Welkom
Het is weer zover. Vanavond spelen we de 3e 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 2015.
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.
Een geheime opdracht die we gerust uniek en spectaculair mogen noemen in de
wereld van dorpskwissen.
Hopelijk hebben jullie vanavond 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, 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 12 december 2015 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 64 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.
5. De SWQ 2015 bestaat uit de volgende 14 categorieën:
1. Aaw Stippent
6. Hoe kriege ze ut gemakt
2. Ronde van Stiphout
7. Bistjes en Bluumkes
3. Ut joar van …….
8. Sport en spellekes
4. Vur de klèèn jong
9. Maistro musica!
5. Kiek naw us
10. Wa is er in de wirreld te kaup

11. Wan nen boer nie kent ……
12. Ge mot er mar opkomme
13. Dé vertelle we nie!
14. Vur de bonuspunten

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!

6. JOKER: Ieder team mag één joker inzetten op één van de categorieën. Ook op de
Geheime Opdracht of de 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.
7. Als er na de puntentelling sprake is van een gelijke eindstand, dan is het tijdstip
van inleveren bepalend.
8. Categorie 13 “Dé vertelle we nie!” is de geheime opdracht. Ieder team moet voor deze opdracht een
volwassen (18+) vrouwlijk 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 12 december
tussen 18:30 en 23:30 uur, te bereiken onder telefoonnummer 06-51826704
Dit nummer is nadrukkelijk niet bereikbaar voor hulp bij het beantwoorden van vragen.
13. De uitslag van de Stiphout Wiekent Quiz 2015 wordt bekend gemaakt tijdens een gezellige prijsuitreiking
op zaterdag 19 december 2015 vanaf 20:00 uur in Zalencentrum De Smed. 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!
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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:

Partners:
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Sponsors
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Categorie:

1

teamnummer

Aaw Stippent

1. De eerste vraag van deze editie van de Stiphout Wiekent Quiz en ze gaat gelijk
over Stippent, heel “aaw” Stippent.
We zijn de geschiedenis van Stiphout ingedoken en we kwamen een aantal
bijzondere gebeurtenissen tegen. Duik zelf ook eens de geschiedenis van
Stiphout in en beantwoord de volgende vragen.
A. In welk jaar kon het dorpsbestuur van Stiphout voor het eerst in haar eigen
raadhuis (raetcamer) vergaderen?
antwoord:

B. Heel, heel, lang geleden werden verschillende Stiphoutenaren bedreigd met
brandstichting. Als ze geen honderd gulden neerlegden bij de grenspaal tussen
Nuenen en Stiphout, zou hun huis in brand gestoken worden. Het zou jaren
duren voordat men de bedreiger kon oppakken. In welk jaar wordt de
dader uiteindelijk opgepakt?
antwoord:

C. De drossaard was vroeger de baas en daardoor niet altijd het meest geliefde
persoon in het dorp. Ook de Stiphoutse drossaard Johan van Ommeren niet.
In 1795 werd hij door een groepje mannen in het raadhuis aangevallen. Onder
wiens aanvoering gebeurde dit?
antwoord:

D. Dhr. E. Janssens was de laatste burgemeester van Stiphout. Maar wie was
tussen 1883 en 1895 burgemeester van Stiphout?
antwoord:

E. Aan de weg van Stiphout naar Mierlo stond aan het begin van de 20e eeuw
steenfabriek De Nijverheid. Onder welke naam is dit bedrijf gestart?
antwoord:
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Categorie:

1

teamnummer

Aaw Stippent

2. “Het eerste en vierde kwartier van sabel, beladen met een van keel getongden
leeuw van goud; het tweede en derde kwartier van zilver, beladen met een van
goud gekroonden en getongden leeuw van keel.”
Wanneer werd dit besluit verleend?
antwoord:

3. Het Roomse Stiphout. Zoals vele Brabantse dorpen was ook Stiphout in de
vorige eeuw een vroom katholiek dorp waar de pastoor veel aanzien genoot.
Van deze pastoors bestaan veel anekdotes zoals deze;
A. Welke Stiphoutse pastoor hield tijdens de mis van Allerheiligen zijn kerkgangers
voor dat ze altijd klaar moesten zijn voor de dood met de woorden “Heden ik,
morgen gij”? Waarna hij enkele uren na deze preek zelf stierf.
antwoord:

B. Welke Stiphoutse pastoor bezwoer bij voetbalvereniging Stiphout Vooruit
een bestuurscrisis door eigenhandig een nieuw bestuur aan te stellen?
antwoord:

4. Van de kerk naar de kroeg. Tijd voor wat kroegpraat!
A. Van welke Stiphoutse horecagelegenheid was onderstaand interieur?

antwoord:

B. Wie waren tussen 1986 en 1996 de uitbaters van café De Sport?
antwoord:
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Categorie:

1

teamnummer

Aaw Stippent

Vervolg vraag 4:

C. In het pand waarin nu cafetaria De Gulle Big is gehuisvest, zat vroeger
de DiJo-bar. Wat betekenden de letters DiJo?
antwoord:

D. Voordat er in het pand van het huidige café D’n Brouwer horeca werd gevestigd,
woonde hier eerst een andere ondernemer. Wat was zijn beroep?
antwoord:

E. Zijn bijnaam was Piet Snuf, wat was de naam van zijn café?
antwoord:

5. Tegenwoordig heb je in Stiphout de jeugddisco. In het begin van de jaren zeventig
vermaakte de stippentse jeugd vanaf 15 jaar zich in het dorpshuis tijdens de
jeugdsoos.
A. Hoe heette het toenmalige dorpshuis?
antwoord:

B. Wat was de naam van deze jeugdsoos?
antwoord:

6. En van de kroeg weer naar de school. Onderwijs in Stiphout;
Met de St Trudoschool en De Lindt hebben we tegenwoordig katholiek en openbaar
onderwijs in Stiphout. Heel vroeger hadden we alleen maar protestants onderwijs
in Stiphout. Met de komst van de Franse Revolutie werd de laatste protestantse
schoolmeester afgezet.
A. Hoe heette deze laatste protestantse schoolmeester van Stiphout?
antwoord:

B. Hierna werd Jan Laurens van Duijnhoven de nieuwe katholieke dorpsonderwijzer.
Wat was zijn oorspronkelijke beroep?
antwoord:
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Categorie:

1

teamnummer

Aaw Stippent

Vervolg vraag 6:

C. In de vorige eeuw kende Stiphout naast de jongensschool St Trudo ook nog een
meisjesschool. Hoe heette deze meisjesschool?
antwoord:

D. De huidige St Trudoschool is gebouwd in een voormalige boomgaard. Wie was de
eigenaar van deze boomgaard?
antwoord:

E. Vele Stiphoutse kinderen hebben bij haar hun kleuterjaren
doorgebracht. Hoe heette deze legendarische kleuterjuf?
antwoord:

7. Stippentse bijnamen. Ook in Stiphout zijn sommige
personen bekender onder hun bijnaam dan onder hun
eigen naam. Hieronder staan de bijnamen van 10 (oud) Stiphoutenaren. Wat is de
echte naam van deze personen?
De Rooie Bakker
Harrie d’n Booi
De Wierts
Piet Snuf
Piet van Dorus Nulle
Bertje den Herboer
D’n Tus
De Peus
Grard den Daan
De Sleup

antwoord:

8. Op 22 september 1944 werd Stiphout door de Britten bevrijd van de Duitse bezetter.
En niet door het 2nd Fife and Forfar Yeomanry zoals op het herdenkingsmonument
stond, maar door het 23rd Hussars.
Deze fout werd met dank aan o.a. vriendengroep "De Badroaven" na 30 jaar hersteld.
Welke codenaam kreeg Stiphout tijdens de bevrijding door de Britten?
antwoord:
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Categorie:

1

teamnummer

Aaw Stippent

9. Dat kunst ook niet altijd voor eeuwig is, bewijzen deze twee
Stiphoutse kunstwerken. Weten jullie nog op welke plek
ze te zien waren?
A. Waar stond dit (met sneeuw bedekt) beeld?
antwoord:

B. Waar hing dit muur reliëf?
antwoord:

10. Het is dan wel geen “stippents”, maar omdat het zo geweldig klinkt doen we er ook dit
jaar weer een paar. Maar dan nu andersom!
Hoe schrijf je onderstaande woorden in het Helmonds dialect? Let op de goede
spelling, want daar letten wij op.
kwaadheid
speelkwartier
beschuit
bretels
nietwaar?
grote verfkwast
naast elkaar
voeren
bed
huilebalk
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Categorie:

2

teamnummer

De Ronde van Stiphout

Diegene die hoopten hier sportvragen aan te treﬀen over
de Ronde van Stiphout, moeten we teleurstellen. We gaan
namelijk een rûndje door Stippunt maken.
1.

De eerste vraag is voor de opletters onder ons.
Afgelopen zomer versierden ﬂeurige bloempotten weer de lantaarnpalen in de
Dorpsstraat.
Hoeveel van deze bloempotten hingen er in de Dorpsstraat?
antwoord:

2. Reed de Truckers Day afgelopen zomer haar laatste rondje Stiphout? Op 14 juni
van dit jaar reed de colonne vrachtwagens voor de 26e keer haar route door
Zuidoost-Brabant;
A. Benoem alle gemeenten welke dit jaar door de colonne vrachtwagens werden
aangedaan.
antwoord:

B. Hoe lang was de route dit jaar in kilometers?
antwoord:

3. Gelukkig is Stiphout voorzien van openbaar vervoer. We hebben lange tijd
zonder moeten doen. De bushaltes in Stiphout zijn voorzien van
“aandachtstegels”.
A. Hoeveel bushaltes telt Stiphout?
antwoord:

B. Hoeveel HELE aandachtstegels liggen er in totaal bij alle in Stiphout gelegen
bushaltes?
antwoord:

Let speciaal bij deze opdracht goed op het verkeer.
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Categorie:

2

teamnummer

De Ronde van Stiphout

4. Het wordt tijd om op stap te gaan. Weet jij ze te vinden.
Op welke Stiphoutse adressen zijn onderstaande “objecten” te vinden?

A.
a.

B.

C.

antwoord:

D.

E.

d.

b.

e.

c.

5. En nog eentje om voor op pad te gaan. Op onderstaande foto’s staat telkens één van
de zijdes van de Oude Toren. Naar welke windrichting kijken deze zijdes uit? Zet de
juiste zijde bij de juiste windrichting.

A.

B.

Noord
Oost
Zuid
West

=
=
=
=

antwoord:

C.

D.

6. Bij 1 van de sponsorbordjes van de Stiphout Wienkent Quiz is de omlijning van
de letter i rood gekleurd!
Waar IN Stiphout hangt dit sponsorbordje? Noem de naam van deze sponsor.
antwoord:

7. Zit deze vraag in de verkeerde categorie of toch ook weer niet. Wat ontbreekt hier?
“tegels – sanitair – openhaarden – schouwen – natuursteen”
antwoord:
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Categorie:

2

teamnummer

De Ronde van Stiphout

Stiphout is met haar bos en heide een heerlijk gebied om te wandelen. Al wandelend, kun je pas echt
een ronde van Stiphout maken. We sluiten deze categorie dan ook af met 3 wandelvragen.
8. De Stiphoutse bossen zijn een mooi wandelgebied. Er zijn ook een aantal
gemarkeerde wandelingen uitgezet, zoals hier op dit bord is te zien.
Wat is de lengte van alle op dit bord vernoemde routes tezamen?
antwoord:

9. Wandelknooppunt. Ergens in Stiphout staat dit wandelknooppunt. Wat is de som
van alle getallen op dit wandelknooppunt?
antwoord:

10. De hond moet vanavond nog uitgelaten worden, dus gaan we een stukje wandelen.
Al wandelend vragen wij u om een aantal vragen te beantwoorden.
Het startpunt van deze tocht is coördinaat 51°29΄11” N - 5°37΄05” O. Boven de deur
van het gebouw wat zich op dit coördinaat bevindt, is een persoon afgebeeld. Wat is
zijn naam? (1)
U start met uw rug naar de deur van het gebouw en gaat naar rechts. Bij coördinaat
51°29΄05” N - 5°37΄19” O slaat u rechtsaf. Onderweg naar dit coördinaat bent u langs
huisnummer 44 gekomen. Op dit huis staat een naam vermeldt. Welke naam is dat? (2)
De eerst volgende weg gaat u naar rechts en volgt u de weg naar links. Aan de uw
linkerzijde passeert u een aantal woningen. Vroeger stond hier een ander gebouw.
Welke functie had dit gebouw? (3)
Vanaf het kruispunt gaat u naar coördinaat 51°29΄12” N - 5°37΄01” O. Op dit
coördinaat wordt muziek gemaakt. Wat voor muziek is dat? (4)
Vanaf dit punt vertrekt u in Noordelijke richting. Voorbij de Wilhelmina-hoeve gaat u
naar rechts. In deze straat komt u langs een adres waar “kleine mannetjes wonen”.
Welk adres is dat? (5)
Op het einde van de straat bij de T-splitsing gaat u weer rechts. U loopt deze straat uit
tot aan het kruispunt. Bij dit kruispunt gaat u weer naar rechts en komt u weer bij
het startpunt van deze route. Hier is het einde van onze wandeltocht, hopelijk heeft u
heerlijk uw benen kunnen strekken.
1.

antwoord:

2.

4.
5.

3.
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Categorie:

3

teamnummer

Ut joar van . . .

1. 2015 is ut joar van …… Vincent van Gogh
A. Hoe stond Vincent van Gogh toen hij nog leefde, in Stiphout ook wel bekend?
antwoord:

B. Vincent van Gogh dronk graag een glaasje in het café van Betske en Hannes in
Stiphout. Wat kostte destijds een borreltje bij Betske en Hannes?
antwoord:

2. Het was ook het jaar van Sail Amsterdam. Het was het afgelopen jaar één van de
grootste evenementen van Nederland. Ben jij ook wezen kijken? Wij hebben één
van de Krejaklupleden er op uitgestuurd om de Tall Ships te gaan bekijken.
Tall Ships zijn te verdelen in diverse klassen. Hieronder staan silhouetten van
5 verschillende klassen Tall Ships. Hoe heten onderstaande Tall Ships?

A.
a.

B.

C.

D.

E.

antwoord:

b.
c.
d.
e.
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Categorie:

3

teamnummer

Ut joar van . . .

