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Het is weer zover. Vanavond spelen we de 6e 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 2019. 
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 bijzonder 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 9 november 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 26 oktober 2019 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 73 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 2019 bestaat uit de volgende 16 categorieën: 

1. Entertainment 6. Stiphout 11. Van de hoed en de rand 
2. Boitengewoon 7. BeeldEndekunst 12. ‘t Overschotje 
3. Daar zitten haken en ogen aan 8. DierENtuin 13. Bonus Opdracht 
4. Sporten en bewegen 9. Brainpower 14. Speciale Opdracht 
5. Superrr 10. Ter land, ter zee en in de lucht 15. Krejatieve Opdracht 

16. Geheime Opdracht 
 

Per categorie zijn er 100 punten te verdienen. Voor de Geheime Opdracht, Speciale Opdracht, Krejatieve 
Opdracht en de Bonus Opdracht 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, m.u.v. de 
speciale 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 Geheime Opdracht, 
Speciale Opdracht, Krejatieve Opdracht en de Bonus Opdracht. 

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

van inleveren bepalend. 

 
8. Categorie 14 de Speciale Opdracht en categorie 16 de Geheime Opdracht.  

Ieder team moet voor beide opdrachten, één teamlid 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 26 oktober 

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 2019 wordt bekend gemaakt tijdens een gezellige prijsuitreiking 

op zaterdag 9 november 2019 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:

Topsponsors:
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Sponsoren
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Amusement, wat een publiek plezierig bezighoudt; 
dat is entertainment.  

Middelen om te entertainen zijn muziek, cabaret, toneel, film, etc., etc. 
Ook heb je in Nederland meerdere roddelbladen, zoals Prive, Weekend, Party, etc. 
etc. waarin eveneens het wel en wee van (on)bekende of beroemde wereldbewoners 
uit het “entertainment” wordt besproken en of beschreven. Meerdere vragen hebben 
wij opgedaan uit deze bladen, dus of ze op waarheid berusten dat is maar de vraag. 
 

1. Hieronder zie je een vijftal jeugdfoto’s van bekende of minder bekende 
medelanders. Wie zoeken we hier ? 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Kruip in de huid van …… 

Noem de naam van de “personen” die hier in de huid kruipen van een 
andere “beroemdheid”.

Entertainment

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.

Fred van Leer 

Michiel Huisman 

Gerard van Maasakkers

Henry van Loon 

Kees Tol

Adele 

Albert Verlinde 

Jochem van Gelder

Erik Hulzebosch 

Fred van Leer
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3. “Wie hoort bij wie?” 
Zoek de connecties tussen onderstaande maar liefst 10 personen. Het kan zijn 
man / vrouw, vader/ zoon, man/man, vrouw/vrouw, vader / dochter, broer / zus, 
broer / broer etc. etc. In de relatiesfeer zijn nu eenmaal  vele mogelijkheden. 
Eén ding is zeker; het zijn allemaal personen met de Nederlandse nationaliteit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. “Cabaret” 
Antoine Gerard Theodore Hermans was een Nederlandse cabaretier, zanger, 
kunstschilder en dichter. Met Wim Kan en Wim Sonneveld behoorde hij tot de 
grote drie van het Nederlands Cabaret na 1945. Eind jaren negentig werd er een 
box met dvd’s uitgebracht met daarop vele hoogtepunten en nooit eerder 
vertoonde beelden. 
Noem het juiste jaartal bij iedere foto.

Entertainment

Categorie: 1 teamnummer
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antwoord:

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

A. B. C. D. E.

antwoord:

a. 

b. 

c.

d. 

e.

/ / / /1 – 5,  2 – 9,  3 - 4,   6 -8,   7 - 10

1965 

1974 

1961

1980 

1967
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5. “Radio & Televisie” 
A. Hoe heette de serie waarin o.a. deze twee personen 

een rol speelden? 

 
B Wie zoeken wij hier? 

 
 
 
 
 
 
 

C. Hieronder zie je vijf foto’s van min of meer bekende mannen uit de filmwereld. 
Zet ze in de goede volgorde van geboortejaar ofwel van oud naar jong. 

 
 
 
 
 
 
 

 
D. Deze twee mannen speelden vroeger samen 

in een goed bekeken jeugdserie. 
Hoe was de naam van die serie ? 

 
E. Noem de namen zoals iedereen hen zou moeten kennen uit een zeer bekende 

jeugdserie van vroeger.

Entertainment

Categorie: 1 teamnummer
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antwoord:

antwoord:

1. 2. 3. 4. 5.

antwoord:
/ / / /

antwoord:

antwoord:

Oebele

Axl Rose & Benny Hill

Q & Q

Tommy, Pippi en Annika

3 (Kirk 1916), 2 Michael (1944), 4 Peter (1955), 5 Cameron (1978), 1 Dylan (2000)
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6. “Muziek” 
A. Na veel nadenken hadden zij eindelijk een naam verzonnen. 

In 1e instantie begonnen als Rock-band scoorden zij hun eerste hit in 1968. 
Daarna zouden nog velen volgen. Hoe is de naam van deze band? 

 
 

B. Deze twee artiesten scoorden een geweldige hit met hun 
tweede duet. Wat was hun EERSTE plaat die wel goed 
werd gedraaid maar toch geen hit werd. 

 

 
C. Wie zoeken we hier? 

 
D. De jongeman die meedeed aan een zeer goed bekeken Nederlandse real-life televisie-

programma belandde op een avond in bed met, wat later bleek, een transseksueel. 
Hij had niets door …. dit zorgde voor smeuïge, gênante televisie. 
Wat was de voornaam van deze man? 

 
E. Welke groep behaalde ooit een nummer 1-hit met de melodie van de begintune van 

de serie waarin deze persoon de hoofdrol speelde?

Entertainment

Categorie: 1 teamnummer

stiphout wiekent quiz • 26 oktober 2019 > 11

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

BZN

(eerste plaat) …Een witte eend, in 1974

Henny Vrienten

Andries

Hakkuhbar (liedje Gabbertje) (Serie = Swiebertje)
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7. Hieronder zie je twee rijtjes van dames. Ieder rijtje dames hebben één ding gemeen. 
Noem de naam van de gemeenschappelijke deler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Eén van de leden van de Krejaklup heeft ooit meegedaan aan een TV-programma 
waarin pasgetrouwde stelletjes het tegen elkaar opnamen in verschillende spelletjes 
en quizvragen. Hieronder volgen 5 vragen die allen betrekking hebben op dat 
programma. 

 
A. Hoe heette dit programma? 

 
B. Wie van de mannen van de Krejaklup nam hieraan deel samen met zijn echtgenote? 

 
C. Wat was de rol van de hiernaast afgebeelde man tijdens de quiz? 

 
D. Door welk bedrijf werd het finalespel uitgegeven als gezelschapsspel? 

 
E. Vanuit welke studio werd deze quiz live opgenomen?

Entertainment

Categorie: 1 teamnummer
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antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

Ron’s Honeymoonquiz

Clint Eastwood

Frank Sinatra

Eric

Jurylid Frits van Turenhout

Jumbo

 Studio 21 in Aalsmeer



26|10|2019

9. Wat hebben onderstaande bekende Nederlanders met elkaar gemeen? 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. Welke bekende acteur zoeken we hier?

Entertainment

Categorie: 1 teamnummer
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antwoord:

antwoord:

Allen winnaars van de Slimste mens

Ferry Doedens
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Boitengewoon

Categorie: 2 teamnummer
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Boitengewoon betekent o.a. ook fantastisch, geweldig, 
super, apart, verbazend enz. enz. 

Maar kan ook uitgelegd worden als gewoon buiten. 

In deze categorie hebben we dan ook vragen bij elkaar gezet die grotendeels gewoon 
“Boiten” uitgevoerd moeten worden maar ook gaan over Stiphoutse dingen “boiten”. 
 

1. Stiphout kent meerdere oude, vervallen of bijzondere panden. Zo ook de 
vervallen boerderijen, huizen of bijzondere bouwsels op deze foto’s. 
Waar staan deze bouwwerken? Noem de straat en eventueel het huisnummer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Toine Daelmans klokken en uurwerken. Wie kent hem niet? Sinds 1986 
restaureert Toine alle soorten luidklokken, torenuurwerken en carillons. 
Een carillon is een zeer gevarieerd instrument, een culturele verrijking. 
Een gebruiksvriendelijke manier om het sociale leven te beklinken. 

 
Zorg dat om exact 21.00 uur één persoon van je team aanwezig is op de locatie; 
Wevestraat 30. Daar krijgen jullie 5 liedjes te horen. Noteer de titels van de 
liedjes die je hoort. Zorg dus dat je pen en papier meeneemt !!

antwoord:

a. 

b. 

c.

d. 

e.

antwoord:

a. 

b. 

c.

d. 

e.

A.

D. E.

B. C.

Gasthuisstraat 

Geeneind 

Molenven 

Rode Beemden 

Geeneindseweg / Lieshoutseweg

Do-Re-Mi (Sound of Music) 

Muss I denn (Wooden heart) 

Waltzing Matilda 

Jan Klaassen was trompetter 

In Holland staat een huis.
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Boitengewoon

Categorie: 2 teamnummer
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3. Langs de doorgaande weg in Stiphout staan een X-aantal van deze fietsen- 
rekken. Zoek de lokaties op en tel het aantal fietsenrekken bij elkaar op. 
De vraag is dus niet; hoeveel fietsen kunnen we kwijt maar hoeveel van deze rekken 
staan er opgesteld in Stiphout? 

 
4. Een brievenbus is een kast met een kleine opening waarin brieven en kleine 

voorwerpen gedeponeerd kunnen worden. Ook Stiphout kent vele variaties van 
brievenbussen. Hieronder zie je 5 foto’s van brievenbussen welke zijn gevestigd in 
appartementencomplexen die allen een naam hebben of dragen. 
Wij vragen dus niet het adres maar juist de naam van het complex waar deze 
brievenbussen zijn geplaatst. 

 
 
 
 
 
 
 

 
5. Ook in Stiphout hebben wij meerdere horeca-gelegenheden die het heerlijke 

Bavaria-bier tappen. Iedere zaak heeft veelal een specifieke kraan. 
Zoek de juiste bierkraan bij de juiste horeca-gelegenheid en noem de naam 
van de zaak.

antwoord:

A. B. C. D. E.

antwoord:

a. 

b. 

c.

d. 

e.

A. B. C. D. E.

antwoord:

a. 

b. 

c.

d. 

e.

42 / Gerwenseweg is GEEN doorgaande weg meer in Stiphout

De Ark 

Kloosterwonen 

Lindehof 

Lindenbergh 

Neijenrode

‘t Aambeeld 

den Brouwer 

De Sport

Dolce Gusto 

Echt Lekkerr
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Boitengewoon

Categorie: 2 teamnummer
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6. Deze foto is gemaakt ergens aan de rand van 
Stiphout vóór een boerderij die nu nog steeds 
bestaat. Nu is er een bedrijf gevestigd dat actief 
is in de branche Akker- en of tuinbouw in 
combinatie met het fokken van dieren. 
Wat is de naam van deze boerderij? 

