


Het is weer zover. Vanavond spelen we de 4e 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 2016.
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 bonusopdracht en een nieuwe speciale opdracht.

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

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

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

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

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

4. Alleen de teams die hun quizboekje tijdig en op de juiste manier inleveren, dingen mee naar de prijzen.
Het ingevulde Quizboekje moet op zaterdag 10 december 2016 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 69 bladzijden en moet op de volgende manier aangeleverd worden; Aan de
bovenkant van elke bladzijde vermeldt je jullie teamnummer. Leg alle bladzijdes van het Quizboekje op
de juiste volgorde, zoals je het ook ontvangen hebt. Stop het Quizboekje gebonden terug in de envelop en lever
deze in.

5. De SWQ 2016 bestaat uit de volgende 15 categorieën:
1. Puur Natuur 6. Wat gebeurde er in 2016 11. Lichaam en Geest
2. Carnaval 7. Vruuger 12. Kom d’r mar op
3. Verzameluhh 8. De Kou In 13. Speciale Opdracht
4. Oranje Boven 9. Stiphout in Vogelvlucht 14. Bonus Opdracht
5. Sex, Drugs, Rock ‘n’ Roll 10. Sport en Spellekes 15. Hé pssssst, dè is geheim !!!

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

Spelinformatie
Lees onderstaande punten aandachtig door voordat je begint!



stiphout wiekent quiz • 10 december 2016 > 44

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

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

8. Categorie 15 is de geheime opdracht. Ieder team moet voor deze opdracht een mannelijke
teamlid (16+) 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 10 december
tussen 18:30 en 23:30 uur, te bereiken onder telefoonnummer 06 - 25 25 88 98
Dit nummer is nadrukkelijk niet bereikbaar voor hulp bij het beantwoorden van vragen.

13. De uitslag van de Stiphout Wiekent Quiz 2016 wordt bekend gemaakt tijdens een gezellige prijsuitreiking
op zaterdag 17 december 2016 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!

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

mogen we ons weer verheugen op een groot aantal sponsors. Wij willen al deze
sponsors  en verder iedereen die op de één of andere manier de

STIPHOUT WIEKENT QUIZ mogelijk heeft gemaakt, daarvoor hartelijk bedanken!

Hoofdsponsors:

Partners:

Topsponsors:
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Sponsors
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1. Naturisme is een levenswijze in harmonie met de natuur. Veel mensen
verblijven tijdens hun vakantie dan ook graag op nudistencampings.
Welke nudistencampings zijn hieronder afgebeeld?
Noem de naam van de camping en de plaats waar deze is gelegen ?

2. Een mutant is een organisme dat het resultaat is van een mutatie. Dit kan
voorkomen bij planten, dieren, bacteriën en andere organismen. Ook genetische
organismen zijn eigenlijk mutanten. Hoe noem je de hier afgebeelde mutant?

Puur Natuur

Categorie: 1 teamnummer
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antwoord:

A. B. C.

D. E.

antwoord:

a.

b.

c.

d.

e.

te

te

te

te

te



3. Vele beroemdheden hebben de natuur een handje geholpen of juist volledig
verknald door plastische chirurgie te laten uitvoeren.
Bij onderstaande personen is het ons inziens volledig mislukt.
Noem de namen van de afgebeelde personen.

4. PUUR kort
A. Hoeveel kerstbomen verkocht Ikea in 2015 waarbij van elk verkochte boom

1 Euro werd overgemaakt naar een natuurproject?

B. Hoeveel Euro-parlementariers stemden in 2015 voor volledige uitvoering van de
Europese natuurrichtlijnen?

C. Uit zendergegevens blijkt dat een noordse Sterna Paradisaea het wereldrecord
heeft qua afgelegde kilometers in één jaar!
Hoeveel kilometers waren dat ?

D. Hoeveel handtekeningen waren er verzameld op 19 januari 2016 door de
organisatie van Bescherm de kust ? Noem het exacte aantal.

E. De waarschijnlijk hoogst vliegende vogel ooit kwam in botsing met een vliegtuig.
Op hoeveel km hoogte gebeurde dit?

Puur Natuur

Categorie: 1 teamnummer
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antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

A. B. C. D. E.

antwoord:

a.

b.

c.

d.

e.



5. De grotten van de Sint-Pietersberg is de grootste overwinteringsplek voor vleermuizen
in Nederland. Hieronder staan 5 vleermuizen afgebeeld.
Eén van de afgebeelde vleermuizen overwintert echter NIET in deze grotten.
Noem hieronder de letter van die vleermuis.

6. Over “puur natuur” gesproken ……..
Sommige plekjes op de wereld zijn zo mooi dat we er weer eentje vastgelegd hebben
op de gevoelige plaat. Hiernaast zie je een foto welke is gemaakt op een zeer
bijzonder “punt” ergens in Europa. In welke plaats staat deze vuurtoren?

7. Ook Brabant kent vele mooie natuurgebieden waar je heerlijk kunt wandelen en of
fietsen natuurlijk. Hieronder zie je twee fietsroutes afgebeeld. Uiteraard hebben we
de plaatsnamen weggelaten. Noem de namen van beide fietsroutes.

8. Zojuist stond er in ’t Aambeeld bij het afhalen van de quizboekjes een mooi
boeket in de zaal, gemaakt door een lid van de Krejaklup die van zijn hobby zijn
beroep heeft kunnen maken en het zelfs geschopt heeft tot Europees kampioen
bloemenarrangeur. In dit prachtige boeket zijn maar liefst 10 verschillende bloemen
verwerkt. Noem ze alle tien.

Puur Natuur

Categorie: 1 teamnummer
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antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

A. B. C. D. E.

A.

A.

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

B.

B.



9. Wisten jullie dat bepaalde diersoorten al miljoenen jaren deel uitmaken van het
aardse leven? Hieronder zie je een foto van een dier wat al miljoenen jaren bestaat.
Welk dier zoeken we hier? Noem de exacte naam!

10. Natuurrampen zijn gebeurtenissen die catastrofale gevolgen hebben voor
levende wezens, met name mensen, zo ook de aardbevingen.

A De 1e aardbeving had een magnitude van 6.0, de 2e had een magnitude van 5.8 en
de 3e een magnitude van 5.4. Alle drie hadden een diepte van ongeveer 10 km.
Deze drie aardbevingen vonden  plaats binnen 10 dagen.
In welk land vonden deze aardbevingen plaats?

B Een aardbeving welke tussen de 3,5 en 6 minuten duurde op een zaterdagochtend
terwijl alle kerken vol zaten, met een sterkte van 9.0 op de schaal van Richter met
een epicentrum zo’n 200 km westzuidwest van X had enorme gevolgen voor een
grote stad. (X = deze naam is elders het antwoord op een vraag van deze SWQ).
Wanneer vond deze aardbeving plaats?

Puur Natuur

Categorie: 1 teamnummer
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antwoord:

antwoord:

antwoord:



Carnaval

Categorie: 2 teamnummer
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1. Hieronder zie je vijf verklede bekende nederlanders die zichzelf hebben
proberen te schminken. Wie zijn dit?

2. Hoe laat begon in 2016 de “Oude Wijvenavond” welke jaarlijks wordt
georganiseerd door de Carnavalsvereniging welke tevens bekend staat om het
feit dat zij jaarlijks de, ondertussen, oudste halfvastenoptocht van België
organiseert?

3. De Spurriebemmels hebben ieder jaar een eigen thema. In 2016 was dat
bijvoorbeeld ; “dat zit wel snor”. Wat waren de thema’s in onderstaande jaren
en wie was er dat jaar prins of prinses bij de Spurriebemmels?

A. Jaar 1994       thema
                       Prins / Prinses

B. Jaar 1998       thema 
                       Prins / Prinses

C. Jaar 2001       thema
                       Prins / Prinses

D. Jaar 2002       thema
                       Prins / Prinses

E. Jaar 2006       thema
                       Prins / Prinses

antwoord:

A. B. C. D. E.

antwoord:

a.

b.

c.

d.

e.

antwoord:



Carnaval

Categorie: 2 teamnummer
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antwoord:

4. Carnaval in de Efteling.
Wie kan het zich niet herinneren, de prachtige rondvaart in een bootje langs vele
landen in de attractie “Carnaval”. Zet de ontbrekende 10 landen in de juiste
volgorde. De eerste 2 en laatste 2 landen geven wij weg.
De overige landen moet je zelf uitvinden. Ieder land op de juiste plek is één punt.