3. Gas d’r op. Naast het economische gewin zit er aan gaswinning ook een negatief
eﬀect. De vergoeding van schade aan woningen in Groningen als gevolg van de
gaswinning bepaalde het afgelopen jaar dan ook regelmatig het nieuws.
A. In welke Nederlandse plaats werd voor het eerst aardgas gevonden door de NAM?
antwoord:

B. Hoe groot schatte het Ministerie van Economische Zaken de totale Nederlandse
aardgasvoorraad per 1 januari 2012?
antwoord:

C. Wie was in 1962 de eerste politicus die de regering er op attendeerde dat de inning
van aardgas kwalijke gevolgen zou kunnen hebben?
antwoord:

D. Als gevolg van betere isolering, maar ook door het gebruik van andere energiebronnen daalt al jaren het gemiddelde jaarlijkse aardgasverbruik per inwoner.
Hoeveel daalde het verbruik aardgas per inwoner in m3 in de periode tussen 1997
en 2007?
antwoord:

E. Welke gezaghebbende ondertekende als eerste de Nederlandse Wet waar de
gaswinning onder valt?
antwoord:

4. Wereldnieuws! Na een relatie van 39 jaar en een sprookjeshuwelijk wat 31 jaar
duurde, heeft dit showbizzkoppel in goed overleg maar met het nodige gekibbel
afgelopen zomer besloten om een einde aan hun romance te maken.
Welk showbizzkoppel bedoelen wij hier?
antwoord:

5. Landelijk nieuws. Het was nog zomer toen de Zwarte Pieten-discussie weer losbarstte.
Het was ook de tijd dat de eerste pepernoten weer in de winkel lagen. Er werden door
een pepernotenfabrikant zelfs speciale pepernotenwinkels geopend. In welke steden
opende deze fabrikant pepernotenwinkels?
antwoord:
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Categorie:

3

teamnummer

Ut joar van . . .

6. Regionaal nieuws. Welk bekend merk ging letterlijk en ﬁguurlijk in 1990 in rook op,
maar maakte in 2015 een come-back ?
antwoord:

7. Afgelopen jaar was een geheimzinnige trein van de nazi’s vol goud en kunstwerken,
welke verstopt zou zijn in de bergen in Polen regelmatig in het nieuws. Of dat deze
trein echt bestaat? Wie zal het zeggen. Vaak berusten dergelijke verhalen op mythes
en legendes. De meesten van de door de nazi’s geroofde schatten zijn immers direct
na de oorlog door een speciale legereenheid van de Geallieerden teruggevonden.
Hoe stond deze legereenheid ook wel bekend?
antwoord:

8. Het afgelopen jaar lazen we onderstaande opmerkelijke personeelsadvertentie:
“Gezocht 368 overheidsfunctionarissen voor zeer eenvoudig werk zoals thee zetten en
het brengen van documenten van de ene dienst naar de andere dienst.
Functie-eisen: basisschool voltooid en kunnen ﬁetsen. Het maandloon bedraagt
(omgerekend) ongeveer € 210.”
A. Welke overheid was op zoek naar deze functionarissen?
antwoord:

B. Hoeveel academici solliciteerden op deze functie?
antwoord:

9. Na vele jaren van slecht nieuws, presenteerde de regering dit jaar tijdens Prinsjesdag
eindelijk weer eens goed nieuws. 5 miljard lastenverlichting!
De voorstellen hiervoor zaten in het koﬀertje dat Minister van Financiën Dijsselbloem
aanbod aan de 2e kamer. Hij gebruikte hiervoor het koﬀertje van één van zijn
voorgangers.
A. Welke voorganger was dat?
antwoord:

B. Voor welk bedrag werd dit koﬀertje destijds gekocht?
antwoord:
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Categorie:

3

teamnummer

Ut joar van . . .

10. 2015 mag je ook gerust het jaar van Queen Elizabeth noemen.
Vanaf 9 september 2015 is zij de langst regerende vorst in de Britse
geschiedenis.
A. Hoe lang zit zij vandaag de dag op de Britse troon?
antwoord:

B. Hieronder zie je 4 foto’s van QE van kroning tot nu. Uit welk jaar zijn deze foto’s?

A.

B.

C.

D.

antwoord:

In de afgelopen zes decennia zag de Queen de wereld compleet veranderen.
Van de jaren na de 2e W.O., de maanlanding tot de opkomst van de computer
en de smartphone.
C. In totaal zag ze twaalf Engelse premiers komen en gaan. Welke waren dat?
1.

antwoord:

7.

2.

8.

3.

9.

4.

10.

5.

11.

6.

12
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Categorie:

3

teamnummer

Ut joar van . . .

10. (vervolg vragen Queen Elizabeth)
D. Versleet ze twaalf Amerikaanse presidenten. Wie waren dat?
1.

antwoord:

7.

2.

8.

3.

9.

4.

10.

5.

11.

6.

12

E. Had ze als hoofd van de Anglicaanse kerk 7 collega’s in Rome. Hoe heten deze?
1.

antwoord:

5.

2.

6.

3.

7.

4.
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Categorie:

4

teamnummer

Vur de klèèn jong

1. Wat is er leuker dan om je eigen ketting te rijgen. In de tas zit een zakje met kraaltjes.
Rijg deze kraaltjes aan een draadje. Hoe lang is het draadje als je alle kraaltjes geregen
hebt?
antwoord:

2. Welke 5 peuter- / kleuterﬁguren zie je in onderstaande afbeelding?
antwoord:

1.
2.
3.
4.
5.

3. Kinderboeken; leuk, spannend en leerzaam. Hieronder staan de omslagen van vijf
kinderboeken. Wij verwijderden de titel en de auteur. Aan jullie de vraag; welke
kinderboeken zijn het? Noem van elk boek de titel.

A.
a.

B.

C.

D.

E.

antwoord:

b.
c.
d.
e.
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4. De Haaievin en Sinterklaas zijn 2 kenmerken die in (bijna) alle puzzels van Jan van
Haasteren terugkomen. Zoek in onderstaande puzzel de Haaievin en Sinterklaas en
omcirkel ze.

5. In onderstaand verhaaltje zit tekst uit vijf kinderliedjes verstopt. Welke vijf
kinderliedjes zijn het? Vul de oorspronkelijke titels van de liedjes in.
De moeder van Jantje wil graag dat hij er netjes bijloopt, daarom strikt ze zondags
herendassen. Jantje houdt niet van een stropdas, waarop moeder aan Jantje vraagt “staat
jou de kleur niet aan?”. Jantje pakt een sjaal en vraagt aan zijn moeder: “kunnen wij het
maken?”. Zijn moeder vindt de sjaal niet zo mooi en zegt: “is dat iets wat je echt proberen
moet?”. Jantje antwoord: “ik vind het mooi en ik moet me warm aankleden voor het koude
weer”.
Moeder maakt zich zorgen over Jantje en zegt het tegen vader. Waarop vader wijs
antwoord: “Jantje is een ﬂinke jongen en we zitten hier niet op een onbewoond eiland.
Hij kan best met die sjaal de deur uit”.
1.

antwoord:

2.
3.
4.
5.
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6. Stemmetjes; de stemmen van (teken)ﬁlmﬁguren worden verzorgd door
stemacteurs. Hieronder staan 10 van deze ﬁguren en 10 stemacteurs.
Welke stemacteur hoor bij welk ﬁguur?

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

A.

antwoord:

F.

B.

G.

C.

H.

D.

I.

E.

J.
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7. Waar ken je onderstaande mascottes van?

A.
a.

B.

C.

D.

E.

antwoord:

b.
c.
d.
e.

8. Het mooiste moment van het jaar: de speelgoedboeken voor Sinterklaas vallen weer
op de mat. Daar ben je als klein kind uren zoet mee. Nu is de Sint alweer naar Spanje
vertrokken, maar de speelgoedboeken heb je misschien nog liggen. Daarom dachten
wij, daar kunnen we nog wel een vraag over stellen.
A. Welk bedrag moet je afrekenen als je alle Playmobil artikelen uit het Intertoys-boek
zou kopen? *
antwoord:

B. Welk bedrag moet je afrekenen als je alle Lego-artikelen uit het Bart Smit boek zou
kopen? *
antwoord:

* Rond de bedragen af op hele euro’s.
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9. Verzamelen!! Elke supermarkt heeft zijn eigen verzamelactie. Heb jij ze ook
verzameld. Hieronder staan vijf verzamelacties van vijf verschillende supermarkten.
Bij welke supermarkten horen deze acties?

