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WINNAARS
SWQ 2013

Welkom
Eindelijk is het dan zover. Na de succesvolle 1e editie, spelen we vanavond opnieuw
de Stiphout Wiekent Quiz. Massaal hebben jullie de uitdaging weer aangenomen.
Het aantal deelnemende teams heeft onze stoutste verwachtingen overtroﬀen.
Wij als organisatie zijn hier ontzettend blij mee en willen jullie voor jullie deelname
dan ook alvast enorm bedanken.
Het gaat beginnen! We nemen aan dat jullie team er (weer) klaar voor is.
Het vragen- en opdrachtenboekje van deze 2e editie van de Stiphout Wiekent Quiz
ligt voor jullie. 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 weer de
Geheime Opdracht.
We hebben de quiz op een aantal punten aangepast; zo is er geen sponsorcategorie
meer, maar zul je diverse sponsoren wel in de vragen en opdrachten tegenkomen.
Hopelijk hebben jullie vanavond als deelnemend team je handen weer aan 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.
De organisatie van de Stiphout Wiekent Quiz
Krejaklup Stippent
www.stiphoutwiekentquiz.nl
info@stiphoutwiekentquiz.nl
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Krakende hersenpannen, wegtikkende
tijd... en stevige concurrentie.

Met daarbij ongooglebare vragen, bizarre (buiten) opdrachten en
ook nog een geheime opdracht... Dat zijn de ingrediënten van
www.stiphoutwiekentquiz.nl
de Stiphout Wiekent Quiz!

Spelinformatie

Lees onderstaande punten aandachtig door voordat je begint!
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.
3. De antwoorden op de vragen dienen duidelijk te worden ingevuld. Niet of slecht
leesbare antwoorden krijgen geen punten!
4. De SWQ gaat met haar tijd mee, daarom zullen een aantal vragen gesteld worden
middels een QR-code (zie voorbeeld). Hoe deze code te ontcijferen zullen jullie
zelf moeten ontdekken. Voorbeeld QR-code:
5. Alleen de teams die hun quizboekje tijdig en op de juiste manier inleveren, dingen mee naar de prijzen.
Het ingevulde Quizboekje moet op zaterdag 13 december 2014 tussen 23:00 uur en 23:30 uur ingeleverd
worden in Café-zaal ‘t Aambeeld.
Quizboekjes die na 23:30 uur worden aangeboden, worden niet meer aangenomen!
Het Quizboekje bestaat uit 52 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 terug in de envelop en lever deze in.
6. Er zijn 14 categorieën. Te weten:
1. Actueel 2014
2. Stippent in un mikske
3. Tour du Pointbois
4. Verkeer & vervoer
5. Hersenkrakers

6. Sport & spel
7. Aardrijkskunde en natuur
8. Pikant
9. Bekend, beroemd & berucht
10.Sprookjes bestaan!

11. Eten en drinken
12. Van alles wâ
13. Geheime Opdracht
14. Bonuscategorie

Per categorie zijn er 100 punten te verdienen. Ook voor de Geheime Opdracht en de
Bonuscategorie zijn 100 punten te verdienen.
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Spelinformatie

Lees onderstaande punten aandachtig door voordat je begint!

7. JOKER: Ieder team mag één joker inzetten op één van de categorieën. Ook op de
Geheime Opdracht of Bonuscategorie. 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.
8. Als er na de puntentelling sprake is van een gelijke eindstand, dan is het tijdstip
van inleveren bepalend.
9. Categorie 13 is een geheime opdracht. Ieder team moet voor deze opdracht één teamlid naar een bepaalde
locatie sturen. In het Quizboekje staat aangegeven hoe laat en waar.
10. 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.
11. 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.
12. De organisatie van de Stiphout Wiekent Quiz kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke
vorm dan ook.
13. In noodgevallen is de organisatie van de Stiphout Wiekent Quiz tijdens de Quiz-avond van 13 december,
te bereiken onder telefoonnummer 06-49419741.
Dit nummer is nadrukkelijk niet bereikbaar voor hulp bij het beantwoorden van vragen.
14. De uitslag van de Stiphout Wiekent Quiz 2014 wordt bekend gemaakt tijdens een gezellige prijsuitreiking
op zondag 28 december 2014 vanaf 20:00 uur in Zalencentrum De Smed. De zaal is open vanaf 19:00 uur.
Toegang tijdens de ﬁnaleavond is vanaf 16 jaar.
15. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De jury bepaalt.

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

Zonder sponsors zou de Stiphout Wiekent Quiz niet mogelijk zijn.
Wij willen al onze sponsors en verder iedereen die op de één
of andere manier de STIPHOUT WIEKENT QUIZ mogelijk heeft
gemaakt, daarvoor hartelijk bedanken!
Hoofdsponsors:

Topsponsors:

Partners:

Sponsors:
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Sponsors
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Categorie:

1

teamnummer

Actueel in 2014

Wat gebeurde er het afgelopen jaar ook allemaal weer?
Hebben jullie het nieuws een beetje bijgehouden?
Zo ja, dan moeten deze vragen te maken zijn.

1. 2014 was het jaar van de verkiezingen. Zowel voor de Gemeenteraad als het
Europese Parlement mochten we dit jaar naar de stembus.
a. Hoe vaak zijn we in Nederland deze eeuw landelijk naar de stembus geweest?
antwoord:

b. Hoeveel van de huidige Helmondse Raads- en Burgerleden wonen in Stiphout?
antwoord:

2. Het rumoer rondom de declaraties van oud-wethouder Pieter Tielemans hield
ook begin 2014 nog aan. Het strekte zich ook uit naar de periode 2002 – 2006.
Voor hoeveel € zou hij volgens de berichten in totaal in deze periode
gedeclareerd hebben aan taxi-, telefoon- en horecakosten ?
antwoord:

3. Afgelopen jaar “smolten” deze oude familiebedrijven uit onze regio samen.
Welke bedrijven zoeken we?
antwoord:
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Categorie:

1

teamnummer

Actueel in 2014

4. Nieuws kun je met cartoons ‘op de hak’ nemen. Op welke ‘nieuwsfeiten’ uit 2014,
hebben onderstaande vijf cartoons betrekking?
Omschrijf het zo nauwkeurig mogelijk.

A.

B.

antwoord:

C.

D.

E.

a.
b.
c.
d.
e.

