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Wie had tijdens de prijsuitreiking van de SWQ in 2019 ooit kunnen bedenken dat wij zo’n 
rare tijd tegenmoet zouden gaan. Na ruim 2 jaar van angst, verdriet en ongeloof in 
verband met het Corona-virus is het dan nu toch zover en spelen we vanavond, na een 
afwezigheid van 3 jaar, gelukkig alweer de 7e editie van de Stiphout Wiekent Quiz. 
 
Ook dit jaar hebben zich weer vele teams aangemeld. Wij zijn hier natuurlijk weer erg 
blij mee en willen jullie daar dan ook enorm voor bedanken. Gelukkig zijn we op tijd 
begonnen en dus is het ons weer gelukt om een 120-tal vragen te maken in combinatie 
met diverse andere opdrachten. 
 
ZO, we gaan weer beginnen! Zijn jullie er klaar voor? 
Voor jullie ligt alweer de 7e editie van het vragen- en opdrachtenboek van de Stiphout 
Wiekent Quiz. Als organisatie hebben wij geprobeerd om er weer een mooie, gevarieerde 
en niet te eenvoudige uitdaging van te maken. Een uitdaging met gewone en ongewone 
vragen, binnen- en buitenopdrachten verdeeld over 12 categorieën. Natuurlijk ook 
meerdere bonusopdrachten, een speciale opdracht en uiteraard wederom de Geheime 
Opdracht. Ook dit jaar zijn wij er weer in geslaagd om iets neer te zetten wat nog niet is 
vertoond in Quizland. 
 
Hopelijk hebben jullie vanavond jullie handen weer vol aan de Stiphout Wiekent Quiz 
2022. Daarnaast hopen we dat het vanavond weer gezellig wordt en dat er weer sprake is 
van een gezonde onderlinge rivaliteit en competitie tussen de teams, want dat is nu juist 
de bedoeling van deze quiz. 
 
Tot slot wensen wij alle teams heel veel succes toe met de oplossen en beantwoorden van 
alle vragen en opdrachten. Maar vooral wensen wij jullie een genoeglijke en leerzame 
avond toe en heel veel plezier. 
 
Graag zien wij jullie op 12 november om 20.00 uur op de prijsuitreiking in De Smed. 
We gaan er een mooie editie, gezellige van maken en wij zouden het erg waarderen als 
jullie in grote getalen aanwezig zouden zijn. 
 
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 29 oktober 2022 tussen 23:00 uur en 23:30 uur ingeleverd 
worden in De Smed. 
Quizboekjes die na 23:30 uur worden aangeboden, worden niet meer aangenomen! 

 
Het Quizboekje bestaat uit 79 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 2022 bestaat uit de volgende 16 categorieën: 

1. Stip-Hout 6. De Vier Elementen 11. Sport en Spel 
2. Expeditie Stiphout 7. Blauw Bloed 12. De Afdankertjes 
3. Voetballen.... 8. Kampioenen 13. De Krejatieve Opdracht 
4. Intricaat 9. Beeld en Geluid 14. De Speciale Opdracht 
5. Cijfers en Letters 10. Daar zit een luchtje aan... 15. Geheime Opdracht 

16. Het Perfecte Plaatje 
 

Per categorie zijn er 100 punten te verdienen. Voor de Geheime Opdracht, Speciale Opdracht, Krejatieve 
Opdracht en het Perfecte Plaatje wordt een andere puntentelling gehanteerd.

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

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

van inleveren bepalend. 

 
8. Categorie 14 de Speciale Opdracht en categorie 15 de Geheime Opdracht.  

Ieder team moet voor de Speciale Opdracht één teamlid naar een bepaalde locatie sturen. Voor de 
Geheime Opdracht worden twee personen verwacht van ieder team, één man en één vrouw. 
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 29 oktober 

tussen 18:30 en 23:30 uur, te bereiken onder telefoonnummer 06 - 25 25 88 98 
Dit nummer is nadrukkelijk niet bereikbaar voor hulp bij het beantwoorden van vragen. 

 
13. De uitslag van de Stiphout Wiekent Quiz 2022 wordt bekend gemaakt tijdens een gezellige prijsuitreiking 

op zaterdag 12 november 2022 vanaf 20:00 uur in De Smed. De zaal is open vanaf 19:30 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:

Topsponsor:
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Sponsoren
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Wie had verwacht dat deze categorie enkel zou gaan 
over ons dorp komt bedrogen uit. Deze categorie bevat dit 
jaar ook vragen over (de) stip en over hout. 

Ook kun je middels een andere schrijfwijze verwijzen naar “houden van” ofwel wie 
houdt van wie? Natuurlijk mogen ook vragen over “Stiphoutse zaken “ niet 
ontbreken. Kortom wederom divers. 
 

1. In een vrij grote studentenstad werden tijdens de raadsvergadering van 
28 november 2019 twee raadsleden na 3 jaar vervangen door twee nieuwe 
raadsleden. Noem de namen van deze NIEUWE raadsleden. 

 

 
 

2. Deze bekende gitarist begon zijn muzikale carrière in 1956 op een gitaar 
gemaakt van de houtsoort triplex. Wat is de naam / type van deze gitaar? 

 

 
 

3. Zie jij op de achtergrond de stip op de horizon? 
Wat zijn de namen van deze twee dalmatiërs?

Stip-Hout

Categorie: 1 teamnummer
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antwoord:

1. 

2.

antwoord:

1. 

2.

antwoord:
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4. Op deze foto lijkt het of een bepaald dier zich te pletter heeft gelopen en 
daardoor een onuitwisbare indruk of beter gezegd afdruk heeft achtergelaten 
op dit stuk hout. De vraag is niet welke dier of wat voor hout zoeken we hier 
maar de vraag luidt als volgt: 

 
Een onderzoek door een Universiteit toont aan dat het dierenwelzijn van vele 
dieren, waaronder dit dier dus, ernstig onder druk staat en dat deze dieren niet 
geschikt zijn als productiedier. Daarom moeten zij dus ook van de positieflijst 
gehaald worden. 

 
Wanneer werden de resultaten van dit onderzoek bekend gemaakt? 

 

 
 
 

5. Wie HOUDT of wie hield van wie? 
Tussen deze foto’s staan vijf bekende Nederlanders met hun (ex)partners. 
Zoek de juiste combinaties.

Stip-Hout

Categorie: 1 teamnummer
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antwoord:

a. 

b. 

c.

d. 

e.

antwoord:
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6. 
A Bij de opening van het nieuwe sportpark Molenven van voetbalvereniging Stiphout 

Vooruit was ook Fanfare de Vooruitgang present. Wie was toen de dirigent? 

 
 

B In 1941 werd door het Stiphouts Mannenkoor een feestgids uitgegeven. 
Op welke dagen was het feest dat jaar? 

 
 

C Welke “Van Stiphout” speelde in 1928 in het 2e elftal van SC Helmondia? 

 
 

D Wat is de volledige naam van de keeper van het 3e elftal van HVV in 1949? 

 
 

E Leo van Stiphout was in 
1946 lid van deze club. 

 
Wat is de naam van de club?

Stip-Hout

Categorie: 1 teamnummer
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antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:
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7. 
A Dit Stiphouts gezelschap maakte regelmatig 

een uitstapje. Deze keer bezochten zij een 
waar paleis. Welke paleis werd hier bezocht 
en in welk jaar? 

 
 

B Ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van ………… onthulde onze toenmalige 
burgemeester in Stiphout een naambord en planten de kinderen van de 4e klas een 
waar bos. 
Noem de namen van de 3 kinderen die onze burgermeester hierbij hebben 
geholpen? Enkel alle drie de namen correct wordt goed gerekend. 

 

 
 

C Deze foto stamt uit 1946. 
Wat is de naam van de vereniging? 

 

 
 

D Deze vrouw liep in 1905 over de Stiphoutseweg nadat zij hout had gesprokkeld om 
te kunnen koken. Wat was toentertijd haar leeftijd.

Stip-Hout

Categorie: 1 teamnummer
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antwoord:

antwoord:

antwoord:

1. 

2. 

3.

antwoord:
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7. 
E Michiel Coumans was molenaar van onze 

Stiphoutse Molen waarvan het restant in 
1998 werd afgebroken. 
Er staat een fout in dit bidprentje! 

 
Benoem deze fout middels het juiste 
antwoord! 

 
 

8. Stiphout kende of kent vele missionarissen. 
Hieronder zie je vijf foto’s van (voormalige) 
missionarissen. 
Benoem iedere missionaris en geef aan in 
welk land hij of zij actief is geweest. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

9. Een fotograaf bracht in 1972 een collage uit van vijf foto’s over Stiphout. 
Welke “items” stonden afgebeeld op deze kaart?