A.
a.

B.

C.

D.

E.

antwoord:

b.
c.
d.
e.

10. Prinsen en Prinsessen. Wie is op wie? Welke man hoort bij de welke vrouw?
Schrijf de juiste letter onder het plaatje van de mannen.

A

B

C
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Kiek naw us
Film, TV en Theater; er valt veel te zien.

1. Afgelopen zomer ging de nieuwe Dinosaurﬁlm Jurrasic World in premiere.
Dino’s zijn erg populair in ﬁlms. In welke ﬁlms waren onderstaande Dino’s te zien?

A.
a.

B.

C.

D.

E.

antwoord:

b.
c.
d.
e.

2. Films met superhelden; actie, spanning en een goede aﬂoop gegarandeerd
Hieronder staan vijf superheld-acteurs. In de huid van welke superheld kruipen zij?

A.

B.

C.

D.

E.

1.

2.

3.

4.

5.

a.

antwoord:

b.

d.
e.

c.
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3. Vele Helmonders en ook Stiphoutse inwoners brachten een bezoek aan Berry de
Musical. Tijdens een scene in de musical zit Berry in de kleedruimte met een X-aantal
medespelers van Oranje. Welke voetballers zijn dat?
antwoord:

4. Ze won een Oscar, Golden Globes en vele andere ﬁlmprijzen.
Hieronder staan vijf rollen die ze in een ﬁlm speelde. Wat is de naam van de rol
die ze speelde?

A.
a.

B.

C.

D.

E.

antwoord:

b.
c.
d.
e.

5. De Minions waren de ﬁlm-hit van de afgelopen zomer. Wist je dat alle Minions ook
allemaal een eigen naam hebben? Hoe heten de onderstaande Mionons?

A.
a.

B.
antwoord:

b.

C.

D.

E.

d.
e.

c.
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6. In het tv-programma Kunst & Kitsch beoordelen experts voorwerpen die door
bezoekers van het programma worden aangeboden.
Hieronder zie je vijf van deze experts. In welke kunstdiscipline zijn zij expert?

A.
a.

B.

C.

D.

E.

antwoord:

b.
c.
d.
e.

7. Wat hebben deze drie Nederlandse ﬁlmfragmenten met elkaar gemeen?

antwoord:
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8. Expeditie Robinson is een echt kijkcijferkanon dat dit jaar al weer aan zijn 16e
seizoen bezig is. Elk seizoen proberen 16 bekende Nederlanders en Vlamingen te
overleven op een onbewoond eiland. Aan welk seizoen deden onderstaande
deelnemers gezamenlijk mee?

antwoord:

9. Sommige TV-series zijn zo succesvol dat ze in het buitenland een vervolg krijgen.
Hoe heet in Nederland het personage waarvan je hieronder een drietal buitenlandse
collega’s ziet?

antwoord:
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10. Pathé is de grootste bioscoopketen van Nederland met o.a. een bioscoop in Helmond.
In welke Nederlandse steden zijn de onderstaande Pathé bioscopen gevestigd?

A.
a.

B.

C.

D.

E.

antwoord:

b.
c.
d.
e.
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Hoe kriege ze ut gemakt

1. Vreemde spullen voor in de keuken. Waarvoor worden onderstaande keukenspullen
gebruikt?

A.
a.

B.

C.

antwoord:

D.

E.

d.

b.

e.

c.

2. Computers zijn in ons dagelijks leven niet meer weg te denken. En op de meesten van
al deze computers zit al sinds jaar en dag een besturingsprogramma van Windows.
Wist je dat al deze besturingsprogramma’s ieder hun eigen opstartgeluid hebben?
Ga naar de site van de SWQ, beluister de opstartgeluiden en geef aan bij welke versie
van Windows ze horen.
a.

antwoord:

d.

b.

e.

c.

3. Vijf totaal verschillende dingen, maar toch hebben ze wat gemeen. Wat hebben
onderstaande dingen met elkaar gemeen?

A.

B.

C.

D.

E.

antwoord:
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4. Nutteloos of nuttig.
A. Wat is de oﬃciële naam van dit apparaat?
antwoord:

B. Wat doet of kan het?
antwoord:

5. Facebook, Instagram en andere Social Media staan er vol van; Selﬁes. Maar ze
zijn echt niet alleen van deze tijd. Vroeger maakte men ook al selﬁes, maar dan
niet met een smartphone, maar met verf en een penseel. Van welke schilders
zijn onderstaande zelfportretten?

A.
a.

B.

C.

antwoord:

D.

E.

d.

b.

e.

c.

6. Onder het motto ‘Kunt u dat even uitleggen?’ ontwikkelden apothekers iconen
om het medicijngebruik onder laaggeletterden te verbeteren. Daarbij gebruiken
ze icoontjes voor de meest voorkomende begrippen. Hieronder staan vijf van
die iconen. Wat leggen ze uit?

A.
a.
b.

B.
antwoord:

C.

D.

E.

d.
e.

c.
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7. Bruggen zijn vaak architectonische meesterwerken. Hieronder zie je vijf beroemde
bruggen. De vraag is nu; Wat is de totale lengte van deze vijf bruggen tezamen in hele
meters?

B.

A.

C.

D.

E.

antwoord:

8. Om iets te kunnen maken heb je vaak gereedschap nodig. Bij welk ambachtelijke
beroepen horen onderstaande gereedschappen?

A.
a.

B.
antwoord:

b.

C.

D.

E.

d.
e.

c.

9. Origami is een uit China afkomstige kunst van het vouwen van papier. Een beetje
oefenen en je kunt er de mooiste ﬁguren mee vouwen. De bedoeling is dat wij het nu
ook gaan proberen. De vraag is: wat voor een ﬁguur krijg je als je een vouwblaadje
op de volgende manier vouwt?

Stap 1: Leg een vierkant blaadje voor je met een punt naar je toe. Vouw het papier
dubbel van links naar rechts en weer terug.
Stap 2: Vouw het papier dubbel van onderen naar boven.
Stap 3: Vouw de onderste rand omhoog.
Stap 4: Vouw de bovenste punt van beide lagen naar beneden.
Stap 5: Vouw de linker en rechter punt omhoog.
Stap 6: Vouw de rechter punt en alle lagen erachter naar links.
Stap 7: Vouw de punt in het midden naar rechts en een beetje naar onderen.
Stap 8: Herhaal stap 6 en 7 aan de linker kant. Vouw de linker punt en alle lagen erachter
naar rechts.
Stap 9: Vouw de punt in het midden naar links en een beetje naar onderen.
Stap 10: Vouw de onderste rand iets omhoog.
Stap 11: Vouw de punten links en rechtsboven iets naar binnen.
Stap 12: Keer het papier om van links naar rechts.
En je
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10. Baron 1898 is de nieuwste aanwinst van De Efteling. Een waar kunststukje, al zeggen
we het zelf. Je vraagt je weleens af ……… Hoe kriege ze ut gemakt?
Eén van de quizmasters is een echte achtbanenfreak. De Nederlandse achtbanen
heeft hij dan ook allemaal bezocht. In welke van onderstaande Nederlandse achtbaan
behaalde hij de hoogste snelheid?

A.

B.

C.

D.