1 Nederland 8
2 België 9
3 10
4 11
5 12
6 13 Mexico
7 14 Hawaï

5. Hoe noemt men een masker wat niet om het hoofd zit vastgebonden maar
met de tanden wordt vastgehouden?

6. Rondom carnaval kruipen ieder jaar weer velen in een rol en spelen een typetje om de
mensen voornamelijk tijdens de kletsavonden weer aan het lachen te krijgen.
Hieronder staan 5 namen van bijzondere typetjes. Noem de namen van de personen
die hierachter zitten.

1 Door Trekker =

2 Boris Trekker =

3 Ben Schorum =

4 Hans Dement =

5 Pietje Piep =

7. In New Orleans werd op 9 febr. 2016 carnaval gevierd. Welke band speelde op deze
“vette dinsdag” tussen 19.30 en 23.30 uur en welke zanger stond er op het podium
tussen 17.00 en 19.00 uur?

antwoord:

antwoord:

antwoord:

a.

b.



Carnaval

Categorie: 2 teamnummer
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antwoord:

antwoord:

8. Jaarlijks stappen vele ervaren of beginnende kletsers in de ton.
Vele woordspelingen en grappen volgen elkaar in rap tempo op. Veel kletsers
gebruiken vaak een stopwoordje, een kreet of een volledige zin om even extra
aandacht te trekken. Van wie zijn onderstaande uitdrukkingen of zinnen?
Noem de naam van de kletser (niet het typetje)

A. Stil us                                                         =

B. Hop Hop Hop …op z’n kantje                =

C. Dank oe wel……                                       =

D. Ja ja jongen ja…….                                   =

E. Soep soep soep, ballen ballen ballen  =

9. Wie was prins van de Spurriezeiers ten tijde dat het wegwijzer-bord,
hoek Hortsedijk – Europaweg, werd onthuld?

10. Jaarlijks wordt er bij Bavaria een foto gemaakt van alle carnavals-prinsen uit deze
regio. Uiteraard staat ook Prins Erik d’n Uurste op de foto.

1. Omcirkel het gezicht van Prins Erik d’n Uurste op foto 1
2. Omcirkel het gezicht van Toontje “de glazenophaler” op foto 1
3. Omcirkel vervolgens 8 verschillen op foto 2

zie pagina 15



Carnaval

Categorie: 2 teamnummer
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Foto 1

Foto 2



Verzameluhh

Categorie: 3 teamnummer
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antwoord:

Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het verzamelen.
Ook de quizmasters hebben een bonte verzameling van

vragen bij elkaar gezet in deze categorie.

1. Krejaklup Stippent bestaat uit een groepje mannen die het leuk vinden e.e.a.
voor de Stippentse gemeenschap te organiseren. Wellicht weten jullie de namen
(nog) van de leden van de Krejaklup. Weten jullie echter ook wat voor weer het
was op de dag dat zij geboren werden? Hieronder hebben wij 5 weerrapporten
verzameld van de geboortedag van enkele Krejaklup-leden.
Zet de juiste Krejaklup-naam achter het weerrapport van het KNMI op die
geboortedag:

Gem.temp / gevoels.temp / min.temp / max.temp / neerslag

A.       8.8 C             6.7 C        6.4 C      11.3 C    14 mm   =
B.       6.1 C             3.1 C        3.8 C        8.3 C      geen   =
C.     18.4 C           18.9 C     10.4 C      25.4 C      geen   =
D.     18.2 C           18.3 C         14 C      23.4 C      geen   =
E.      -1.8 C            -3.8 C      -8.6 C        2.6 C   1,1 mm   =

2. Ook in Stiphout wordt door de plaatselijke bevolking het afval gescheiden en
verzameld wat vervolgens volgens een bepaald schema wordt opgehaald.
Op welke dag(en) werd in 2016 afgeweken van de reguliere ophaaldag(en)?

3. Echt iets voor de verzamelaar deze oude TV.
Wat was de bijnaam van deze televisie en uit welk jaar stamt deze?

antwoord:

antwoord:

a.

b.



Verzameluhh

Categorie: 3 teamnummer
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A. B. C. D. E.

antwoord:

a.

b.

c.

d.

e.

A. B. C. D. E.

antwoord:

a.

b.

c.

d.

e.

4. Hieronder zie je een verzameling van “natte neuzen”.
Neus maar eens goed rond op het internet en zoek het juiste dier wat bij de
afgebeelde neus hoort en laat je vooral niet bij de neus nemen.

5. Mensen verzamelen de meest rare items. Je kunt het zo gek niet bedenken.
Hieronder staan 5 mensen met een specifieke verzameling.
Wat is hun naam en waaruit bestaat hun verzameling?



6. Hieronder zie je een verzameling foto’s van wereld-politici in een rijtje staan.
In ieder rijtje ontbreekt er één in de reeks.
Aan jou de vraag; noem de naam van de ontbrekende persoon.

Verzameluhh

Categorie: 3 teamnummer
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1A.

2A.

3A.

4A.

5A.

1B.

2B.

3B.

4B.

1C.

2C.

3C.

4C.

5C.5B.



Verzameluhh

Categorie: 3 teamnummer
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7. Vroeger vooral verzamelde men postzegels als een appeltje voor de dorst.
Echter door de komst van de euro zijn de postzegels zeker niet meer waard
geworden. Hieronder staan vijf vragen gerelateerd aan het verzamelen
van postzegels.

A. Welke kleuren heeft de hier ontbrekende postzegel?

B. In welk jaar werden er kinderpostzegels uitgegeven waarin een vrouw in drie
geheel verschillende elementaire leefwerelden werd geplaatst zijnde als
houthakker, als matroos en als piloot?

C. Welke vogels staan afgebeeld op de postzegels van 70, 80 en 90 cent welke
werden uitgegeven ter ere van de Internationale Postzegel Tentoonstelling
in Den Haag in 1994

D. Vorige eeuw werden er 10 postzegels uitgegeven met hoogtepunten uit de 20e
eeuw ! Noem deze 10 hoogtepunten in willekeurige volgorde.

antwoord:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

antwoord:

antwoord:

antwoord:



Verzameluhh

Categorie: 3 teamnummer
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antwoord:

Vervolg vraag 7:

antwoord:

E. Er zijn vele varianten van (post)zegels. Hieronder een bijzondere verzameling
van zegels. Welke waarde heeft de ontbrekende zegel?

8. Van ruilen komt huilen of toch niet?
Bij ieder team zit in de tas een zakje met daarin 5 mini-pionnen in 5 verschillende
kleuren, maar wat heb je nu aan 5 verschillende kleuren?
Ga op pad, bezoek de andere teams en ruil net zo lang totdat je op het eind van de
avond 5 dezelfde kleuren hebt verzameld en stop ze terug in het zakje.
Lever dit zakje in samen met het quiz-boekje.
Let op, er zijn MOGELIJK meer dan 5 kleuren in het spel dus zo eenvoudig is het niet !

9. Er zijn veel vervoegingen van het werkwoord verzamelen.
Hieronder zie je een lijst van 5 vervoegingen. Benoem de vervoegingsvorm.

A. Ik zou verzameld hebben  =

B. Verzamel                              =

C. Ik zal verzamelen                =

D. Ik verzamelde                      =

E. Ik heb verzameld                =



10. In de regeringsperiode van Koningin Juliana werden vele munten geslagen zo ook de
één-cent munten. Veel mensen verzamelden alle jaargangen in de hoop dat ze veel
waard zouden worden. Vandaag de dag is iedere Juliana-cent ongeveer € 0,50 waard.
Dus even checken thuis of er nog ergens wat in een la ligt?

A. Hoeveel muntjes van één cent werden er geslagen in deze periode?

B. In welk(e) jaar / jaren van deze regeringsperiode werden er geen één cent muntjes
uitgegeven?

C. Iedere munt heeft zijn eigen signatuur middels een teken.
Welke signaturen vind je op de één-cent munten van Koningin Juliana in het jaar:

jaar 1951:

jaar 1969:

jaar 1980:

D. Hiernaast staan 2 signaturen die weliswaar niets te maken hebben met de regeer-
periode van Juliana. In welk jaar werden de munten voorzien van deze tekens?

E. Al jaren worden munten uitgegeven in verband met bijzondere gebeurtenissen
welke ooit hebben plaatsgevonden.
Noem de naam van de munt welke werd uitgegeven ter ere van:

1. Een veldslag welke 201 jaar geleden heeft plaatsgevonden?

2. De verschijning van een letterkundig werk, 156 jaar geleden?

F. Wie was de ontwerper van de eerste drie munten welke werden geslagen in de
serie Nederlands (Wereld)erfgoed?

Verzameluhh

Categorie: 3 teamnummer
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antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

a.

b.

antwoord:

antwoord:

antwoord:

A.