Stip-Hout

Categorie: 1 teamnummer
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antwoord:

A. B. C. D. E.

antwoord:

a. 

 

b. 

 

c.

d. 

 

e.

antwoord:

a. 

b. 

c.

d. 

e.
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10. 
A Op deze foto van het St. Antoniusgilde hebben wij 4 cirkels aangebracht. 

Noem de namen van de omcirkelde personen. 

 
 

B Wanneer werd het St. Antonius Gild of Schuttery heropgericht?

Stip-Hout

Categorie: 1 teamnummer
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antwoord:

antwoord:

rood 

groen 

geel 

blauw



29|10|2022

Expeditie Stiphout

Categorie: 2 teamnummer
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Wie kent en kijkt het programma “Expeditie Robinson” nou 
niet? Een programma waarbij vele verschillende opdrachten 
uitgevoerd moeten worden door (on)bekende Nederlanders. 

Dit jaar hebben wij vele diverse opdrachten verwerkt in deze categorie waarbij jullie 
vooral naar buiten zullen moeten gaan, de wijde wereld in, kris-kras door Stiphout 
heen………. ofwel ”Expeditie Stiphout.“ 
 

1. Gelukkig zijn er iedere keer opnieuw genoeg sponsoren die de Stiphout Wiekent 
Quiz een warm hart toedragen, want zonder sponsoren geen SWQ helaas. 
Hieronder staan 5 deurklinken en/of handgrepen van toegangsdeuren van 
sponsoren van de SWQ 2022. Noem de naam van de betreffende sponsor. 
(Let op: het hoeft niet persé een winkel te zijn.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Stiphout kun je op vele manieren in- of uitrijden. 
Hieronder zie je een vijftal borden. Noem de straat waar deze borden staan.

A. B. C. D. E.

antwoord:

a. 

b. 

c.

d. 

e.

A. B. C. D. E.

antwoord:

a. 

b. 

c.

d. 

e.
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Expeditie Stiphout

Categorie: 2 teamnummer
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3. Hieronder zie je 5 foto’s van een item wat je tegenkomt of tegenkwam in ons dorp 
Stiphout. Let goed op de details en benoem de straat of locatie zo nauwkeurig 
mogelijk waar dit item zich bevindt of bevond. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.  Hoeveel op deze gelijkende lantaarns hangen er aan of staan er rondom het 
complex “Kloosterwonen”? 

 
5. Ergens in Stiphout woonde vroeger 

een verzetsstrijder. 
Dit bordje staat in de tuin van 
zijn voormalige woning. 
 
Noem het adres waar deze 
verzetsstrijder woonde in die tijd. 

 
 

6. In Stiphout staan in de Dorpsstraat een viertal van 
deze bakken opgesteld met verschillende afmetingen. 
Tel de omtrekken van de vier bakken bij elkaar op. 
 
Een marge-verschil van 10 cm is toegestaan.

A. B. C. D. E.

antwoord:

a. 

b. 

c.

d. 

e.

antwoord:

antwoord:

antwoord:
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Expeditie Stiphout

Categorie: 2 teamnummer
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7. Hieronder zie je 10 gedetailleerde foto’s van OF de Ouwe Toren OF van de St.Trudo 
kerk. Geef bij iedere foto aan of het de Ouwe Toren of dus de St.Trudo kerk betreft. 
(Let op….. het hoeft niet persé 5 en 5 te zijn!) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Bij Expeditie Robinson moest je een stukje zwemmen en onderweg kwam je vele 

letters van het alfabet tegen. Deze letters moest je onthouden en van de ontbrekende 
letters moest je een woord vormen. De mogelijkheid om dat in Stiphout zwemmend 
te doen die is er helaas niet maar gelukkig hebben wij wel vele sponsoren. 
 
Bij deze “Expeditie Stiphout” check je onze sponsoren. Rijdt, fiets of loop een rondje 
door het dorp, noteer de (achter de ramen) getoonde letters van het alfabet en maak 
van de ontbrekende letters één nieuw woord. Let op: niet alle sponsoren zijn winkels. 
De letters dienen vanaf de straatkant zichtbaar te zijn.

F. G. H. I. J.

A. B. C. D. E.

antwoord:

a. 

b. 

c. 

d. 

e.

f. 

g. 

h. 

i. 

j.

antwoord:
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Expeditie Stiphout

Categorie: 2 teamnummer
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9. Hieronder staan 10 foto’s van elektriciteits-kasten /schakelkasten welke allemaal te 
vinden zijn links en rechts van de Dorpsstraat in Stiphout. 
 
Het kan dus zijn dat ze niet IN de Dorpsstraat staan maar dat ze wel zichtbaar zijn 
VANUIT de Dorpsstraat. De bedoeling is dat je de kasten in de juiste volgorde zet 
van links naar rechts of van rechts naar links, van Oost naar West of van West 
naar Oost. Je kunt OF beginnen bij IJssalon IL Circo OF je begint bij de (kloktoren) 
bij de Zellen. Beide volgordes zijn goed. 
Enkel de volledig juiste reeks is 10 punten waard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10. Hieronder staan enkele foto’s van voordeuren van woningen/ panden in ons 

mooie dorp. Deze huizen hebben allen een naam. 
Benoem bij iedere foto de naam van het huis.

antwoord:

6. 7. 8. 9. 10.

1. 2. 3. 4. 5.

A. B. C. D. E.

antwoord:

a. 

b. 

c.

d. 

e.
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Voetballen….

Categorie: 3 teamnummer
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Nederland kent 17 miljoen bondscoaches want verstand 
van voetbal hebben we allemaal. Nou wij zijn benieuwd…… 
 

1. Tijdens het voetbalseizoen 2020-2021 en 2021-2022 bleven de voetbalstadions 
door Corona regelmatig leeg. Er werden geen of weinig toeschouwers toe- 
gelaten helaas. Ook op deze foto’s zijn geen toeschouwers aanwezig. Welke 
stadions zoeken we hier? Noem de naam van de betreffende voetbalclub. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Afgelopen seizoen werden zowel Stiphout 1 als Stiphout 2 kampioen in hun 
klassen. In 1963 werd SV Stiphout Vooruit ook kampioen en promoveerde vanuit 
de afdeling naar “de grote KNVB”. Tevens werd in datzelfde jaar het huidige 
sportpark in gebruik genomen. 
Wie was er dat seizoen de verzorger van het 1e elftal?

A.

D. E.

B. C.

antwoord:

a.

b.

c.

d.

e.

antwoord:
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3. Het grootste voetbaltournooi in Europa bestaat sinds 1955, heet pas sinds 1992 
The Champions-League en is bedoeld om alle kampioenen van alle competities tegen 
elkaar te laten voetballen. Hieronder staan drie wedstrijden beschreven middels 
het scoreverloop. Welke finales zoeken we hier? 

 
A 28e min (1-0) 52e min (1-1) 64e min (2-1) en 82e min (3-1) 

 
B 43e min (1-0) 61e min (2-0) 70e min (2-1) 76e min (3-1) 

 
C 39e min (0-1) 71e min (0-2) 75e min (0-3) 

 
D Welke club won de finale uiteindelijk nadat zij in de 8 wedstrijden voorafgaand aan de 

finale maar liefst 22 keer scoorden. In de finale scoorde men wederom 2x zodat het 
totaal gescoorde doelpunten uitkwam op maar liefst 24 in slechts 9 wedstrijden. 

 
E Deze wedstrijd eindigde in een gelijkspel en na een strafschoppenreeks van 

14 strafschoppen eindigde deze in 5-4. Dit was de wedstrijd van de strafschoppen ……. 
Welke Nederlander stond er deze wedstrijd op de veld? 

 
 

4. Onderstaande voetballers hebben of hadden allemaal een opa die eveneens in het 
betaald voetbal actief is geweest. Noem bij iedere foto de beroemde of bekende opa.

Voetballen….

Categorie: 3 teamnummer

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:
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A. B. C. D.

antwoord:

a. 

b.

c. 

d.
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4. 
A Welke oud-verdediger van Stiphout Vooruit is ooit kampioen van Texas geworden? 

 
 
 

5. Het wereldkampioenschap voetbal wordt al sinds 1930 georganiseerd. Onderstaand 
de uitslagen van 4 wedstrijden uit 4 opeenvolgende WK-tournooien. 
Finale-uitslag                               2 – 1 
Troostfinale-uitslag                     2 – 1 
Finale-uitslag                               3 – 1 
Troostfinale-uitslag                     4 – 2 

 
A Welke opeenvolgende WK-jaren betreft dit? 

 
B Wie werden 4e in deze jaren? 

 
C Welke speler kreeg bij de 2-1 finale-wedstrijd als eerste een gele kaart? 