E.
antwoord:
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Bistjes en Bluumkes

1. Deze Zuid Afrikaanse python verslikte zich in zijn maaltijd. Hij moest het zelfs
met de dood bekopen. Wat had hij opgegeten?
antwoord:

2. Als je goed zoekt kun je ze in het bos vinden, sporen die dieren achterlaten.
Goede spoorzoekers kunnen aan de sporen herkennen welk dier het was.
Ben jij een goede spoorzoeker? Van welke dieren zijn onderstaande sporen?

A.
a.

antwoord:

B.

C.

D.

E.

d.

b.

e.

c.

3. Hieronder staan een aantal sierstruiken. Welke sierstruik hoort niet in dit
rijtje thuis?

A.

B.

C.

D.

E.

antwoord:

4. Welke tropische fruitsoort heeft tijdens de groei de steel aan de onderzijde van
de vrucht?
antwoord:
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5. Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen! Zochten we net nog naar de poten, nu
hebben we de ogen van vijf dieren. Welke vijf dieren kijken je hieronder aan?

A.
a.

antwoord:

B.

C.

D.

E.

d.

b.

e.

c.

6. Bosbouwkunde:
Voor de aanleg van een mooi stukje bos, willen we zo hoog mogelijk bomen laten
groeien. De grond is van de volgende kwaliteit:
Sterk zuur / hoge voedingstoestand (podzolgrond) / vrij diep grondwaterpeil, hoogste
grondwaterpeil is 40 tot 80 centimeter / matig vochtleverend vermogen.
Welke van onderstaande bomen zal hier waarschijnlijk het hoogst worden?
Zomereik, Douglasspar, Japanse Lariks, Fijnspar of de Wintereik.
antwoord:

7. Zes jaar lang was dit verdwaalde schaap niet geschoren. Totdat men hem het
afgelopen jaar vond en hem kon scheren. Hij had genoeg wol om er een heleboel
truien van te breien. Hoeveel kilo wol droeg dit schaap?
antwoord:

8. Apebomen zijn imposante bomen met hun grote stekels. Ook in diverse Stiphoutse
voortuinen staat een Apeboom. Op welke vijf adressen staan onderstaande Apebomen?

A.
a.

antwoord:

B.

b.

C.

D.

E.

d.
e.

c.
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9. Een bekende kruidenier heeft afgelopen jaar een actie gehad waarbij je moestuintjes
kon sparen. Welke moestuintjes kon je sparen? Noem ze allemaal op alfabetische
volgorde.
antwoord:

10. Virussen; zijn het bistjes of zijn het geen bistjes? Ze zijn in ieder geval wel ontzettend
klein en sommigen kunnen zelfs levensbedreigend zijn. Benoem de ziekten die
onderstaande vijf virussen kunnen veroorzaken.

A.
a.

antwoord:

B.

b.

C.

D.

E.

d.
e.

c.
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Sport en spelletjes zorgen voor ontspanning. Maar of
onderstaande vragen nou zo ontspannend zijn?
1. Terwijl het Nederlands voetbalteam tijdens het WK in Brazilie nog schitterde,
hebben we dit jaar het EK niet eens gehaald. Maar tijdens het WK was er voor
de TV-kijkers nog meer te zien; Welke kwispelende voetbalgigant vertederde de
TV-kijkers tijdens het WK in 2014?
antwoord:

2. We gaan een spelletje Monopolie spelen, nog in de tijd dat er guldens waren.
We spelen met 4 spelers A, B, C en D. Elke speler begint met het bekende
startgeld wat voor iedereen hetzelfde is natuurlijk.
Let op; “start” passeren bij aanvang van het spel levert geen salaris op !
A begint, A gooit 7 en gaat verder naar de Heerestraat, B gooit 2 x 5, daarna 8 en
koopt deze straat, C gooit 7 en wordt aangeslagen voor straatgeld, D gooit 6 en
koopt deze straat, A gooit 8 en koopt deze straat, B gooit 10 en koopt dit project,
C gooit 11 en moet betalen, D gooit 6 en koopt dit project niet en niemand biedt,
A gooit 2 x 4, daarna 2 x 1 en ontvangt restitutie inkomstenbelasting, daarna
gooit A 7 en koopt deze straat, B gooit 7 en koopt dit station, C gooit 10 en moet
betalen, D gooit 5 en verkoopt zijn eﬀecten, A gooit 11, B gooit 6 en koopt deze
straat, C gooit 7 en moet betalen, D gooit 9 en koopt deze straat, A gooit 2 x 1 en
gaat naar station West en koopt niet, hierna gooit A 5, B gooit 9, C gooit 9, D
gooit 7 en moet verzekeringspremie betalen, A gooit 8 en moet betalen, B gooit
6 en koopt, C gooit 9 en koopt deze straat, D gooit 7.
Door omstandigheden stoppen ze het spel NU.
Hoeveel geld hebben speler A, speler B, speler C en speler D ieder in hun bezit
bij beëindiging van dit spel?
a.
b.
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3. Ja heren, jullie zullen het moeten erkennen. De Nederlandse sportvrouwen staan
hun mannetje! Welke sporten beoefenen de onderstaande sportvrouwen.

A.
a.

B.

antwoord:

C.

D.

E.

d.

b.

e.

c.

4. Elke sport zijn eigen veld. Bij welke sporten horen onderstaande velden?

A.

B.

C.

D.
a.

antwoord:

b.

E.
d.
e.

c.
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5. Scrabbele een heerlijk spel voor de lange
donkere winteravonden. Ook de
quizmasters hebben een potje gespeeld
toen ze even geen inspiratie hadden.
Op een gegeven moment kwamen
nevenstaande woorden op het bord te
liggen. Hoeveel punten is het woord
Xylofoon zo als het hier op het bord ligt
waard?

antwoord:

6. Afgelopen jaar was de Grand Depart van de Tour de France in Utrecht. Het bracht een
ware hype op gang. Ook de SWQ kan daar niet bij achterblijven. Daarom een aantal
Tour-vragen;
A. Bij hoeveel tourploegen stonden dit jaar Nederlandse deelnemers aan de start?
antwoord:

B. Wat was in de laatste Tour de France de hoogst gemeten snelheid van een renner?
antwoord:

C. Welke Nederlandse wielrenner verloor in het verleden de Tour met slechts
48 seconden en werd daardoor 2e?
antwoord:

D. In de Tour kunnen de wielrenners de Gele-, Witte-, Groene- of Bolletjestrui winnen.
Vroeger waren er nog meer truien te winnen zoals de Rode trui en nog een andere
trui. Welke trui was dat?
antwoord:

E. Welke Nederlandse wielrenner won 3 jaar op de rij de 17e etappe in de Tour de France?
antwoord:
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7. Welke 2 ploegen stonden er dit jaar in de seniorenﬁnale van het Stiphout
Beachvolleybalevent?
a.

antwoord:

b.

8. Sjoelen is een leuk spel, maar je moet wel de spelregels kennen. Het gaat er niet
om alle stenen in de ‘4’ te schuiven, maar juist om zoveel mogelijk te verdelen
over de vakjes. Dan krijg je namelijk bonuspunten. Zie onderstaand voorbeeld
met 13 stenen:

Dirk en Christ spelen met 23 stenen. Dirk kan ontzettend goed mikken, maar
kent de spelregels niet. Hij denkt “4 is het hoogste getal, dus ik gooi alle
23 stenen in de 4. Dan win ik wel.”
Christ kan ook goed mikken, maar hij kent de spelregels wel. Christ haalt met
zijn stenen de maximaal denkbare score.
Hoeveel punten heeft Christ meer dan Dirk?
antwoord:
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9. Max Verstappen is de nieuwe Nederlandse troef in het F1-circuit. Afgelopen seizoen
reed hij zijn eerste F1-races. Hieronder staan 5 circuits uit de F1-competitie.
Welke Grand Prixes werden op deze circuits verreden?

