uit groot-
moeders tijd. Zorg dat je er één gevonden krijgt en
maak hiervan een foto. Zorg dat het bijgeleverde
logo van de SWQ met jullie teamnummer rechts
boven de onderzetter ligt en duidelijk zichtbaar is.
Stuur vervolgens deze foto door naar
info@stiphoutwiekentquiz.nl.

Foto’s moeten uiterlijk 23.00 uur bij ons binnen zijn.
Let op: photoshoppen is niet toegestaan.

Witte nog ... toen

Categorie: 12 teamnummer
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antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:
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8 Wie kan het zich nog herinneren; de oude reclames van vroeger? Vaak werd een
bekendheid verzocht om reclame te maken voor hun product. Hieronder enkele
vragen over oude reclames waarbij ieder antwoord één punt is.

A Wie maakte vanuit een bad reclame voor een chocolade-reep en wat was het merk?

B Welke Amerikaanse acteur maakte in zijn jonge jaren reclame voor een bekend
chips-merk en wat was het merk?

C Welke bekende trainer maakt op TV de lekkerste kool klaar die hij ooit gegeten
heeft en wat was het merk?

D Op 4-jarige leeftijd maakte hij reclame voor een boterhambeleg. Vijfentwintig jaar
later was hij opnieuw op TV. Hoeveel kostte toen 500 gram bij de C-1000 in de
aanbieding en wat was het boterhambeleg?

E Welke latere president maakte reclame voor een nederlandse tandpasta en wat
was het merk tandpasta?

Witte nog ... toen

Categorie: 12 teamnummer
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antwoord:

naam:

merk:

antwoord:

naam:

merk:

antwoord:

naam:

merk:

antwoord:

prijs:

merk:

antwoord:

naam:

merk:
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9 Tegenwoordig is de baard, stoppelbaard weer helemaal in en wordt het beschouwd
als een sieraad op het gezicht. Als je er vroeger bij wilde horen moest je echter een
snor hebben. Er zijn vele, vele stijlen van snorren.

Hieronder zie je vijf personen (gedeeltelijk) afgebeeld waarbij hun snor uiteraard
volledig zichtbaar blijft. Noem de naam van de persoon EN het type snor.

10 Ook Stiphout heeft vrijwel jaarlijks zijn eigen ‘Koning”. Noem bij beide foto’s de
naam van de Koning en het jaar waarin hij koning was?
Verder staat er op de foto ook nog de kastelein van Cafe het Trefpunt in die
periode, wat was zijn naam?

Witte nog ... toen

Categorie: 12 teamnummer
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naam:                                                                                                                                           type snor:

1.

2.

3.

4.

5.

A. B. C. D. E.

antwoord:

a.

b.

kastelein:

jaar:

jaar:

A. B.
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Vur de extra punten!

BONUScategorie: 13 teamnummer

Uiteraard gaan we ook dit jaar, door middel van deze
bonusopdracht, weer proberen 50 punten extra te

verdienen. Op deze categorie kan evenals vorig jaar
de joker NIET worden ingezet.
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De foto!
Het wordt langzaamaan een traditie en gezien de reacties van de deelnemers van
voorgaande jaren nog steeds als bijzonder leuk ervaren en dus hebben wij toch maar
weer besloten om jullie ook dit jaar weer een foto te laten maken.

Suske en Wiske, wie is er niet groot
mee geworden?
Deze Belgische stripreeks is bedacht door Willy
Vandersteen, loopt reeds sinds 1945 en is daarmee
de langstlopende stripreeks van de Benelux. De
verhalen zijn in 1e instantie altijd humoristisch van aard.
Ondertussen zijn er reeds meer dan 360 edities
verschenen.

Onze foto-vraag wijkt dit jaar af van voorgaande jaren en luidt als volgt:
Zoek een titel naar keuze en maak een replica van de kaft van één van de originele Suske en
Wiske stripboeken. Wij weten dat er ook diverse andere variaties in omloop zijn, maar daar zijn
wij dus niet naar op zoek en deze zullen dan ook, indien van toepassing, niet worden beoordeeld.