 
D Welke speler viel in de 3-1 finale-wedstrijd zowel in als uit bij zijn team? 

 
E Tijdens welk wereldkampioenschap speelde Nederland 3x gelijk in de poule-fase maar 

ging men toch door naar de achtste finales?

Voetballen….

Categorie: 3 teamnummer
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antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

/ / /



29|10|2022

Voetballen….

Categorie: 3 teamnummer
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6. Voetbalclubs worden vaak aangeduid met een afkorting. PSV betekent 
bijvoorbeeld Philips Sport Vereniging. NAC staat voor Noad Advendo 
Combinatie. Wij hebben een aantal logo’s van Nederlandse voetbalverenigingen 
bewerkt. Aan jullie de taak om deze te herkennen en daarmee de volgende 
vraag te beantwoorden. Waar staan de afkortingen voor van de clubs die bij 
deze bewerkte logo’s horen?

antwoord:

a. 

b. 

c. 

d. 

e.
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7. Hieronder staan 5 huizen waar oud-profs wonen of hebben gewoond. 
Probeer n.a.v. de genoemde tips de naam te achterhalen van deze voetballer.

Voetballen….

Categorie: 3 teamnummer
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antwoord:

Rugnummer 10 
Speelde ruim 100 interlands 
2e op een wereldkampioenschap

antwoord:

Einde voetbalcarriere in 1995 
Europees Kampioen 1988 
Geboren in 1962

antwoord:

Linksbenig en 187 cm groot 
Speelde drie WK’s 
Topscorer in de competitie met 
30 doelpunten

antwoord:

Geboren in Utrecht 
Speelde 280 wedstrijden bij slechts 
twee profclubs

antwoord:

Scoorde eerste en laatste doelpunt met 
dezelfde club tegen dezelfde club. 
Stapte over van Nike naar Adidas 
Stond ooit in de quote 500
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8. We worden allemaal ouder….. gelukkkig. 
Hieronder staan 5 foto’s van ex-profvoetballers. Wie zoeken wij hier? 

 

8. Door Corona is het even van de baan maar vroeger werd vaak shirtje geruild na afloop
van een voetbalwedstrijd. Toch slaagde “Henk” (fictief) er desalniettemin in om in zijn
carrière verschillende shirtjes van tegenstanders te verzamelen.
Hieronder zie je tenues van enkele bekende clubs waarvan Henk een shirtje in zijn
verzameling heeft zitten. Uit elk land zijn vier tenues afgebeeld, elk op een
verschillende regel. Noem vijf landen waar Henk heeft gespeeld.

Voetballen….
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A. B. C. D. E.

antwoord:

a. 

b. 

c.

d. 

e.

antwoord:

1. 

2. 

3.

4. 

5.
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10. Hieronder staat een elftalfoto van Helmond Sport uit vroegere tijden. 
Links naast de keeper zit onze eigen Lambert Kreekels. 
Benoem de overige tien spelers van LINKS naar RECHTS.

Voetballen….

Categorie: 3 teamnummer
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Zittend van links naar rechts: Staand van links naar rechts:

1. 

2. Lambert Kreekels 

3. 

4. 

5.

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11.

109
8

76

1 2 3 4 5

11
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Intricaat
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Intricaat …. een mooi woord voor ingewikkeld, gecompliceerd, 
geleerd, lastig, moeilijk oplosbaar, onduidelijk, raadselachtig etc. 
etc. ofwel “HERSENKRAKERS”.  

 

1. Hieronder staan nog vijf bijzondere “getallen” beschreven. Wij zijn dus niet op zoek 
naar een getal maar naar de omschrijving ofwel hoe wordt een dergelijk getal 
genoemd. 

 
A Een getal groter dan één, deelbaar door 1, door zichzelf en door andere getallen? 

 
B Een getal wat gelijk is aan de som van zijn delers ( buiten zichzelf), 1 wordt als deler 

meegerekend. 

 
C Dit getal duidt de verhouding tussen omtrekken en diameter van een cirkel? 

Hoe noemen we dit getal? 

 
D Een getal wat niet te schrijven is als het quotiënt van twee gehele getallen 

noemen we? 

 
E Hoe wordt een dergelijke reeks genoemd? 

26, 10, 36, 46, 82, 128, 210, 338, 548, …,

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:
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2. Hieronder volgen 5 cryptogrammen van Star Wars karakters. 
Wie zoeken wij hier? Hint K=A 

 
A Mzb-Nkw Fvwmzb 
B Ptvnzkppk 
C Rifv Xfdnkrfvq 

 
 

3. Movember …. 
Mannen laten in November een maand hun snor staan. Piet uit Groningen liet hem 
veel langer staan. Alleen met de letter “R” in de dag, de datum EN het jaartal scheerde 
hij zijn snor af. 

 
A Op welke dag heeft Piet voor het laatst zijn snor afgeschoren? (dd.mm.jjjj) 

 
B Wanneer is de eerstvolgende dag dat Piet zijn snor weer af moet scheren? (dd.mm.jjjj) 

 
C Marianne Vos fietst een berg op met een lengte van 20 km, met een snelheid van 

10 km / uur. Dan daalt zij gedurende deze 20 km met een snelheid van 50 km / uur. 
Hoe hoog is haar gemiddelde snelheid over het gehele traject? (op 2 decimalen) 

 
D Hoeveel vierkanten telt dit figuur?

Intricaat

Categorie: 4 teamnummer
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antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

a. 

b. 

c.

d. 

e.

D Rvbk Mqckwk 
E Lmhx
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3.
E Op een dag ontmoet Eline de mannen Jim en Ewout. Ze weet dat ze haar vaak voor de 

gek houden door grappig bedoelde leugentjes. Ze weet dat Jim “liegt” op maandag, 
dinsdag en woensdag en op de andere dagen van de week de waarheid spreekt. 
Ewout echter “liegt” op donderdag, vrijdag, zaterdag en spreekt op de andere dagen 
van de week de waarheid. 
Als Eline hen tegenkomt en vraagt of ze haar weer voor de gek proberen te houden 
zeggen ze het volgende tegen haar: 
Jim: “Gisteren was één van de dagen waarop ik “lieg” 
Ewout: “Gisteren was voor mij ook één van de dagen waarop ik “lieg”. 

De vraag : Op welke dag is deze ontmoeting? 

4. Prins Paul was een hele stoere prins. Zijn vriendin, prinses Petra, werd op een dag
ontvoerd. Prins Paul ontdekte dat prinses Petra opgesloten zat in Kasteel Croy.
De prins twijfelde geen moment, sprong op zijn paard en reed naar het Kasteel.
Daar aangekomen zag de prins dat er een brede gracht om het kasteel lag en dat de
brug weg was. Er lagen slechts twee planken op de grond en verder niets. Jammer
genoeg waren de planken allebei te kort om over de gracht neer te kunnen leggen.
In de lengte aan elkaar verbinden was geen optie helaas. Hoe kon de dappere prins
Paul toch een brug maken om over de gracht te komen en zo zijn knappe prinses
redden uit het kasteel? Teken de planken op de juiste manier in.

Intricaat

Categorie: 4 teamnummer
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antwoord:
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5. Waarvoor wordt onderstaande formule gebruikt?

6. Wat hebben onderstaande afbeeldingen gemeen?

7. In de Corona-tijd was het vaak onduidelijk wanneer we nu wel of geen mondkapje
moesten dragen. Onderstaande personen hadden er geen moeite mee en droegen
het veelvuldig. Wie zoeken we hier?

Intricaat

Categorie: 4 teamnummer
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antwoord:

antwoord:

A. B. C. D. E.

antwoord:

a. 

b. 

c.

d. 

e.
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8. In 2019 werd een vraag gesteld over autobanden. Deze keer gaan we een stapje 
verder. Er zijn vele, vele verschillende autovelgen dus geMAKKelijk is het niet. 
Benoem bij iedere foto de naam van deze uitvoering. 
Allen hebben de naam van een stad ergens op de wereld. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

9. Anagram 
In elk van deze zinnen moet je van twee of meer woorden de letters gebruiken om een 
nieuw woord te maken. De omschrijving of detaillering van dat nieuwe woord zit OOK 
in de zin verborgen. 

 
A Het was beslist noodzakelijk om de kou buiten te houden, maar ze hadden zelfs geen trui. 

B De ijslarven hadden absoluut geen bewegingsvrijheid. 

C De truc is lopen, anders wordt je echt te dik 

D In de spookachtige grot bewoog zich na het middernachtelijk uur nog een late schim 
die zich naar zijn laboratorium spoedde en daar aan de slag ging met scheikundige 
experimenten. 

E ’n broodje hagel is tijdgebonden.