5. Oorlog, geweld en rampen bepaalden het afgelopen jaar het nieuws. Maar soms
was er, hoe klein dan ook, ruimte voor wat blijer nieuws. Zoals de geboorte van
deze diertjes. Maar over welk dier hebben we het nu eigenlijk?

antwoord:

6. Afgelopen jaar stond er in het Eindhovens Dagblad een interview met één van
de Kreja-klupleden over zijn beroep en bedrijf Floral Moments.
In welke editie / nummer van het Eindhovens Dagblad stond dit interview?
antwoord:
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Categorie:

1

teamnummer

Actueel in 2014

7. Afgelopen winter (2013/2014) was één van de zachtste winters ooit. We zagen
nauwelijks sneeuw of ijs en IJsbaan Rooyakkers kon dan ook geen enkele dag open.
a. Met behulp van welk getal geeft men de strengheid van een winter aan?
antwoord:

b. Hoe groot was dit getal voor de winter 2013/2014?
antwoord:

c. Wat was de gemiddelde temperatuur (Dec. Jan. en Feb., De Bilt) in de winter 2013/2014?
antwoord:

graden Celsius

d. Wat was de hoogste dagtemperatuur (De Bilt) van de winter 2013/2014?
antwoord:

graden Celsius

e. Wat was de laagste dagtemperatuur (De Bilt) van de winter 2013/2014?
antwoord:

graden Celsius

8. QR-code
antwoord:

9. De politie vreesde dit jaar voor een oorlog tussen motorbendes. Deze motorbendes
hebben ieder hun eigen stoere embleem.
Welke van onderstaande emblemen is niet van een echte motorbende?

A.

B.

C.

D.

E.

antwoord:

10. Met het liedje ‘Calm after the Storm’ scoorden Ilse DeLange en Waylon op het
Songfestival voor Nederland het grootste succes in 30 jaar. Maar welk vogeltje zat
nu achter dat succes?
antwoord:
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Categorie:

2

teamnummer

Stippent in un mikske

Velen zullen denken; wat is dit nu voor naam?
Maar mikske heeft te maken met spurrie en dat is
net zo Stippents als onderstaande vragen.
1. Deze eerste vraag stellen we nu nog even niet, maar geven we mee aan diegene
van je team die de Geheime Opdracht heeft gemaakt.
Hij/zij krijgt de vraag na het maken van de Geheime opdracht van ons uitgereikt.
Het (de) antwoord(en) moet je hieronder noteren!
1.

antwoord:

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

2. Ook vanuit Stiphout gingen diverse missionarissen de wijde wereld in om te
helpen op het gebied van missie en ontwikkeling.
Hoe heten onderstaande Stiphoutse missionarissen?

A.
a.

antwoord:

b.

B.

C.

D.

E.

d.
e.

c.

3. Vroeger kende Stiphout haar eigen ‘warenhuis’, het was gevestigd in de
Kloosterstraat tegenover het oude gemeentehuis. Hoewel het klein was, kon je
er van alles kopen, huishoudelijke artikelen, speelgoed, cadeauartikelen, naaigaren, etc., etc. Het huisje stond van achter naar
voren vol met spullen. Wie waren de eigenaren van deze winkel?
antwoord:
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Categorie:

2

teamnummer

Stippent in un mikske

4. Stiphout heeft altijd veel ondernemers gekend. Tegenwoordig zijn deze ondernemers
verenigd in de ondernemersvereniging Stiphout, vroeger in de R.K. Middenstandsbond. Hoeveel leden had de R.K. Middenstand afdeling Stiphout in 1964?
antwoord:

5. In de 20e eeuw moderniseerde ook Stiphout in snel tempo en kreeg het veel nieuwe
voorzieningen. Wanneer werden deze voorzieningen gerealiseerd? Zet bij onderstaande gebeurtenissen het juiste jaartal; Kies uit de volgende jaartallen:
1905, 1920, 1921, 1931, 1955, 1957, 1961, 1963, 1967 en 1967.
• Stiphout krijgt een huisarts
• Stiphout krijgt waterleiding
• Stiphout krijgt riolering
• Stiphout krijgt de 1e verharde weg
• Het Zusterklooster wordt verbouwd als gemeentehuis
• Patronaat de Stip wordt in gebruik genomen
• Stiphout krijgt elektriciteit
• Nieuwe RK Jongensschool wordt geopend
• De Stiphoutse lantaarnopsteker wordt ontslagen
• Sportpark Molenven wordt in gebruik genomen
6. Unieke bruiloft in Stiphout. Op 8 september 1972 trouwden 3 dochters uit
één gezin tegelijkertijd.
a. Hoe heten de drie zussen die op deze dag trouwden? (voor- en achternaam)
antwoord:

b. De trouwfoto’s werden gemaakt bij kasteel Croy, dat destijds dienst deed als
bejaardentehuis. De bruiden poseerden samen met één van de oudste bewoners
van kasteel Croy. Wie was dat?
antwoord:

7. Afgelopen jaar trok een Stiphoutse vereniging “ten strijde” en spande een rechtszaak
aan. Wat ‘vocht’ deze vereniging aan?
antwoord:
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Categorie:

2

teamnummer

Stippent in un mikske

8. De jongste straat van Stiphout is de Swertpoellaan. Dit project is gebouwd onder een
speciaal opdrachtgeverschap.
a. Hoe wordt dit opdrachtgeverschap genoemd?
antwoord:

b. De woningen van de Swertpoellaan staan pal naast een populierenbos.
Onder welke naam is dit populierenbos ook wel bekend?
antwoord:

9. Stiphout kent vele verenigingen. De meesten hebben een eigen logo waaraan ze
herkenbaar zijn. Hieronder staan 5 details van deze logo’s. Welk vereniging hoort bij
deze logo’s?

A.
a.

B.
antwoord:

b.

C.

D.

E.

d.
e.

c.

10. Als je vanuit Helmond Stiphout komt binnengereden, dan valt dit monumentale pand
aan de linkerkant van de weg onmiddellijk op. Momenteel gebruikt GS Staalwerken
Groep het als kantoor.
a. Wat was de oorspronkelijke functie van dit pand?
antwoord:

b. Welke naam draagt dit pand?
antwoord:
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Categorie:

3

teamnummer

Tour du PointBois

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, gaan we een toer
door Stiphout maken. Of zoals ze het in het frans zouden
zeggen: un Tour du Pointbois !

1. In deze tijd van Facebook, Twitter en Whatsapp zou je bijna vergeten dat je ook
nog brieven kan versturen. Daarvoor moet je dan wel naar een brievenbus.
In Stiphout staan nog 5 oranje Post-NL brievenbussen. Op welk adres staan
onderstaande Post-NL brievenbussen?

A.
a.

B.

C.

antwoord:

D.

E.

d.

b.

e.

c.

2. Stiphout kent vele mooie huizen. Sommigen hebben hun huis een naam
gegeven. Waar in Stiphout staan de huizen op onderstaande foto’s ?
(vermeldt straat EN huisnummer)

A.
a.
b.

B.
antwoord:

C.

D.

E.

d.
e.

c.