B.



1. Deze schone helmondse vrouw deed in 2008 een poging om Koningin van Nederland
te worden.
Wat is haar naam ?

2. Vorstelijke weetjes ….. 
A. Waar is prins Constantijn allergisch voor?

B. Welke publieke omroep-coryfee mocht ooit op Prinsjesdag naast de Gouden Koets
lopen?

C. Welke prinses heeft zich ooit door een duister figuur in de boot laten nemen?

D. Waar kocht oud-koningin Wilhelmina haar eerste fiets?

E. Hoe heette de kroeg waar oud-koningin Beatrix medio jaren zestig belandde tijdens
een avondje stappen met een ge-uniformeerde?

Oranje boven

Categorie: 4 teamnummer
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antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:



3. Tijdens de 2e wereldoorlog maakte men onderstaande prenten welke werden
gebundeld in een boekwerk met een oplage van 2500 stuks. Het eerste exemplaar
werd overhandigd aan Koningin Wilhelmina in 1948.
Iedere prent verwijst naar een couplet van ons oude volkslied.
Noem het betreffende coupletnummer bij de afbeelding.

4. A. Wie was de overgrootvader aan moederszijde van Koning Willem I
der Nederlanden?

B. Hoe heette de vader van de zoon van de dochter van Koning Willem I?

C. Eén van de peetouders ontbrak tijdens de doopceremonie van Willem-Alexander en
liet zich vertegenwoordiger door haar grootmoeder. Hoe heette deze grootmoeder?

D. Wie was de natuurlijke vader van Wilhelmina?

E. Wat hebben Lieke, Pien, en Annemijn met elkaar gemeen?

Oranje boven

Categorie: 4 teamnummer
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A. B. C. D. E.

antwoord:

a.

b.

c.

d.

e.

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:



Oranje boven

Categorie: 4 teamnummer
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5. Ontlasting wordt door velen als een onsmakelijk onderwerp beschouwd.
Deze categorie heet “Oranje-boven”, toch gaan het nu even hebben over
“Oranje-beneden”.

A. Welke onverteerbare vetten in voedsel zorgen voor een oranje-kleurige
ontlasting?

B. Waaruit bestaan deze onverteerbare vetten?

C. Hoe noemt men het feit dat je darmen niets met deze vetten kunnen?

D. Vaak wordt deze besmetting veroorzaakt door het eten van vis!
In welk land mag daarom geen botervis meer worden verkocht?

E. Welke vis hoort niet in dit rijtje thuis?
Pholis Gunnelllus, Centrolophus Niger, Pangasianadon Hypophthalmus,
Tasmanian Ruffe en Lepidocybium Flavobrunneum.

6. Van welke kledingontwerper droeg Koningin Maxima een jurk bij de inhuldiging
van koning Felipe VI van Spanje op 19 juni 2014?

7. Tsjonge, jonge wat was het koud tijdens Koningsdag afgelopen jaar.
Buiten was bijna alles afgelast helaas, binnen bij ’t Aambeeld gingen nog wel
enkele activiteiten door. Zo speelde er ook een band.
Hoe heette deze band?
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8. Helaas presteert “ons Oranje” de laatste tijd wat minder dan we allemaal
gehoopt hadden. Dit jaar ontbraken wij zelfs op het EK in Frankrijk.
Nevenstaande cartoon is van enkele jaren geleden ……
Wat is de volledige originele tekst in de tekstballon?

9. Deze zomer waren de Olympische spelen in Rio de Janeiro.
Nederland was goed vertegenwoordigd en verschillende dames-teams deden het
verrassend goed. Hieronder staan twee ruststanden van twee Oranje-wedstrijden.
Naar welke wedstrijden zijn we hier op zoek? Noem de tegenstander!

A. De ruststand was 18-17 in het voordeel van Oranje!

B. Bij deze wedstrijd was de ruststand 13-17 in het nadeel van Oranje

10. Oranje – Rio weetjes …..
A. Welk Oranje-teams plaatsten zich dit jaar voor de eerste keer voor de

Olympische spelen?

B. Welke Oranje-coach was er graag bij geweest dit jaar maar overleed ruim
een maand voor aanvang van deze Olympische spelen?

C. Welke 2 zwemmers waren ten tijde van Rio een setje?

D. Welke sport werd dit jaar pas voor de 3e keer beoefend tijdens de Olympische spelen?

E. Uit welke verschillende landen kwamen de deelnemers dat als zelfstandig team voor
de eerste keer deelnam aan de Olympische spelen? Noem ze allemaal.

Oranje boven
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1. Op 28 april 2016 was er in Rotterdam een enorme drugsvangst van ruim 3000 kilo
met een enorme straatwaarde. Er zaten er 5 verschillende soorten poeder tussen.
De Krejaklup heeft een aantal zakjes kunnen onderscheppen.
Wat zit er volgens jullie in de zakjes 1 t/m 5?

2. Veel mensen vertonen gelijkenissen met dieren of andersom.
Zo lijken ook onderstaande beroemdheden op één van de afgebeelde dieren.
Zet het juiste nummer bij de juiste foto.
1. Miley Cyrus  2.Nicki Minaj  3. Ron Perlman  4.Tilda Swinton  5. David Duchovny

3. Seks, drugs, liefdesverdriet en andere amoureuze zaken zijn kenmerken van de Rock
& Rolll. Een harde wereld. Toch heeft muziek ook haar zachte kanten die vaak worden
bezongen middels liedjes over gebroken harten en of de natuur.
Nummers met dieren in de hoofdrol komen echter weinig voor. Noem de uitvoerende
artiesten uit de vorige eeuw die onderstaande dieren bezongen hebben en daarmee
een top-40 notering hebben behaald.

A. De kat                :

B. Een wit konijn   :

C. Een tijger           :

D. Een haan           :

E. een rat               :

Sex, drugs en rock & roll

Categorie: 5 teamnummer

stiphout wiekent quiz • 10 december 2016 > 26

antwoord:

antwoord:

a.

b.

c.

d.

e.

antwoord: antwoord: antwoord: antwoord: antwoord:



Sex, drugs en rock & roll

Categorie: 5 teamnummer

stiphout wiekent quiz • 10 december 2016 > 27

antwoord:

a.

b.

c.

d.

e.

A. B. C. D.

antwoord:

a.

b.

c.

d.

e.

antwoord:

a.

b.

4. Hieronder zie je 10 foto’s van meer of minder bekende VIP’s. Noem de namen van de
afgebeelde personen en zet de juiste combinaties bij elkaar. Uiteraard verklappen wij
niet wat hun connectie is.

5. Vele nederlandse artiesten hadden wereldhits en scoorden hoge noteringen in de
hitlijsten. Welke twee Nederlandse artiesten of groepen hebben meer dan 10 weken
achter elkaar op nummer 1 gestaan in Duitsland?

6. Hieronder staan 4 foto’s van bekende artiesten die allemaal iets gemeen
hebben. Wat zijn de namen en wat hebben zij gemeen (vraag 6e)?



Sex, drugs en rock & roll

Categorie: 5 teamnummer

7. Heroïne is misschien wel één van de meest bekende en bezongen drugs.
Schande sprak men toen de band Doe Maar hier openlijk over zong. Eind jaren
60 werd er ook al een lied grotendeels geinspireerd op deze drug en op een
achtergrond-zangeres.

A. Wie was de uitvoerende artiest / band?

B. Wat was de titel van deze nummer-1 hit?

C. Hoe heette deze achtergrond-zangeres?

D. Hoeveelste nr-1 hit was dit voor de uitvoerende band / artiest?

E. Wanneer werd dit liedje daadwerkelijk uitgebracht?

8. Ook Stiphout kende en kent drugspanden!
A. Waar staat deze woning ?

B. Wanneer was de politie-inval?

C. Wanneer werd dit pand gesloten?
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D. Hoeveel hennepplanten werden er aangetroffen? Noem het exacte aantal!

E. Uit welk dorp kwam de gearresteerde vrouw?

9. In Nederland, bekend om het vrije denken, is de Playboy niet meer weg te denken.
Een blad met interviews met bekende personen, politieke of culturele analyses maar
natuurlijk ook de blootreportages. Hieronder zie je 5 verschillende (jeugd)foto’s van
bekende nederlandse dames. Noem de namen EN het jaar waarin zij in het blad
verschenen.

