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????    Voorwoord

Beste kwisser,  

Medio november 2010 zaten wij op een koude, donkere avond bij Tonnie`s in de kroeg. Daar hadden we het over 

het succes van de BergseKwis en over het ontbreken van een dergelijk evenement in Nistelrode. We waren het 

er al snel over eens dat Nistelrode ook e

Die bewuste avond in november hakten we de knoop door; Nistelrode krijgt in 2011 de NisseroiseKwis. 

Het organiseren van de kwis begon met oriënteren, want we wilden goed beslagen ten ijs komen. 

We hebben als organisatie onder andere contact gehad met de BergseKwis om van hen tips en trucs te krijgen. 

Nadat de vragen waren gemaakt, startten we met het samenstellen van het kwisboek zoals dit nu voor je ligt. Het 

kwisboek is opgebouwd uit 120 vragen verdeeld over 12 categorieën

Daarnaast zijn we positief verrast over het aantal aangemelde teams van vanavond. Wie had kunnen denken dat 

de NisseroiseKwis het eerste jaar al zo`n succes zou worden? 

Voordat jullie beginnen aan de NisseroiseKwis, 

Uit hoeveel personen bestaat jullie team?....................................................................................

Met hoeveel personen schat je naar de uitslagavond te komen (slechts e

Wij wensen jullie succes, maar voornamelijk veel plezier met het maken van de NisseroiseKwis. 

Wij hopen jullie tijdens de uitslag/feestavond op zaterdag 11 februari 2012 terug te zien om samen terug te 

kunnen kijken op een fantastische avond. 

Organisatie NisseroiseKwis 

 

 

De NisseroiseKwis wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 

 

 

Kijk voor een volledig overzicht van onze partners op de website 

 

Voorwoord 

Medio november 2010 zaten wij op een koude, donkere avond bij Tonnie`s in de kroeg. Daar hadden we het over 

het succes van de BergseKwis en over het ontbreken van een dergelijk evenement in Nistelrode. We waren het 

er al snel over eens dat Nistelrode ook een dorpskwis hoort te hebben.  

Die bewuste avond in november hakten we de knoop door; Nistelrode krijgt in 2011 de NisseroiseKwis. 

Het organiseren van de kwis begon met oriënteren, want we wilden goed beslagen ten ijs komen. 

er andere contact gehad met de BergseKwis om van hen tips en trucs te krijgen. 

Nadat de vragen waren gemaakt, startten we met het samenstellen van het kwisboek zoals dit nu voor je ligt. Het 

kwisboek is opgebouwd uit 120 vragen verdeeld over 12 categorieën. Wij zijn trots op het eindresultaat. 

Daarnaast zijn we positief verrast over het aantal aangemelde teams van vanavond. Wie had kunnen denken dat 

de NisseroiseKwis het eerste jaar al zo`n succes zou worden?  

Voordat jullie beginnen aan de NisseroiseKwis, vragen we je onderstaande vragen te beantwoorden:

Uit hoeveel personen bestaat jullie team?....................................................................................

Met hoeveel personen schat je naar de uitslagavond te komen (slechts een indicatie)? ………………

Wij wensen jullie succes, maar voornamelijk veel plezier met het maken van de NisseroiseKwis.  

Wij hopen jullie tijdens de uitslag/feestavond op zaterdag 11 februari 2012 terug te zien om samen terug te 

he avond.  

De NisseroiseKwis wordt mede mogelijk gemaakt door:  

 

 

 

Kijk voor een volledig overzicht van onze partners op de website www.nisseroisekwis.nl 
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Medio november 2010 zaten wij op een koude, donkere avond bij Tonnie`s in de kroeg. Daar hadden we het over 

het succes van de BergseKwis en over het ontbreken van een dergelijk evenement in Nistelrode. We waren het 

Die bewuste avond in november hakten we de knoop door; Nistelrode krijgt in 2011 de NisseroiseKwis.  

Het organiseren van de kwis begon met oriënteren, want we wilden goed beslagen ten ijs komen.  

er andere contact gehad met de BergseKwis om van hen tips en trucs te krijgen. 

Nadat de vragen waren gemaakt, startten we met het samenstellen van het kwisboek zoals dit nu voor je ligt. Het 

. Wij zijn trots op het eindresultaat. 

Daarnaast zijn we positief verrast over het aantal aangemelde teams van vanavond. Wie had kunnen denken dat 

vragen we je onderstaande vragen te beantwoorden: 

Uit hoeveel personen bestaat jullie team?.............................................................................................. 

en indicatie)? ……………… 

 

Wij hopen jullie tijdens de uitslag/feestavond op zaterdag 11 februari 2012 terug te zien om samen terug te 
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????    
Lees onderstaande punten aandachtig door voordat je begint!

1. De antwoorden op de vragen dienen te worden ingevuld in de rode kaders van dit vragenboek. Aan niet 

of slecht leesbare antwoorden worden geen punten toe

2. Alleen de teams die hun vragenboek tijdig en op de juiste wijze hebben ingeleverd dingen mee naar de 

prijzen.  