 
7. Sinds enige tijd hangen in Stiphout meerdere fel gekleurde vogelhuisjes. 

Heb jij ze al ook al gezien? Noem de straat / locatie waar deze hieronder afgebeelde 
fel gekleurde vogelhuisje aan de boom hangen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
8. Nadat de dorpskern zich had verplaatst en de oude kerk te klein was geworden werd 

er in Stiphout in 1883-1884 een nieuwe kerk gebouwd. 
De oude toren bleef echter staan. Hieronder staan 5 kerken waarvan er vier werden 
ontworpen door dezelfde architect die de Trudo-kerk had ontworpen. 
Welke kerk werd NIET door hem ontworpen?

A. B. C. D. E.

antwoord:

a. 

b. 

c.

d. 

e.

A. B. C. D. E.

antwoord:

a. 

b. 

c.

d. 

e.

antwoord:

Wiebiegen hof

Dorpsstraat / Jan Ettenstraat 

Gerwenseweg 

Gasthuisstraat 

Dorpsstraat / Trudokerk 

Dorpsstraat / Aambeeld

D
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Boitengewoon

Categorie: 2 teamnummer
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9. Ter herinnering aan de bevrijding op 
22 september 1944 is dit monument geplaatst. 

 
A. In welk jaar werd dit monument in Stiphout geplaatst? 

 

 
 

B. Op deze 22 september rukten de Britten verder op 
richting Gerwen.  
Wat was de codenaam van Stiphout tijdens deze bevrijdingsactie? 

 
10. Hieronder zie je vijf kleine stukjes van in Stiphout geplaatste kunstwerken. 

Om het iets moeilijker te maken hebben wij deze stukjes enkel in zwart-wit afgedrukt. 
Noem bij ieder plaatje de naam en / of exacte locatie (dus niet enkel de straat) 
van het kunstwerk.

antwoord:

antwoord:

A.

D. E.

B. C.

antwoord:

a.

b.

c.

d.

e.

1986

Striptease of Jane

Gildeman (vd Burgt) Mr Strikstraat 

Jan Baloys, Dorpstraat bij huize Tilly 

De Spurriezeier, Dorpsstraat bij ‘t Aambeeld 

Hans en Toos vd Westerlo, Dorpstraat bij de Kloosterwoningen 

Beeld, plaquette bij de Lindenboom
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Daar zitten haken en ogen aan...

Categorie: 3 teamnummer
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Hierbij een categorie met allerlei vragen die op het eerste 
gezicht vrij eenvoudig ogen, maar waarschijnlijk toch wel de 
nodige problemen zullen opleveren. Er zitten dus toch nogal 

wat “haken en ogen” aan deze categorie. 
 

1. Over “ogen” gesproken... 
Hieronder zie je de ogen van 5 persoonlijkheden die allen ooit reclame hebben 
gemaakt voor een opticien. We vragen EN de naam van de persoonlijkheid EN 
de naam van de opticien. 
Helaas hadden zij allen een lui-oog en werd dus één oog afgeplakt. 

 
 
 

 
2. Haken is een handwerktechniek. Eenvoudige tot ingewikkelde lussen vormen 

samen een patroon. Hieronder zie je vijf haakpatronen. Volgens “de Bijbel” heeft 
ieder haakpatroon een naam. Benoem ieder haakpatroon.

A. B. C. D. E.

antwoord:

a. 

b. 

c. 

d. 

e.

A. B. C. D. E.

antwoord:

a. 

b. 

c.

d. 

e.

Jan Smit 

Rene Froger 

John Cleese 

Edmond Classen 

Gordon Ramsay

Pearl 

Eyelove 

Specsavers 

Hans Anders 

Specsavers

Toefjessteek 

Honingraatsteek 

Grassteek

Zeefsteek 

Granietsteek
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3. Bij de meest voorkomende vorm van kleurenblindheid kan de aangedane persoon 
niet of niet goed onderscheid maken tussen rood- en groen tinten. Hier zie je twee 
foto’s gezien door de ogen van een kleurenblinde. Welke kleur heeft het dak van 
de cabine en welke kleur heeft de laadbak als men niet kleurenblind zou zijn? 

 
4. Eén van de bekendste en meest herkenbare haakmotieven is de Chevron. 

Dit motief heeft sinds de jaren 30 van de vorige eeuw nauwelijks aan populariteit 
ingeboet en ook nu in de 21e eeuw is het nog steeds terug te vinden in het mode-
beeld. Volgens “de Bijbel” zijn er een vele variaties. Noem minimaal 10 mogelijke 
Chevrons-variaties. Ieder goed antwoord is één punt. 

 
5. “ Kapitein Haak” feliciteert voorafgaand aan een kinderfeestje, in het restaurant, 

de jarige kinderen Sophie, Tom en Dion. Hoe oud worden deze 3 kinderen samen? 

 
6. Een regelmatig patroontje dat veel makkelijker is te haken dan sommige andere piek-

steken, vooral doordat je geen steken hoeft te tellen en niet in onderliggende toeren 
hoeft te haken. De “pieken” zijn hier gewoon lange steken die over de openingen in 
voorgaande toeren heen worden gehaakt. 
De twee overgeslagen steken waartussen je het dubbele stokje moet haken, zijn 
steeds duidelijker herkenbaar. De pieken worden hier dus in 
bepaalde steken gehaakt in plaats van in openingen, waardoor 
het eerder lijkt of ze de steken bedekken in plaats van dat 
ze een gat opvullen. Dit motiefje werkt het beste wanneer er 
een sterk contrast is tussen garen B enerzijds en garen A 
en C anderzijds. 
Hoe noemen wij deze steek?

Daar zitten haken en ogen aan...

Categorie: 3 teamnummer

antwoord:

Kleur laadbak:

Kleur cabine:

antwoord:

antwoord:

antwoord:
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rood

geel

12 jaar

Rupsensteek

Smalle-, eenvoudige-, brede-, diepe-, golvende-, geribbelde-, 

Reliëf-, open-, granny-, en golvende chevrons met noppen en 

tenslotte “Chevrons en moezen”
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7. Kapitein Haak of James Hook is één van de vaste bewoners van Nooitgedachtland 
waar hij piratenhoofdman is en kapitein van het schip Jolly Roger. Vele (stem)acteurs 
hebben de rol van Kapitein Haak gespeeld in een film of serie. 
Zet de (stem)-acteurs in de juiste volgorde van vroeger naar onlangs. 

 
 
 
 
 
 
 

 
8. Hieronder zie je vijf ogen van een dier. Noem het juiste dier bij ieder oog. 

 
 
 
 
 
 
 

 
9. De beeldhouwer en kunstschilder die wie hier zoeken schildert zijn modellen vaak 

zonder uitgewerkte ogen. Ze zijn aanwezig als grijsblauwe of donkerbruine amandel-
vormen, elegant en subtiel. Zonder de pupillen weer te geven graaft de kunstenaar 
naar de ziel van de geportretteerde. 

 
“Ogen zijn wie je bent, vertellen het verhaal van je wezen. Pas als ik je echt ken, kan ik 
je ogen schilderen, want dan pas krijg ik zicht op jou. Dan worden de ogen de spiegels 
van de ziel”. Wie zoeken we hier?

Daar zitten haken en ogen aan...
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Mondigliani

Giraf 

Neushoorn 

Paard

Beer 

Uil
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10. Dobbelstenen hebben ook “ogen”, vandaar deze onderstaande vragen. 
 
A. Na een worp met 6 dobbelstenen is de som van de ogen aan de bovenzijde 19. 

Wat is de som van alle ogen aan de zijkanten van al deze dobbelstenen, als je 
weet dat er minstens één zes bovenaan lag en ook éénmaal een drie? 

B. We gaan een potje Yahtzee spelen met z’n tweeën. Marc begint en gooit Full 
House en dat is mooi, de eerste 25 punten zijn binnen. Vervolgens gooit 
uiteraard ook zijn tegenspeler Eric en deze zal dat telkens herhalen nadat Marc 
heeft gegooid. De score van Eric gaan we nu echter niet bijhouden. 
Marc gooit 4 “vijven” samen met een 2, hij wil ook de bonus halen en zet dit dus 
in het bovenste gedeelte van de kaart. Daarna gooit hij slechts 2 “tweeën” en zet 
dit ook bij de “tweeën”. Dan gooit hij 4 “enen” en een twee. Vervolgens vult hij 
bij Chance 22 in. 
 
De volgende beurt gaat goed en gooit een grote straat . Kleine straat lukt niet 
helaas. Yahtzee daarentegen lukt en dus bingo ! Ook gooit hij 4 “vieren” samen 
met een vijf, maar weet niet waar hij deze het beste kan invullen. Vervolgens 
gooit hij driemaal een drie en 2 x een 6, terwijl Full House reeds is gevuld. 
Vervolgens gooit hij opnieuw 4 “vieren” en nu samen met een twee. Als 
voorlaatste gooit hij driemaal een 6 en tweemaal een één. De laatste worp 
gooit Marc wederom prima; 3x een 6 en 2 x een vijf. Wat is zijn score als achteraf 
blijkt dat hij alle worpen op de beste posities heeft geplaatst?
antwoord:

292 punten

antwoord:

84
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Het woord “Sport” komt van het Oudfranse desport, 
vermaak, recreatie. 

 

1. Voetbal Internationaal verscheen voor de eerste keer op 21 augustus 1965 in de 
vorm van een krant. 
Hieronder staan vijf vragen die betrekking hebben op deze eerste uitgave. 

 
A. Wat kostte toentertijd een jaarabonnement voor dit blad in Suriname? 

B. Wat is de naam van de voetbalbroeder die nooit een thuiswedstrijd van de toenmalige 
ere-divisieclub Elinkwijk oversloeg? 
Hij had namelijk een gratis seizoenkaart voor het leven. 

C. Welke speler kwam na 4 jaar Feijenoord in dit jaar bij Anderlecht terecht? 

D. Hoeveel betaalde men voor de in 1938 geboren voetballer bij zijn overgang van een 
derdeklasser naar het grote Ajax in 1965? 

E. De hiernaast afgebeelde persoon stond bekend als een 
bevlogen en praatgrage coach. Wie zoeken we hier?

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

fl. 23,-- (per jaar)

Broeder Arnoldus

Gerard Bergholtz

fl 3000,--

Piet Visser
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2. Op 12 februari 1883 werd in Zwitserland de eerste internationale rodelwedstrijd 
gehouden op een vier kilometer lang parcours. We gaan hier nu 5 vragen stellen die 
allen betrekking hebben op de rodel/skeleton-sport van de afgelopen jaren 

 
A. Op welke baan verongelukte er ooit een Nederlander? 

 
B. Wat is de naam van de rodelaar die met slechts 0:00:306 seconden twee Oostenrijkers 

voor bleef en daarmee de gouden medaille behaalde? 

 
C. Wie zijn de recordhouders qua deelname aan het onderdeel rodelen aan de 

Olympische winterspelen? 

D.  Welke rodelaar werd in zijn outfit op een postzegel geplaatst? 

 
E. De wereldbeker rodelen (op kunstijsbanen) worden georganiseerd door de FIL. 

Bij de vrouwen veroverden vijf Duitse vrouwen in één jaar maar liefst 20 podium- 
plaatsen van de 24, waaronder alle 8 bekerzeges. Eén van deze vrouwen werd 
geboren in deze hiernaast met stip aangegeven stad. Wie zoeken wij hier? 