10. Drugs is een verzamelnaam voor genees- en genotsmiddelen die een meer of minder
drogerende werking hebben en tot verslaving kunnen leiden. Hieronder diverse
vragen m.b.t. deze middelen.

A. Hier zie je twee structuurformule van een drug.
Welke drugs zoeken wij hier?

Sex, drugs en rock & roll
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B. Deze drug wordt vaak intramusculair gespoten, de werking is dan milder en gradueler
dan bij intraveneuze toediening. Bij een intraveneuze injectie is de gebruiker vaak al in
een “ bijna-dood” ervaring voordat hij de naald kan verwijderen.
Welke drug zoeken wij hier?

C. Hieronder staan 2 molecuulformules van drugs, welke zoeken we?

1.  C11H15NO2    =

2.  C12H16N2       =

D. Smeltpunt -79 °C, Kookpunt 246 °C, Vlampunt 101 °C en zelfontbrandingstemperatuur
244 °C. Welke dagelijks veel gebruikte drug zoeken wij hier?

E. Welke drug wordt tevens gebruikt als windscherm en erfafscheiding en is vanwege zijn
wortelstructuur goed tegen bodemerosie?

F. Welke drug was jarenlang verkrijgbaar als voedingssupplement en werd veelvuldig
misbruikt door body-builders?

G. Welke bekende of minder bekende farmacoloog met een biomedische opleiding
staat hiernaast afgebeeld?

H. Welke genotsplant staat hier afgebeeld?



1. Wie is de hiernaast afgebeelde persoon en waarmee is hij veelvuldig
wereldkampioen geworden ?

2. Welke 82-jarige grand-dame kwam in 2016 in een nieuwe verschijningsvorm?

3. Het jaar 2016 is volgens de chinese astrologie “het jaar van de Aap”.
Er zijn vele apensoorten. Welke 5 apen staan hieronder afgebeeld?

4. Nederlandse ingenieurs hebben 6 jaar lang getekend en stonden mede aan de wieg
van dit in 2016 gerealiseerde mega-project.
Zestien stuks van staal, ieder 10 meter dik, 30 meter hoog, 50 meter lang. Realisatie
heeft 9 jaar geduurd. Totaal gewicht gelijk aan 90.000 personenauto’s. Totale kosten
38 miljoen. Welk project zoeken we hier?

Wat gebeurde er in 2016?

Categorie: 6 teamnummer
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Wat gebeurde er in 2016?

Categorie: 6 teamnummer

5. Welke kleine man, Mr. Universe, en ook één van werelds grootste bodybuilders
overleed in 2016 waarmee, volgens een minister, een historisch tijdperk ten
einde kwam?

6. Op 8 juli 2016 werd de spaanse stierenvechter Victor Barrio tijdens een festival
gedood door de stier Lorenzo. Hoewel het laatste dodelijke ongeval eind vorige
eeuw heeft plaatsgevonden zijn uiteraard velen Victor Barrio voorgegaan en
overleden tijdens of als gevolg van het stierenvechten in de arena.
Hieronder enkele vragen m.b.t. het bekritiseerde stierenvechten.

A. Welke matador wiens laatste woorden waren “Dokter ik zie niks” liet het leven
op 30-jarige leeftijd in de arena van Linares?

B. De stier Rumbon verwondde in 1850 de matador dusdanig dat hij later aan zijn
verwondingen overleed. Wie was deze matador?

C. Hoe heet de onbloedige strijd in verschillende varianten waarbij jongemannen
proberen de stieren te overmeesteren?

D. In welke film wordt een vrouwelijke stierenvechter geportretteerd?

E. Wie is de hier afgebeelde torero?

7. In Stiphout gaat men in 2017 eindelijk beginnen aan de herinrichting van de
Dorpsstraat en worden er o.a. een middenstrook en ook enkele terrassen
gerealiseerd. Dit had gevolgen voor de parkeerplaatsen recht voor de winkels
en restaurants! We vragen niet hoeveel parkeerplaatsen er uiteindelijk zijn
overgebleven of gerealiseerd maar wel hoeveel parkeervakken lagen tot voor
kort recht voor de winkels van “eetwinkel Ria” t/m “New Garden”?
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8. Medio 2016 waren onderstaande reclame/filmpjes met regelmaat op de TV te
aanschouwen. Noem de namen van bedrijven die hier reclame maken.

9. De hit van 2016 is ongetwijfeld Pokemon Go wat langzaamaan een plaag is geworden
over de hele wereld. Op de gekste plekken duiken enthousiaste Pokemon-jagers op
die met hun smartphone zoeken naar virtuele beestjes.
Ook in Stiphout kunnen jullie uiteraard op jacht en dus hebben wij Pikachu zichtbaar
gemaakt ergens in een etalage bij één van onze sponsoren van deze quiz. Waar staat
Pikachu in de etalage?

10. In 2016, dit jaar dus,  werden er in Helmond maar liefst twee nieuwe wereldrecords
gevestigd.
Met welke verschil werden beide oude wereldrecords verbroken / overtroffen ?
Afronden op hele aantallen, bedragen.

Wat gebeurde er in 2016?
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Vruuger

Categorie: 7 teamnummer

1. In de loop van de jaren zijn er veel producten uit de winkels verdwenen om
vervolgens enkele jaren later weer terug te keren. Zo ook dus met onderstaande
producten. Welke zoeken wij hier?
Uit de handel / herintroductie

A. 2003  /   2014 =
B. 2000  /   2011 =
C. 1992  /   2010 en 2014 =
D. 2004  /   2015 =
E. 1973  /   2015 =

2. Ook in Helmond zijn helaas, net als in Stiphout, veel mooie oude panden
(gedeeltelijk) afgebroken. Hieronder staan foto’s van panden op welke locaties
nu nog steeds een horecazaak gevestigd is. Noem de huidige naam van de zaak
op deze locaties.
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3. Deze foto toont het wagenpark van een Stiphouts Taxibedrijf in 1961.
Wie was toen de eigenaar van dit wagenpark?

4. Over wagenpark gesproken ………
A. Op 26 april 1898 werd een begin gemaakt met de registratie van

rijvergunningen. Hoeveel rijvergunningen werden er uitgegeven tot 1906?

B. Waar staat de letter L voor op het nummerbewijs?

C. Welke Helmonder kreeg in 1906 een gekentekende auto op zijn naam?

D. Wie zat er hier in 1936 achter het stuur van
deze auto?

E. Heer Wittenberg was reeds in 1938 lid van
de ANWB. Wat was zijn wegenwachtnummer?

5. Op deze plek van “vruuger” in Stiphout is nu nog steeds een bedrijf gevestigd
Het pand is uiteraard wel vervangen door nieuwbouw.
Welke bedrijf bedoelen we hier?

Vruuger
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stiphout wiekent quiz • 10 december 2016 > 35

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:



6. Eind jaren zestig werd Stiphout opgeslokt door Helmond.
Dit stootte vele mensen tegen de borst en dus werd er hevig verzet gevoerd tegen de
annexatie. Welk cafe was de brandhaard van dit Stiphouts verzet en door wie werd
dit cafe toendertijd gerund?

7. Wat is de meisjesnaam van deze vrouw, geboren in Stiphout in 1857, die getrouwd
was met een gemeenteontvanger in Schijndel?

8. Woonwagenbewoners bezetten midden jaren 70 een hoeve aan de Gerwenseweg.
Dit was de aanzet voor vele discussies over het woonwagenprobleem.
Wat was de naam van deze hoeve?

Vruuger
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9. Deze man staat in de Dorpsstraat in Stiphout met een bord in zijn handen.
Het lijkt wel of hij staat te liften! We hebben natuurlijk een gedeelte van zijn tekst
weggehaald. Maak de zin af die op zijn bord staat!

10. Vruuger….. hoe vaak wordt dat woord niet gebruikt wanneer men gezellig bij elkaar zit
onder het genot van een hapje en vooral een drankje.
Zoals bekend komen ook de leden van de Krejaklup Stippent regelmatig bij elkaar in
hun Kluphois en worden er, ook gezien hun leeftijd, steeds vaker verhalen van vroeger
verteld. Wij vroegen ons af of de leden van de Krejaklup herkend zouden worden wan-
neer wij hier 5 foto’s zouden plaatsen van “vruuger” toen ook wij nog een baby waren.
Weten jullie wie, wie is?