Intricaat
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antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

A. B. C. D. E.

antwoord:

a. 

b. 

c.

d. 

e.
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10. Soms leveren de kleinste beestjes de grootste ellende op. We zijn allemaal wel eens 
gestoken door een insect. Vele insectenbeten lijken op elkaar en zijn soms moeilijk te 
onderscheiden Benoem bij iedere afbeelding de veroorzaker van deze beet.

Intricaat
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F. G. H. I. J.

A. B. C. D. E.

antwoord:

a. 

b. 

c. 

d. 

e.

f. 

g. 

h. 

i. 

j.
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Cijfers en Letters was een spelprogramma wat voor het eerst 
werd uitgezonden in 1972 en bestond uit een rekenkundig 
gedeelte (cijfers) en een taalkundig gedeelte (letters). 

 

Deze categorie bestaat uit vragen met antwoorden die (bijna allemaal) enkel uit cijfers 
en/of letters bestaan. Weten jullie de antwoorden te vinden? 
 

1. 
A In 2004 won Marjan een bedrag van € 183.000,-- met de Postcodeloterij-Miljoenen-

jacht. Welk bedrag had zij zelf in haar eigen koffer zitten? 

 
B In augustus 2009 viel de straatprijs van een Postcodeloterij-Miljoenenjacht in een klein 

plaatsje in Gelderland aan de grens met Duitsland. Welk nummer droeg presentator 
Gaston op de achterzijde van zijn blouse/shirt bij de uitreiking van de geldprijzen? 

 
C Welke bedrag won de thuiswinnaar van een Postcodeloterij-Miljoenenjacht, 

mevr. Verboom in het jaar 2010? 

 
D In 2011 won Ad het spelprogramma de Postcodeloterij-Miljoenenjacht. Welke bedrag 

had hij zelf in zijn eigen koffer zitten? 

 
E In 2014 won een echtpaar als thuiswinnaar maar liefst € 190.000,--. Daar kwam een 

dag later nog een bedrag bij omdat zij ook meedeelden in de geldprijs die over 
dezelfde winnende postcode werd verdeeld. Op welk bedrag kwamen zijn exact uit?

Cijfers en Letters

Categorie: 5 teamnummer
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antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:
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2. Deal or no deal…. terug van weggeweest. Vroeger een programma gepresenteerd 
door Beau van Erven Dovens en tegenwoordig door Buddy Vedder. 
De uiteindelijke winnaar van EEN uitzending won het bedrag van € 53.600,--. 
Hoe hoog was het 1e bod van de bank tijdens deze uitzending om het kistje af te 
kopen? 

3. Een postcode is een korte reeks tekens, vaak tussen de 4 en 9 cijfers en/of letters lang,
die in een postadres wordt opgenomen om het automatisch sorteren van de post
gemakkelijker te maken.

A Een Europees land heeft een postcode bestaande uit 4 cijfers en het land is onder- 
verdeeld in 9 regio’s. Ditzelfde land kent ook nog 4 plaatsen buiten haar eigen 
landgrenzen met bijbehorende postcodes. Welke 4 postcodes zoeken wij hier? 

B Wat is de postcode van deze man wanneer hij in zijn jaarlijkse rol is? 

4. Zoek de juiste letter –
cijfer combinatie.

5. De mannen van de Krejaklup wonen
allemaal in Stiphout.
Tel de huisnummers van hen bij
elkaar op.
Wat is de totaaltelling?

Cijfers en Letters

Categorie: 5 teamnummer
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antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

1. 

2.

3. 

4.
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Cijfers en Letters
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6. We kennen het allemaal wel, producten die (te) lang in de voorraadkast liggen. 
Jullie raden het misschien al, deze producten gaan jullie nu nodig hebben. 
 
Het antwoord waar we naar op zoek zijn 
is de TOTAAL-telling van het aantal 
calorieën per 100 gram of per 100 milliliter 
van deze producten samen uitgedrukt in 
Kcal. 

 
7. 
A Elk van de cijfers 1 t/m 6 moet precies één keer gebruikt worden in een 

vermenigvuldiging van de volgende vorm: ..  X  .. = .. Hoe ziet de rekensom eruit? 

 
B Logisch denken: welk cijfer volgt logischerwijs op de reeks? 

 
9 – 6 – 13 – 6 – 17 – 6 - ... ? 

 
 

C Maak de onderstaande vergelijking kloppend door slechts één streepje te zetten! 
 
5 + 5 + 5 = 550 

 
 

D Welk cijfer volgt logischerwijs op de reeks? 
 
43046721 – 6561 – 81 – 9 - ... 

 
 

E Maak deze rekensom correct door slechts één cijfer te verschuiven: 
 
26 – 63 = 1

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:
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Cijfers en Letters

Categorie: 5 teamnummer
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8. 
A Welke letter staat voor de letter voor de letter 

boven de letter na de letter 
boven de N? 

 
 
 

B Welk woord met de hoogste score kan gelegd 
worden met de letters die je in de hand hebt? 

 
 
 
 
 
 

9. Onderstaand woord bestaat uit 10 LETTERS uit een bekend merk (logo). 
Van welke bekende merken zijn deze letters, logo’s?

antwoord:

antwoord:

antwoord:

H = 

E = 

I = 

D = 

E =

L = 

B = 

E = 

R = 

G =
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Cijfers en Letters
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10. Reizen met de “Underground”. Om aan het juiste antwoord te geraken dien je 
eerst te weten in welke stad zich onderstaande netwerken bevinden. 
 
Vervolgens is de vraag bij IEDER netwerk: hoeveel km aan rails hebben deze 
metro-netwerken?

antwoord A:

antwoord B:

antwoord C:

antwoord D:

antwoord E:

E.

C.

A.

B.

D.
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De Boeddha stelde dat de fysieke wereld bestaat uit de volgende 
vier basis-elementen: Water, Aarde, Lucht en Vuur. 

Deze vier elementen zijn aanwezig in alle materiële voorwerpen. 
In deze categorie komen alle vier de elementen in diverse variaties voorbij. 

1. Water & Vuur
Onderstaande BN’ers zijn exen van elkaar d.w.z. het zijn vijf ex-stelletjes die kort of
lang geleden een korte of lange relatie hebben gehad. Vaak eindigden zij uiteindelijk
als “water & vuur” en ging men helaas met ruzie uit elkaar.

Wie is de ex van wie?
Zet de juiste combinaties naast elkaar.

De Vier elementen

Categorie: 6 teamnummer
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1. 2. 3. 4. 5.

A. B. C. D. E.

antwoord:

a. 

b. 

c.

d. 

e.
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De Vier elementen
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2. 
A Dit is een twee-jaarlijkse terugkerende vraag ….. 

Waar bevindt zich deze VUURtoren? 

B Ook dit jaar is er weer een vakantie-kiekje gemaakt 
van een vuurtoren ergens in Europa. Waar bevindt 
die zich? Noem de plaats. 

3. Waar bevinden zich deze prachtige WATER-partijen?

4. Nevenstaande dieren leven allemaal in of
rond het water. In deze afbeelding wordt
slechts één dier tweemaal identiek
afgebeeld. Welk dier zoeken we hier en
in welke film speelt dit dier een
belangrijke rol?

antwoord:

antwoord:

antwoord:

4.

B. C.

D. E.

antwoord:

a. 

b. 

c.

d. 

e.

A.
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De Vier elementen

Categorie: 6 teamnummer

5. Hieronder zie je vijf stukken wateren, gedeeltes van rivieren / kanalen in 
Nederland. Welke rivieren / kanalen en of wateren zoeken we hier? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Deze vuurzee was voor een Amerikaanse 
president het startsein om grondtroepen 
naar het oorlogsgebied te sturen. 
Waar was deze legerbasis gevestigd? 

 

 
 

7. Dit meisje werd met water overgoten nadat twee-derde van haar lichaam was 
verbrand. Hoe is de naam van de fotograaf?

stiphout wiekent quiz • 29 oktober 2022 > 38

antwoord:

antwoord:

A.

C.

B.

D.

antwoord:

a. 

b. 

c.

d. 

e.

E.
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8. Een wolk is een verzameling uiterst kleine waterdruppeltjes, ijskristallen of een 
mengsel van beide. Wolken veranderen voortdurend onder invloed van luchtstromin-
gen en natuurkundige processen. De verschillende wolkengeslachten vallen onder een 
familie, of een combinatie van families. De vier families zijn: hoge wolken, middelhoge 
wolken, verticaal ontwikkelde wolken en lage wolken. 
 