A.
a.

antwoord:

B.

C.

D.

E.

b.
c.
d.
e.

10. Bij welke sport hoort onderstaande afbeelding?

antwoord:
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1. Ken je ze nog de cassettebandjes van vroeger? Misschien heb je ze nog en heb
je zelfs nog een cassetterecorder staan. Zo ja, dan moet het mogelijk zijn om
onderstaande vragen op te lossen.
Bij de uitreiking van het quizboek hebben jullie ook een cassettebandje
gekregen. Beluister de liedjes op dit cassettebandje en beantwoord de
onderstaande vijf vragen;
1.
2.
3.
4.
5.
1.

Hoe vaak zingt men in het liedje van Anita Ward “Ring my bell”?
Welke nummer wordt vertraagd afgespeeld?
Dit intro hoort bij een bekende musical. Welke musical zoeken wij?
Van welke band/artiest wordt het lied achterstevoren afgespeeld?
Noem de titel van de 2 liedjes die wij door elkaar hebben gemixt?

antwoord:

2.
3.
4.
5.

2. WISH OUTDOOR in onze buurgemeente Laarbeek is een erg succesvol
muziekfestival, waar ook veel Stiphoutse jeugd te vinden is.
Hieronder staan de logo’s / aﬃches van 5 andere festivals. Welke festivals
zijn dit?

A.
a.

antwoord:

B.

C.

D.

E.

b.
c.
d.
e.
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3. Fanfare De Vooruitgang is de trots van ons dorp. De muzikanten bespelen een
veelzijdigheid aan instrumenten. Welk van onderstaande instrumenten wordt niet
in een fanfare bespeelt?

A.

B.

C.

D.

E.

antwoord:

4. Heb jij de Gaviolizaal al eens bezocht. Wij wel en we hebben genoten van de collectie
draaiorgels die ze daar hebben. We zagen er direct ook een vraag in. We hebben van
twee orgels een detailfoto gemaakt. Nu aan jullie de vraag wat is de naam van de
onderstaande orgels?

A.

a.

B.

antwoord:

b.
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5. Tijdens ons bezoek aan de Gaviolizaal liepen we ook tegen een vreemd instrument
aan. We wisten niet wat het was en we raakten daarmee een gevoelige snaar.
Weten jullie het wel? Hoe heten onderstaande snaarinstrumenten?

A.
a.

antwoord:

B.

C.

D.

E.

b.
c.
d.
e.

6. Afgelopen jaar bestond de Top40 vijftig jaar. In die afgelopen vijftig jaar is er
ontzettend veel gebeurd! Weet jij de onderstaande Top40 weetjes?
1. Wat was het 1e muzieknummer wat bij de Top40 te horen was?
2. Welke single was de 1000e alarmschijf?
3. Welke single heeft er het langst over gedaan om de eerste plaats te bereiken,
sinds deze in de Top40 terecht kwam?
4. Welke Nederlandse artiest / band kwam 2x op nummer 1 de Top40 binnen, maar
zat er precies 10 jaar tussen de 1e en de 2e keer?
5. Welke Nederlandse artiest / band stond in totaal het langst in de Top40?
1.

antwoord:

2.
3.
4.
5.
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7. Hieronder zie je vijf afbeeldingen die een muzieknummer voorstellen.
Noem het nummer en de artiest.

B.

A.
a.

C.

D.

E.

antwoord:

b.
c.
d.
e.

8. Los onderstaande woordzoeker op en een muzikaal woord blijft er over. Welk woord
is dat en wat is de betekenis van dit woord?
burletta

espressivo

fortissimo
poco

rubato

aﬀrettando
forte

coda

adagio
antwoord:
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9. Volgend jaar zijn in de USA weer de presidentsverkiezingen, de verkiezingscampagnes zijn het afgelopen jaar al gestart. Bij deze campagnes maakt
men vaak gebruik van muziek om de toehoorders in stemming te brengen.
Zo gebruikte een voormalige president tijdens al zijn campagnebijeenkomsten
een lied van een Nederlandse band.
Hoe heet het lied van de Nederlandse band die hij gebruikte?
antwoord:

10. Drummers zijn vaak de stille kracht achter veel bands. Daarom zetten wij ze een
keer op de voorgrond. Bij welke bands horen onderstaande drummers?

A.

B.

D.
a.

C.

E.

antwoord:

b.
c.
d.
e.
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1. Toen jullie het quizboekje ophaalden, was het hier in Stiphout exact 18:30 uur.
Hoe laat was het op dat moment in onderstaande steden?

A.
a.

antwoord:

B.

b.

C.

D.

E.

d.
e.

c.

2. Welke “timmerman” ontspringt in Duitsland en mondt via Nederlands grondgebied
uiteindelijk uit in de IJssel?
antwoord:

3. In de medische wereld wordt veel gebruik gemaakt van eponiemen. Een eponiem is
de naam van een persoon, echt of ﬁctief, die wordt gebruikt om een bepaald object of
een bepaalde activiteit aan te duiden. Ook veel ziekten en syndromen zijn zo aan hun
naam gekomen. Hieronder staan 10 beschrijvingen van ziekten en syndromen. Wie is
de naamgever van deze ziekte of syndroom?
1. Belangrijkste symptoom is bewegingstraagheid. Vaak daarbij ook stijfheid, tremoren
en balansstoornissen.
antwoord:

2. Ontstekingsziekte van het darmkanaal. Kan op iedere plaats voorkomen, maar zit vaak
op de overgang van dunne darm naar dikke darm.
antwoord:

3. Hersenziekte die erfelijk is, waarbij patiënten relatief laat klachten krijgen. Opvallendste
symptoom zijn de dansachtige bewegingen. Uiteindelijk leidend tot dementie.
antwoord:

4. Patiënten denken dat voor hen bekende mensen niet echt zijn, maar vervangen door
dubbelgangers met hetzelfde uiterlijk.
antwoord:
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Vervolg cat. 10 vraag 3.
5. Syndroom dat zich kenmerkt door opvallende uiterlijke kenmerken, spierslapte en
een onbedwingbare eetlust.
antwoord:

6. Deze ziekte ontstaat door een tekort aan bijnierschorshormoon.
antwoord:

7. Ontstaat door een teveel aan bijnierschorshormoon.
antwoord:

8. Syndroom dat gediagnosticeerd wordt als er binnen één jaar minstens twee
motorische tics en een vocale tic gezien wordt.
antwoord:

9. Auto-immuunziekte waarbij er een exoftalmus kan optreden.
antwoord:

10. Aandoening waarbij er slechts een geslachtschromosoom is doorgegeven of een van
de geslachtschromosomen een andere vorm heeft, waardoor deze niet ‘werkt’.
antwoord:

4. O.a. door de scheepvaart en visserij is Nederland groot geworden. Uiteraard hebben
al die schepen een haven nodig. Welke Nederlandse havens zijn hieronder
weergegeven?

A.
a.

antwoord:

B.

b.

C.

D.

E.

d.
e.

c.
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5. Spanje staat bekend om zijn beroemde en traditionele feesten. Ook wel de Fiestas
genaamd. Elke stad of dorp in Spanje heeft zijn eigen Fiesta. Hieronder zie je vijf
afbeeldingen van verschillende Fiestas. Geef van elke Fiesta aan in welke stad of dorp
deze gevierd wordt.