3. Je kunt in Stiphout terecht voor al je dagelijkse boodschappen.
Echter de winkels hebben niet allemaal dezelfde openingstijden. Hoeveel uur in
totaal zijn onderstaande winkels/bedrijven (die ook de Stiphout Wiekent Quiz
sponsoren) samen wekelijks open?
• DA-drogist van Leuken
• Catering van Ria
• Fietsspeciaalzaak Ad van Lieshout
antwoord:
• De Greef
• Primeur Mode
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Categorie:

3

teamnummer

Tour du PointBois

4. Zet onderstaande ‘Stippentse’ straten op de juiste volgorde van Oost naar West:
1e Bosweg / De Jongstraat / Koolakker / Lambert Coolenstraat / Meidoorn / Molenven /
Oliﬁersstraat / Peppeldonk / UNO-weg / Van de Puttenstraat
antwoord:

5. Vorig jaar ging deze vraag niet helemaal goed, daarom dit jaar in de herhaling.
Wie of wat is er te vinden op de volgende coördinaten? We beginnen met de vraag
die vorig jaar fout ging.
Coördinaat:
Vraag:
N 51 28 56
E 5 37 39.1
a. Hoeveel kruisverbanden heeft dit bouwwerk?
N 51 29 7.1
E 5 37 4.1
b. Wat was oorspronkelijk de functie van dit gebouw?
N 51 29 12.7 E 5 37 1.4
c. Wat is de naam van dit kunstwerk?
N 51 28 55.2 E 5 36 34.5
d. Welke club is hier gehuisvest?
N 51 29 29.4 E 5 36 51.4
e. Welke “winterse” voorziening is hier gehuisvest?
a.

antwoord:

d.

b.

e.

c.

6. Wat is de som van de getallen die op onderstaande wegwijzers ontbreken?

antwoord:

7. Als je een glaasje gedronken hebt en je moet ineens erg …………, dan is het altijd ﬁjn
dat er in een horecagelegenheid een toilet voorhanden is. Van welke Stiphoutse
horecagelegenheden / cafetaria zijn onderstaande toiletten? Zet de juiste urinoir bij
de juiste horecagelegenheid. Kies uit: De Sport, ’t Aambeeld, D’n Brouwer, Gulle Big
en Cafetaria Stippunt.

A.
a.

antwoord:

B.

b.

C.

D.

E.

d.
e.

c.
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Categorie:

3

teamnummer

Tour du PointBois

8. Op de kruising Wevestraat / Kloosterstraat staat ter nagedachtenis aan de bevrijding
van Stiphout door de geallieerden op 22 september 1944, dit jaar 70 jaar geleden, het
oorlogsmonument. Dit oorlogsmonument is onder andere versierd met mozaïeken
met daarin een stier verwerkt. Deze aanvallende stier is het divisie-embleem van de
Britse 11e Pantserdivisie.
Onze vraag is nu: Hoeveel hele gele steentjes zijn er in deze mozaïeken verwerkt?
antwoord:

9. Tijdens deze tour mogen de Stiphoutse bossen zeker niet vergeten worden.
De Stiphoutse bossen met zijn ‘Zandbergen’ en vele vennen. Het Witven, Kamerven,
Wasven; wie kent ze niet? Maar er zijn ook minder bekende vennen, zoals deze op
onderstaande foto. Hoe heet dit ven?

antwoord:

10. Bij welke van de onderstaande straten wordt door middel van dit verkeersbord
aangegeven dat deze straat doodlopend is?
• Den Heijder
• Van Roosmalenstraat
• Oude Torenstraat
• Vlierbes
• Braakweg
antwoord:
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Categorie:

4

teamnummer

Verkeer en Vervoer

Bij de vorige Stiphout Wiekent Quiz ging het niet zo goed. Velen
zakten voor het verkeersexamen. Daarom nu een herkansing om
jullie kennis over verkeer en vervoer te testen.
1. We nemen dagelijks deel aan het verkeer, te voet, op de ﬁets of met de auto.
Feit is dat we bijna dagelijks achter een auto zitten, waarbij je dan de
achterlichten ziet. Als je achterlichten stuk zijn, kun je die bij Autobedrijf Bekkers
& Van de Elsen laten herstellen. Zij onderhouden alle merken auto’s.
Van welk merk EN type auto zijn onderstaande achterlichten?

A.
a.

B.

antwoord:

C.

D.

E.

d.

b.

e.

c.

2. Als je bij Cooymans Auto’s een auto koopt wordt het kenteken door hen op je
naam gezet. Op onderstaande foto’s zie je 5 kentekenplaten. Zoals je kunt zien
ontbreken er op iedere kentekenplaat enkele cijfers en/of letters. Kijk goed naar
het type auto en maak het nummerbord compleet door de ontbrekende
cijfers / letters in te vullen.

55 -

............

- FF

............

0

............

- SPZ - 30

- XP - GK

.........

PN - L

............

- 96

8 - TN - P

.........
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Categorie:

4

teamnummer

Verkeer en Vervoer

3. Vrachtwagens zijn de werkers in het verkeer, zij vervoeren vele soorten ladingen en
producten van A naar B.
Er zijn vele vrachtwagenmerken. Van welk merk zijn onderstaande logo’s?

A.
a.

B.

C.

D.

antwoord:

E.

d.

b.

e.

c.

4. Waar staat nevenstaande QR-code voor?
antwoord:

5. Verkeerspleinen of verkeersknooppunten zijn vaak ingenieuze verbindingen van
snelwegen. Hoe heten de Nederlandse verkeersknooppunten op onderstaande
afbeeldingen?

A.

B.

antwoord:
a.
b.
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Categorie:

4

teamnummer

Verkeer en Vervoer

6. Hoe zit het met de kennis van verkeersborden? De Nederlandse verkeersborden
behoren we te kennen, maar hoe zit het met buitenlandse verkeersborden. Wat
betekenen onderstaande buitenlandse verkeersborden?

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

a.

antwoord:

f.

b.

g.

c.

h.

d.

i.

e.

j.

7. Wat hebben deze bedrijven, welke allen werkzaam zijn in de verkeers- en
vervoerssector, met elkaar gemeen?

LANDWIND
antwoord:
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Categorie:

4

teamnummer

Verkeer en Vervoer

8. In het buitenland gelden soms andere verkeersregels dan hier in Nederland. Sommige
zijn minder bekend, andere zijn zelfs ronduit vreemd. Hieronder staan enkele van deze
buitenlandse verkeersregels. Geef aan uit welk land ze vandaan komen;
a. In welke landen zijn brillendragers wettelijk verplicht om een reservebril bij te hebben?
b. In welk land mag je niet roken achter het stuur?
c. In welk land is het verboden om rond te rijden met een vuile wagen?
d. In welk land is het bijna overal illegaal om langs de kant van de weg te parkeren?
e. In welk land heb je 2 gevarendriehoeken nodig?
a.

antwoord:

b.

d.
e.

c.