Benoem bij iedere foto bij welke familie deze wolk behoort. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

9. 
A Deze schilder, schrijver maakte vier schilderijen met ieder één van de vier elementen 

als onderwerp. Deze schilderijen leverden stof tot interpretatie op omdat er bijbelse 
taferelen in de achtergrond werden verwerkt. Benoem bij ieder schilderij van de 
vier elementen afzonderlijk WELK bijbels tafereel wordt weergegeven. 

 
 

B In welk museum hangen momenteel deze schilderijen?

De Vier elementen
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antwoord:
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antwoord:

a. 

b. 
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antwoord:
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2. 

3. 

4.
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De Vier elementen
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10. De brandweer houdt zich o.a. bezig met het voorkomen en bestrijden van vuur / 
brand. Daarvoor hebben de meeste korpsen diverse voertuigen ter beschikking. 
Ieder land heeft vaak eigen specifieke voertuigen. 
 
Benoem bij onderstaande foto’s het land waar dit voertuig actief was of 
nog steeds is.

A. B. C.

D. E.

antwoord:

a.

b.

c.

d.

e.
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Blauw Bloed
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Blauw bloed kan verwijzen naar de Adel-stand maar is / was ook 
een Nederlands TV-programma over vorstenhuizen. 

 

Ook de familie Swinkels (SFB/Bavaria) en velen van haar trouwe medewerkers menen 
blauw bloed in hun aderen te hebben…… kortom we kunnen weer alle kanten op! 
 

1. Jullie team-captain ontvangt vanavond een appje. Dat appje is het antwoord op 
één van onderstaande vragen. Dussss; Wat is bijbehorende vraag op het door 
de organisatie van de SWQ gegeven antwoord? 

 
A Hoe oud zijn de kinderen van Willem-Alexander en Maxima vandaag de dag samen? 
B Hoe oud zijn de kinderen van Constantijn en Laurentien vandaag de dag samen? 
C Hoe oud zijn de kinderen van Carlos en Annemarie vandaag de dag samen? 
D Hoe oud zijn de kinderen van Maurits en Marilene vandaag de dag samen? 

 
 

2. Hieronder zie je twee bustes van leden van het Koninklijk Huis. 
Wie zoeken wij hier?

antwoord:

antwoord A:

antwoord B:

A. B.
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3. Hieronder zie je 5 vlaggen van (voormalige) monarchieën. 
Zoek bij iedere vlag de juiste machthebber. Noem de naam van de (voormalige) 
monarchie en de naam van de machthebber. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Meerdere koningshuizen hebben in het verleden te maken gekregen en misschien nog 
steeds, met buitenechtelijke kinderen. Hieronder staan 5 foto’s. Noem bij iedere foto 
de naam van de vermeende of ondertussen ……… erkende vader.

Blauw Bloed

Categorie: 7 teamnummer
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1. 2. 3. 4. 5.

A. B. C. D. E.

antwoord:

a. 

b. 

c. 

d. 

e.
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d. 
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Blauw Bloed

Categorie: 7 teamnummer

5. Hieronder staan vijf foto’s uit de prive-collectie van (inter)nationale Royals.
Wie zoeken wie hier en uit welk land komt hij of zij?

 

6. Vaak wordt gezegd dat diegene die bij Bavaria werken “blauw bloed” hebben
omdat men enorm betrokken is bij het bedrijf Swinkels Family Brewers. Bij deze
categorie mensen behoren dan vanzelfsprekend ook de heren Swinkels zelf.

Hieronder zie je een foto’s van vele Swinkels(en). Benoem éénieder bij hun
voornaam in de juiste volgorde van links naar rechts. We geven maar liefst acht
namen zelf al prijs. Benoem de overige tien.
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A. B. C. D. E.

antwoord:

a. 

b. 

c. 

d. 

e.

Mijnheer:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12.

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18.

Jan

Anto(o)n

Wim

Frans

Koen

Joost

Peter

Dries

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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7. Vijf foto’s van Koninklijke bruidjes.

Benoem bij iedere bruid de ontwerper van de jurk en de huwelijksdatum.

 

8. Het is weliswaar geen koningshuis maar toch benoemt men bij het St-Anthoniusgilde
vrijwel jaarlijks een koning. Hieronder zie je vijf schildjes welke werden uitgegeven
omdat iemand zich “Koning” of Ere-Koning mocht noemen.
Bekijk ieder schildje nauwkeurig en ga op zoek naar de naam en het jaartal.

Iedere juiste combinatie is 2 punten.

Blauw Bloed
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antwoord:

a. 

b. 

c. 

d. 

e.

A. B. C. D. E.

naam: jaar:

a. 

b. 

c. 

d. 

e.
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9. De Nederlandse leeuw is een onderdeel van het wapenschild van ons Koningshuis. 
Echter komt de leeuw ook veelvuldig voor op vele stadswapens in Nederland. 
Benoem de stad bij iedere afbeelding. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10. In 2021 was de uitvaart van de echtgenote van Queen Elisabeth II van het Verenigd 

Koninkrijk. Hieronder staan vijf foto’s van familie-leden van deze prins. 
Benoem de familie-band EN de VOORnaam. Met familie-band bedoelen we dus 
bijv. opa, broer, zus, neef, nicht etc. etc. 
 
Ieder juist antwoord is één punt.

Blauw Bloed
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A.

D. E.

B. C.

A. B. C. D. E.

familie-band voornaam:

a. 

b. 

c. 

d. 

e.

antwoord:

a. 

b. 
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d. 
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Kampioenen

Categorie: 8 teamnummer

Overal en op vrijwel ieder moment wordt er wel iemand 
ergens kampioen, op welk gebied of in welke sport dan ook. 
Daarnaast is “de Kampioenen” een zeer populaire comedy-
serie bij onze Belgische zuiderburen. 

 

1.  Hiernaast staat een foto (van ong. 8 à 9 jaar geleden) van 
een jongeman die weliswaar geen kampioen is geworden 
maar wel 2x zilver behaalde op een Nationaal Kampioen-
schap. De vraag is niet op welk kampioenschap maar de 
vraag is: wat is de naam van deze jongeman? 

 
 

2. In 21 jaar tijd verschenen maar liefst 273 afleveringen van de serie 
FC de Kampioenen. Hieronder volgens 5 vragen die alle betrekking hebben op 
deze komische serie welke draait om een slecht presterende cafe-voetbalploeg. 

 
A In één van de vele afleveringen is Pascalleke voornemens om te gaan trouwen. 

Er is echter iets opvallends aan haar trouwjurk. Wat mankeert eraan? 

 
B Tijdens een uitzending waarin Bathasar Boma die, om te gaan trouwen, een 

keuze moet maken uit drie dames verloopt het iets anders dan gepland. 
Deze 3 dames droegen allemaal een button met daarop een nummer. 
Welke nummers waren dat?
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2. 
C Hij was even een gelicentieerde scheidrechter, had een garagebedrijf en had zijn eigen 

opvattingen o.a. over de manier van factureren. Zelf had hij ook een andere uitleg 
voor de btw. Wat was zijn uitleg? 

D Hij won de lotto, verkocht zijn zaak en stond op het punt om een nieuw leven te 
beginnen totdat zijn (bijna ex-)vrouw ineens opdook. Hij bleek 7 kinderen te hebben 
en dus moest hij weer mee naar huis om te helpen bij de opvoeding. Eén kind is 
biologisch gezien zeker niet van hem. Wat is de naam van dit kind? 

E In één van de afleveringen komt een sjeik op bezoek in de antiekwinkel. 
Wat is de naam van deze sjeik? 

3. Deze hiernaast afgebeelde topsporter nam in 2021 met succes deel aan de Spelen
in Tokyo. In welke stad behaalde hij ooit zijn eerste wereldkampioenschap?

4. Helmond Sport is éénmaal kampioen geworden in de toenmalige eerste-divisie.
Als we de clubs in dat seizoen bekijken dan zien we dat er ondertussen al diverse
verenigingen vanwege faillissement niet meer bestaan. Welke 5 clubs zoeken wij hier
en benoem tevens de namen van de toenmalige stadions

Kampioenen

Categorie: 8 teamnummer
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5. Wie zijn de eigenaren van deze twee kampioenen of titeldragers? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
 A Deze man werd in 2017 Nederlands Kampioen op een bijzondere activiteit in de 

sneeuw. Wie was in 2016 zijn voorganger? 

 
B Wat is de naam van deze “biljart-kampioen”? 

 

 
C Deze jongeman is in ieder geval figuurlijk de kampioen 

van “De grote mond”. Hoe groot is de afstand tussen 
zijn onderste en bovenste snijtanden? 

 
D Deze familie behoort ongetwijfeld tot de kampioenen. 

Wat is de totale lengte van deze 5 gezinsleden? 

 
E Wat is de naam van deze vrouw die drie jaar op rij 

Nederlands kampioen werd?