Vruuger
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De kou in
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1. Meestal mankeert er wat aan je als je hier bent aanbelandt!
A. Hoeveel bruine tegels, zoals op de foto zichtbaar, zijn er op deze buitengevel

verwerkt?

B. Hoeveel glazen bouwstenen zijn er verwerkt in deze buitengevel?

2. Ook in Stiphout lopen vele viervoeters. Sommige viervoeters doen hun behoefte
niet altijd op de juiste plek. Wanneer de baasjes dit netjes opruimen is er
natuurlijk niets aan de hand, echter niet alle baasjes hebben een poepzak bij
zich. Daarom staan er ook in Stiphout meerdere groene poepzakhouders zodat
er minder overlast ontstaat.
Waar staan onderstaande poepzakhouders?

3. In Stiphout heb je meerdere goede autobedrijven zoals Cooymans, Bekkers –
van den Elsen en Autocentrum Stiphout. Allen verkopen zij goede auto’s voor
een betaalbare prijs. Bij ACS staan in de showroom een 10-tal auto’s opgesteld.
Met de kentekens van deze auto’s hebben wij een wiskunde-som uitgewerkt,
waarbij een getal bestaat uit één of meerdere cijfers. Een cijfer is een enkel-
voudig symbool om getallen weer te geven.”
We beginnen geheel links in de showroom.
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“Tel de afzonderlijke cijfers van de eerste auto bij elkaar op en vermenigvuldig dit getal
met het eerste cijfer van de 2e auto. Tel vervolgens de resterende cijfers van de
tweede auto bij elkaar en breng dit weer in mindering op het saldo tot nu toe.
Dit saldo nemen we mee naar auto 3 en delen dit getal door het tweede cijfer van
deze derde auto. Vervolgens tellen we de resterende cijfers van deze auto hier weer
bij op en trekken het eerste of enigste getal van auto 4 hier weer vanaf. We gaan naar
auto vijf en tellen de som van de cijfers van deze auto op bij het getal wat we tot nu
toe hadden. Vervolgens delen we dit getal door het derde cijfer van dezelfde auto.
Vervolgens trekken we ieder cijfer afzonderlijk, van deze auto, hier weer van af. Door
naar auto zes. Het getal tot nu vermenigvuldigen wij met het eerste cijfer, delen het
door het 2e cijfer en tellen het derde cijfer er weer bij op.
Alles nog op een rijtje??

Auto 7; Het getal tot nu toe tellen we op bij het eerste of enigste getal wat op deze
auto staat en delen het vervolgens door hetzelfde getal.
Door naar auto acht waarbij we de afzonderlijke cijfers wederom optellen bij het getal
tot nu toe. Vervolgens delen we dit getal door het laatste cijfer van auto 8.
Nog twee te gaan…. Het getal tot nu toe nemen we mee naar auto 9 en delen dit door
het volledige eerste of enigste getal van deze auto. Tenslotte gaan we naar de laatste
auto, auto 10.
Pak het getal tot nu toe en tel daarbij alle afzonderlijke cijfers van alle auto’s daarbij
op. Dit getal delen we door de het getal wat gelijk staat aan het aantal keren dat de
SWQ nu wordt georganiseerd.
Wij zijn heel benieuwd naar jullie uitslag !

4. Ook in Stiphout wordt momenteel flink gebouwd. Meerdere reeds jarenlang braak-
liggende terreinen worden volgebouwd of oude leegstaande panden worden
afgebroken en maken plaats voor nieuwbouw.
Zo ook dit nieuwbouwproject. We vragen echter niet waar dit project momenteel
wordt of onlangs werd gerealiseerd maar welke naam staat er op de gevel van het
pand ACHTER deze nieuwbouw? Diegene die goed heeft rondgekeken in 2016 of
deze bouw goed gevolgd heeft zou het zich nog kunnen herinneren.

De kou in
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5. Het is nu weliswaar bijna winter en misschien is het buiten wel steenkoud.
Toch hebben wij afgelopen zomer meerdere mooie warme dagen gehad waarbij
menige sponsor zijn luifel/ zonwering uit had hangen.
Vrijwel iedere ondernemer heeft zo zijn eigen, onderscheidende kleur.
Hieronder zie je 5 foto’s van een gedeelte van de uithangende luifels in Stiphout
gemaakt in de zomermaanden. Noem de naam van de zaak.

6. Naast de voegdikte en de kleur van de voeg is ook het metselverband bepalend voor
het uiteindelijke totaalbeeld van het bouwwerk. Ook in Stiphout staan mooie
bouwwerken, gebouwd in diverse metselverbanden. Het zou te eenvoudig zijn
geweest om hier enkele metselverbanden af te beelden, vandaar dat we gekozen
hebben voor aanduidingen op specifieke huizen in Stiphout. De vraag is nu dus niet
waar staan deze huizen maar de vraag is; welke metselverband is gebruikt bij
de bouw van dit huis?

De kou in
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De kou in
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7. Hieronder zijn 5 locaties in Stiphout weergegeven middels coördinaten in
graden en decimale minuten.
(Be)zoek de locaties en beantwoord de bijbehorende vraag.

A. N 51 29 050 E 005 36 944
Hoe heet het huis op deze locatie?

B. N 51 29 138 E 005 37 128
Schuin tegenover deze locatie staat een electriciteitshuisje.
Welk nummer staat op de linkse deur?

C. N 51 29 012 E 005 37 462
Hoeveel verschillende mensen staan hier boven door de ramen naar buiten
en naar elkaar te kijken?

D. N 51 28 901 E 005 37 360
Voor dit prachtige huis staat een mooie poort. Hoeveel (scherpe) punten
zitten er op deze poort?

E. N 51 49 086 E 005 60 549
Tot voor kort stond hier een bouwval welke ondertussen is gesloopt.
Hoe groot is het perceel wat nu hier te koop staat?
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8. Hiernaast staat een foto waarop lantaarns
zichtbaar zijn welke erg veel gelijkenis tonen
met de lantaarns zoals die hangen bij
Cafe-zaal ’t Aambeeld. Uiteraard is deze foto
daar niet gemaakt.
De vraag is echter waar wel en hoeveel (vrijwel
identieke) lantaarns hangen op deze lokatie.
Noem het adres en het aantal lantaarns.

9. Stiphout heeft zijn eigen “Hunnebed” vrijwel
midden in het dorp De vraag is dan ook uit
hoeveel bruine (zandkleurige) zwerfkeien be-
staat deze “Hunnebed”

10. Genoeg buiten in de kou rondgelopen dus tot slot even wat anders ….
Onderstaande vragen zijn van een totaal andere aard maar hebben wel degelijk te
maken met “kou”.

A. 1. Hoe hoog kan men maximaal de “kou” in en
2. Wat draagt deze “kou” het hele jaar door?

B. Enkele jaren geleden heeft men op een dag ergens in de wereld de temperatuur
gemeten wat tot nu toe geldt als de koudste dag ooit. Hoe koud was het toen?

C. Welke Kou- …. zoeken we hier en telt 40663 inwoners?
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10. vervolg
D. In de jaren 1902 t/m 2012 is er maar liefst 33 keer een periode geweest waarbij

minimaal 5 dagen aaneengesloten de temperatuur niet boven het vriespunt is
uitgekomen en waarbij minimaal 3 dagen de minimumtemperatuur lager was
dan -10 graden.
1. Hoe noemt men dit verschijnsel?

2. In welke jaar duurde dit verschijnsel van extreme kou(de) het langst?

3. Wat is het gemiddelde van alle laagst gemeten temperaturen tijdens deze
hele periode 1902 t/m 2012?

4. Hoe koud was het in Gemert tijdens de op twee na ergste periode
van kou(de), zoals in de tekst hierboven omschreven?

E. Wat is het ISBN-nummer van het boek bestaande uit meerdere romans geschreven
door een belgische schrijver waarbij de titel van dit boek bestaat uit drie woorden
en waarbij  “Kou” één van de drie woorden is.

F. In dit kinder-prentenboek zit Kikker, die het erg koud heeft, in een ochtendjas bij de
houtkachel. Welke kleur heeft deze ochtendjas?
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Stiphout in vogelvlucht

Categorie: 9 teamnummer

1. Op 24 juli 2016 werd er op initiatief van o.a. Ingrid Verbakel van Café de Sport
weer eens een heuse Stippentse braderie georganiseerd. Deze braderie werd
voor het laatst vorige eeuw georganiseerd door het Gilde St.Antonius.