 
3. In de 50-er jaren behoorden deze mannen tot de absolute top van skiërs. Allen 

kwamen uit Oostenrijk en dan met name uit Kitzbuhel. Noem de achternamen van 
deze mannen van links naar rechts:

Sporten en bewegen
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a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f.

A. B.
C. D. E. F.

Cresta Run, Graubunden (Jules van Bylandt, 1907)

Georg Hackl (Olympische winterspelen 1992)

Albert Demtsjeko en Noriaki Kasai

Koemaritasjvili (verongelukt op 12 febr. 2010)

Sylke Otto

Hinterseer 

Leitner 

Pravda 

Huber 

Molterer 

Sailer
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4. Er bestaan vele verschillende sporten waarbij veelal specifieke schoenen worden 
gedragen. Noem bij elke schoen de sport die daarmee wordt beoefent. 

 
 
 
 
 
 
 

 
5. Hieronder zie je vijf shirts van betaald voetbal organisaties in België en/of Nederland. 

Onze vraag is simpel; welke sponsornaam hadden deze clubs op de ACHTERKANT van 
hun shirt staan in het seizoen 2018-2019? 

 
 
 
 
 
 
 

 
6. Helmond heeft verscheidene wielerbanen gehad. Zo heeft Helmond o.a. wielerbanen 

gehad aan de Molenstraat, Mierloseweg, sportpark de Braak en Rijpelberg. Ze verdwe-
nen echter (bijna) allemaal omdat de wegwielrennerij de baansport ruim overvleugelde. 

 
A. De laatstgenoemde baan op de Rijpelberg bestaat 

nog steeds en is in handen van RTC Buitenlust. 
Wat is de lengte en breedte van deze baan? 

 
B. Wielerclub de Vro(o)lijke Sportbroeders 

organiseerden op zondag 30 mei 1926 een 
Grasbaan Wielerwedstrijd op het HVV terrein? 
Hoe laat begon deze wedstrijd?

Sporten en bewegen
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antwoord:

Lengte

Breedte

Hockey / Kunstgrasvoetbal 

Korfbal 

Tennis

Golf / Cricket 

Fitness

My Connect (Top Oss) 

Seacon (Fortuna Sittard) 

Geba Interieur (Sint Truiden)

Proximus (Anderlecht) 

Airpress (Cambuur)

402 mtr

12 mtr

om 3 uur (15 uur)
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7. Deze twee mannen zijn bekend geworden met hun uitspraken bij bijzondere 
Nederlandse sportprestaties. 
Wat is de naam van de verslaggever en om welke uitspraak staan zij bekend? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

8. Vrouwenvoetbal is HOT ! De Oranje-dames speelden dit jaar de finale op het WK 
in Frankrijk. Helaas verloren zij de finale van Amerika. 
Hieronder volgen 5 vragen over onze Leeuwinnen. 

 
A. Wie scoorde de eerste WK-goal ooit voor Oranje? 

 
B. Wat is de naam van de verslaggever van onze regionale krant die mee mocht varen op 

de boot na het behalen van het EK-goud in 2017? 

 
C. Wat is de naam van een leeuwin die nu een relatie heeft met een teamgenoot van 

haar eigen club? 

 
D. Waar werd de eerste door de voetbalbond goedgekeurde interland gespeeld? 

 
E. Deze dame speelde slechts 22 interlands in een tijdsbestek van 9 jaar ! 

Wat is haar naam?

Sporten en bewegen
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antwoord: antwoord:

Theo Reitsma: 

“Dat is een mooi stel hoor”

Hans van Zetten: “Hij staaaaaat“

Lieke Martens

Daniël Dwarswaard

Merel van Dongen

In Maidenhead (Engeland)

Ellen Popeyus (1973-1981)
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9. Hieronder zie je vijf foto’s van voetbalvrouwen. Hun partners hebben allen ooit in 
het Nederlandse Elftal gespeeld of spelen daar nu nog. 
Noem de naam van de betreffende voetballer. 

 
 
 
 
 
 
 

 
10. Helmond Sport beleefde onder trainer Robbie Alflen afgelopen jaar één van de slechtste 

seizoenen ooit. De selectie is dan ook flink vernieuwd onder de nieuwe trainer Wil Boes-
sen. Hieronder volgen 5 vragen die echter gaan over het Helmond Sport van vroeger. 

 
A. Na hoeveel wedstrijden nam Tonnie Beekmans, Mister Helmond Sport afscheid 

van Helmond Sport? 

 
B. Met welke club onderhouden de supporters van Helmond Sport een 

vriendschapsband? 

 
C. In totaal speelden maar liefst 11 (ex-spelers) van Helmond Sport in het grote “Oranje” 

zoals bijvoorbeeld René van de Kerkhof, Berry van Aerle maar ook John de Wolf en 
Harry Lubse. Hoeveel interlands speelden deze 11 spelers in totaal in “Oranje”? 

 
D. Welke verzorger speelde ooit, als invaller, een wedstrijd voor Helmond Sport en 

scoorde ook nog de enige Helmond Sport goal in die verloren wedstrijd? 

 
E. Wie is de alltime topscorer van Helmond Sport met 78 doelpunten?

Sporten en bewegen
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Daley Blind 

Virgil van Dijk 

Matthijs de Ligt

Jasper Cilissen 

Frenkie de Jong

381 wedstrijden

Burnley (Engelse Premier League)

178 interlands

Frans Spoormakers

Lambert Kreekels
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Een “Super” is o.a. een relatief grote zelfbedieningswinkel, 
zoals onze eigen Jumbo, waar voedingsmiddelen en ook 

huishoudelijke artikelen worden verkocht.  
 

Verder is “Super” latijn voor “over” of “boven”. Als voorvoegsel wordt het gebruikt om aan te 
duiden dat iets “beter” is dan de gebruikelijke variant. Als zelfstandig naamwoord kennen 
wij het als benzine-soort. Kortom deze categorie is van alle (super)markten thuis. 
 

1. Jaarlijks zijn er veel winkelbedrijven die allerlei spaaracties verzinnen om de mensen te 
enthousiasmeren om bij hen de inkopen te komen doen. Zo ook hier …….een actie uit 
2018. Noem vijf volledige namen van deze groenten en/of fruit-poppetjes 

 
2. De vraag is weliswaar niet origineel maar daarom niet minder leuk. Wij hebben er 

echter wel een andere draai aangegeven. Een houdbaarheidsdatum is een wettelijk 
voorgeschreven vermelding op een levensmiddel die de klant informatie biedt over de 
uiterste datum waarop het product kan worden geconsumeerd of hoelang het kan 
worden bewaard. Kijk in de kelderkast of in de keukenkastjes en zoek een product 
waarbij de THT-datum zover mogelijk VOORUIT ligt. De verpakking mag niet open zijn 
(geweest) en ook moet het product volledig en eetbaar zijn. 
 
Breng het product mee bij het inleveren van het Quizboek. De organisatie noteert de 
houdbaarheidsdatum op een lijst. Diegene die een product inlevert met de verst 
mogelijk houdbaarheidsdatum VOORUIT verdient 10 punten. Diegene met de dichtst-
bijzijnde houdbaarheidsdatum ontvangt slechts 1 punt. Alle overige teams ontvangen 
5 punten. Niets inleveren is uiteraard 0 punten. Nadat alle levensmiddelen zijn 
verzameld zullen deze worden aangeboden aan Super-Sociaal. 
Helpen jullie mee om een mooi pakket samen te stellen?

SUPERRRR
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Chanti Champignon 

Peter Peer 

Annie Aardbei 

Bram Broccolie 

Aukje Aubergine

Bert Banaan 

Aischa Appel 

Wiebe Wortel
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3. Zoals reeds omschreven kennen wij “Super” ook als brandstof voor onze auto’s. 
Ook Stiphout heeft een eigen tankstation. 
Een medewerker van Bouwbedrijf Dirk Ceelen reed VANDAAG via de ANWB-route-
planner de kortste route van de Claassenstraat , nadat hij benzine had getankt, naar 
het centrum van St.Oedenrode om daar te beginnen aan een mooie bouwklus bij 
cafe ’t Straotje. De werkbus rijdt 1 op 7 en is daarmee een beetje schadelijk. 
 
Ook Johan Martens van Floral Moments ging VANDAAG eerst diesel tanken bij het 
Avia-tankstation, alvorens hij op pad ging voor weer een mooie bloempresentatie. Ook 
Johan moest toevallig naar St. Oedenrode en wel naar Zalencentrum de Beurs. Johan 
rijdt met zijn auto 1 op 19 en pakte de snelste route via de ANWB routeplanner. 
Wat is het verschil tussen beiden in de brandstofkosten op basis van bovengenoemde 
informatie? 

 
4. In 1910 richtte de Fries J.N. Aukes een inkooporganisatie op die in 1912 reeds 

40 verkooppunten betrof. Hieronder volgen vijf vragen die betrekking hebben op 
deze inkooporganisatie. 

 
A. Wat was in 1929 het telefoonnummer van de vestiging op de Vrijstraat 16 in 

Eindhoven? 

 
B. In 1967 ging men ook discountzaken exploiteren. Onder welke naam ging men 

van start? 

 
C. Hoe duur waren de Spritskoeken in 1929 op de vestiging Rechtstraat 7 te Eindhoven? 

 
D. Wat is de naam van de vestiging(en) die meer aandacht hadden voor de 

non-foodsector? 

 
E. Welke zaak is nu gevestigd op een vroegere locatie van hen aan de Markt in Helmond?

SUPERRRR
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€ 2,51

237

Gegro NV

5 cent per stuk

Torro

Zien, eten en drinken (Happetit Markt 10)
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5. Superieur betekent ook hoger of meerdere in rang. Zet onderstaande 
rangtekens in de juiste volgorde van laag naar hoog. Zet dus de cijfers in de 
juiste volgorde. 

 
 
 
 
 
 
 

 
6. Welke “Super”, verdiende voor het eerst in 1944, samen met zijn compagnon, 

eveneens een antropomorfe hond, de kost met allerlei soorten obscure handel 
en soms gewoon als boef? 

7. De Super Bowl is de American Footballfinale die elk jaar in februari wordt 
gespeeld in de Verenigde Staten tussen de kampioenen van de American 
Football Conference en National Football Conference. 
Het is een van de belangrijkste sportevenementen en wordt vaak officieus 
beschouwd als een nationale feestdag. Hieronder 5 vragen over de Super Bowl. 

 
A. Voorheen werd de Super Bowl altijd rechtstreeks uitgezonden. 

Door een enorme rel werd besloten de Super Bowl voortaan met een kleine 
vertraging uit te zenden. Sinds welk jaar is dit het geval? 

 
B. Op de verjaardag van deze voormalige Quarterback, ooit uitgeroepen tot beste 

speler van de Super Bowl werd ook ooit een Super Bowl-finale gespeeld. Deze 
wedstrijd stond o.l.v. scheidsrechter Bill Leavy. 
In welk stadion werd deze finale gespeeld?

antwoord:

antwoord:

antwoord:

1. 2. 3. 4. 6.5. 7. 8. 9. 10.

antwoord:
/ / / / / / / / /

BUL Super (compagnon is Hiep Hieper)

2004 / 2005 (Timberlake / Jackson: Nipplegate)

Ford Field (stadion) 5-2-2006

 5-7-1-6-2-4-3-9-8-10
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7. vervolg 
 

C. Wat is, bij een Americanfootballwedstrijd, de toeschouwerscapaciteit van het 
stadion waar 5x een Super Bowl finale werd gespeeld en welke haar deuren 
opende op 16 augustus 1987? 