Kampioenen
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7. Onderstaande vragen hebben wij opgedoken in of uit de (ANWB) Kampioen. 
De vragen kunnen dus alle kanten op schieten. 

A De wandelsport kent sedert de helft van de 20e eeuw een gestage opgang. Wekelijks 
trekken 10.000-en de wandelschoenen aan om de nodige km’s te stappen. Alle lange-
afstandswandelpaden hebben in Nederland een start- en eindpunt, op ééntje na. 
Welke wandelroute zoeken wij hier? 

 
B Deze beroemde zool, in 1935 bedacht na een dodelijk ongeval in de Alpen is niet een 

halve zool maar de …….. 
 
 

 
C Hoe heetten deze caravans 

die vanaf 1925 werden gemaakt? 

 
D Welke weg zoeken we hier? Noem de letter en cijfer(s)! 

 
E Wat kostte het lidmaatschap van een partner van een ANWB-lid in 2021 voor 

“wegenwacht Europa Plus Standaard”? 

 
 

8. Beide kampioenen dragen een mooi kroontje. 
A Wat is de naam van deze hond die zich een jaar lang de mooiste van Amerika mocht 

noemen? 
 
 

 
 

B Wat klopt er niet aan deze foto?

Kampioenen
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9. Hieronder staan vijf foto’s van grote grazers. Het zijn de “Kampioenen” onder de 
grazers. Zij zorgen er mede voor dat onze natuur in stand wordt gehouden. 
Benoem ieder dier… 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
10. In 2019 won Nederland met Duncan het Eurovisie-songfestival, een soort 

kampioenschap voor liedjes. Het jaar daarop zou het dus in Nederland gehouden 
worden maar door Corona werd dit spektakel uitgesteld naar 2021. 
 
Hieronder zie je vijf foto’s van personen die ooit hebben deelgenomen aan een 
Eurovisie-songfestival. Met welk lied namen zij deel aan het songfestival? 
Noem de titel.

Kampioenen
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Beeld en geluid

Categorie: 9 teamnummer

Beeld en Geluid is één van de grootste audiovisuele 
archieven van Europa. Het herbergt ruim 800.000 uur aan 
radio, televisie, film en muziek. 
 
Deze categorie gaat dan ook over alles wat met “Beeld en Geluid” te maken 
kan hebben. 
 

1. Hieronder staan een vijftal jeugdfoto’s van TV-bekende Nederlanders. 
Wie zoeken wij hier? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Hieronder staan steeds 4 woorden die naar een film verwijzen. 
Schrijf op om welke film het gaat. 

 
A Kleuren – Nederland – Boot – Reptiel 

 
B Explosie – 50 – Snelheid – Wilde Kat 

 
C Auto – Snoepje – Vliegtuig – DvD 

 
D La Vegas – Kooi – Gevangene- Vliegtuig 

 
E Varken – Oneindigheid – Cowboy – 

Bureaulamp
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3. Welke 4 persoonlijkheden zijn hier samengevoegd in deze foto 
 en wie is de oudste van het stel? 

 
 

4. Hieronder zie je 8 afbeeldingen van zangeres Antje Monteiro. Zet ze in de juiste 
volgorde. We beginnen in 1999 (foto 1) en eindigen met 2020 (foto 8). 
Zet de overige 6 foto’s in de juiste volgorde. Enkel en alleen de juiste volgorde 
is 10 punten.

Beeld en geluid
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5. Emoticons zijn bijna niet meer weg te denken in onze communicatie, zo ook in deze 
categorie. Hieronder zie je een vijftal emoticon-combinaties, deze beelden een 
muzieknummer uit. Welk nummer en welke artiest zoeken wij hier? 

 
 
 
 

 
 

6. Hiernaast zie je André van Duin als “Meneer de Bok” 
Wij zijn niet op zoek naar diegene die deze typetjes neerzetten maar juist naar de 
naam van de typetjes. Benoem deze vijf typetjes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. Hiernaast is een stuk 
bladmuziek te vinden. 
 
Tijdens een eerdere 
Stiphout Wiekent Quiz 
werd het veelvuldig 
gespeeld. 

 
A Wat is de titel van dit muziekstuk? B   Wie is de componist?

Beeld en geluid
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Beeld en geluid

Categorie: 9 teamnummer
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8. Op onze site hoor je een vijftal korte intro’s van TV-programma’s.
Welke TV-programma’s zoeken wij hier?

9. Hieronder zie je twee collages weergegeven waarin je een artiest / band kunt
terugvinden met een titel van één van hun nummers. Welke artiest(en) en met
welk liedje staan hier afgebeeld?

antwoord:

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

antwoord A: artiest en nummer

antwoord B: artiest en nummer

A.

B,

O



29|10|2022

10. Ieder jaar opnieuw hoor je prachtige nummers voorbij komen in de top 2000. 
Welke van deze toppers worden met onderstaande cryptische omschrijvingen 
bedoeld? Noem de naam van de uitvoerende artiest en de titel van het nummer. 

 
A Het klinkt alsof je deze maand niets hoort wanneer je er planken van zaagt 

 
B Dit eerste boek is voor ons moeder 

 
C Door deze geweldige Nederlandse lekkernijen is de bejaarde rivier verdwenen. 

 
D Ik vind die vreemde omroepbaas maar een engerd. 

 
E Deze Engelse stad is niet in kaart gebracht.

Beeld en geluid
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Daar zit een luchtje aan …

Categorie: 10 teamnummer

Deze categorie gaat over items die of stinken en/of een 
bepaald (on)aangenaam geurtje voortbrengen maar kan ook 
gaan over dingen die niet helemaal kloppen, die niet juist zijn. 
Kortom de vragen (ver)vliegen weer alle kanten op. 
 

1. Hieronder zie je foto’s van uitwerpselen van dieren. Of ze daadwerkelijk stinken 
zullen we in dit geval niet weten. Welke dieren zoeken we hier? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Voor deze vraag vragen we je om naar de garderobe in zalencentrum de Smed 
te komen. Hier gaan we een geur-test doen. Eénieder wordt geblinddoekt en 
krijgt 5 (on)aangename geuren onder zijn of haar neus. Welke geuren herken jij? 
 
Omdat we hier géén tijdsplanning hebben kan het dus zijn dat je even moet 
wachten voordat je aan de beurt bent. Zorg echter dat je tussen 19.30 en 
21.00 uur bent geweest want daarna sluiten de deuren en heb je dus 
nul punten. Schrijf de geuren op het briefje en noteer de antwoorden op je 
eigen locatie in het quizboek. 
 
Maximaal 10 punten te verdienen …..
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3. Omdat een geur heel persoonlijk is en echt een deel van onze identiteit kan worden, 
bestaat er tegenwoordig een breed aanbod aan geuren en luchtjes voor dames en 
heren. Er zijn meerdere geursoorten. Hieronder zie je vijf afbeeldingen van parfums. 
We vragen hier niet het merk parfum maar de geursoort. Je kunt kiezen uit: 
flower, gourmand, fruitig, oceaan, green, woody, leather, citrus en fougère 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Stinkdieren of skunks vormen een familie uit de orde der roofdieren. De familie omvat 
12 soorten in vier geslachten. Hieronder zie je vijf foto’s van stinkdieren. 
Noem bij iedere foto de Nederlandse naam.

Daar zit een luchtje aan …

Categorie: 10 teamnummer
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5. Aan deze man kleefde ook een luchtje en hij werd dan ook veroordeeld tot een
taakstraf waarvan de helft voorwaardelijk.
Wat is zijn naam en waar werd hij voor veroordeeld?

6. Ook op het toilet hangt vaak een onaangename geur welke wij vervolgens bestrijden
met een geurtje. Hieronder staan weer 5 afbeeldingen van luchtverfrissers.
De merknaam hebben wij weggehaald natuurlijk.
(Be)noem het merk en / of geur bij iedere luchtverfrisser.

 

7. 
A Zweetvoeten, wie heeft ze nog nooit geroken? 

Wat is de overeenkomst tussen verschillende kaassoorten (zoals Limburgse kaas, 
Bel Paese, Port-du-Salut enz.) en zweetvoeten. Benoem de specifieke naam. 

B Wat kun je ruiken, terwijl er niet echt een geur aan zit?

Daar zit een luchtje aan …

Categorie: 10 teamnummer
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8. Bij Ria’s eetwinkel worden vele lekkernijen verkocht en zo ook diverse soorten kaas 
dus ook stinkkaas en bijzondere kazen met een specifiek luchtje. Hieronder zie je vijf 
afbeeldingen van diverse (stink)kazen met een luchtje. 
 