9. De trein is een vervoermiddel waar veel mensen gebruik van maken. Ideaal voor een
dagje uit om mee op stap te gaan. Zo ook Maarten met zijn gezin. De kinderen zijn
maandag een dagje vrij en hij gaat met zijn gezin een dagje naar de dierentuin in
Amersfoort. Zijn gezin bestaat uit zijn vrouw Anja, hun zoon Frank (20 jaar, student
aan de universiteit in Utrecht), hun dochter Loes (16 jaar, gaat naar school in
Eindhoven, ze reist met de trein en gebruikt daarvoor een maandtrajectabonnement
Helmond - Eindhoven) en hun dochter Maaike (zit in groep 5 van de lagere school).
Maarten wil uiterlijk om 11.00 uur in Amersfoort zijn. Ze stappen op de trein bij station
Helmond ’t Hout. Frank is al in Utrecht en stapt daar op de trein. Om geen tijd te
verliezen koopt Maarten de treinkaartjes al vooraf via internet.
a. Hoe laat moeten ze de trein nemen om zeker op tijd in Amersfoort te zijn?
b. Hoe laat pikken ze Frank op in Utrecht?
c. Hoe vaak en waar moeten ze overstappen?
d. In Amersfoort willen ze ﬁetsen huren op het station. Kan dat?
e. Maarten heeft de kaartjes zodanig gekocht dat hij op de goedkoopste manier in
Amersfoort komt (enkele reis). Wat heeft hij in totaal betaald?
a.

antwoord:

b.

d.
e.

c.

10. Wie afgelopen zomer, tijdens de heetste dag van het jaar, in de beurt van de Oude
Toren was, had kunnen aanschouwen hoe met een oud landbouwvoertuig het koren
werd gemaaid. (Oude) landbouwvoertuigen zijn er voor vele soorten doeleinden.
Waar werd nevenstaand antiek landbouwvoertuig voor gebruikt?
antwoord:
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Deze categorie is voor de puzzelaars, de bollebozen,
de echte slimmeriken.
Zij die hun hersenen kunnen laten kraken.
1. In de tijd van oorlog was men zeer inventief om de vijand om de tuin te leiden.
Vele vormen van geheimschrift doken op.
Zoek de juiste vertaling van onderstaande geheimschrift;
Tvddft ogv ghch wxmttirxwi bnjpjsyvzne, nkz gfs mmv qnnu qozejjov hzcopy!
antwoord:

2. Een RAAAAAAARRRRR getal
Stap 1: Neem een willekeurig getal van 4 cijfers, die niet allemaal gelijk zijn.
Noem het getal X en ga daarna naar stap 2.
Stap 2: Zet de cijfers van getal X in aﬂopende volgorde van groot naar klein,
en ga naar stap 3.
Stap 3: Zet de cijfers van getal X in oplopende volgorde van klein naar groot,
en ga naar stap 4.
Stap 4: Trek het getal uit stap 3 af van het getal uit stap 2. Ga naar stap 5.
Stap 5: Noem het getal dat volgt uit stap 4 X en ga naar stap 2.
Een voorbeeld van bovenstaand stappenplan:
Stap 1: Ik kies het getal 8505. Dus X = 8505
Stap 2: Rangschikken levert 8550
Stap 3: Rangschikken levert 0558
Stap 4: 8550 – 0558 = 7992
Stap 5: Vanaf nu geldt X = 7992
Stap 2: Rangschikken levert 9972
Enzovoort, enzovoort ……. Op een gegeven moment zul je zien dat getal X
niet meer verandert en hetzelfde blijft.
Welk getal X vind je uiteindelijk ongeacht met welk getal je begint in stap 1?
antwoord:
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3. Dominostenen; lukt het om een vlak volledig te vullen met dominosteentjes die
2 bij 1 groot zijn? Je mag de dominosteentjes niet breken, niet over elkaar heen
leggen en er mag niet een gedeelte van een dominosteentje buiten het vlak vallen.
Hieronder zie je links een vlak waarbij dat lukt. De vraag is nu: lukt dat ook bij de
vlakken A, B, C en D? Je hoeft alleen maar met JA of NEE te beantwoorden.

a.

antwoord:

b.
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4. Wiskunde; Hieronder volgen vijf wiskundige meerkeuzevragen.
Kruis het juiste antwoord aan;
a. Zie de schets van de driehoek hiernaast. Hoeveel graden is A?
35o
55o
30o
50o
b. Zie nogmaals de schets van de driehoek. Hoe lang is AB in één decimaal nauwkeurig?
33,0
8,1
5,7
4,0
c. Een fabrikant van ﬂessen cola maakt ﬂessen waarin precies één liter cola past.
Een nieuw type ﬂes heeft dezelfde vorm als het oude model maar is tweemaal zo
groot. Hoeveel liter cola past er in dit nieuwe type ﬂes?
8 liter
6 liter
4 liter
2 liter
d. Een cirkel heeft een diameter van 3 meter. Hoe groot is de oppervlakte van de cirkel,
afgerond op gehele m2 ?
19 m2
9 m2
7 m2
28 m2

e. Je hebt het al een aantal keer in De Lindenberg kunnen lezen. Op sommige plekken in
Stiphout zijn konijnen een ware plaag. Het aantal konijnen ‘N’ in Stiphout neemt toe
volgens de formule N=42 x 1,12t. Hierin stelt ‘t’ het aantal maanden voor. Bij t=0 hoort
1 januari 2014. Met hoeveel procent is het aantal konijnen toegenomen op 1 juni 2014,
in vergelijking met 1 januari 2014?
76%
74%
32%
97%
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5. Welke drie letters kun je invullen op de laatste drie streepjes?
etdvvzz___
antwoord:

6. Als je op onderstaande wijze een piramide wilt maken van 50 lagen,
hoeveel blokken heb je dan nodig?

antwoord:

7. Op de parkeerplaats achter Café-zaal ’t Aambeeld staat een rode zeecontainer. Deze
zeecontainer is leeg en moet gevuld worden met lege dozen. Er zijn 2 maten dozen.
De afmeting in centimeters van de ene soort is (LxBxH) 50 x 40 x 30 en de afmeting
van de andere soort is 40 x 35 x 10. Alle wanden van de zeecontainer zijn 5 centimeter
dik en aan de binnenkant vlak met rechte hoeken.
De vraag is nu; Hoeveel dozen passen er maximaal in de zeecontainer?
antwoord:

8. Wat klopt er niet in onderstaand fragment uit een Donald Duck strip?

antwoord:
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9. 4 Pics, 1 Word ! Hieronder zie je 5 afbeeldingen met telkens 4 plaatjes. Deze 4 plaatjes
beelden samen 1 woord uit. Welk woord hoort bij iedere afbeelding?
Om het niet te moeilijk te maken; het getal tussen de haakjes onder de afbeelding
geeft het aantal letters van het woord aan.