 
D. In welk Super Bowl Stadium hield de toenmalige President van Amerika in 1962 

een bijzondere speech? 

 
E. Twee finalisten verloren in dat betreffende jaar slechts één duel tijdens de 

reguliere competitie en wonnen er vijftien. Ook in de play-offs bleken ze niet 
te stoppen. Ze zijn dan ook favoriet in deze finale. 
Ze wonnen nooit eerder een Super Bowl. De andere finalist versloeg in de halve 
finale de titelhouder van het jaar daarvoor. Twee jaar voor deze wedstrijd stond 
men ook al in de finale en verloor die toen. Ze gaan voor de achtste keer de 
Super Bowl spelen; men won er twee. Wat was de uitslag van deze wedstrijd? 

 
 

8. Hieronder staan vijf plaatjes van Super-bowl vrouwen. Noem de voornaam van 
hun partner of in sommige mogelijke gevallen ondertussen van hun ex-partner.

antwoord:

antwoord:

antwoord:

A. B. C. D. E.
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75540 toeschouwers (Hard Rock-stadion) 

Rice Stadium

24-10 (Denver Broncos – Carolina Panthers)

Tom (Brady) 

Jordan (Hicks) 

Rob (Groukowksi)

Danny (Amendola) 

Kyle (van Noy)
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9. Het Britse modemerk SUPERDRY beschikt over vele vestigingen in Nederland 
en heeft ook over de hele wereld een aanzienlijke en groeiende aanwezigheid. 
Momenteel zijn dat 515 Superdry locaties in maar liefst 46 landen. Hieronder zie 
je vier foto’s met daarop een stukje van een vestiging in Nederland. 
Noem bij iedere foto de plaats waar deze Superdry is gevestigd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze hiernaast afgebeelde vestiging 
bevindt zich in één van de meest 
prestigieuze skioorden ergens in Europa. 
De stad zelf heeft 8544 inwoners. 
Welke stad zoeken wij hier? 

 
10. In 2018 werd er in ons land voor het eerst en vooralsnog voor het laatst een 

bijzonder tournooi gehouden voor de Europese landen Nederland, Spanje, 
Italië, Duitsland, Tsjechië en België. 
Hoe heette dit tournooi?

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

Leiden

Eindhoven

Breda

’s Hertogenbosch

Kitzbühel

Super 6 (Baseball-Softball in Hoofddorp)



26|10|2019

Deze categorie gaat over Stiphoutse dingen, mensen of 
over items waar “Stiphout” in voor komt. 

 
De vragen gaan over het heden maar ook over vroeger. 
 

1. Vier jaar voordat wij een stadsdeel werden van Helmond gebeurde er van alles in ons 
dorp. Zo werd bijvoorbeeld de kiosk gesloopt in 1964. 
Hieronder nog enkele vragen over Stiphout uit dat jaar 

 
A. Welke buslijn kwam er door Stiphout op de route Helmond – Eindhoven v.v.? 

 
B. Wat was het telefoonnummer van kapelaan Rijkers in 1964? 

 
C.  Wie exploiteerde het oude Raadhuis in 1964? 

 
D. Hoeveel rente kon je ontvangen bij de Boerenleenbank Stiphout? 

 
E. Hoe laat had de wijkverpleegster van het Wit-Gele kruis, afdeling Stiphout, spreekuur 

op dinsdag en donderdag?

Stiphout
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Zuid-Ooster Lijn 22

3147

Jac Bekx
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tussen 6 en 6.30 uur (18 -18.30 uur)
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2. Stiphout is gelukkig een vrij rustig dorp qua criminaliteit. Niet dat er nooit iets 
gebeurd maar het kan altijd erger. Criminelen met de naam “van Stiphout” zijn er 
echter genoeg. Velen van hen werden dan ook veroordeeld. Hieronder volgen vijf 
vragen die allen betrekking hebben op criminelen uit Stiphout of criminelen met 
de naam “van Stiphout” die vroeger hun boekje te buiten gingen. 

 
A. Noem de voornaam van diegene die in 1851 werd veroordeeld voor laster. 

 
B. Hoe oud was H.K. de boerenknecht uit Stiphout die in 1910 werd overgebracht naar 

de gevangenis ivm brandstichting 

 
C. Wat was het beroep van de vrouw die in 1856 werd veroordeeld vanwege bedelarij? 

 
D. Welke “van Stiphout” werd door de Krijgsraad veroordeeld voor geweldpleging? 

 
E. Welke “van Stiphout” werd veroordeeld door de Rechtbank van Eerste Aanleg ivm 

overtreding o.a. hondenbelasting en de drankwet in de periode 1826 – 1918? 

 
 

3. Vruger, op de lagere school kregen enkele mannen van de Krejaklup een som 
opgelegd met drie positieve gehele getallen (ofwel groter dan nul). Tijdens de pauze 
vergeleken Johan en Rob hun aantekeningen. “Oeps, ik telde de drie getallen bij elkaar 
op in plaats van ze te vermenigvuldigen” zei Johan verschrikt. “Dan heb je toevallig 
geluk”, antwoordde Rob. “de uitkomst is hetzelfde”. 
Is Rob nou echt zo slim? 

 
A. Wat waren die drie getallen? 

 
B. Wat waren de getallen als het er 4 waren geweest?

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

Wilhelmus

18 jaar

Francijna van Stiphout was weefster

JAB van Stiphout

Francis Hendrik van Stiphout

1, 2, 3

1, 1, 2, 4
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4. 
A. Hoe werd dit busje genoemd en wanneer werd deze lijndienst 

Stiphout – Helmond (v.v.) geopend? 

 
B. Wanneer vierde deze Pastoor zijn 25-jarig jubileum? 

 
C. Hoe is de naam van deze schutter? 

 
D. Hoe is de naam van de grimeur van dit gezelschap? 

E. Wat is het adres en huisnummer van deze huisjes? 

 
 

5. Stiphoutse Verenigingen in vrugere tijden. 
 
A. Net voor de oorlog werd deze club 

opgericht. 
Wie was de voorzitter in 1964? 

 
B. Wie scoorde het winnende doelpunt tijdens deze kampioenswedstrijd?
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Buxi op 26 mei 1990

in 1907

Wethouder van Alphen (1973)

Jac Dijsselbloem (1945)
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Jozef van de Burgt

Wevestraat 163-165



26|10|2019

6. Hieronder volgt een opsomming van gebeurtenissen die niets te maken hebben 
met gebeurtenissen in Stiphout zelf. Wel is het zo dat in datzelfde jaar IN 
Stiphout OOK iets gebeurde. Zoek het juiste jaartal behorende bij onderstaande 
gebeurtenis en koppel dit aan de bijzondere gebeurtenis is ons eigen dorp. 
Benoem dus het jaar en de meest bijzondere gebeurtenis in Stiphout 

 
A. Nederland wordt getroffen door een aardbeving, epicentrum onbekend. 

 
B. Paus Clemens XII volgt paus Benedictus XIII op. 

 
C. Een Engelse militair pleegt verraad waardoor de Schans in andere handen viel. 

 
D. De meest bekende Amerikaanse strijder voor gelijke rechten voor blank en zwart 

wordt vermoord. 

 
E. In Italië richt men een bedrijf op voor het produceren van motorfietsen welke sinds 

2004 een onderdeel vormt van Piaggio. 

 
 

7. Zoals jullie onlangs in de Lindenberg hebben kunnen lezen hebben de Krejaklup 
Stippent en de Badroaven gezamenlijk helaas moeten besluiten om na 11 jaar 
te stoppen met het Beach-Volleybaltournooi. We hebben natuurlijk prachtige jaren 
gehad met veel deelnemende teams en gezellige beach-party’s. Wie kan zich deze 
strandfeesten nog herinneren? 

 
A. Hoeveel Beach-party’s zijn er geweest met daadwerkelijk een live-band? 

 
B. Hoeveel Beach-party’s zijn er in totaal geweest in de periode 2008 t/m 2018?

Stiphout
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antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

 jaar:

 jaar:

 jaar:

 jaar:

 jaar:

Mirakel van Stiphout, kerk brand af 1342

Werd voor het eerst een schooltje gebouwd in Stiphout 1730

de Spanjaarden steken de kerk in brand 1587

Stiphout behoort tot Helmond 1968

Fanfare de Vooruitgang wordt opgericht

3

6

1921
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8. De drie GROTE rondes in het wielrennen zijn de Ronde van Frankrijk, de Ronde van 
Spanje en de Ronde van Italië. De Ronde van Zwitserland wordt ook wel de Vierde 
Grote Ronde genoemd. 
Uiteraard mag in dit rijtje de Ronde van Stiphout als Vijfde Ronde niet ontbreken. 

 
A. Welke renners wonnen na 1985 en voor 2014 één van de echte GROTE rondes 

EN wonnen in datzelfde jaar tevens de Ronde van Stiphout? Noem de naam, het jaar 
waarin dit plaats vond en welke GROTE ronde men dat jaar won. 

 
B. Ooit won een Nederlander de Vierde Grote Ronde. In datzelfde jaar werd hij vierde 

tijdens een andere koers. Hoeveelste editie van deze laatst genoemde koers werd 
dat jaar gereden? 

 
 
 

9. Tsjonge, jonge wat was het dit jaar, ook in Stiphout, toch slecht weer tijdens 
Koningsdag. Vele activiteiten moesten helaas binnen plaatsvinden. Welke band trad 
dit jaar in tegenstelling tot voorgaande jaren niet op in Stiphout? 
Let op de spelling!

antwoord:

1. 

2. 

3. 

4.

antwoord:

antwoord:

1986 Greg Lemond ( France) 

1989 Delgado (Spanje) 

2009 Contador (France) 

2013 Froome (France)

de 74e editie (van Parijs Roubaix, Henny Kuiper)

Tsjonge Jonge
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10. In de Lindenberg hebben we sinds jaren een item “Oldtimers in Stiphout- Warande”. 
Hieronder zie je vijf foto’s van oldtimers in bezit van mensen uit Stiphout of uit 
de Warande. We vragen NIET naar het type auto maar we zijn op zoek naar de namen 
van de trotse bezitters.

A.

D. E.

B. C.

antwoord:

a.

b.

c.

d.

e.

Ton de Jong 

Peter Vinke 

Toine Daelmans 

Guus Broeckx 

Dirk Ceelen
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BEELDENDE kunst is de vorm van kunst waarbij het beeldende, de afbeelding voorop 
staat. Een afbeelding in de zin van een uitbeelding, die een platte of een ruimtelijke 
vorm kan aannemen met een zichtbaar resultaat. Onder KUNST wordt in het algemeen 
verstaan: het product van creatieve menselijke uitingen, onder meer schilderen, 
tekenen, fotografie, beeldhouwen, moderne media, theater, muziek en zang, dans etc. 
ofwel deze categorie kan allerlei kanten opgaan. 
 