Benoem onderstaande kazen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

9. Vaak wordt stank veroorzaakt door rioleringsproblemen. In het hele land zijn veel 
rioolreinigingsbedrijven actief. Hier in de regio zie je veelal Coppelmans of Adriaans 
aan het werk. Hieronder zie je vijf stukken van logo’s van ontstoppings- / riolerings- 
bedrijven. Wie zoeken we hier? Noem de naam van het bedrijf.

Daar zit een luchtje aan …
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10. Schoorstenen kunnen variëren van klein tot meer dan 100 meter en werden of
worden voornamelijk gebruikt om schadelijke en eventueel onaangenaam ruikende
stoffen die in de rookgassen aanwezig zijn over een groter gebied te verspreiden,
het zogenaamde uitwaaigebied.
Hieronder zie je 5 afbeeldingen van schoorstenen.

Benoem bij iedere schoorsteen de plaats waar deze te vinden is.

Daar zit een luchtje aan …
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1. Hieronder zie je vijf foto’s van schaatsers. Wie zoeken wij hier?

 

2. 
A Wat is de naam van deze jongedame die begon met voetballen in de F-jes bij Stiphout 

Vooruit en vorig jaar haar debuut maakte in de Champions League. 

B Wie was haar trainer / coach in de E-1?

Sport en spel

Categorie: 11 teamnummer
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3. We moesten binnenblijven, de avondklok werd ingesteld, die duurde maar liefst bijna 
14 weken en eindigde per 28 april 2021. In deze Corona-tijd zijn gezelschapspelletjes 
alleen maar populairder geworden. 
 
Hieronder zie je vijf foto’s van spelletjes. Welke spellen zoeken we hier? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Hoe noemt men onderstaande sporten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
C Welke darter zoeken we hier?

Sport en spel
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4. 
D Deze jongeman timmert ’s winters al jaren aan de weg. 

Deze Nederlander trainde in 2015/2016 mee met de Britse selectie en brak toen 
internationaal door. Vanaf het seizoen 2016/2017 traint hij mee met de Duitse 
selectie. Hij woont echter al jaren in Oostenrijk. Wie zoeken wij hier? 

E In het jaar 2019 stonden in een finale 2 sporters tegenover elkaar, die beiden hun 
achternaam delen met een Amerikaanse president. 
Over welke sport hebben we het hier? 

5. Zoek de bal ……. 
Op iedere foto hebben wij de bal weggepoetst. Waar is de bal? 
Benoem bij iedere foto de coördinaat, bijvoorbeeld A1, D3, B2 etc.

Sport en spel
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6. Wie kent hem niet, die verdraaide Rubiks kubus. Van onderstaande kubussen is er 
slechts ééntje ook daadwerkelijk op te lossen. Zelfs voor de echte nerds zijn de andere 
onmogelijk te doen. Welke kubus is dus wel op te lossen? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. Hieronder staan vijf stukken van “Beelden” van sportmannen. We vragen niet de naam 
van de sportman maar juist de naam van de kunstenaar, van de BEELDhouwer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. Na een jaar van uitstel en de nodige discussies werden in Tokyo dan toch de 
Olympische spelen gehouden. Hieronder staan vijf gedeeltes van posters, affiches, 
logo’s of postzegels van eerder gehouden Olympische (zomer en/of winter) spelen. 
Benoem bij iedere afbeelding het juiste jaar EN beantwoord de bijbehorende vraag. 

 
A  

 
Jaar: 
 
Hoeveel deelnemers hadden deze Olympische spelen:

Sport en spel
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8. 
B 

Jaar: 

Hoeveel mannen namen deel: 

C 

Jaar: 

Hoeveel landen namen deel: 

D 

Jaar: 

Wie sprak de Jury-eed: 

E 

Jaar: 

Wat was de demonstratiesport dit jaar:

Sport en spel

Categorie: 11 teamnummer

stiphout wiekent quiz • 29 oktober 2022 > 65

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:

antwoord:



29|10|2022

9. Hieronder staan vijf foto’s die op één of andere manier geassocieerd kunnen worden 
met één van de speelsteden waar ooit een EK-wedstrijd werd gespeeld. 
Benoem bij elk plaatje de betreffende stad.

Sport en spel
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10. In het Quizboek zit een enveloppe met een papieren puzzel bestaande uit maar liefst
13 stuks. Zorg dat alle stukken in het kader passen en plak het vast. Succes.

Sport en spel

Categorie: 11 teamnummer

stiphout wiekent quiz • 29 oktober 2022 > 67



29|10|2022

We misten nog een categorie maar hadden wel al de vragen. 
We wisten er ginne raad mi en dus hebben we er maar 
“De afdankertjes” van gemaakt. 

1. 
A Wat is de voornaam van deze voormalige Jumbo-medewerker? 

B Wat kostte toentertijd een kilo Dole-bananen? 

2. Door de jaren heen zijn er verschillende opvallende dansstijlen geweest die iedereen
zo goed en kwaad, maar altijd met veel passie na heeft proberen te doen. Zo ook de
mannen van de Krejaklup tijdens de prijsuitreiking in 2017.
Hieronder staan een vijftal afbeeldingen, noem de bijbehorende dansstijl.

De afdankertjes
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3. Ieder pretpark / attractiepark heeft vaak zijn eigen mascotte.
Benoem bij iedere mascotte de naam van het park.

 

4. Hieronder volgen enkele vragen welke betrekking hebben op het jaar 2020.
HET jaar waarin de wereld werd geconfronteerd met het Corona-virus.

A Wie hoort er in dit rijtje van 2020 niet thuis? Noem haar of zijn naam. 

B Wie hoort er in dit rijtje van 2020 niet thuis? Noem zijn naam.

De afdankertjes
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4. 
C Welke presentatrice werd onwel tijdens een uitzending in 2020 

Later bleek ze in verwachting te zijn en dat het niets met Corona te maken had. 
Noem haar naam. 

 
 
 
 
 
 
 

 
D Welke Rob kreeg tijdens de Corona-crisis een voedselpakket aangeboden door 

de Farmers Defense Force? 

 
E In maart 2020, direct na de uitbraak van het Corona-virus kwam er een einde aan een 

lange reeks van een bekend TV-programma. Welke BN’er zong tijdens deze laatste 
uitzending een Nederlandse vertaling van een beroemd lied uit 1966?

De afdankertjes
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5. Scherp heeft vele betekenissen, variëren van doordringend, hartig, heet, pikant tot 
snijdend. Hieronder zie je 5 afbeeldingen van zeer scherpe tot minder scherpe 
messen. 
 
Benoem ieder mes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Tegenwoordig kun je ook in ons land gebruik maken van deelfietsen, e-scooters en 
e-brommobielen. In Nederland tellen we ondertussen al zeker 32.000 stuks. 
Hieronder staan de logo’s van vijf van dergelijke aanbieders. 
 
Welke aanbieders zoeken wij hier?

De afdankertjes
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7. Welke buitenlandse plekken liggen in onze eigen provincies?

A Welke Zwitserse stad vind je ook in Friesland? 

B Hoog in Groningen straalt er soms een ster boven……. ? 

C Welke Vlaamse stad aan de Demer ligt aan de Dedemsvaart in ons land? 

D Ruslands oosten en een afgelegen buurtschapje in Drenthe kennen wij allebei als …..? 

E Russische grootvorstin en 19e eeuwse Hollandse polder, dan hebben we het over? 

8. Hieronder zie je 10 logo’s van de meeste waardevolle restaurantketens in 2021.
Zet ze in de juiste volgorde van meest waardevol tot minst waardevol.

Zet de cijfers in de juiste volgorde.

De afdankertjes
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9. Helaas wordt er nog steeds een hevige strijd gevoerd in Oekraine, met enorme
gevolgen voor grote delen van de wereld maar met name voor de Oekrainers
natuurlijk. Erg triest.

Hieronder staan tien foto’s van oorlogsmaterieel. Benoem ieder voertuig.

10. De Stiphout Wiekent Quiz werd wederom met veel plezier en enthousiasme voor de
7e keer georganiseerd door KrejaKlup Stippent. We sluiten deze keer af met een
allerlaatste specifieke vraag.

Hoe vaak komt het woord of de naam “Stiphout” voor in dit quizboek 2022.
We tellen ENKEL en alleen het volledige woord: Stiphout.

Stip – en of hout telt niet mee. Het gebruik van kleine en of grote letters maakt niet uit.
Ook in de woorden StiphoutS en StiphoutSE komt het woord Stiphout in voor maar
toch tellen die NIET mee. Succes met tellen.