(8)

(8)

(4)

(9)

(6)

10. Hiernaast staat een tabel met zestien
hokjes. Deze hokjes moet je inkleuren
met vier verschillende kleuren
(blauw, rood, groen, geel).
Maar let op: je moet met elke kleur
precies vier hokjes inkleuren en elke rij,
elke kolom en de 2 diagonalen moeten
uit vier verschillende kleuren bestaan.
We hebben alvast het eerste hokje
voor jullie ingekleurd.
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Met al die sportievelingen in Stiphout moet deze categorie
toch een makkie zijn. Wij zijn benieuwd.
Pak het in ieder geval sportief op als het niet lukt!
1. Afgelopen winter werden de 22e Olympische Winterspelen in Sochi gehouden.
Zoals elke Olympische Spelen hadden ook deze spelen hun eigen logo.
Van welke Olympische Winterspelen zijn onderstaande logo’s?

A.
a.

antwoord:

b.

B.

C.

D.

E.

d.
e.

c.

2. Er viel veel te genieten tijdens de Olympische Winterspelen in Sochi.
Voor Nederland, wat deelnam onder de naam TeamNL, waren het de meest
succesvolle Spelen ooit. Maar er waren meer mooie momenten.
a. Van welk land, wat oﬃcieel niet vertegenwoordigd was op de winterspelen in
Sochi, waren er wel sporters (op individuele basis) aanwezig?
b. Tijdens de medaille-uitreiking van de 3.000 meter vrouwen in Sochi was een
opmerkelijke overeenkomst te zien tussen de 3 medaillewinnaars (behalve dan
dat ze vrouw en schaatser waren). Wat was dat?
c. Welke sporter won het 1e goud in Sochi?
d. Het gebeurde tijdens deze Spelen regelmatig dat alle medailles bij een
sportonderdeel door één en hetzelfde land gewonnen werden. Wat is de
benaming als alle medailles van een sportonderdeel naar hetzelfde land gaan?
e. Hoeveel medailles nam TeamNL mee terug vanuit Sochi?
a.
b.

antwoord:

d.
e.

c.
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3. Naast de Olympische Winterspelen vond er afgelopen jaar nog een groot
sportevenement plaats, het Wereldkampioenschap voetbal in Brazilië.
a. Wie van de onderstaande landen debuteerde tijdens dit WK-voetbal?

antwoord:

b. Welke speler scoorde de 50e goal van dit WK?
antwoord:

c. Hoeveel kaarten werden er uitgereikt in de 30e wedstrijd van dit WK?
antwoord:

d. In welk van onderstaande stadions werd geen WK-kwartﬁnale gespeeld?

A.

B.

C.

D.

antwoord:

e. Hoeveel landen waren na de 2e speelronde al deﬁnitief uitgeschakeld voor
de achtste ﬁnales van dit WK?
antwoord:

4. Altijd gezellig! Samen met de familie een gezelschapsspel spelen. Hieronder staan
details van dozen van 5 bordspellen. Welke bordspellen zijn het?

A.
a.

antwoord:

B.

b.

C.

D.

E.

d.
e.

c.
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5. Rikken is een typisch Brabants kaartspel wat nog in vele huiskamers gespeeld wordt.
Hierbij gaat het er niet alleen om welke kaarten jezelf hebt, maar ook welke kaarten de
andere spelers hebben. De kaarten kunnen af en toe net verkeerd ‘zitten’, waardoor
je als speler een hoop slagen mist. Mark kan gruwelûk goed rikken, maar is wel een
zekere. Hij gaat er altijd van uit dat de kaarten bij de tegenspelers op z’n aller-allerverkeerdst zitten. Vervolgens bepaalt hij hoeveel slagen hij zelf met 100% zekerheid
kan halen. Hij krijgt de volgende kaarten in zijn handen:

Mark mag uit en dus ook zelf troef kiezen. Hij doet “acht alleen”.
Hoeveel slagen kan hij met 100% zekerheid minimaal halen?
antwoord:

6. Bekende sporters krijgen vaak een bijnaam. Hieronder staan vijf afbeeldingen van bijnamen. Welke sporter hoort hier bij? (dus de naam van de sporter, niet de bijnaam)

A.
a.

B.
antwoord:

b.

C.

D.

E.

d.
e.

c.

7. “En …………… staat, hij staat wéér!”
Bij welk sportevenement sprak de commentator deze zin uit?
antwoord:
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8. Sporters worden bij een overwinning vaak beloond met een beker. Hieronder staan
vijf van ’s werelds belangrijkste sportprijzen. Hoe heten deze bekers en bij welke sport
horen ze?

A.
a.

B.
antwoord:

b.

C.

D.

E.

d.
e.

c.

9. Cafésporten; ‘One hundred and eighty’ of ‘carambole’, zo maar 2 termen uit
typische cafésporten.
Stuur tussen 19:30 uur en 22:00 uur een teamlid van minimaal 18 jaar naar
Café d'n Brouwer en Café de Sport (wat een naam al niet zegt), voor het spelen
van een cafésport.
Let op! Bij beide cafés is er dus een opdracht.

10. Elk jaar wordt de Bavaria Profronde van Stiphout verreden. Een evenement
dat veel bezoekers van heinde en verre naar Stiphout trekt.
Hoeveel “gele-trui”-winnaars hebben ook de Profronde van Stiphout gewonnen?
antwoord:
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Twee thema’s in één categorie.
Van elk thema vijf vragen, zo verschillend maar
ook passend bij elkaar.

1. Het dak van deze kerk staat exact op de Europese waterscheiding. Hierdoor
stroomt het regenwater van de noordelijke dakhelft via de Rijn naar de
Noordzee. Van de zuidelijke dakhelft stroomt het water via de Donau naar de
Zwarte Zee. Over welke kerk gaat dit?
antwoord:

2. Als provincies landen waren !
Een Nederlandse econoom vergeleek in zijn onderzoek de rijkdom van onze
provincies met die van andere landen in de wereld. Hij deed dat op basis van het
BBP (Binnenlands Bruto Product). Voorbeeld: Marokko is in dit geval net zo rijk
als de provincie Noord-Brabant.
Geef aan welke Nederlandse provincies volgens deze econoom net zo rijk zijn
als onderstaande landen.
Land:
Provincie:
• Burkina Faso is net zo rijk als:
• Oeganda
is net zo rijk als:
• Cuba
is net zo rijk als:
• Libanon
is net zo rijk als:
• Wit-Rusland
is net zo rijk als:
3. Waarom horen deze gebouwen bij elkaar, wat hebben ze met elkaar gemeen?

antwoord:
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4. Roofvogels zijn de heersers van het luchtruim. Als ze in de lucht ‘hangen’ zijn ze aan
hun silhouet te herkennen. Van welke roofvogels is hieronder het silhouet afgebeeld?

A.
a.

antwoord:

B.

C.

D.

E.

d.

b.

e.

c.

5. Eén van de Krejaklupleden is een fervent zeevisser. Enkele malen per jaar gaat hij met
de boot de zee op om vis te vangen. Meestal vangt hij de onderstaande zeevissoorten.
Wat is de minimummaat van deze vissen wil hij ze mee naar huis mogen nemen om
te bakken in de pan?