A.
a.

antwoord:

B.

C.

D.

E.

d.

b.

e.

c.

6. De wereld kent vele religiën, elk met zijn eigen symbolen. Uit welke religie komen
onderstaande symbolen?

A.
a.

antwoord:

B.

C.

b.

D.

E.

d.
e.

c.

7. We blijven even in de kerkelijke wereld. De Nederlandse en Belgische Katholieke Kerk
hebben in 2014 een vertaling geschreven van het Onze Vader die de verschillen opheft
die tot dan toe tussen België en Nederland bestonden. Deze tekst wordt van kracht
vanaf de advent van 2016. De vertaling is afkomstig van het Latijnse gebed wat
vroeger in de kerk te horen was.
Onderstaand vind je de Latijnse tekst van het Onze Vader. Er staan alleen 5 woorden
in die er niet in thuis horen. Markeer deze 5 woorden met een stift.
Pater noster, qui es in caelis,
Sanctiﬁcetur nomen tuum Christum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua Deo,
Sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
Et Cruciﬁxus dimitte nobis debita nostra,
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Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
Sed libera Patre nos a malo.
Quia tuum est regnum,
Et potestas,
Et gloria excelsis in saecula.
Amen
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8. Zelfs tijdens de vakantie zijn de quizmasters nog bezig geweest met het bedenken van
vragen. Zo bezocht één van hen tijdens zijn vakantie het Italiaanse Nationaal Park
Cinque Terre. Cinque Terre behoort met zijn vijf dorpen sinds 1997 tot het Werelderfgoed van Unesco. Hij was onder de indruk van al het natuurschoon.
Onze quizmaster nam van elk dorp een foto welke je hieronder ziet.
De vraag is nu welk dorp staat op welke foto?

A.
a.

B.

antwoord:

C.

D.

E.

d.

b.

e.

c.

9. De Cacaofabriek in Helmond is een mooi voorbeeld van hoe een “oude” fabriek is
behouden voor de sloop en een nieuwe bestemming heeft gekregen. Dit concept is op
meer plaatsen in Nederland toegepast. Fabrieken die een nieuwe functie kregen als
cultuurhotspot, in de horeca of als kantoor. Hieronder staan vijf fabrieken die een
nieuwe bestemming kregen nadat de fabrikant vertrokken was. Welke fabrikanten zijn
uit deze fabrieken vertrokken?

A.

B.

D.
a.

antwoord:

b.

C.

E.
d.
e.

c.
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10. Wat is er in de wereld te koop? Als je iets wilt kopen zal je ook moeten afrekenen, zelfs
op de meest afgelegen eilanden. Hieronder zie je afbeeldingen van vijf eilanden.
Wat is de munteenheid van deze eilanden?

A.

B.

D.
a.

antwoord:

b.

C.

E.
d.
e.

c.
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1. In de Quiz-envelop zit een plastic zakje met daarin 5 kauwgoms. Hieronder staan ze
ook afgebeeld. Wij willen graag van jullie weten welke vijf verschillende merken
kauwgom het zijn. Dus kauwen maar.

A.
a.

antwoord:

B.

C.

D.

E.

d.

b.

e.

c.

2. Peper en zout dat kent de boer nog wel. Maar andere kruiden wordt al wat lastiger.
Kennen jullie ze wel? Welke kruiden / specerijen zie je op onderstaande afbeeldingen?

A.
a.

antwoord:

B.

C.

D.

E.

d.

b.

e.

c.

3. In de etalage van Wijnkoperij Stiphout staat een kist met daarin 6 ﬂessen wijn. Wat is
de overeenkomst van deze wijnen?
antwoord:

4. Altijd lekker, een heerlijk ijsje! Zo ook de ijsjes van vroeger, waarvan je waarschijnlijk
de naam alweer vergeten bent. Hoe heten onderstaande ijsjes ook al weer?

A.
a.

antwoord:

B.

b.

C.

D.

E.

d.
e.

c.
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5. Tijdens het maken van de vragen hadden de quizmasters zin in iets lekkers.
Maar in het keukenkastje stond alleen suiker, zout, boter en azijn.
Welke lekkernij hebben de quizmasters met deze 4 ingrediënten kunnen maken?
antwoord:

6. Bessen in de natuur. Ze zien er allemaal even heerlijk uit, maar zijn niet allemaal
eetbaar. Sommigen zijn zelfs erg giftig. De boer weet wel welke je kunt eten,
maar weet jij het ook?
Hieronder staan de afbeeldingen van 10 bessen. Geef aan of dat ze eetbaar of
niet eetbaar zijn.

eetbaar
niet eetbaar

eetbaar
niet eetbaar

eetbaar
niet eetbaar

eetbaar
niet eetbaar

eetbaar
niet eetbaar

eetbaar
niet eetbaar

eetbaar
niet eetbaar

eetbaar
niet eetbaar

eetbaar
niet eetbaar

eetbaar
niet eetbaar

7. Wat een boer niet lezen kan, eet hij dat wel? Hieronder hebben we de letters van tien
etenswaren door elkaar gehusseld. Aan jullie om te ontdekken om welke etenswaren
dat het gaat.
ookrobdneovlr
ptamoneseot

hubtarabdeenirogy
ppaaattlre

kteneszugeiar
tphstou

gnikbbile

spppaahcriik
sbonozeirpe
kpaaansid
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8. “Duur etentje”.
Wat stond er
op 18 februari
1994 op de
menukaart van
de Tweede
Kamer der
StatenGeneraal?
9. Spaaracties, bij veel levensmiddelmerken kun je sparen voor leuke artikelen. Bij welk
merk kon je het afgelopen jaar punten sparen om zo deze leuke bakvormpjes te
verzamelen?

antwoord:

10. Tijdens een puzzelwedstrijd zijn vier vruchten (een appel, een banaan, een sinaasappel en een peer) in vier gesloten dozen gelegd (één vrucht per doos). Mensen
mogen raden welke vrucht er in welke doos zit. Aan de wedstrijd doen 123 mensen
mee. Als de dozen geopend worden, blijken 43 mensen geen van de vruchten correct
geraden te hebben, 39 mensen hebben één vrucht correct geraden, en 31 mensen
hebben twee vruchten correct geraden. Hoeveel mensen hebben drie vruchten
correct geraden, en hoeveel hebben er vier vruchten correct geraden?
antwoord:
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1. Wat een gepuzzel! De Quizmasters hebben naar deze puzzel zitten kijken, maar samen
kwamen ze er niet uit. Kunnen jullie ze helpen? Welk getal moet er op de plaats van
het vraagteken staan?
antwoord:

2. Stiphout een echt verenigingsdorp.
Stiphout kent vele verenigingen en vele Stiphoutenaren zijn lid van één of meer
van deze verenigingen.
Stel dat we de volgende gegevens hebben over de Stiphoutse bevolking:
• 70% is lid van de carnavalsvereniging De Spurriezeiers
• 75% is lid van de fanfare De Vooruitgang
• 80% is lid van voetbalclub Stiphout Vooruit
• 85% is lid van een team dat meedoet aan de Stiphout Wiekent Quiz.
Nu zijn er Stiphoutenaren dat zijn echte diehards en die zijn lid zijn van alle vier van
de bovenstaande verenigingen.
Hoeveel procent van de Stiphoutenaren is zo’n diehard?
antwoord:

3. Op oudere mobiele telefoons staan er letters bij een nummer. Bijvoorbeeld, bij het
cijfer 2 staan de letters ABC. Hieronder staan meerdere cijfercodes van 5 cijfers.
De cijfers vertegenwoordigen letters. Zo kan er van de cijfers 72632 het woord
PANDA worden gemaakt.
Ontcijfer de volgende cijfercodes. Wij zoeken 5 keer een dier:
93935