De afdankertjes

Categorie: 12 teamnummer
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antwoord:

A. B. C. D.

E. F. G.

H. I. J.

antwoord:

a. 

b. 

c. 

d. 

e.

f. 

g. 

h. 

i. 

j.
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BONUScategorie: 13 teamnummer

Wie aan Halloween denkt, denkt ook aan pompoenen, 
of andersom. Op of rond 31 oktober wordt Halloween gevierd. 
 

De naam Halloween is afgeleid van Hallowe’en wat afgeleid is van All Hallows’ Eve. 
Dit is de avond voor Allerheiligen, de feestdag die op 1 november gevierd wordt. 
Pompoenen met mooie versieringen, uitgesneden gezichtjes en brandende waxine- 
lichtjes zijn tijdens Halloween echte sfeermakers in en om het huis. 
En wat is nou leuker dan zelf een Halloween pompoen maken. 
 
Jullie kunnen vanaf nu tot uiterlijk 19.30 uur terecht in de garderobe van MFC de Smed 
daar kun jullie een keuze maken uit de vele pompoenen. Diegene die als eerste komt 
heeft uiteraard het grootste aanbod. De laatste zal genoegen moeten nemen met de 
Pompoen die overblijft. 

 
 
De Krejatieve opdracht luidt dan ook als volgt: 
 
Het is de bedoeling dat je thuis of elders deze pompoen uitholt 
met EEN gezicht erin gesneden, wat verlicht wordt door een 
waxine-lichtje dat in de pompoen is geplaatst. 
Uiteraard is het de bedoeling dat je hier 
al je krejativiteit op loslaat. 
 
Wat heb je nodig? 

• Een aardappelschilmesje 
• Grote en kleine lepels 
• Een stift 
• Een waxinelichtje 
• Krejativiteit 

Op de site www.buitenlevengevoel.nl vindt je meer info 
 
De jury beoordeelt alle pompoenen op originaliteit, afwerking en “KREJATIVITEIT”. 
Over de uitslag valt niet te twisten. 
 
Bij het inleveren van het Quizboek dient eveneens de pompoen te worden meegebracht. 
De jury gaat daarna alle ingeleverde pompoenen beoordelen op Krejativiteit en orginaliteit. 
Iedere meegebrachte en (als een gezicht) bewerkte pompoen, zoals hierboven omschreven 
levert 20 punten op. 
 
De mooiste pompoen krijgt 15 punten EXTRA, de tweede 10 en de derde 5 punten. 
Maximaal aantal te behalen punten is dus 35 punten.
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De Krejatieve Opdracht
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De Speciale Opdracht

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

de joker NIET worden ingezet.

 
 
 
 
 
 
 
 
Stuur op het hieronder vermelde tijdstip één persoon naar de locatie: Dorpsstraat 71. 
 
Het is deze keer een opdracht voor een sportief persoon met snelle reflexen. 
 
Zorg dat je op tijd bent en dat voor je fysieke conditie op peil is. 
 
Vul dit formulier in en lever dit in bij de organisatie. 
Zonder dit ingevulde formulier kun je niet deelnemen aan deze Speciale Opdracht. 
 
 
 
Tijdstip: 
 
Teamnaam:                                                                                        Teamnummer: 
 
Naam speler: 
 
 
Wij wensen je veel succes met deze opdracht.

Orange 
Army ...
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De Geheime Opdracht

Categorie: 15 teamnummer
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Evenals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer een Geheime Opdracht en ook 
dit jaar vertellen wij natuurlijk NIET wat we gaan doen. 
 
Een auto-theorie examen, een Cito-toets, het “geweldige” vervloekte Hois, een filmanalyse, 
een hele uitbundige en feestelijke “Casino-avond” en een lopende bandspel is natuurlijk 
een hele mooie reeks met geheime opdrachten. En het wordt natuurlijk steeds lastiger om 
iets moois, maar zeker ook iets unieks te bedenken. 
En toch denken wij dat wij met deze opdracht weer iets unieks hebben in dorpsquizland. 
 
Dussss…… 
 
Elk team zorgt dat exact om 19.00 uur TWEE teamleden, een VROUW en een MAN, met 
een speels karakter in de kleine “herenkamer” in zalencentrum De Smed aanwezig zijn. 
 
Ben je te laat, wordt je niet meer toegelaten tot deze opdracht. 
 
Het team dient deze bladzijde uit het Quizboek ingevuld bij zich te hebben. Zonder 
deze bladzijde wordt het team niet toegelaten. 
 
Ter plekke ontvangt het team de instructies voor deze geheime opdracht. 
 
LET op: Deze geheime opdracht duurt waarschijnlijk tot ongeveer 22.00 uur. Behalve een 
goed humeur, lef en een speels karakter, breng je een 1 Euromunt mee. 
 
Op deze categorie kan de joker ook NIET worden ingezet. In deze categorie zijn veel punten 
te verdienen! 
 
Teamnaam:                                                                                        Teamnummer: 
 
Naam speler: 
 
 
Wij wensen je veel succes met deze opdracht. 

TOP Secret !!!!!!!



29|10|2022

Het Perfecte plaatje

categorie: 16 teamnummer

stiphout wiekent quiz • 29 oktober 2022 > 77

Helaas hebben wij dit jaar, of eigenlijk door Corona vorig jaar al, 
afscheid moeten nemen van ons thuishonk ’t Aambeeld. Na ruim 
25 jaar besloten Sjan en Jos om te stoppen met de zaak en konden 
zij door Corona geen afscheidsfeestje houden.

Via deze weg willen wij Sjan en Jos nogmaals danken voor hun gastvrijheid en hun 
medewerking bij alles wat de Krejaklup bij hen de afgelopen jaren heeft mogen 
organiseren. Niets was hen teveel ………  
Tijdens de laatste “Hilarische Kienavond” in 2019 viel ons oog op de muurschildering 
in de zaal. Het leek ons wel een leuk idee om deze afbeelding te gebruiken als foto-
opdracht, dit jaar omgedoopt tot “het perfecte plaatje”. Bekijk deze muurschildering 
goed en beeld hem zo goed mogelijk uit. Maak een foto en stuur deze naar: 
info@stiphoutwiekentquiz.nl. Deze foto moet VOOR 23.00 uur bij ons binnen zijn. 

De jury heeft vooraf een vijftal details of situaties bepaald welke ieder 5 punten 
opleveren. Let dus op het kleinste detail en maak dus “het perfecte plaatje”. 
De mooiste foto levert nog eens 25 extra punten op. In totaal zijn er dus 50 punten te 
verdienen. Succes!

Let op: 
Photoshoppen is 
NIET toegestaan 
en levert geen 
punten op.
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Hoe nu verder? 
Eerst stoom afblazen en bijkomen van de Quiz-stress en uiteraard zijn wij erg 
benieuwd naar jullie reacties. De organisatie heeft nu 2 weken de tijd om alle ruim 
500 antwoorden per team na te kijken en de punten aan de teams toe te kennen. 
Een hele klus die wij, als Krejaklup Stippent, nu met veel plezier, gaan uitvoeren. 
Na 7 mooie edities met vele hoogtepunten, denk maar aan Ut Vervloekte Hois, het La-
serschieten, de Casino-avond enz., enz. vinden wij het tijd voor nieuw bloed. Ook bij 
ons heeft Corona er flink in gehakt en is langzaam de puf eruit aan het gaan. 
Het wordt tijd voor nieuwe inzichten en nieuw elan, misschien wel een nieuwe vorm. 
Wij hopen dat er mensen zijn die het stokje over willen nemen en de Quiz in een 
nieuw jasje willen voortzetten. Uiteraard zijn wij wel bereid om te helpen maar de 
kar zelf gaan wij niet meer trekken 
 

Dan.... dan volgt de grote ontknoping op 
zaterdag 12 november 2022! 

 
Op zaterdag 12 november is in Zalencentrum de Smed vanaf 20.00 uur de 
spannende prijsuitreiking. Wij zouden het enorm waarderen wanneer ieder team in 
grote getalen aanwezig zou zijn. De zaal is open vanaf 19.30 uur en vanaf 20.00 uur 
gaan we de antwoorden weer kenbaar maken. Ook wordt tijdens deze avond nog 
een grootschalig finalespel gespeeld zodat de uiteindelijk winnaar pas bekend 
gemaakt kan worden als ook de punten van dit eind-spel zijn toegekend aan de 
deelnemende teams. 
 
Deze gezellige avond wordt muzikaal omlijst door onze eigen Stiphoutse 
DJ Benny Cool die er voor gaat zorgen dat de voetjes van de vloer komen. 
We gaan er samen een mooi feestje van maken. 
 
Wij hopen die avond dan ook op veul, 
héél veul volk. 
 
Tot ziens, tot 12 november 20.00 uur. 
 
De organisatie van de Stiphout Wiekent Quiz 
Krejaklup Stippent

Tot slot
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