A. Wanneer organiseerde het Gilde deze markt voor het eerst?

B. Op deze markt op 24 juli j.l. stond ook een spel waarbij een bal moest worden
gegooid waarmee een persoon, mits raak, in het water viel. Welke vier
verenigingen waren uitverkoren om op deze stoel plaats te nemen?

2. Vorig jaar hadden wij natuurlijk een geweldige geheime opdracht waar veel
deelnemers aan de quiz op zondag toch nog even een kijkje zijn gaan nemen
om zelf te ervaren welke (doods)angsten hun teamgenoot heeft moeten
doorstaan. Het leek ons daarom een leuk idee om toch weer een paar vragen
te stellen over Ut Vervloekte Hois van 2015.

A. Hoeveel witte doodskisten stonden er in de betreffende dodenkamer?
B. Hoeveel “hoofden” waren er aanwezig in de dokterspraktijk?
C. Hoeveel monniken waren er in ‘Ut Vervloekte Hois’ aanwezig?
D. Voor hoeveel personen was de eetkamertafel gedekt?
E. Hoeveel maskers bewogen er daadwerkelijk op de overloop?
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3. Plannen zijn er al lang in Stiphout, zo ook een verbindingsweg tussen de Dorpsstraat
en de Wevestraat. De straat is er nog niet echter de naam is wel al bekend. Wat is de
mogelijk toekomstige naam van deze mogelijke nieuwe straat?

4. Meerdere inwoners van Stiphout hebben een tweede huis in het buitenland.
Hieronder zie je 2 foto’s van mooie huizen die uiteraard ook te huur zijn voor een
geweldige vakantie.
Wat zijn de namen van deze vakantiehuizen?

5. Op 5 mei van dit jaar had éénieder de gelegenheid om de Ouwe Toren eens van
binnen te bekijken en zelfs te beklimmen. Uiteraard heeft één van de Krejaklup-leden
dat ook gedaan. Om boven te geraken moesten vele ladders, zoals hier afgebeeld,
beklommen worden. Hoeveel van deze ladders moesten overwonnen worden
alvorens men boven in de toren was?
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6. Twee van de drie onderstaande foto’s hebben op enige wijze een geringe band met
onze mooie Stiphout!
Wie hoort er volgens jou niet in dit rijtje?

7. In 1993 werd ook de “Ronde van het …. “ gereden, een wielertocht van 100, 150 of
200 km. Er waren 2 vertrekpunten. Eén daarvan was Cafe Wilhelmina in Eindhoven.
Waar was het andere vertrekpunt?

8. Hieronder staat een foto van nog steeds aanwezige Shell-pompen in Stiphout.
In welke straat staan deze pompen?

Stiphout in vogelvlucht

Categorie: 9 teamnummer

stiphout wiekent quiz • 10 december 2016 > 46

A. B. C.

antwoord:

antwoord:

antwoord:



9. Stiphout telde op 1 januari 2016 exact 5214 inwoners wat inhoud dat het aantal
inwoners in ons dorp terugloopt. Op 1 januari 2010 had Stiphout namelijk nog 5469
inwoners. Mogelijk komt hier op korte termijn verandering in omdat er nu toch weer
wat nieuwe huizen en wijkjes gebouwd worden. Ook zijn er meerdere straten,
weggetjes of zandpaden in en met name ROND Stiphout waar geen huizen staan en
dus geen permanente bewoning is.
Wij telden maar liefst 20 van deze wegen of weggetjes. We zullen het iets eenvoudiger
maken ....
Noem 10 straten, wegen, weggetjes zandpaden in en rond Stiphout waar geen
bewoning is. Er kan dus wel een bedrijf gevestigd zijn.

10. Een molen hebben we niet meer in Stiphout, maar wel een heuse molenaar.
Ooit stonden er in Nederland 10.000 molens. Daarvan zijn er ongeveer 1.100 over en
die werken bijna allemaal nog. In één daarvan werkt een Fries die al 42 jaar in Stiphout
woont. Wat is zijn naam?
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1. Wie speelt het niet of heeft het niet gespeeld…. Candy Crush Saga!
Hieronder zie je 5 levels tussen 1 en 500. Zoek het juiste level bij de afbeelding. Let
hierbij niet op het kleurenpallet maar op de lay-out van het spel. In ieder 100-tal zit
één spelletje.

2. Welke nederlandse voetballer werd ook wel ‘De Beatle’ genoemd en bij welke
nederlandse club beëindigde hij zijn actieve carriére?

3. Wat hebben ISPS Handa Wales Open, KLM Open, Lyoness Open en Iskandar Johor
Open met elkaar gemeen?

Sport en Spellekes
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4. Balletje, balletje….. . Je kunt op verschillende manieren sport bedrijven.
Eén van meest favoriete sporten zijn toch wel de “balsporten”.
Hieronder zie je 5 verschillende ballen. Welke bijbehorende SPORTEN zoeken
we hier? Let op instinkers ……

5. Op deze foto staat een oud-olympisch
kampioene die tegenwoordig talenten begeleid
in allerlei takken van de sport.

A. Wie is deze oud-olympische kampioene?

B. Waar werd deze foto gemaakt?

C. Wie zijn de 3 talenten op deze foto?

6. De meest uiteenlopende sporten hebben hun weg gevonden naar de talloze arena’s.
Veel bijzondere, gekke en zelfs vergeten sporten waren ooit olympisch. Hieronder zie
je 2 voorbeelden van vreemde sporten. Noem de namen van deze sporten.
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7. Er worden vele verschillende sporten gespeeld over heel de wereld.
Bijna alle sporten staan onder leiding van een scheidsrechter.
Hieronder zie je 5 x 3 afbeeldingen van scheidsrechtersignalen.
Zoek de juiste sport bij de afgebeelde signalen.

8. Er zijn in de wereld diverse sporten die maar in 1 of enkele landen worden gespeeld.
Hieronder zie je twee speelvelden, veld 1 en veld 2 van onbekende sporten.
Voor beide velden volgen hieronder 5 vragen.
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8. A. In welk land beoefent men
een sport op veld 1?

B. Veld 2?

C. Met hoeveel spelers van één team
sta je op veld 1?

D. Veld 2?

E. Hoeveel punten kun je maximaal
in één keer scoren op veld 1 ?

F. Veld 2?

G. Hoe noemt men de sport die
gespeeld wordt op veld 1?

H. Veld 2?

I. Wanneer werd deze sport
“uitgevonden”, veld 1?

J. Veld 2?

9. S.V. Stiphout Vooruit komt dit jaar uit in de 4e klasse G van de KNVB. Voorheen hebben
zij ook in de 3e klasse gespeeld maar ook in de 1e en 2e klasse onderafdeling, welke
nu niet meer bestaan. Hieronder vind je 10 logo’s van voetbalverenigingen waar
Stiphout Vooruit ooit tegen gespeeld heeft. Welke 10 verenigingen zoeken wij hier?
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10. Wederom Olympische spelen 2016, alleen nu in de categorie sport!
Tijdens de Spelen dit jaar werden weer veel gouden, zilveren en bronzen medailles
uitgedeeld. Wij gaan even jullie kennis testen.

Je krijgt van ons de tijd van de winnaar van het goud. De overige gegevens mag jij
invullen, zijnde “Sportonderdeel” en naam van de winnaar.

Voorbeeld:
Uren    minuten   seconden    Sport Onderdeel               Naam winnaar
0           01              34,17            Slalom                                 Denis Chanut

Nu jij;

A. 00         00              21,78

B. 06         10              05,00

C. 01         56              32,10

D. 03         40              58,00

E. 00         01              53,36

F. 00         37              24,82

G. 00         00              47,73

H. 00         00              34,09

I. 01         45              01,00

J. 02         08              44,00

Sport en Spellekes
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1. Vele onbekende maar ook bekende mensen ‘versieren’ hun lichaam met tatoeages.
Het lijkt erop dat je er niet meer bij hoort als je geen tattoo hebt, de één nog groter en
kleurrijker dan de andere.
Wie hoort bij onderstaande tattoos?

2. Even de “geest” aan het werk zetten. Zet gehele getallen in de 10 open vakjes zo, dat
de som van elk drietal naast elkaar staande getallen samen 17 is. We hebben er alvast
twee voor je ingevuld!

…..….. /  5  /…..….. /…..….. /…..….. /…..….. / …..….. / …..….. / …..….. / …..….. /  8  / …..….. /

3. Op onze site zie je onderstaande afbeelding van zwarte vakken doorkruist door grijze
lijnen welke op de snijvlakken zijn voorzien van een witte punt of is het nou een
zwarte punt? Hoeveel witte en hoeveel zwarte punten tel jij?