Zorg dat er in principe zoveel mogelijk hoofdrolspelers voorkomen op jullie foto. Vervolgens
is het de bedoeling dat de gelijkenis met de kaft treffend is. Het aantal hoofdrolspelers in
combinatie met de gelijkenis met de kaft wordt dus beoordeeld. Noem vervolgens op deze
pagina de TITEL en het EDITIE-NUMMER van het stripboek waar jullie keuze op gevallen is.

De quizmasters beoordelen de foto dan vervolgens op het aantal HERKENBARE personages
maar ook zeker op de originaliteit. Welk team maakt dus de drukste, mooiste en meest
originele foto?

Verzend deze foto op zaterdag 9 december 2017 uiterlijk 23.00 uur naar
info@stiphoutwiekentquiz.nl, onder vermelding van je team-naam en team-nummer.

Foto’s welke binnenkomen NA 23.00 uur tellen niet meer mee in de uitslag.
p.s. ook dit jaar is photoshoppen NIET toegestaan en worden deze foto’s ook niet
beoordeeld. Nogmaals: op deze opdracht kan de joker NIET worden ingezet.

Veel succes en veel plezier

team
nummer:

antwoord:

titel:

editienr.
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Kwartetten

Categorie: 14 teamnummer

Vorig jaar hadden we een opdracht om minipionnen te ruilen wat als erg
leuk werd ervaren. Dit jaar gaan we een stapje verder en dus hebben we een

andere, ziekelijke, uitgebreidere variant. Dit jaar gaan we KWARTETTEN.

In de tas zit een enveloppe met 4 verschillende speelkaarten waarbij de voorzijde
evenals de achterzijde onderling verschillend zijn. Ga op pad, spreek af met zoveel
mogelijk andere teams en ruil net zo lang totdat je op het eind van de avond vier
“dezelfde” kaarten hebt, zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde.

Ofwel verzamel dus bijvoorbeeld alle vier “de enen”, de “tweeën” of alle vier
“de boeren” etc. etc.
(zorg dus voor één harten, een ruiten, een schoppen en een klaveren kaart)
LET OP: dat ook de achterzijden hetzelfde zijn!!
Lever de kaarten weer in in de enveloppe.

Als dit lukt verdien je maar liefst 25 punten voor je team.
Lukt het je enkel om vier dezelfde waardes te verzamelen ofwel 4x ‘enen” of
4x boer etc. maar heb je helaas verschillende achterzijden, dan verdien je nog steeds
10 punten. Vier dezelfde achterzijden maar verschillende waardes op de
kaarten levert GEEN punten op.

Met deze opdracht zijn dus nul, 10 of 25 punten te verdienen.

Op deze opdracht kan de joker NIET worden ingezet.
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Nul punten 10 punten en indien achterzijden
ook hetzelfde dan 25 punten
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SMYRNA

Categorie: 15 teamnummer

Ook dit jaar hebben wij weer een bijzondere Bonus-opdracht gevonden
en dus kan ook oma weer van stal worden gehaald.

Smyrna is een knooptechniek met korte draden die in een stramien geknoopt
worden. Bij smyrna knoop je met korte wollen draden en een smyrnanaald volgens
een patroon de draden in een ondergrond met gaatjes. Deze ondergrond heet een
stramien. Het is een oude techniek die op dit moment weer helemaal trendy is.
Door de lengte van de wollen draden en gebruik van de gregoriaanse knoop blijven
de draden rechtop staan. Het smyrna-stramien lijkt op een borduurondergrond,
een ruitjespatroon met gaatjes, die je gebruikt voor een kruissteekpatroon.

Jullie ontvangen allemaal een rechthoekig stramien en een smyrnanaald.
De wol moet je uiteraard zelf zien te regelen. Qua kleur heb je de volledige vrijheid
echter het gebruik van de kleuren van de SWQ (groen, geel, zwart en wit)
levert extra punten. De opdracht is dit jaar dan ook:

Knoop de afkorting van de Stiphout Wieken Quiz ofwel de letters “SWQ”.
De grootte van de letters hebben wij reeds aangegeven op het stramien.
Verder moeten ALLE gaatjes gevuld zijn.

Op de site: www.hobbygigant.nl kun je enkele filmpjes vinden hoe te werk te gaan.