3. Wanneer moet het vragenboek worden ingeleverd? 

Het ingevulde vragenboek moet worden ingeleverd 

4. Mocht je twijfelen over de juiste tijd: op www.nisseroisekwis.nl loopt een klok. Deze klok is leidend. 

5. Hoe moet het vragenboek worden ingeleverd? 

Leg alle bladzijden van het vragenboek op de juiste volgorde (paginanummers van laag naar hoog)

6. Er zijn 12 categorieën: 

• Hier en daar 

• Vraagje, boompje, beestje

• Boter, kaas en eieren 

• Kijkbuis 

• Er was eens… 

• Kinderspel 

• 1 + 1 = 2 

• Hoorspel 

• Game, set, match 

• Ons eigen durpke 

• Wablief? 

• Watt Bell(t) Einstein 

7. Per categorie zijn 100 punten te verdienen.

8. Bij het uitreiken van het vragenboek heeft jullie team ook een 

je nodig bij vraag 28. 

9. De uitslag van de NisseroiseKwis wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking op zaterdagavond 

11 februari 2012 in Partycentrum `t Maxend. 

Met het meedoen aan de NisseroiseKwis ga je akkoord met het reglement. Deze is te vinden op 

www.nisseroisekwis.nl/reglement.pdf en is tevens op 28 december verkrijgbaar bij 

 

 

 

 

 

 

 

Uitleg 

Lees onderstaande punten aandachtig door voordat je begint! 

De antwoorden op de vragen dienen te worden ingevuld in de rode kaders van dit vragenboek. Aan niet 

of slecht leesbare antwoorden worden geen punten toegekend.  

Alleen de teams die hun vragenboek tijdig en op de juiste wijze hebben ingeleverd dingen mee naar de 

Wanneer moet het vragenboek worden ingeleverd?  

Het ingevulde vragenboek moet worden ingeleverd voor 23:30 uur bij Partycentrum `t Maxen

Mocht je twijfelen over de juiste tijd: op www.nisseroisekwis.nl loopt een klok. Deze klok is leidend. 

Hoe moet het vragenboek worden ingeleverd?  

Leg alle bladzijden van het vragenboek op de juiste volgorde (paginanummers van laag naar hoog)

Vraagje, boompje, beestje 

 

Per categorie zijn 100 punten te verdienen. 

Bij het uitreiken van het vragenboek heeft jullie team ook een filter met koffie ontvangen. 

De uitslag van de NisseroiseKwis wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking op zaterdagavond 

11 februari 2012 in Partycentrum `t Maxend.  

Met het meedoen aan de NisseroiseKwis ga je akkoord met het reglement. Deze is te vinden op 

en is tevens op 28 december verkrijgbaar bij Partycentrum ‘t Maxend
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De antwoorden op de vragen dienen te worden ingevuld in de rode kaders van dit vragenboek. Aan niet 

Alleen de teams die hun vragenboek tijdig en op de juiste wijze hebben ingeleverd dingen mee naar de 

Partycentrum `t Maxend.  

Mocht je twijfelen over de juiste tijd: op www.nisseroisekwis.nl loopt een klok. Deze klok is leidend.  

Leg alle bladzijden van het vragenboek op de juiste volgorde (paginanummers van laag naar hoog) 

met koffie ontvangen. Deze koffie heb 

De uitslag van de NisseroiseKwis wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking op zaterdagavond  

‘t Maxend. 
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????    Hier en daar

1 De straatnamen zoals Nistelrode deze anno 2011 kent
Hieronder lees je enkele oude 
tegenwoordig? 

A. Berchemsche Dijk 

B. Nieuwen-Dijk 

C. Weigersche-Steeg 

D. Broekheuven-Straat of 
Broekheuvel-Straat 

Naar wel dorp liep de “Nieuwen

Heesch 

 

2 Enkele leden van de organisatie van de NisseroiseKwis is dit 

jaar op vakantie geweest. Toen ze dit bord tegen kwamen, 

zagen ze hier een vraag in voor deze categorie. Dit werd direct 

doorgebeld aan de andere leden van de organisatie.

A. In welk land is dit bord gefotografeerd?

De foto is in Tsjechië gemaakt

B. Wat staat er op dit bord? 

Verboden om zend- en radar

C. Wat hadden we hier beter niet kunnen doen?

Bellen / Naar de andere leden van de organisatie bellen

 

3 Welke balsport is tevens een plaats in de Verenigde Staten van Amerika?

Rugby  / Cricket 

 

 

Hier en daar 

De straatnamen zoals Nistelrode deze anno 2011 kent, hebben niet altijd zo geheten.  
oude straatnamen uit ons eigen Nisseroi. Hoe heten deze straten 

Berghemseweg   

Loosbroekseweg   

Weidestraat 

Heuvelstraat 

de “Nieuwen-Dijk”? 