1. Affiches worden gemaakt om een boodschap bekend te maken of ter decoratie en zijn 
onder te verdelen in grafische ontwerpen met hoofdzakelijk letters of hoofdzakelijk 
beeld. 
In de jaren 80 was Philips nog een bedrijf wat van alle markten thuis was, van licht en 
geluid, witgoed, batterijen tot aan televisies etc. etc. Ondertussen is men flink 
geslonken en hebben zij nog maar enkele pijlers waarop zij zich richten. 
Hieronder staan 3 delen van affiches die men in de Jaren-80 overal tegenkwam. 
We hebben slechts een gedeelte van het affiche afgebeeld. 
Noem bij iedere affiche het product waarvoor reclame werd gemaakt. 

A.                                             B.                                             C. 

 
D. In welk land werden deze affiches geplaatst / geplakt? 

 
E. Wie was ten tijden van deze affiches VICE-president van de N.V. Philips?

Beeldende kunst
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antwoord: antwoord: antwoord:

antwoord:

antwoord:

Vaatwasser Kookplaat Koelkast

Belgie

mr. F.F. Otten
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Beeldende kunst

Categorie: 7 teamnummer

2. 
A. Welke bekende kunstenaar verhuisde op 35- á 36 jarige leeftijd naar ons mooie 

Stiphout? 

 
B. Met wie had hij samen een expositie in Bellingwolde? 

 
 

3. Een stripverhaal(tje) is een vorm van beeldende kunst en is één van de oudste 
vormen van literatuur. In onderstaande korte strips hebben wij telkens één 
woord weggelaten. Kijk goed naar de strip en vul het ontbrekende woord in. 
Enkel het volledig juiste antwoord wordt goed gerekend. 

 
 
 
 
 
 

A. 
 

 
 
 
 
 

B. 
 
 
 
 
 

C. 
 
 
 
 
 

D.
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antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

Har Sanders

Luc Leenknegt

Braaksporen

Smartphöne

Wij rijden een scheve schaats

Beloftes



26|10|2019
3. Vervolg 
E. Onderstaand plaatje verscheen in een strip onlangs in april 2019. 

Wat is er zo bijzonder aan dit plaatje? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Ruim 3 jaar geleden werd dit schilderij ontdekt in een rommelkast. Het bleek een 

miljoenenwerk te zijn van een Hollandse meester uit de 16e eeuw. Deze leermeester 
legde zich na 1600 toe op de publicatie van houtsnedes of gravures begeleid met een 
spreuk of korte tekst. Wie zoeken we hier? 

 
5. Rembrandt, DE kunstschilder, geboren op 15 juli 1606, komen te overlijden op 

4 oktober 1669. Ter gelegenheid van Rembrandts 350e sterfjaar in 2019 werd er een 
speciaal krantje uitgebracht. Daarin werd het leven van Rembrandt beschreven. 
Zet onderstaande gebeurtenissen in de juiste volgorde door de cijfers op de juiste 
plek te zetten. 

 
1. Rembrandt raakt verliefd op 20 jaar jonger dienstmeisje 
2. Rembrandt gaat failliet 
3. Rembrandts dochter Cornelia wordt geboren 
4. Rembrandt opent zijn eigen schilderswerkplaats 
5. Rembrandt trouwt zijn grote liefde 
6. Rembrandt zoon komt te overlijden aan de pest 
7. Rembrandts 3e geliefde overlijdt aan de pest 
8. Rembrandt volgt opleiding in Amsterdam bij P.Lastman 
9. Rembrandt eerste vrouw overlijdt 

10. Rembrandts derde kind sterft als baby

Beeldende kunst
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antwoord:

antwoord:

antwoord:

/ / / / / / / / /

Voor het eerst werd een lesbisch stel afgebeeld!

Otto van Veen (of Otto Vaenius)

8 – 4 – 5 – 10 – 9 – 1 – 3 – 2 – 7 - 6

1645 
1656 
1654 
1626 
1634 
1668 
1663 
1625/1626 
1642 
1640
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6. Ook dit jaar heeft één van de organisatoren tijdens zijn vakantie weer de nodige 
digitale kiekjes gemaakt. Zo kwam hij onderweg ook dit kunstwerk tegen. We vragen 
niet naar de naam van de kunstenaar of naar de locatie maar de vraag luidt als volgt: 
In welk jaar ontving deze kunstenaar een prijs genoemd naar een Engelse schilder? 
Deze prijs wordt tegenwoordig het meest geassocieerd met conceptuele kunst. 

 
7. Deze kunstenaar kon niet alleen goed tekenen maar is dus ook next-level 

beeldhouw(st)er. Dit kunstwerk van potloden kreeg binnen 24 uur ruim 250.000 likes 
op Instagram. Op de foto hieronder hebben wij slechts één minuscule aanpassing 
gedaan t.o.v. het origineel. 
Zoek die aanpassing en omcirkel deze. De afwijking gevonden is 10 punten.

Beeldende kunst
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antwoord:

1988 (Tony Cragg, won de Turner-prize, kunstwerk in Valencia)
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8. De schilder (van vooral landschappen) die wij hier zoeken, ging na de dood van zijn 
eerste vrouw Camille in 1879 met zijn 2 zoons samenwonen met Alice en haar 
rijke echtgenoot Ernest en hun 6 kinderen. In 1891 overleed Ernest, waarna hij en 
Alice konden trouwen. In 1911 overleed Alice, waarna onze schilder tot zijn dood 
(op 86 jarige leeftijd), werd verzorgd door zijn stiefdochter Blanche, tevens zijn 
schoondochter want zijn zoon Jean trouwde met zijn stiefzuster. 
Welke schilder zoeken wij hier? 

9. Een platenhoes is een aan drie kanten dichtgemaakte vrij buigzame en dunne 
kartonnen hoes. Vanaf de jaren zestig werden de platenhoezen steeds artistieker 
vormgegeven en tot een soort kunst verheven. Meerdere platenhoezen zijn in de 
loop van de geschiedenis beroemder geworden dan de muziek zelf. 
Hieronder zie je vijf afbeeldingen van een gedeelte van een platenhoes. 
Wij zijn op zoek naar de uitvoerende artiest(en).

Beeldende kunst
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antwoord:

A.

D. E.

B. C.

antwoord:

a.

b.

c.

d.

e.

Claude Monet

Doe  Maar 

Paul Simon 

Grace Jones 

Earth Wind & Fire 

Mike Oldfield
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10. Samen met zijn vrouw hanteerde hij de kunstzinnige strategie om grote opvallende 
bouwwerken en landschappen tijdelijk met stof aan te kleden. 
Hieronder geven wij een beknopte omschrijving van enkele van hun kunstwerken. 
Ieder kunstwerk “bevat” een gebouw of landschap. 
Noem het juiste gebouw of locatie bij iedere omschrijving. 

 
A. 25000 m2 zilver-blauwe recyclebare kunststof: 

 
B. 450.000 m2 zandkleurige en zijdeachtige stof van geweven polyamide: 

 
C. 100.000 m2 stof, door meer dan vijf miljoen mensen bezocht: 

 
D. 600.000 m2 roze-gekleurde stof: 

 
E. Ongeveer 200.000 polyethyleen blokjes, bedekt met 70.000 m2 gele stof:

Beeldende kunst
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antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

Arc de Triomphe, Parijs

Pont de Neuf, Parijs

Reichstag te Berlijn in 1995

Surrounded Islands / Biscayne Bay, Miami

Floating Piers bij Iseo
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DierENtuin

Categorie: 8 teamnummer

Een dierentuin, dierenpark of zoo is een verzameling 
levende, oorspronkelijk wilde dieren die in een vaak 

parkachtige omgeving in gevangenschap worden gehouden. 
 

Je kunt “dierENtuin” ook uitleggen als een categorie die gaat over dieren EN tuinen  
Een tuin is een begrensd stuk grond waarop gewassen worden geplant of verbouwd. 

1. 
A. Hoe heette de aap die na dertien jaar, ergens in Portugal werd gered uit het 

gezinsleven en in Almere weer mocht ervaren hoe het is om chimpansee te zijn? 
 
 

B. Dit diertje zat als een rat in de val? 
We vragen niet de naam van de rat of stad maar wel het aantal inwoners van 
deze stad op 30 juni 2006. 

 
2. Een volkstuin is een particuliere tuin die niet bij de eigen 

woning ligt. Volkstuinen zijn er in vele soorten en maten; 
van traditionele moestuinen waar groente en eventueel 
fruit op verbouwd worden tot siertuinen met bloemen. 
Als je groente of fruit de kans geeft om door te groeien, 
dan kunnen ze ook daadwerkelijk bijzonder groot worden. 
Hoeveel kilo weegt de groente hiernaast op de foto? 

 
3. M.u.v. van de periode 1993 t/m 1996, werd hier vanaf 1969 jaarlijks gestreden 

om het Nederlands kampioenschap ……..! Noem de twee “Winnaars van Dieren“ 
die de meeste overwinningen op hun naam hebben staan?
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antwoord:

antwoord:

antwoord:

39638 inwoners (wikipedia “kreis Bergstrasse)

Marria

Ivan Nemet en Erwin l’Ami

72,2 kg
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4. Wereldwijd zijn er circa 3000 dierentuinen, waarvan ongeveer 250 in Europa. 
Hieronder staan vijf foto’s van delen van de toegangspoorten van verschillende 
dierentuinen van over de hele wereld. Welke dierentuinen zoeken wij hier? 
Noem de naam van de plaats waar deze dierentuin is gevestigd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Een mascotte is een voorwerp waarvan de eigenaar denkt dat het geluk brengt. Ook 

clubs, bedrijven en verenigingen hebben vaak een mascotte. Vaak is de mascotte een 
dier. Wat is de naam van onderstaande mascottes?

DierENtuin
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A.

D. E.

B. C.

antwoord:

a.

b.

c.

d.

e.

A. B. C. D. E.

antwoord:

a. 

b. 

c.

d. 

e.

Antwerpen 

Berlijn 

Boedapest 

Willemstad / Curaçao 

Kolmarden

Speedee 

Smokey 

Rick de Kikker

Quiky 

Charlie the Tuna
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6. In menige tuin ergens in Stiphout staat ongetwijfeld één van deze bomen en of 
struiken. Herken jij onderstaande bladeren? Noem bij ieder blad de naam van 
de boom of struik. 

 
 
 
 
 
 
 

 
7. Je zou het misschien niet denken maar er zijn best veel bloemen die eetbaar zijn. 

De ene soort smaakt beter dan de andere en smaak blijft persoonlijk. 
Oudere bloemen kunnen bitter gaan smaken. Sommige bloemen zijn uiterst giftig. 
Hieronder zie je 10 foto’s van verschillende bloemen. 
We vragen enkel om het nummer te noemen van de bloem die NIET eetbaar is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Welk dier is hieruit voortgekomen?

DierENtuin
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A. B. C. D. E.

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

antwoord:

a. 

b. 

c.

d. 

e.

antwoord:

antwoord:

Plataan 

Roos 

Inheemse eik

Acacia 

Els

7 (Giftige Monnikenkap)

een Libelle
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9. Kruiden komen over het algemeen uit landen met een gematigd klimaat en bestaan 
voornamelijk uit bladeren en stengels van groene planten, die gebruikt kunnen 
worden om de geur en smaak van gerechten te verbeteren. 
Specerijen hebben eenzelfde functie maar komen vaak uit landen met een 
subtropisch of tropisch klimaat en kunnen ook bestaan uit andere plantdelen zoals 
bloemkoppen, peulen, bast of wortels. 
 