Lichaam & geest
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4. Het menselijk lichaam bestaat uit vele, vele organen ieder met zijn eigen gemiddeld
gewicht. Welke organen uit de top 10 komen samen qua gewicht aardig in de buurt
van het gemiddeld gewicht van de lever?
Noem de 5 organen.

5. Wat weet jij van het menselijk lichaam?
A. Wat wordt groter hoe meer men denkt?

B. Waar bevinden zich de eilandjes van Langerhans?

C. In welk lichaamsdeel van de mens bevinden zich de kleinste botjes?

D. Welke cellen hebben nog een doorsnede van nog geen honderste deel
van een millimeter?

E. Wat is de latijnse naam van het langste bot in het menselijk lichaam?

6. Genderdysforie, een gevoel van onbehagen met het geslacht, je niet prettig voelen in
je eigen lichaam, komt in alle tijden, in alle landen en onder alle bevolkingslagen voor.
Vroeger noemde men transgender mensen meestal “travestieten”.
Hieronder enkele vragen betrekking hebbende op transgender mensen.

A. Welke jongensnaam kreeg de actrice uit de film “Zij is mijn broer” mee met zijn
geboorte?

Lichaam & geest
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(vervolg vraag 6)
B. Wat is de volledige naam van de man die daags na zijn veroordeling verklaarde vrouw

te willen zijn?

C. Hoe heet de moeder van de travestiet die dit jaar het muziekspektakel presenteerde
tijdens de Amsterdamse Gay Pride?

D. Noem de (jongens)voornaam van de als jongen geboren beeldschone blondine die
als werelds eerste transgender het schopte tot winnaar bij een modellenwedstrijd.

E. Bij welke populair TV-programma overleefde “deze dame” de eerste auditieronde?

7. Huidaandoeningen zijn erg lastig. Ze jeuken, irriteren of zijn pijnlijk. Tevens bemoei-
lijken ze vaak het contact met anderen. In Nederland kampen meer dan een miljoen
mensen met een huidaandoening. Er zijn veel verschillende huidaandoeningen,
-irritaties of allergieën. Benoem de hieronder afgebeelde huidaandoeningen.
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8. Ongeveer 60 elementen maken, volgens Lars T, een mens tot een mens!
Noem hieronder de 10 belangrijkste elementen waaruit een mens bestaat en druk
deze elementen uit in symbolen met atoomnummers.
Geef verder aan uit hoeveel kilogrammen of grammen (2 decimalen achter de komma)
deze elementen bestaan bij een mens van 97 kg en waarbij de resterende 50
elementen een gewicht hebben van ongeveer 727,5 gram

9. Gebarentaal is een visueel (ogen) en manuele (handen) taal waarin begrippen en
handelingen door middel van gebaren worden weergegeven.
Gebarentaal wordt ook vaak ondersteund door mondbewegingen, die soms
gerelateerd zijn aan woorden van de gesproken taal. Soms is er echter geen relatie
met de gesproken taal. Op onze site staat een filmpje waarin een doof meisje een
zin “vertelt”.
Wij hebben zelf 5 woorden gemarkeerd. “Vertaal” de boodschap. Voor ieder genoemd,
gemarkeerd woord ontvang je twee punten.
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10. Niet ieder lichaam reageert hetzelfde op de werking van medicijnen.
Daarnaast hoeft een geneesmiddel niet alleen een genezende werking (categorie 1) te
hebben maar kunnen ze ook een profylactische werking (categorie 2) hebben, als
diagnosemiddel (categorie 3) dienen of als middel dienen om fysiologische functies bij
de mens te herstellen (categorie 4).

Hieronder zie je vijf afbeeldingen van geneesmiddelen /medicijnen.
Geef voor ieder geneesmiddel / medicijn aan in welke hierboven genoemde
categorieën deze valt middels het noteren van het nummer bij het betreffende
medicijn.
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1. Helmond … Kattenstad
“Ik zie dat u een kat heeft” zegt een klant tegen mevrouw Martens van bloemenwinkel
de Schuur. “Ik vind zijn witte staartje wel heel erg leuk! Hoeveel katten heeft u
eigenlijk? ”Niet zoveel”, antwoord mevrouw Martens. “Mijn buurvrouw heeft er wel
twintig en dat is veel meer dan dat ik er heb.”
“Maar u heeft me nog niet verteld hoeveel katten u heeft !”
“Nou….., laat ik het zo zeggen; als u twee van mijn katten willekeurig zou uitkiezen,
dan is de kans dat ze allebei een witte staart hebben, exact een half.”
“Maar dat zegt mij niet hoeveel katten u heeft” zegt de klant.
“O jawel hoor”, zegt mevrouw Martens, “dat zegt het precies!”
Hoeveel katten heeft mevrouw Martens en hoeveel met en witte staart?

2. Van kruis naar vierkant.
Hiernaast zie je en voorbeeld van een kruis wat eigenlijk bestaat uit 5 vierkanten, één
in het midden en één aan iedere zijkant. Nu vraag ik je om er één vierkant van te
maken door het in stukken te knippen en ze tegen elkaar aan  te leggen. Hiernaast
staat een oplossing met vijf stukken. Kun jij echter ook een oplossing vinden met
4 stukken, die ook nog eens allemaal dezelfde vorm hebben?
Tekenen mag ook ….. (tekeningen toevoegen).

Kom d’r mar op
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3. De Honingraat
In de Bijenhal in de Warande worden
vele bijen gehouden, een leuke en niet
alledaagse hobby. Afgelopen jaar heeft
de Krejaklup deze leuke lokatie bezocht
en kregen toen dit idee…… Plaats
alle getallen van 1 t/m 19 zodanig in de
honingraten, dat de som van iedere
RECHTE rij van drie, vier of vijf honing-
raten in IEDERE richting dezelfde is. Wat
is de som van deze getallen in iedere rij?

4. Ook in Stiphout worden schapen gehouden, zoals je op het filmpje van de SWQ 2015
kunt zien. Schapenboer van Vlerken van de Schootensedreef heeft echter een mega
probleem. Hij heeft zorgvuldig 13 identieke hekken gemaakt om daarvan 6 identieke
hokken te kunnen bouwen voor zijn drachtige schapen. Maar de volgende ochtend als
hij wakker wordt en naar buiten gaat ziet hij dat één of andere aso één van zijn hekken
heeft gestolen. Nu heeft hij dus nog maar 12 hekken om 6 identieke hokken te maken.
Kan dat? Hij moet wel alle twaalf hekken gebruiken.
Teken hieronder de 6 identieke hokken (slechts één tekening toegestaan).

5. Een kwestie van fokken wordt gokken?
Boer Frans gaat naar de jaarlijkse markt in het dorp, waar hij vijf vrienden tegenkomt;
Karel Kat, Harrie Hond, Hennie Hamster, Ferrie Varken en Zoie Zebra.
Zuiver toevallig, hetgeen natuurlijk een voortdurende bron van veel plezier was, is
ieder van hen gespecialiseerd in het fokken van een bepaald dier ; kat, hond, hamster,
varken en zebra. Geen van hen fokt echter een dier waarvan de naam op zijn of haar
achternaam lijkt. “Gefeliciteerd, Karel!,”zegt Frans, “ik hoorde net dat je de derde prijs
hebt gewonnen in de varkensfokcompetitie“. (lees verder op de volgende pagina)
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5. Vervolg vraag 5
“Dat is juist,” aldus Zoie. “En Hennie werd tweede bij de hondenfok!”
“Nee,” zegt Hennie. “Je weet toch dat ik nooit een hond aanraak, ook geen zebra
trouwens.” Frans wendt zich tot de fokker wiens achternaam lijkt op de dieren die
Zoie fokt. “En heb jij nog wat gewonnen?” “Ja, een gouden medaille voor mijn
tophamster!” Aangenomen dat alle uitspraken waar zijn, behalve dan die over de
honden die immers herroepen werd, wie fokt nu eigenlijk wat?

6. Eén van de Krejaklup-leden vierde onlangs zijn verjaardag. Het was een heel leuk
feestje. Wie waren en allemaal?
Nou, er waren een grootvader en een grootmoeder, twee vaders, twee moeders, vier
kinderen, drie kleinkinderen, een broer, twee zussen, twee zoons , twee dochters, één
schoonvader, één schoonmoeder en één schoondochter….. in totaal 23 mensen!
Dat was echter niet het geval, het waren er minder dan dat, veel minder.
Wat is het kleinste aantal mensen wat aanwezig is geweest op dit feestje volgens
bovenstaande omschrijving?