Ieder volledig gevuld ingeleverd Smyrna-werkje levert 40 punten op.
Maak je het ook nog in de juiste kleuren van de SWQ dan ontvang je 10 extra punten.

Lever het werkje in samen met het quizboek.

Succes
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Hé pssssst, dè is geheim !!!

BONUScategorie: 16 teamnummer
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Evenals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer een
Geheime Opdracht en ook dit jaar vertellen wij natuurlijk NIET

wat we gaan doen.

20.00

Het eerste jaar hadden we een theorie-examen, het tweede jaar was de Cito-toets
aan de beurt, vervolgens hadden we natuurlijk het zeer unieke “Vervloekte
(spook)Hois” en vorig jaar de film-analyse van het voorgaande jaar.

Dit jaar viert de SWQ haar 1e lustrum en dus gingen wij  wederom op zoek naar iets
bijzonders, iets feestelijks, iets unieks wat wederom nog nooit, nergens vertoond is in
Quiz-land. En…. ja hoor, de organisatie denkt hierin geslaagd te zijn en wederom iets
origineels verzonnen te hebben.

Dussss…..
Stuur om EXACT 20.00 uur twee teamleden met een speels karakter naar de kleine
zaal van café ’t Aambeeld. Deze teamleden, een man en een vrouw dienen in
gala-kleding te verschijnen, zodat we ons eerste lustrum extra glans kunnen geven
en we o.a. een mooie feestelijke foto kunnen maken.

Het team dient deze bladzijde uit het Quizboek ingevuld bij zich te hebben.
Zonder deze bladzijde wordt het team niet toegelaten.

Ter plekke ontvangt het team de instructies voor deze bijzondere opdracht.
LET Op: deze geheime opdracht duurt waarschijnlijk tot ongeveer 22.00 uur.
Behalve een goed humeur, lef en een speels karakter hoef je niets mee te brengen.
Op deze categorie kan de joker ook NIET worden ingezet.
In deze categorie zijn veel punten te verdienen!

Tijdstip aanvang uur

Teamnaam                                                                                          Teamnummer

Naam vrouw

Naam man

Extra vraag                                                                                          wel / niet
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Hoe nu verder?
Eerst stoom afblazen en bijkomen van de quiz-stress en uiteraard zijn we erg
benieuwd naar jullie reacties.
De organisatie heeft 1 week de tijd om alle antwoorden te beoordelen en de punten
aan de teams toe te kennen. Een ware topprestatie van de organisatie.
Jullie blijven zolang in spanning. Hou de Website, Facebook en Twitter in de gaten
voor het geval er nieuws te melden is. Ook kun je gezond meedoen aan de rivaliteit
en discussies die ongetwijfeld op straat gaan ontstaan.
En dan ………

Dan.... dan volgt de grote ontknoping op
zaterdag 16 december 2017!

Op zaterdag 16 december is in Zaal ‘t Aambeeld vanaf 20.00 uur de spannende
prijsuitreiking. De zaal is open vanaf 19.00 uur en we gaan er weer een gezellige
avond van maken met de presentatie van meerdere antwoorden en
oplossingen, een greep uit de verrassende antwoorden gegeven door de
verschillende teams, een serieuze eindranglijst en natuurlijk met als climax
de bekendmaking van de prijswinnaars van de Stiphout Wiekent Quiz 2017.

Dit alles omlijst door de geweldige muziek van DJ Daniel Dex die ervoor gaat
zorgen dat de voetjes van de vloer komen op de verlichte discovloer.
We gaan er een mooi feestje van maken: “BACK TO OUR ROOTS”
Wij hopen die avond weer op veel, héél veel volk!

Tot ziens, tot 16 december 20.00 uur!

De organisatie van de stiphout Wiekent Quiz
Krejaklup stippent

Tot slot
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DJ DANIEL DEX

EEN BIJZONDER
OPTREDEN

VERLICHTE
DANSVLOER

SpectaculairePrijsuitreiking
Stiphout
Wiekent

Quiz
2017

Lokatie: ‘t Aambeeld • Aanvang 20.00 uur • Voor iedereen toegankelijk vanaf 16 jaar 
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