76362

53389

63389

76635

4. Bouwbedrijf Ceelen heeft 7 mannen nodig om een karwei in 8 dagen te klaren.
Een andere aannemer stuurt voor een gelijksoortige klus een groepje van 3 mannen,
waarbij er eentje al na 2 dagen ziek thuis blijft en een ander ziek wordt als er nog
1 dag gewerkt zou moeten worden. Hoeveel dagen heeft dat groepje van 3 mannen
nodig?
antwoord:
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5. Wat is het nummer van het vak waarin de auto staat geparkeerd?

antwoord:

6. We stellen u voor aan vier Stippentse heren: de heer van Kreij, de heer van
Ravensteijn, de heer Duif en de heer Vink. Iedere heer heeft één vogel als huisdier:
een kraai, een raaf, een duif of een vink. Iedere heer heeft een verschillende
vogelsoort. Maar geen van de heren heeft de vogel die bij zijn eigen naam hoort.
Slechts één van de onderstaande uitspraken is waar:
• De heer van Kreij heeft een raaf.
• De heer Vink heeft een kraai.
• De heer Duif heeft geen raaf.
• De heer van Ravensteijn heeft geen duif.
De vraag aan u: welke van deze heren heeft een vink als huisdier?
antwoord:

7. In de ﬁguur hiernaast zitten zes
gelijke vierkanten.

Kun je hiervan een ﬁguur met drie vierkanten maken door vier stokjes te verplaatsen?
Zet een kruisje door de vier stokjes die je wilt verplaatsen en teken ze in op de plek
waar je ze neer wilt leggen.
Let op: je hebt maar één kans om het goed te doen, staan er meer dan vier kruisjes dan
keuren we het antwoord af. Dus bestudeer het ﬁguur goed!
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8. Als je ze kent, dan is het gesneden koek. De volgende uitdrukkingen, zinnen en
begrippen zijn cryptisch afgebeeld. Weet jij wat er bedoeld wordt met deze
afbeeldingen?

antwoord:

GESNEDEN KOEK

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:
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9. We willen graag jullie ruimtelijk inzicht testen. Als je twee van onderstaande ﬁguren
samenvoegt, vormen ze samen een kubus.
Welke 2 ﬁguren zijn dat?

antwoord:

10. De vijf stukken die hieronder staan afgebeeld kunnen samen één vierkant vormen.
De vraag is alleen hoe dan? Kleur elk stuk in met een ander kleurtje, knip de stukken
uit en leg ze dan tegen elkaar aan zodat ze alle vijf samen één vierkant vormen. Plak
het vierkant op een blaadje en lever dit tezamen met het quizboekje weer in.
(ps. Zet voor de zekerheid je teamnaam en –nummer op het blaadje.)
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Ook dit jaar kent de Stiphout Wiekent Quiz weer een geheime
opdracht. En ook dit jaar vertellen we vooraf niet wat deze
opdracht zal zijn. Wel geven we jullie weer een tip, wat jullie er mee
doen dat moet je zelf maar weten!
De tip is;

Kiek Oit !

Stuur op exact het hieronder aangeven tijdstip, een volwassen (18+) vrouwelijk
teamlid naar het volgende adres; Dorpstraat 114.
Te laat? Dan dien je achteraan te sluiten.
Dit teamlid mag geen hoge hakken dragen en dient geen lichamelijke klachten te
hebben. Het teamlid moet alleen komen, er wordt ook maar één teamlid binnengelaten!
Het teamlid dient deze bladzijde uit het Quizboekje ingevuld bij zich te hebben.
Zonder deze bladzijde wordt het teamlid niet binnengelaten.
Daar ontvangt zij de vragen en opdrachten voor deze categorie.
Ook dit jaar zijn hulpmiddelen, zoals een smartphone, schrijfgerei of i.d. bij deze
opdracht niet toegestaan (laat ze dan ook thuis!). Deelnemers die toch hulpmiddelen
gebruiken worden voor deze opdracht gediskwaliﬁceerd.

Tijdstip

uur

Teamnaam
Teamnummer
Naam teamlid
Paraaf organisatie aanwezigheid
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Ook dit jaar zijn er door middel van 2 bonusopdrachten weer
extra punten te verdienen. Met elke opdracht zijn maximaal
50 punten te verdienen.

1.

Koude eieren!

Omdat het vandaag toch best wel koud is: de gehaakte eiermuts!
Haak volgens onderstaand patroon 4 eiermutsjes. Elk gehaakt eiermutsje levert
10 punten op. Haak je de mutsjes ook nog eens in de kleuren van de SWQ, dan
krijg je nog eens 10 punten extra.

Je hebt nodig: een haaknaald
garen
een pompommaker of een stuk karton of een vork
De eiermuts wordt met vasten in toeren gehaakt. Haak bij elke toer 2
lossen. Sluit elke toer met een halve vaste in de bovenste van de twee lossen.
Haak met wit 4 lossen en sluit met een halve vaste.
Toer 1: haak 6 vasten in de ring, sluit af met een halve vaste.
Toer 2: 2 vasten in elke vaste (=12v)
Wissel van kleur
Toer 3: 2 vasten in elke 2e vaste (=18v)
Toer 4: 2 vasten haken in elke 3e vaste (=24v)
Wissel van kleur
Toer 5: 2 vasten in elke 4e vaste (=30v)
Toer 6-12: haak 30 vasten, hecht af.
Wissel van kleur na toer 6, 8 en 10.
Maak van iedere kleur een klein pompommetje.

stiphout wiekent quiz • 12 december 2015

> 61

BONUScategorie:

2.

14

teamnummer

Vur de extra punten!

(Stiphoutse) Aardappeleters

2015 is het Van Gogh-jaar. Deze “oud-buurman” van Stiphout heeft in Nuenen
één van zijn bekendste schilderijen geschilderd, de Aardappeleters!
Beeld met je team dit schilderij zo goed als mogelijk uit en maak er een foto van.
Verzend deze foto op 12 december 2015 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.
De quizmasters hebben voor zich zelf 5 zaken bepaald welke ze van het
origineel terug willen zien op de foto. Welke? Dat zeggen we niet, maar elk
voorwerp wat terugkomt op de foto levert 10 punten op.
Bestudeer het schilderij dus goed en laat zoveel als mogelijk terugkomen op je foto.
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Hoe nu verder?
Eerst stoom afblazen en bijkomen van de quiz-stress en uiteraard zijn we erg
benieuwd naar jullie reacties.
De organisatie heeft 1 week de tijd om alle antwoorden te beoordelen en de punten
aan de teams toe te kennen. Een ware topprestatie van de organisatie.
Jullie blijven zolang in spanning. Hou de Website, Facebook en Twitter in de gaten
voor het geval er nieuws te melden is. Ook kun je gezond meedoen aan de rivaliteit
en discussies die ongetwijfeld op straat gaan ontstaan.
En dan ………
Dan.... dan volgt de grote ontknoping op zaterdag 19 december 2015!
Op zaterdag 19 december is in zalencentrum De Smed 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 een aantal 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 2015.
Dat alles omlijst door de geweldige muziek van coverband Trio De Band.
Vanaf 23.00 uur tot in de kleine uurtjes sluiten we de prijsuitreiking af met een
gezellig feestje. Wij hopen die avond weer op veel, héél veel volk!
Tot ziens, tot 19 december 20.00 uur!
De organisatie van de Stiphout Wiekent Quiz
Krejaklup Stippent
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