In de Quiz-tas zat een zakje met 5 verschillende kruiden. Proef, ruik en kijk en benoem 
bij ieder zakje de inhoud. Er is slechts één antwoord per nummer mogelijk. 

 
1.  

 
 

2.  
 
 

3.  
 
 

4.  
 
 

5.  
 
 
 
10. In mei leggen alle vogels een ……. Hieronder volgen 5 foto’s van een kuiken(s). 

Als deze kleine pluizige bolletjes groot zijn, over welke vogels hebben we het dan?

DierENtuin
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antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

A. B. C. D. E.

antwoord:

a. 

b. 

c.

d. 

e.

Paprika

Citroengras

Cayenne

Mix voor koek en speculaas

Chili

Kievit 

Kluut 

Grutto

Kip 

Lepelaar
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Brainpower

Categorie: 9 teamnummer

Brainpower is een in België geboren Nederlandse rapper die 
in Nederland vele hits scoorde. Brainpower kun je ook 

vertalen als macht van het brein ofwel hersenkrakers of 
breinbrekers. Kortom voor menigeen hopelijk een 

moeilijke categorie.  
 

1. Bekijk deze tabel goed en vul de ontbrekende getallen in bij het ‘?’ 
In de derde kolom (indien van toepassing) tot maximaal 4 cijfers achter de 
komma. 

 
0 ? 1 

1 ? 2 

2 2 ? 

3 3 1,6666 

4 5 1,6 

? 8 1,625 

6 13 ? 

7 ? ? 

8 34 ? 

9 ? 1,6181 

10 ? 1,6179 

 
2. Een man komt op vrijdag ons dorp binnengereden, gaat naar Dolce & Gusto, 

eet daar zijn avondmaaltijd en slaapt daar éénmalig op zolder. 
’s Ochtends eet hij zijn ontbijt op, pakt zijn spullen en vertrekt wederom 
op vrijdag. Hoe kan dit?
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antwoord:

0. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.

antwoord:

1 

1 

1,5 

- 

- 

5 

1,6153 

21      1,6190 

1,6176 

55 

89

zijn paard heet “Vrijdag”
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3. In de geschiedenis van de wetenschap zijn vele formules uitgevonden. 
Naar welke personen zijn onderstaande formules vernoemd? 

 
 
A.         a2 + b2 = c2 

 
B.         eiπ + 1 = 0 

 
C.         N = R* • fp • ne • f1 • fi • fc • L 

 
D.        F = G 

 
E.         ax3 + bx2 + cx + d = 0 

 
 

4. Er zijn verschillende manieren om oppervlaktes te berekenen binnen ruimtelijke 
figuren. Wat is de oppervlakte van het gekleurde vak in onderstaande figuren? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Er liggen 6 bakjes op een rij (ondersteboven). Onder één van deze bakjes zit een rood 

balletje. Je weet niet onder welke, maar je weet wel dat het rode balletje iedere nacht 
één plek naar links of naar rechts wordt verplaatst. Iedere dag mag je onder één bakje 
kijken. Als je de bakjes optimaal kiest, hoeveel dagen heb je dan maximaal nodig om 
aan te wijzen onder welk bakje het rode balletje ligt? 

Brainpower
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antwoord:

antwoord:

a.

b.

m1 m2 

r2

antwoord:

a. 

b. 

c. 

d. 

e.

A. B.

Pythagoras 

Euler 

Drake 

Newton 

Cardano

2,21 cm2 

25 cm2

6
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6. Rekenen heeft in het Nederlands onderwijs jarenlang weinig aandacht gekregen. 
Na het basisonderwijs behoorde het vak, een enkele opleiding uitgezonderd, niet 
meer tot de onderwijsprogramma’s. Hoe zit het eigenlijk met jullie rekenkunde? 

 
hoogte = 4,2 X √ t/3 
             6 x 1,5 

 
A. Bereken de hoogte als t = 0,75 
B. Bereken de hoogte als t = 300 

 
7. De “secretaris” van de Krejaklup, Christ Verwijmeren printte onlangs zes verschillende 

brieven en zette op zes enveloppen de adressen van diegene die ze moesten ontvangen. 
Echter toen stormde met grote haast onze voorzitter Dirk Ceelen weer eens binnen 
en hij stopte de brieven willekeurig in de enveloppen, in iedere enveloppe één !  
Hoe groot is de kans dat er precies vijf brieven in de juiste enveloppe zitten?  

 
8. Zet de getallen 1 t/m 12 dusdanig in de vakjes dat 

alle lijnen dezelfde som opleveren en om het nog wat 
moeilijker te maken zou het mooi zijn als ook de 
buitenste zes (uitstekende) getallen eveneens 
dezelfde som oplevert. 

 

 
 

9. Ik eet mijn hoed niet op. 
Als nijlpaarden geen eikels eten, dan groeien er eikenbomen in Afrika. 
Als er geen eikenbomen in Afrika groeien, houden eekhoorns een winterslaap. 
Als nijlpaarden eikels eten en eekhoorns een winterslaap houden, dan eet ik mijn 
hoed niet op. 
Dussssss… wat is de conclusie, groeien er wel of geen eikenbomen in Afrika?

Brainpower
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t = tijd 
hoogte = in meters

antwoord:

a.

b.

antwoord:

antwoord:

antwoord:

NUL (als er vijf brieven goed zitten dan zit de 6e brief ook goed !!

Alle rijen leveren 26 op

Er groeien WEL eikenbomen in Afrika

0,23 

4,67
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10. Deze onderstaande teksten zullen op het eerste gezicht niets betekenen, maar 
dat is ook net de bedoeling. Het is nu aan jou om de cryptogrammen op te 
lossen. Bij ieder lijstje krijg je één hint en de categorie waarin je het moet 
zoeken. Ieder goed antwoord is een half punt. 

1. Hint B = Z                  Europese Voetballers 

Rniczas Ozsszij        = 

Bntaunta Bnuzta     = 

Dzony izttzpzky        = 

Eyczt ikxnedd           = 

Iknlqnzty Kytzsuy     = 

 

2. Hint G = J                   Beruchte misdadigers 

Gmza niy Ejbbye      = 

Mx Zmbcwy              = 

Gyddy Gmvyd          = 

Ucwwjy yw Zxfty      = 

Ujxxf niy Ajt              = 

 

3. Hint F = Z                   Paardenrassen 

Gzairnzwdczq           = 

Znpruzkab                = 

Volginzk                     = 

Dbfajnrgeudnnbw   = 

Phcbw                        = 

 

4. Hint K = A                  Starwars karakters 

Mzb-Nkw Fvwmzb   = 

Ptvnzkppk                 = 

Hkqat Ykhvq             = 

Rifv Xfdnkrfvq          = 

Rvbk Mqckwk           =

Michael Ballack 

Zinedine Zidane 

Fabio Cannavaro 

Johan Cruijff 

Christiano Ronaldo

Jack de Ripper 

Al Capone 

Jesse James 

Bonny and Clyde 

Billy the Kid

Shetlandpony 

Haflinger 

Mustang 

Przewalskipaard 

Fjord

Obi Wan Kenobi 

Chewbacca 

Darth Vader 

Luke Skywalker 

Lela Organa
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Te land, ter zee en in de lucht

Categorie: 10 teamnummer

1. NederLAND kent vele parkeerplaatsen langs de grote (snel)wegen. 
De meeste hebben een bijzondere naam. We geven nu de omschrijving en de 
weg waaraan deze parkeerplaats ligt. 
Noem de naam van de parkeerplaats. 

 
A. Oude herberg in de buurt, langs de A1 bij de Gooise meren 
B. Knuistjes langs de A2 bij Eijsden 
C. Kunstschilder uit de 15e eeuw langs de A208 bij Velserbroek 
D. Varkensboerderij langs de A12 bij Zoetermeer 
E. Willem van Vloten langs de A28 bij Nunspeet 

 
2. Privévliegen is helaas nog niet weggelegd voor iedereen en tegenwoordig alleen 

een vervoersmiddel voor de absolute upper class. Heerlijk lijkt het me! Je kan 
overal ter wereld naar één van je paradijselijke stulpjes wanneer je maar wenst 
en dan zonder iets te maken te hebben met medepassagiers of LUCHTvaart-
maatschappijen. Hieronder zie je vijf foto’s van een stuk van een prive-jet. 
Wij zijn op zoek naar de eigenaren van deze vliegtuigen.
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Hackelaar 

Knuvelkes 

Spes Nostra 

Knorrestein 

Willemsbos

Paul Allen 

Ronaldo 

Hamad bin Isa Al Khalifa 

Alisher Usmanov 

Elvis Presley
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3. Ergens in een ongerept regenwoud ligt 
een stuk LAND van ruim 240.000 hectare 
waar deze twee mannen leven samen 
met nog een familielid. Ze trekken er 
naakt rond en leven o.a. van noten, 
yamwortels en honing. Ze laten zich 
echter zelden zien. 
Zolang zij leven wordt hun leefgebied 
beschermd, echter als zij komen te 
overlijden zal het oerwoud snel verdwijnen. 
Noem de namen van deze 3 laatste bewoners. 

 
4. Te land, ter zee en in de lucht was een van de belangrijkste en bekendste programma’s 

van de Tros en tevens het langstlopende amusementsprogramma van de Nederlandse 
televisie. Er waren zeer vele onderdelen zoals Fiets ‘m d’r in, met Glans van de schans, 
Tobbedansen en vele andere variaties. Hieronder zie je vier foto’s van EEN onderdeel 
van dit programma wat uitgezonden werd in de periode 1971 – 2010. Noem bij iedere 
foto de naam van de stad of dorp waar dit onderdeel toen werd gehouden.

Te land, ter zee en in de lucht

Categorie: 10 teamnummer
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Welke twee nu bekende nederlanders deden mee met dit 
programma verkleed als Suske en Wiske?
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Pakyi 

Tamandua 

Rita

Gorichem (Gorcum, Lingegraven) 

Deventer 

Veurne 

Lille

Ruben Nicolai en Sander Lantinga
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5. Ergens in ons LAND staat dit niet afgemaakte bouwwerk. De plannen voor dit bouw-
werk dateren uit 1999. In het jaar 2000 werd ook daadwerkelijk gestart maar in 2002 
weer stilgelegd. Een projectontwikkelaar had hiervoor een lening afgesloten bij een 
bank maar daar zat een vreemd luchtje aan. Hoe heette de directeur van deze bank 
die in dezelfde bouwperiode verongelukte en waarschijnlijk zelfmoord had gepleegd 
omdat hij werd beticht van frauduleus handelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.  
A. Het onderdeel “Achteruitrijden” van te land , ter zee en in de lucht werd voor het eerst 

op Zandvoort gehouden met snelheden van wel 115 km per uur. 
Wie werd in 1978 eerste bij het achteruitrijden met de Dafjes? 

B. Ook Helmond werd aangedaan en werd het onderdeel “Hoog en Droog” 
georganiseerd op en rond het kanaal. 
Wie zat er toen achterop de fiets bij Johan Vlemmings? 