A.
a.

antwoord:

B.

b.

C.

D.

E.

d.
e.

c.

6. Ondanks dat deze bloem bij Bloemenmagazijn De Schuur waarschijnlijk niet te verkrijgen
is, mag bloemenpracht in deze categorie niet ontbreken. Van welke plant is deze bloem?
antwoord:

7. Helmond is met 4 spoorwegstations rijkelijk bedeeld. Ook zijn er veel spoorwegovergangen die het verkeer regelmatig belemmeren. Om het verkeer zo min mogelijk hinder
te laten ondervinden heeft de gemeente Helmond de laatste jaren veel geïnvesteerd
in spoorwegonderdoorgangen. Inmiddels zijn er al 6 gebouwd of nog in aanbouw. Nu
heeft het college van B&W besloten om die spoorwegonderdoorgangen een naam van
een wereldburger te geven. Welke namen krijgen de spoorwegonderdoorgangen?
1.

antwoord:

4.

2.

5.

3.

6.
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8. Wilde Afrikaanse dieren zijn indrukwekkend om te zien. Maar toch horen ze niet
allemaal bij elkaar. Welk dier hoort in onderstaand rijtje niet thuis?

B.

A.

C.

D.

E.

F.

antwoord:

9. Een kathedraal of dom is een kerk waar een bisschop zetelt. In welke (Europese)
steden staan onderstaande kathedralen?

A.
a.

B.
antwoord:

b.

C.

D.

E.

d.
e.

c.

10. In mei van het afgelopen jaar kreeg het vrouwtjes Watoesi-rund in het Jan Visserpark
in de “Wraant” gezelschap van een jong mannetje. De basisscholen: Wilhelminaschool,
St. Trudo en De Lindt mochten een naam bedenken.
Onder welke naam gaat deze Watoesi-stier voortaan door het leven?

antwoord:
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Oh, La, La. Hopelijk leiden deze vragen
niet tot al te rooie oortjes!
1. Het ging er bij deze wedstrijd zo pikant aan toe, dat enkele deelnemers de hulp
van een arts moesten inroepen. Waar was dat?
antwoord:

2. Wanneer (maand – jaar) waren onderstaande bekende Nederlanders Play-mate?

A.
a.

antwoord:

B.

C.

D.

E.

d.

b.

e.

c.

3. Met wie hadden / hebben onderstaande bekende personen een (vermeende,
geheime) liefdesaﬀaire?

A.
a.

antwoord:

b.

B.

C.

D.

E.

d.
e.

c.

4. QR-code
antwoord:
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5. Niet alleen de SWQ, maar ook een ander wereldberoemd Brabants Evenement is het
afgelopen jaar ook voor het eerst op de pikante tour gegaan.
Welk evenement was dat?
antwoord:

6. Misschien wel een erg pikante vraag …… maar we vragen het toch maar gewoon;
Van wie is deze poes?

A.
a.

antwoord:

B.

C.

D.

E.

d.

b.

e.

c.

7. Iedereen heeft wel eens gehoord van de erotische roman “Vijftig tinten grijs” van de
Britse schrijfster E.L. James. Maar wij willen wel eens weten wie dit boek op het
nachtkastje heeft liggen. Daarom de volgende vraag; Wat is de 1e zin uit hoofdstuk 2?
antwoord:

8. Heren vinden het altijd wel mooi om naar dames in bikini te kijken. Zeker als het
beroemdheden zijn. Maar wie zijn deze beroemdheden in bikini nou?

A.
a.

antwoord:

B.

b.

C.

D.

E.

d.
e.

c.
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9. Welke Stiphoutse onderneming adverteerde met onderstaande ‘pikante’ reclame?

antwoord:

10. Bij EP Gruijters zal je dit niet aantreﬀen, een naakte man in een wasmachine!
Wat deed deze man naakt in de wasmachine?

antwoord:
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Wie kent ze niet? Eens kijken of onderstaande personen / dieren
en ﬁguren bekend, beroemd en berucht genoeg zijn
om jullie de vragen te laten beantwoorden.
1. Van welke vereniging draagt nevenstaande beroemde (en beruchte) tweeling,
het uniform?
antwoord:

2. Je hebt niet alleen beroemde personen, ook sommige dieren zijn (wereld)
beroemd omdat ze bijv. een rol hebben gespeeld in een ﬁlm of tv-serie.
Hoe heten onderstaande honden die een hoofdrol speelden in een ﬁlm
of TV-serie?

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

a.

antwoord:

f.

b.

g.

c.

h.

d.

i.

e.

j.

3. Albert Einstein is één van de beroemdste wetenschappers aller tijden. Wat
waren de laatste woorden die Albert Einstein sprak voordat hij stierf?
antwoord:
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4. Zijn onderstaande heren bekend genoeg om te weten wat voor werk zij doen. Ze doen
in ieder geval alle vier hetzelfde werk. Wat is het gezamenlijke beroep van deze mannen?

antwoord:

5. Wie is deze frisse verschijning die op het Beach-volleybaltournooi 2013 met veel
plezier de toiletten heeft schoongemaakt?
antwoord:

6. QR-code
antwoord:

7. Biograﬁe:
Afkomstig uit een van oorsprong Utrechtse familie. Geboren in een ‘voorname’
Helmondse straat. Werkzaam in de industrie van Helmond. Genaturaliseerd tot een
andere nationaliteit en in de Alpen tot ongewenste vreemdeling verklaard. Op latere
leeftijd een ﬁlm- en TV-persoonlijkheid. Welvarend geleefd en berooid op 73 jarige
leeftijd gestorven. Over wie hebben wij het hier?
antwoord:
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8. Ook in de stripwereld komen we beruchte ﬁguren tegen. Wie zijn onderstaande
(strip)boeven?

A.
a.

antwoord:

B.

C.

D.

E.

d.

b.

e.

c.

9. Dubbele gezichten. Welke beroemdheden zijn in deze ‘dubbelgezichten’ verwerkt?

A.
a.

antwoord:

B.

C.

D.

E.

b.
c.
d.
e.

10. Wie van onderstaande BN’ers is geen (geboren) Helmonder?

A.

B.

C.

D.

E.

antwoord:
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Wie is er nog nooit geweest? De Efteling, het attractiepark
waar spookjes bestaan.
1. Ooit is het allemaal begonnen met het Sprookjesbos, wat nog steeds één
van de meest populaire attracties is.
a. Hoeveel sprookjes waren er in het begin bij de opening in het
Sprookjesbos te zien?
b. Hoeveel sprookjes zijn er momenteel te zien in het Sprookjesbos?
a.

antwoord:

b.

2. De Efteling heeft in de loop van al die jaren diverse verschillende logo’s gekend.
In welke periode werd nevenstaand logo gebruikt?
antwoord:

3. In het album de vliegende klomp reizen Suske en Wiske door Noord-Brabant
en bezoeken zij ook de Efteling.
a. Hoeveel attracties uit de Efteling zijn in dit album te zien?
b. Suske en Wiske bezoeken nog vaker de Efteling. In welke albums is dat?
a.

antwoord:

b.