7. Hieronder zie je enkele voorbeelden van vormen die ontstaan door het samenvoegen
van vier dezelfde vormen. Vier vierkanten worden een vierkant is wel het beste
voorbeeld. We maken het niet gemakkelijk.
Knip dus onderstaande sfinx uit, maak 4 copyen en plak ze als één sfinx op het
los bijgeleverde blaadje.
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8. Stoomcursus Helmonds.
Wilt u zich vanaf nu verstaanbaar maken in het Helmonds?
Dan wensen wij u veel succes met het vertalen.

A. Zulks ben ik geenszins van plan 

B. Ligt dat in de lijn der verwachtingen.

C. Ligt dat binnen het kader van uw bevoegdheden?

D. Hiermee zijn geen problemen te verwachten.

E. Dat wordt als bijzonder spijtig ervaren.

9. Natuurlijk hebben wij ook een leuke vraag voor de fijnproevers. Hoewel het aantal
liters per hoofd van de bevolking ieder jaar afneemt, drinken wij nog steeds
gemiddeld 68 liter pils per jaar.
Dit flesje bevat een regionaal speciaal biertje. Welk biertje proef je hier?
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10. Van welke spreekwoorden zijn hieronder de klinkers weggelaten?
A. Dpplvltntvrvndbm

B. Jmtdhdntvrkpnvrdbrgschtns

C. Nhtlnddrblndnsngknng

D. Llwrsnrzngld

Iets moeilijker misschien. Nu hebben we de medeklinkers weggelaten en resteren
enkel de klinkers. We hebben ze nu wel per woord weergegeven.
Uiteraard beseffen wij ons dat deze wel wat moeilijker is, maar toch ….

E. ee eee aa ie i e e ije
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De speciale opdracht

Categorie: 13 teamnummer

Ook dit jaar kent de Stiphout Wiekent Quiz in navolging van
“Ut vervloekte Hois” weer een bijzondere opdracht. Hadden we vorig jaar

twee bonusopdrachten en één geheime opdracht, dit jaar gaan we voor één
bonusopdracht (categorie 14), de geheime opdracht (categorie 15) en

dus deze nieuwe SPECIALE opdracht.
Speciaal ook omdat hier een aparte puntentelling van toepassing is en

ook op deze categorie de joker NIET ingezet kan worden.

Ook bij deze opdracht vertellen we vooraf niet wat we gaan doen.
Wel geven wij jullie een tip, wat jullie er mee doen dat moet je zelf maar weten.

De tip is; Lazer op ...
Stuur op exact het hieronder aangegeven tijdstip, een jeugdig (16+) sportief, atletisch
teamlid, (man/vrouw) het liefst schoeisel met witte zolen naar de volgende locatie:
Pand achter boetiek Sproet, Dorpsstraat 87 en meld je bij de poort

Het teamlid moet alleen komen en er wordt ook maar één teamlid toegelaten tot de
opdracht. Te laat? Dan gaat je beurt voorbij en ontvang je geen punten voor deze
opdracht. Het teamlid dient deze bladzijde uit het Quizboek ingevuld bij zich te
hebben. Zonder deze bladzijde wordt het teamlid niet toegelaten tot de speciale
opdracht. Bij deze opdracht zijn wederom geen hulpmiddelen toegestaan, laat ze
dan ook thuis.

Tijdstip uur

Teamnaam

Teamnummer

Naam teamlid

Paraaf organisatie aanwezigheid
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Vur de extra punten!

BONUScategorie: 14 teamnummer

Uiteraard gaan we ook dit jaar, door middel van een
bonusopdracht weer proberen 50 extra punten te verdienen.
Op deze categorie kan dit jaar in tegenstelling tot voorgaande

jaren, de joker NIET worden ingezet.

De foto!
Het wordt langzaamaan een traditie en wordt nog steeds als bijzonder leuk
ervaren en dus heeft de organisatie besloten om ook dit jaar jullie als
bonus-opdracht weer een foto te laten maken.
Op de site hoor je een tune van een bekende nederlandse film en tevens
televisie-serie. Herken deze tune, zoek op internet en maak vervolgens met jullie
team een vergelijkbare opstelling waarbij zoveel mogelijk (hoofdrol)spelers en
toebehoren te herkennen zijn.

De quizmasters hebben voor zichzelf 4 zaken bepaald welke ze graag terug
willen zien op de foto. Welke? Dat zeggen we natuurlijk niet, maar iedere
persoon, elk voorwerp, onderdeel wat terugkomt op de foto en welke de
organisatie dus vooraf al heeft “aangewezen” levert 10 punten op.
Daarnaast ontvangt de meest originele foto, ter beoordeling van de
quizmasters, nog eens 10 punten extra waardoor de maximale score uit
kan komen op 50 punten.

Verzend deze foto op 10 december 2016 uiterlijk 23.00 uur naar
info@stiphoutwiekentquiz.nl, onder vermelding van je team-NAAM en
team-NUMMER.

Foto’s welke binnenkomen na 23.00 uur tellen niet meer mee in de uitslag

P.S. Photoshoppen is niet toegestaan en deze foto’s worden ook niet beoordeeld.
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Welk team maakt de mooiste en origineelste foto?



Hé pssssst, dè is geheim !!!

BONUScategorie: 15 teamnummer
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Ook dit jaar bevat de Stiphout Wiekent Quiz natuurlijk weer
een geheime opdracht en ook dit jaar vertellen

we vooraf niet wat dat is.
Uiteraard geven we wel weer tip, (voor wat die waard is !)

De tip is; Memories!
Stuur vóór 21.00 uur één lid van je team naar de kleine zaal van Café ’t Aambeeld
Dorpsstraat 38 te Stiphout, ingang zaal ligt aan de Kloosterstraat.
TE LAAT? Dan mag je niet meer meespelen.

Het teamlid dient deze bladzijde uit het Quizboek ingevuld bij zich te hebben.
Zonder deze bladzijde wordt het teamlid niet toegelaten.
Ter plekke ontvangt zij / hij de vragen en of opdrachten voor deze categorie.
Hulpmiddelen, zoals smartphone, schrijfgerei etc. zijn niet toegestaan (laat ze dan
ook thuis). Deelnemers die toch hulpmiddelen gebruiken worden voor deze opdracht
gediskwalificeerd. Mocht je abusievelijk je smartphone toch bij je hebben, lever deze
dan in bij de organisatie.

Op deze categorie kan de joker WEL worden ingezet.

Tijdstip aanvang uur

Teamnaam

Teamnummer

Naam teamlid

Paraaf organisatie aanwezigheid

21.00



Graag willen wij jullie op deze pagina enkele vragen stellen. Met behulp van jullie
antwoorden willen wij proberen de stiphout Wiekent quiz nog verder uit te bouwen
tot een evenement wat niet meer weg te denken is in onze eigen dorp Stiphout.
We hebben dan ook in afwachting van jullie reacties en opmerkingen nog geen
nieuwe datum gepland voor volgend jaar.

1. Uit hoeveel personen bestond dit jaar jullie team?

2. Hoe vaak heeft jullie team al meegedaan met de SWQ?

3. Met hoeveel personen komen jullie waarschijnlijk naar de prijsuitreiking?

4. Als jullie niet of met weinig mensen komen …. wat is dan de reden hiervoor?

5. Denken jullie ook de komende jaren mee te blijven doen?
Waarom of waarom niet?

6. De SWQ laten plaatsvinden eens in de 2 jaar, is dat voor jullie (ook) een optie?
Waarom of waarom niet?

ENQUETE
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7. Wat vinden jullie van het tijdstip; het 2e en 3e weekend van december?

8. Eén week tussen de quiz en de prijsuitreiking is te kort op elkaar?

9. De quiz laten plaatsvinden in een andere maand is misschien ook een optie!
Waar gaat jullie voorkeur naar uit; oktober, november?

10. Wat vinden jullie van de opzet van de SWQ? Wat kan er in jullie ogen nog
verbeterd worden?

Opmerkingen:

ENQUETE
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Bedankt voor jullie medewerking, Krejaklup Stippent



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 17 december 2016!
Op zaterdag 17 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 2016.

Dit alles wordt evenals vorig jaar omlijst door de geweldige muziek van de zeker
niet te hard spelende coverband Dreamcast.
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 17 december 20.00 uur!

De organisatie van de Stiphout Wiekent Quiz
Krejaklup Stippent

Tot slot
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