C. In Hoorn werd het onderdeel “Badkuipenrace” georganiseerd! 
Wie was de opnameleider van deze uitzending? 

D. In Dokkum werd het onderdeel “Pret in bed” gehouden waarbij men met een tweeper-
soonsbed heelhuids en droog de overkant moest zien te halen. Wie werd 3e tijdens 
deze editie? 

E. “Tobbedansen” ook een geweldig evenement werd gehouden in Gorichem. 
Wie werd eerste op dit onderdeel?

Te land, ter zee en in de lucht
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Hr. Groen

Wolter Kroes

Ton Bourgonje

Rene Verhagen

S. Boertje

Robbie Wijnmaalen
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7. Wat zijn de benamingen van onderstaande vliegende objecten? 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Was je vroeger de beste op school in topografie? Van welke eilanden is dit de omtrek?

Te land, ter zee en in de lucht
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Spitfire 

Blackbird 

Apache-helikopter 
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Tenerife 

Madeira 

Rhodos

Vlieland 

Menorca
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9. De “Zeven Zeeën” is een poëtische benaming voor alle zeeën en oceanen van de 
wereld. 
Hieronder zie je vijf afbeeldingen van zeeën gelegen in, aan of rond de verschillende 
Oceanen. Benoem iedere zee. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10. Sinds 2016 staan er windmolens in zee met een totaalvermogen van 

ongeveer 1 gigawatt. 
Hoeveel huishoudens 
worden er van hieruit 
in Nederland van 
elektriciteit voorzien?

Te land, ter zee en in de lucht
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Arafura Zee 
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Iemand die van de hoed en de rand weet is goed geïnformeerd. 
Hebben jullie ook zo iemand in jullie team die meent alles 

(beter) te weten? Deze categorie bevat dus allerlei, hopelijk 
moeilijke vragen over de HOED (en variaties daarop) 

en over de RAND. 
 

1. Wat een feestjaar had moeten worden voor een wereldberoemd hoedenmerk 
eindigde in 2017 dramatisch. DE hoedenfabrikant ging na 140 jaar failliet. 
Ruim 2000 modellen werden op de markt gebracht. Hieronder zie je 5 hoeden van 
verschillende makelaardij. 
Noem de naam van de hoed EN diegene die hem draagt. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Deze man had naast een wandelstok ook een hoed. 
Wat voor een hoed was dat?

Van de hoed en de rand (weten)

Categorie: 11 teamnummer
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John Wayne 

Louise Brooks 

Kate Middleton 

Robert Redford 

Gene Hackman

Stetson / Cowboy 

Cloche hoed 

Fedora-hoed 

Panama-hoed 

Pork-pie hoed

Ik had een STROHOED en een wandelstok 

(Verhalenbundel van Jan Arends)
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3. Vzw de Rand is een vereniging met als doel het nederlandstalige karakter van de 
Vlaamse Rand rond Brussel te ondersteunen. Deze Vzw had onder meer als taak het 
beheren van zeven gemeenschapshuizen, het uitgeven van de maandelijkse 
“Randkrant” en het organiseren van een jaarlijks festival. Hieronder volgen vijf vragen 
die betrekking hebben op deze activiteiten. 

 
A. Hoe heet het cafeetje wat al ruim een eeuw is gevestigd onder de toren van een 12e 

eeuws kerkje in een kleine deelgemeente van Tervuren? 

B. Welke zes gemeenten hebben gezamenlijk een gezondheidsraad opgericht zodat zij 
niet hoefden te fuseren maar wel effectief en efficiënt zouden kunnen gaan werken? 
Noem alle zes de namen. 

 
C. Wie ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst (ingaande 1 april 2015) namens 

Vzw de Rand met o.a. de Vlaamse Gemeenschap en de Provincie Vlaams-Brabant. 
Noem beide namen. 

 
D. Vzw de Rand heeft zeven gemeenschapscentra. Welke gemeente had in 1947 in totaal 

3333 inwoners? 

 
E. Zoals gezegd organiseert men ook een jaarlijks festival. Welke burgemeester gaf pas 

groen licht voor de doortocht van de wandelaars en fietsers nadat de organisatie 
garandeerde dat geen enkele politieke boodschap tot uiting zou worden gebracht?

Van de hoed en de rand (weten)
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In den Congo (in het plaatsje Vossem, site : randkrant.be 1 maart 2015)
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Jan de Craen Eddy Frans (ebl.vlaanderen.be)

Drogenbos 

Kraainem 

Linkebeek

Sint Genesius-Rode 

Wemmel 

Wezembeek

Damien Thiery in 2008
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4. Ook tijdens de troonrede dragen veel vrouwen een opvallende hoed. Deze zoge-
naamde hoedjes-parade ontstond in 1977 toen kamerlid Erica Terpstra, naar eigen 
zeggen, de grijze massa wilde veranderen. Hieronder zie je vier foto’s van dames die 
een hoed droegen tijdens één van de troonredes de afgelopen jaren. Eén foto is niet 
gemaakt tijdens de Hoedjesparade. We vragen niet wie er op deze foto’s staan maar 
we vragen juist de makers van deze vijf hoeden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. De producent van deze typemachines bracht vele variaties op de markt. 
Hieronder zie je 5 foto’s van stukken van verschillende typemachines. 
Let op de details en zoek bij iedere foto het juiste SERIE-NUMMER.

Van de hoed en de rand (weten)
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Berry Rutjes (Fleur Agema PVV 2017) 

Herma de Jong (Lea Bouwmeester 2016) 

Henriëtte Dijkinga (Helma Nepperus 2010)

Fabienne Delvigne (Maxima) 

Frans Molenaar (Sabine Uitslag 2010) 

ER2692679 CR139502 B1678689 UO4006175 V846979
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6. Ook in de wereld van stripfiguren worden vele hoeden / petten gedragen. 
Hieronder zie je vijf foto’s van stripfiguren die normaliter een hoofdeksel dragen. 
Naam de naam van het stripfiguur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. In dit boek over de rand verteld de schrijfster over de geboorte van haar zoon. 

Ze is dolgelukkig als hij ter wereld komt. Dan blijkt een nachtmerrie waarheid. Haar 
zoon blijkt een ernstige ziekte te hebben, waardoor zij in een depressie raakt en 
resulteert in een zelfmoordpoging. Een indrukwekkend verhaal over de kracht en de 
kwetsbaarheid van een moeder en haar kind. 
Wat voor auto’s rijden de hoofdpersoon en haar man? 

 
8. Eerder hadden twaalf uitgevers het manuscript geweigerd. Ondanks een negatieve 

ontvangst in de pers bracht deze roman de schrijfster al gauw publieke bekendheid en 
financiële onafhankelijkheid. Er is gesuggereerd dat zij zich voor de hoofdpersoon liet 
inspireren door een Amerikaanse architect en schrijver over architectuur, maar dat 
werd ontkend zowel door de schrijfster als door deze architect. 
We zijn niet op zoek naar de naam van de schrijfster maar wel naar de ISBN-code 
van deze roman die gaat over een jonge eigenzinnige student.

Van de hoed en de rand (weten)
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Dudley 

Top-Cat 

Krimson

Robbedoes 

Mijnheer Pheip

Ford Scorpio en Toyota Corolla

978-90-245-0633-0 (The Fountainhead ((de eeuwige bron))
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9. Om te voorkomen dat de modiste haar hand zou verbranden aan de ijzeren greep zit 
er om deze kachelstrijkbout een dubbelgeslagen reep leer met een stuk van het 
Haarlems Dagblad er omheen gevouwen. Dit ijzer is afkomstig van een voormalige 
hoedenfabrikant in Haarlem. Uit welk jaar kwam deze krant? 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
10. De Zuid-Afrikaanse Rand is de munteenheid van Zuid-Afrika. De naam is afgeleid van 

de goudader in Witwatersrand. De munt werd ingevoerd in 1961 toen Zuid-Afrika een 
republiek werd. De Rand is te krijgen in muntgeld in de vorm van 1,2,5,10,20 en 50 
cent en 1,2 en 5 Rand. Er zijn vijf bankbiljetten van 10, 20, 50, 100 en 200 rand. 
Op onderstaande data heb ik telkens meerdere euro’s gewisseld voor de Rand. 
 
Voorbeeld : 10/8-3-2010 wil zeggen dat ik € 10,-- heb ingewisseld op 8 maart 2010. 
Eenmaal per jaar, ergens in maart bracht ik telkens mijn gespaarde euro’s naar de 
bank om ze om te wisselen in de Rand. Ik heb geen rekening gehouden met provisie-
kosten. Hoeveel Rand heb ik bij elkaar gespaard in de periode maart 2010 t/m maart 
2019 wanneer ik onderstaande heb gewisseld? LET OP: afronden op twee decimalen. 

 
10/8-3-2010 
20/7-3-2011 
48/14-3-2012 
35/13-3-2013 
60/12-3-2014 
75/18-3-2015 
63/10-3-2016 
99/4-3-2017 
55/6-3-2018 
En dit jaar 100/2-3-2019 

 
Totaal                                      ZAR

Van de hoed en de rand (weten)
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981,89 
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1617,22

7953,82
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In deze categorie hebben wij vragen geplaatst die we “over” 
hadden en waar we dus niet zo goed raad mee wisten. Ook zijn er 

vragen die specifiek gaan over ’t overschot, overschieten etc etc. 
Al met al zijn het wel typische vragen geworden die hopelijk de 

nodige problemen opleveren. 
 

1. Over typische, (Tipi’s) vragen gesproken: 
In 2017 werd ergens in Nederland een tentenkamp geplaatst, bestaande uit zeven 
Tipi’s. Het doel van dit project was een week lang praten, luisteren en mediteren over 
en voor vrede. Er is echter een groep van activisten die tegen het gebruik van deze 
tipi’s zijn omdat het een vorm zou zijn van racisme. Wie was toen den tijden van dit 
tentenkamp en waarschijnlijk nu nog steeds de aanvoerder van deze groep activisten? 

 
2. In 2018 behaalde de Nederlandse overheid een overschot op de begroting van 

11,4 miljard euro. Hoeveel miljoenen euro’s harkte de Nederlandse overheid aan 
inkomsten binnen in het 3e kwartaal van 2018? 

 
3. Afgelopen zomer werden verschillende acties ondernomen om geld in te zamelen. 

Denk daarbij o.a. aan de ALS-dag bij Stiphout Vooruit. Vele mensen lieten daar hun 
overschotje en steunden daarmee het Goede Doel. 
Zo werd dit jaar op het HAC-terrein eveneens “de Samenloop voor Hoop “ 
georganiseerd wat maar liefst € 101.405,-- opleverde. Ook werd er door de 
gebroeders van de Kerkhof een CD uitgebracht waarvan de opbrengst bestemd 
was voor “Sports for Children”. 

 
A. Hoeveel teams deden er dit jaar mee aan de Samenloop voor Hoop in Stiphout? 

 
B. Wat was de opbrengst van de CD-verkoop van Rene en Willy? 

(2 cijfers achter de komma)

’t Overschotje
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Michael van Zeijl

78,7 - 78,875 miljard

32

€ 12.161,64
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4. Ook vroeger kwam men regelmatig met goede uitvindingen. Hieronder zie je twee 
foto’s van één ding. Wat is dit? Omschrijf in maximaal 5 woorden wat dit is. 