4. Droomvlucht is door bezoekers van De Efteling de hoogst gewaardeerde
attractie. Tijdens de vlucht met de gondels, zweef je door een aantal “dromen”.
Door hoeveel droom-scènes zweef je?
antwoord:
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5. Wie of wat is de connectie tussen De Efteling en de Fabeltjeskrant?
antwoord:

6. QR-code

antwoord:

7. De Efteling kent ook een aantal snelheid-attracties.
Zet onderstaande attracties op volgorde van snel naar langzaam.

A.

B.

C.

D.

E.

antwoord:

8. Het Diorama is een romantische miniatuurwereld met berglandschappen, dorpjes,
meren en treinsporen. Wie de tijd neemt ontdekt steeds weer andere scenes en
voorstellingen. Zo wordt er een sprookje in het Diorama uitgebeeld dat nergens
anders in De Efteling is te zien. Welk sprookje is dit?
antwoord:

9. Dat mensen ook na hun bezoek nog veel plezier beleven aan De Efteling is te zien aan
deze plastic Efteling-tas. En toen deze kapot was kreeg de eigenaar van De Efteling-tas
een nieuwe! Waar werd deze tas 4 jaar lang (!) voor gebruikt?
antwoord:

10. Eftelingtunes, iedereen die weleens in De Efteling is geweest heeft ze gehoord, maar
bij welke attractie horen ze nou? Ga op de site van de Stiphout Wiekent Quiz naar het
tabblad “muziektunes 2014” en open het mapje “Eftelingtunes”.
Bij welke attracties horen deze tunes?
1.

antwoord:

2.
3.
4.
5.
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Eten & drinken

Kokkerellen en lekker eten, dat is wat anders dan
er alles over weten.
1. In De Lindenberg 817 van 7 juni, gaven we jullie de volgende tip;
‘Wat eet u volgende week?’.
De vraag die bij deze tip hoort, is de volgende; Wat was de openingsaanbieding
(de aanbieding op de voorzijde) uit de folder van C1000 Ralph Gijsbers van
week 24 (wo 11 t/m di 17 juni)?
En helaas, het is niet de folder die hier staat afgebeeld.
antwoord:

2. Lekker die kip van Poeliersbedrijf Marjos. Je kunt er de heerlijkste gerechten
meemaken, zoals …………………… Van welk gerecht is onderstaand recept?
Ingrediënten: Kipﬁlet, 1 rode paprika, 1 groene paprika, blik perziken op siroop (425
gr), 1 ui, 1 groot blik tomatenpuree, ketjap (zoete)
Bereidingswijze: Kip in blokjes snijden en aanbakken. Rode en groene paprika's
wassen, in blokjes snijden en meebakken met de kip. De ui klein snijden en erbij
doen. Siroop van de perziken erbij evenals het blikje tomatenpuree en een scheutje
ketjap. De perziken klein snijden en als laatste erdoor mengen en even warm laten
worden. Serveer het gerecht met gekookte rijst.
antwoord:

3. Gordon zorgde voor veel commotie door tijdens Holland’s Got Talent aan een
Chinese deelnemer te vragen of dat hij ‘number XX with rice’ zou gaan zingen.
(wij zeggen hier even niet welk nummer)
Welk gerecht krijg je bij ons eigen Stiphouts Chinees restaurant, als je dat
nummer besteld?
antwoord:

4. Onze sponsor Cafetaria Stippunt verkoopt heerlijke burgers. Eén van hun
specialiteiten is de African Spicy Chicken Burger. Uit welke ingrediënten bestaat
deze African Spicy Chicken Burger?
antwoord:
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5. Voor heerlijk vlees moet je bij Slager Romonesco zijn. Ook voor lekker rundvlees.
Maar weten we ook waar het rundvlees in de koe zit? In onderstaande afbeelding is
de koe verdeelt in diverse stukken. Geef aan in welk stuk / nummer de volgende
vleessoorten zitten:
Vleessoort:
Nr.:
• Kogelbiefstuk
• Riblap
• Sukadelap
• Entrecote
• Hacheevlees
6. Vergeten groenten, die zijn we dus vergeten. Bij de betere groenteman zoals
‘Bertje Manders groente en fruit’, zijn ze soms nog wel eens te koop.
Welke ‘vergeten’ groenten staan hieronder afgebeeld?

A.
a.

antwoord:

B.

C.

D.

E.

d.

b.

e.

c.

7. Een borrel op zijn tijd is wel lekker. Zeker als het gedronken wordt uit het eigen
speciﬁeke glas. Hieronder staan 10 glazen en 10 ﬂessen drank.
Welk glas hoort bij welke drank?

A.

B.

C.
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8. Thee; vroeger heel kostbaar, nu in veel soorten en smaken verkrijgbaar. Bij het
uitreiken van het Quizboekje hebben jullie ook 5 theezakjes ontvangen, genummerd
van A - E. Het zijn vijf verschillende smaken. Aan jullie de vraag; welke smaken thee
zijn het?
a.

antwoord:

d.

b.

e.

c.

9. Bij Streekwinkel Croy kun je lekkere appels, peren en ander fruit kopen. Hieronder
staan vijf soorten fruit beschreven in het Arabisch, Russisch, Chinees, Hebreeuws
en het Hindoestaans. Welk stuk fruit hoort bij welke taal?

Fruit:

antwoord:
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10. Twee foto’s van een winkelrek uit de winkel van Wijnkoperij Stiphout. Alleen zijn de
foto’s niet gelijk. Zoek de 10 verschillen. Omcirkel ze op de 2e foto;

1.

2.
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Van alles wâ

We vonden deze vragen te mooi om ze te laten liggen, maar
ze pasten in geen enkele andere categorie.
Daarom dit allegaartje.
1. De dorps- of eindejaarsquiz vindt zijn oorsprong in het dorpje Berghem. Daar
wordt deze quiz al sinds 2005 gespeeld. De laatste jaren nemen steeds meer
dorpen in Oost-Brabant dit initiatief over en is de quiz inmiddels erg populair
geworden. Stiphout speelde in 2013 voor het eerst haar quiz.
Noem 5 plaatsen / dorpen uit Oost-Brabant welke ook in 2013 voor het eerst
een dorps- of eindejaarsquiz speelden?
1.

antwoord:

2.

4.
5.

3.

2. Helmond heeft haar eigen stadsradio, welke uiteraard ook in Stiphout te
ontvangen is. Luister tussen 21.00 en 22.00 uur naar Omroep Helmond en
beantwoord de vragen.
a.

antwoord:

b.
c.
d.
e.

3.
a.
b.
c.
d.
e.
a.