 
 
 

 
 

5. Dit bouwwerk werd in 1966 open gesteld voor het publiek. In 1989 werd het weer 
voor het publiek gesloten. Het duurde daarna maar liefst 23 jaar voordat 
er weer een tentoonstelling bezocht 
kon worden. 
Hoe heette deze tentoonstelling? 

 
 
 

 
 
 
 

6. Wat is de naam van het buurtschap in de gemeente Gemert-Bakel waar o.a. op 
9 augustus 2018 brand woedde in een woning en waar tevens sinds 19 februari 2019 
een Klusbedrijf staat ingeschreven met Kamer van Koophandel-nummer 73814377? 

 
7. In deze vraag zijn wij op zoek naar bijzondere mensen. Dat kunnen wereldburgers zijn, 

Nederlanders en zelfs mensen uit Stiphout. Eén ding hebben zij allen gemeen; allen 
zijn overleden. 

 
A. Geboren als 8e kind in een gezin van negen kinderen. 

Verhuisde op 17 jarige leeftijd naar Amsterdam. 
Op zijn 19e vertrok hij naar Londen. 
Trouwde in 1898 en liet in 1907 dit huis bouwen.

’t Overschotje

Categorie: 12 teamnummer

stiphout wiekent quiz • 26 oktober 2019 > 63

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

Overschot

De Brain Experience

Anton Philips
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7. vervolg 
 

B. Geboren in de 19e eeuw, Op het moment van overlijden had zij maar liefst negen 
kinderen, 28 kleinkinderen, 56 achterkleinkinderen en 35 achter-achterkleinkinderen. 

 
C. Geboren in Hilversum, Zijn vader overleed toen hij 10 jaar oud was. Op 44e jarige 

leeftijd was hij gemeentesecretaris in een grote stad. Hij kreeg 7 kinderen en overleed 
aan een hersentumor. Hij heeft vijf onderscheidingen ontvangen waarvan één in 
Suriname. 

 
D. Geboren in Helmond, vlak voor de 1e Wereldoorlog, overleden op 90-jarige leeftijd. 

Ontving in 1990 een Koninklijke onderscheiding. Hij bekleedde tal van functies binnen 
de Gemeenschap en was maar liefst 28 jaar lid van de raad. 

E. Geboren in 1944 in Breukelen. Kleurenblind. Werd na 3 maanden reeds van school 
gestuurd. Brak in 1969 door en verwierf in 1973 internationale bekendheid.  
Won tweemaal het Gouden Kalf en overleed op 75 jarige leeftijd. 

 
8. Overschotje, overschot, overgeschoten, overschieten…….penalty’s nemen blijkt voor 

velen nog steeds erg moeilijk. Hieronder staan vijf vragen die allen betrekking hebben 
op het overschieten van penalty’s. 

 
A. Welk rugnummer droeg de speler van het Nederlands elftal die zijn penalty 

overschoot waardoor Nederland de EK-finale misliep. 

 
B. Welke speler schoot de vijfde en laatste penalty huizenhoog over waardoor Brazilie in 

dat jaar wereldkampioen werd?

’t Overschotje
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Harry Lambregts
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nr 3 (Jaap Stam)

Roberto Baggio
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8. vervolg 
 

C. Welke speler van Ajax schoot zijn penalty hoog over tijdens de strafschoppenserie na 
het gelijke spel om de Florida Cup in 2019? 

 
D. Welke speler schoot zijn penalty hard en hoog over waardoor Sevilla voor de tweede 

keer achter elkaar de winnaar werd van de UEFA-Cup. Het jaar daarvoor werd 
Middelsbrough eenvoudig aan de kant gezet. 

 
E. Welke speler schoot een penalty over nadat Ajax-trainer Ten Hag de zogenaamde 

“Krul-wissel” had toegepast en kon daardoor de uitschakeling van zijn team in het 
beker-tournooi niet voorkomen? 

 
9. Ook de leden van Krejaklup Stippent zijn afgelopen maanden op vakantie geweest 

naar de meest uiteenlopende landen en toen zij terug kwamen hadden zij allen een 
overschotje aan vreemde valuta. 
Uit welke landen komen onderstaande valuta? Noem het land en de munteenheid.

’t Overschotje
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10. Als laatste vraag zijn wij op zoek naar plaatsnamen. Het aantal puntjes is willekeurig, 
dus niet de lengte van het woord. 

 
A. Ik wist dat je veel durft. Maar ik had ……………. dat je dit zou doen! 

 
B. Als je ….. vindt, ga je dus niet graag in bad. 

 
C. Omdat ik graag de…….., ga ik in december altijd naar een zonnig land op vakantie 

 
D. Het lijkt wel of ik aan het ……. ben, al mijn broeken zijn te lang 

E. De wagen zakte tot zijn …………. in de modder 

 
F. Jij kunt het aardig, maar ik het …………. 

 
G. Ik kan zo echt niet doorwerken als de machine telkens …………… 

 
H. Het vliegveld lag zo dicht bij de kust. Even dacht ik: “als ik maar niet in …….” 

 
I. Ze hoeft maar een straaltje zon te zien en ……………….. 

J. Je hebt het nu …….. verkeerd gedaan ! De negende keer moet het echt goed zijn!

’t Overschotje
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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 titel klinkt misschien wat raar vandaar hieronder even wat uitleg. 
Wij zijn dus niet op zoek naar de grootste anatomische eikel, ook niet naar een verzameling 
van lange, meest domme mannen van Stiphout, neen…………..met deze opdracht zijn wij op 
zoek naar 
 ……………..“de vrucht van de eik” ! 
 
De lengte van de eikel varieert tussen de 1 en 6 cm en is 0,8 tot 4 cm breed en ze vallen 
meestal in de maanden september / oktober van de boom. 
 
Ga op pad en zoek de meeste en grootste eikels van Stiphout 
 
Pak een kleine boor en maak vervolgens een gaatje door de eikel, welke moeten zijn 
ontdaan van “het hoedje”. Vervolgens pak je een koord en maakt alle eikels aan elkaar. 
De opdracht is simpel: 
 

MAAK EEN LANGE EIKEL-KETTING 
 
 
GEEN ketting inleveren is dus NUL punten. 
Zorg dat de Eikel-ketting niet knapt. 
Losse eikels, al zijn het er nog zoveel, tellen niet mee. 
 
Succes 

‘De grootste 
eikels van 
Stiphout’
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De Speciale Opdracht

Categorie: 14 teamnummer
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Ook dit jaar hebben wij weer een bijzondere Speciale Opdracht. 
Op deze categorie kan evenals vorig jaar 

de joker NIET worden ingezet.

 
 
 
 
 
 
Stuur op de hieronder vermelde tijd één persoon naar de locatie: Braakweg 
De eigenlijke ingang is normaal gesproken via het bospad op nummer 30. Deze keer 
gaan we echter via de ACHTER-ingang gelegen tussen de huisnummers 22 en 22A. 
 
Het is een opdracht waarbij een sportief persoon met sportieve kleding zeer wenselijk is 
en waarbij zwarte schoenzolen niet zijn toegestaan. Zelfs de zweetbandjes en een bidon 
gevuld met water mogen niet ontbreken. 
 
Zorg dat je op tijd bent en dat je conditie op peil is. 
 
Vul dit formulier in en lever dit in bij de organisatie. 
Zonder ingevuld formulier kun je niet deelnemen aan deze Speciale Opdracht. 
 
Tijdstip: 
 
Teamnaam:                                                                                        Teamnummer: 
 
Naam:                                                                                                 Leeftijd: 
 
Zweetbandjes:                                                                                  ja   /   nee 
 
Bidon, gevuld met water:                                                               ja   /   nee 
 
 
Succes

Recht is recht en 
krom is krom………
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De Krejatieve Opdracht

Categorie: 15 teamnummer
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Deze keer geen opdracht bij het ophalen van het boekje. Iedereen kreeg zijn of haar 
quiz-boek direct mee en dat was voor velen toch wel een verrassing. 
 
Nee, dit jaar kregen jullie, kort na jullie inschrijving, een mail waarin stond wat de 
organisatie dit keer van jullie team verwachtte. 
Deze opdracht hebben jullie, als het goed is, dan ook reeds afgerond. 
 
Dit jaar was het de bedoeling dat, n.a.v. het succes van Duncan Lawrence op het Eurovisie-
Songfestival met het liedje Arcade, ook jullie een Eurovisie-waardig liedje zouden maken. 
De melodie moest zijn van één van de vele inzendingen van Nederland aan het Eurovisie 
Songfestival ooit en dat kon dus variëren van “De Troubadour” van Lenny Kuhr, “Ik ben 
verliefd” van Sieneke”, Ding-Dong van Teach-In, tot de winnaar van dit jaar Duncan La-
wrence. 
 

In de tekst moesten de volgende woorden in voorkomen: 

Stiphout • Dorpstraat • De kwis • St. Trudo en Oude Toren 
 
De liedjes-keuze was reuze en ook de inzendingen waren dan ook erg verrassend. 
Sommige liedjes gingen zelfs gepaard met een heuse video-clip. 
 
Het is nu aan de organisatie om alle inzendingen te beluisteren en te beoordelen op de 
aanwezigheid van bovengenoemde woorden, op originaliteit, kwaliteit, toonhoogte, 
klank etc. etc.

De beste Zangers 
van Stiphout

Wie - O – Wie zijn …………… 
“de beste zangers van Stiphout” ?
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De Geheime Opdracht

categorie: 16 teamnummer
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Ook dit jaar is de Krejaklup Stippent er weer in geslaagd om 
een originele, bijzondere Geheime Opdracht te verzinnen 

waardoor bij menigeen oude tijden weer zullen herleven  
Uiteraard gaan we nog niet vertellen hoe of wat. 

Dit jaar geen eisen zoals niet-zwanger, geen hoge hakken en ook geen 
kleding-voorschrift. Nee …. dit jaar houden wij het eenvoudig. Het maakt dan ook 
niet uit man, vrouw, jong of oud als men zich maar kan concentreren en een 
goed geheugen heeft. 
 
 
Stuur om exact                                             uur 
één van jullie teamleden naar de locatie Dorpstraat 58 D 
 
 
 
Vul dit formulier en lever dit in bij de organisatie. 
Zonder dit formulier geen deelname aan de Geheime Opdracht. 
 
 
Team: 
 
Naam:                                                                                                 Leeftijd: 
 
Schoenmaat: 
 
 
 
Succes.
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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 2 weken de tijd om alle ruim 480 antwoorden per team 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 9 november 2019! 

 
Op zaterdag 9 november 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 vele 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 2019. 
 
Dit alles omlijst door de geweldige muziek van DJ Nick Lukassen die ervoor 
gaat zorgen dat de voetjes van de verlichte dansvloer komen. 
We gaan er een mooi feestje van maken: “BACK TO OUR ROOTS 2.0” 
Wij hopen die avond weer op veel, héél veel volk! 
 
Tot ziens, tot 9 november 20.00 uur! 
 
De organisatie van de Stiphout Wiekent Quiz 
Krejaklup Stippent

Tot slot
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verlichte dansvloer
verrassend eindspel

DJ NICK 
  LUKASSEN

Spectaculaire Prijsuitreiking 
Stiphout 
Wiekent  

Quiz 
2019

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