Wat betekenen onderstaande Brabantse spreekwoorden en gezegdes?
As gaai goewd oppaast dan kriede mi kersemus un bloske
Aagter min kont vergi de wirruld
Gaai hèt hier vort oew erte oit
Ut is wir zouwe
Haai he veul platte witte
antwoord:

b.
c.
d.
e.
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4. Voor de opletters! Tijdens het ophalen van het quizboekje hing er een foto.
Wie of wat stond daarop? Het heeft geen zin om nu nog te komen kijken,
de foto is weg.
antwoord:

5. Social Media is niet meer weg te denken uit onze dagelijks leven. Facebook,
WhatsApp en Twitter. Nieuws wordt snel gedeeld met de volgers. Vooral bekende
personen hebben veel volgers en zijn soms zo populair dat zij hun tweets in boekvorm
uitgeven. Zo ook de onderstaande tweets, die van één en dezelfde persoon zijn.
Van wie zijn ze?
@Twitter: College Volendam gevallen. De wethouders Mühren, Tol, Veerman en Smit
zullen worden vervangen door de heren Tol, Smit, Veerman en Mühren.
@Twitter: “Komende zondag minder treinen rond Schiphol”. De NS heeft vliegtuigen
ingezet.
@Twitter: Heb zojuist op het station bij de afdeling ‘Gevonden voorwerpen’ mijn
schouders opgehaald.
@Twitter: Ik heb respect voor ballonvaarders. Overdrijven is namelijk ook een vak.
antwoord:

6. De Krejaklup liet zich afgelopen jaar tijdens carnaval ook zien. Zowel in de Boerenbruiloftoptocht als in de Carnavalsoptocht liepen ze mee. Hieronder staan 2 foto’s uit
die optochten. De vragen stonden ook al op facebook, maar welke Krejaklup-leden
zijn het nou?
a. Welk Krejakluplid duwde de bierkar?
b. Wie is deze bevallige dame?

A.

a.

antwoord:

B.

b.
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7. Hadden we vorig jaar een vraag over het handalfabet. Dit jaar gebruiken we braille.
Welk woord staat hieronder in braille geschreven?

antwoord:

8. Een bekende schrijver schreef eens deze spreuk;
“Ik was kind in dit hotel en ik mocht elke dag logeren in mijn eigen huis”
Welk hotel beschreef hij?
antwoord:

9. Het lied ‘Brabant” van Guus Meeuwis wordt door veel Brabanders gezien als het
onoﬃciële volkslied van Noord Brabant. Blijkbaar vond Guus het zelf ook een mooi
lied want het woordje ‘ik’ komt wel erg vaak in dit lied voor.
Hoe vaak zit het woordje ‘ik’ in het lied ‘Brabant’ van Guus Meeuwis?
antwoord:

10. Bij het opruimen van de zolder, kwam één van de Kreja-klupleden dit voorwerp tegen.
Hij had geen idee meer wat het was. Jullie wel? Wat is het?

antwoord:
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Geheime Opdracht

Ook dit jaar kent de Stiphout Wiekent Quiz weer een geheime
opdracht. En ook dit jaar verklappen we vooraf niet wat
deze opdracht zal zijn. Wel geven we weer een tip, wat jullie er
mee doen dat moeten jullie zelf weten!
De tip is;

Weet je het nog?

Elk team dient één teamlid naar Café-zaal ’t Aambeeld te sturen. Hij / zij moet
er uiterlijk 20:25 uur zijn. Dit teamlid moet alleen komen, er wordt ook maar één
teamlid binnengelaten!
Te laat? Helaas, dan kun je niet meer meedoen en haal je voor deze
opdracht 0 punten.
De geheime opdracht begint om exact 20:30 uur en duurt 3 kwartier en is dan
ook exact om 21:15 afgelopen.
Het is niet toegestaan om bij deze opdracht hulpmiddelen te gebruiken.
Let op; Je dient deze bladzijde uit het Quizboekje in te vullen en bij je te hebben!
Teamnaam
Teamnummer
Naam teamlid
Paraaf organisatie aanwezigheid
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De Bonus categorie bestaat dit jaar uit 2 bonusvragen:
1.

Oranje supporterslegioen:

‘Oranje’ was tijdens het afgelopen WK met een 3e plaats erg succesvol. Het oranje
supporterslegioen had dan ook genoeg om te juichen. Maak samen met het gehele
team een zo origineel mogelijke ‘oranje’ juichfoto, waarbij uiteraard de Roy Donders
juichpakken en Bavaria WK-jurkjes niet mogen ontbreken.
Verzend deze foto op 13 december uiterlijk 23.00 uur naar
info@stiphoutwiekentquiz.nl, onder vermelding van je team-naam en teamnummer.
Foto’s welke binnenkomen na 23.00 uur tellen niet meer mee in de uitslag.
Elke ingezonden foto (max. 1 per team) is goed voor 10 bonuspunten, de meest
originele foto (naar beoordeling door de jury) krijgt 50 bonuspunten.
Had je deze vraag nu maar vooraf geweten, dat had je bij Sproet 2e hands kinderen dameskleding mogelijk nog wat ‘oranje’ kleding kunnen kopen!

2.

Maak de ‘stok’ compleet:

Bij het uitreiken van het quizboekje hebben jullie ook een versnipperde stok
speelkaarten gekregen.
Echter 5 kaarten van deze stok zijn maar compleet.
Welke 5 kaarten zijn dat? Plak deze vijf speelkaarten aan elkaar en lever ze samen
met het Quizboekje in.
Elke juiste complete speelkaart levert 10 bonuspunten op.
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Hoe nu verder?
Eerst stoom afblazen en bijkomen van de quiz-stress. Als je het vragen- en
opdrachtenboekje op tijd hebt ingeleverd is het tijd voor ontspanning. Dat kan
vanavond natuurlijk tijdens de afterparty in Café-zaal ‘t Aambeeld. Je kunt daar
samen met andere teams onder het genot van een hapje, drankje en een muziekske
jullie antwoorden vergelijken en ervaringen uitwisselen. Ook dit jaar zijn we weer
erg benieuwd naar jullie reacties.
En dan.... de spannende prijsuitreiking op zondag 28 december 2014!
De komende weken zijn wij als organisatie natuurlijk druk bezig om alle antwoorden
te beoordelen en de punten aan de teams toe te kennen. Jullie blijven zolang in
spanning. Houd 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.
Op zondag 28 december volgt in Zalencentrum De Smed vanaf 20.00 uur de grote
ontknoping. We gaan er opnieuw een gezellige avond van maken met de presentatie
van een aantal antwoorden en oplossingen en 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 2014.
Vanaf 23.00 uur tot in de kleine uurtjes wordt deze prijsuitreiking afgesloten met
gezellige muziek. Wij verwachten die avond weer veul, heel veul volluk!
Hopelijk tot straks en anders tot 28 december!
De organisatie van de Stiphout Wiekent Quiz
Krejaklup Stippent
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