Enkele leden van de organisatie van de NisseroiseKwis is dit 

Toen ze dit bord tegen kwamen, 

n vraag in voor deze categorie. Dit werd direct 

doorgebeld aan de andere leden van de organisatie. 

In welk land is dit bord gefotografeerd? 

De foto is in Tsjechië gemaakt 

 

en radar- apparatuur te gebruiken,  explosiegevaar 

Wat hadden we hier beter niet kunnen doen? 

Bellen / Naar de andere leden van de organisatie bellen 

Welke balsport is tevens een plaats in de Verenigde Staten van Amerika? 
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apparatuur te gebruiken,  explosiegevaar  
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????    Hier en daar

4 Naast de topografische indeling van Nederland, houdt het Kadaster een andere indeling van Nederland 
bij. Zo houdt het kadaster van elke stukje grond in Nederland bij wie de eigenaar is, wie andere zakelijke 
rechten heeft en nog vele andere 
waarneembaar. 

A. De naam / aanduiding van een perceel is bij het Kadaster aan een vaste structuur onderworpen. 
Deze structuur bestaat uit drie vaste onderdelen hoe heten deze drie 

1…(kadastrale) gemeente

 

2…Sectie…………………

 

3.… nummer (en complexnummer)

Naast de registratie van percelen grond, regelt het Kadaster ook de registratie van ruimtes binnen 
gebouwen. Dit betekent dat de verschillende ruimtes (binnen hetzelfde gebouw op dezelfde grond) 
verschillende eigenaren krijgen. Tevens worden alle eigenaren
van Eigenaren van de gemeenschappelijke ruimtes en het gemeenschappelijk grondperceel. 

B. Hoe noemen we het als een gebouw als zodanig opgesplitst wordt, om bijvoorbeeld separaat te 
kunnen verkopen? 

Dit heet het opsplitsen in: … het opsplitsen in Appartementsrechten

 

5 Tijdens de kermis afgelopen Pinksteren zagen wij deze wegwijzer op de 
Cakewalk in Nistelrode. Op de wegwijzer staat:

Berlijn 8850 km, Hawaï 700 km, Moskou 9950 km, Mexico 2265 km, 
Londen 8200 km en nog twee plaatsen die niet volledig te lezen zijn.

Klopt deze wegwijzer?  Waar staat deze dan? Of, als het niet klopt, 
waarom niet? 

 
Helaas. De wegwijzer kan niet.  Als je een locatie 
vindt met de juiste afstanden  tot Hawaii en Londen 
– ben je altijd te dicht bij Mexico, of veel te ver er 
vandaan.  
 

 

 

 

 

 

Hier en daar 

Naast de topografische indeling van Nederland, houdt het Kadaster een andere indeling van Nederland 
bij. Zo houdt het kadaster van elke stukje grond in Nederland bij wie de eigenaar is, wie andere zakelijke 
rechten heeft en nog vele andere zaken. Deze indeling is alleen zichtbaar op papier en is niet feitelijk 

De naam / aanduiding van een perceel is bij het Kadaster aan een vaste structuur onderworpen. 
Deze structuur bestaat uit drie vaste onderdelen hoe heten deze drie onderdelen? 

gemeente…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

nummer (en complexnummer)……………………………………………………………

Naast de registratie van percelen grond, regelt het Kadaster ook de registratie van ruimtes binnen 
gebouwen. Dit betekent dat de verschillende ruimtes (binnen hetzelfde gebouw op dezelfde grond) 
verschillende eigenaren krijgen. Tevens worden alle eigenaren van deze ruimtes lid van de Vereniging 
van Eigenaren van de gemeenschappelijke ruimtes en het gemeenschappelijk grondperceel. 

Hoe noemen we het als een gebouw als zodanig opgesplitst wordt, om bijvoorbeeld separaat te 

het opsplitsen in Appartementsrechten …………………

Tijdens de kermis afgelopen Pinksteren zagen wij deze wegwijzer op de 
Cakewalk in Nistelrode. Op de wegwijzer staat: 

Berlijn 8850 km, Hawaï 700 km, Moskou 9950 km, Mexico 2265 km, 
8200 km en nog twee plaatsen die niet volledig te lezen zijn. 

 

Klopt deze wegwijzer?  Waar staat deze dan? Of, als het niet klopt, 

Helaas. De wegwijzer kan niet.  Als je een locatie 
vindt met de juiste afstanden  tot Hawaii en Londen 
ben je altijd te dicht bij Mexico, of veel te ver er 

Pagina 4 

Naast de topografische indeling van Nederland, houdt het Kadaster een andere indeling van Nederland 
bij. Zo houdt het kadaster van elke stukje grond in Nederland bij wie de eigenaar is, wie andere zakelijke 

zaken. Deze indeling is alleen zichtbaar op papier en is niet feitelijk 

 

De naam / aanduiding van een perceel is bij het Kadaster aan een vaste structuur onderworpen. 

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

Naast de registratie van percelen grond, regelt het Kadaster ook de registratie van ruimtes binnen 
gebouwen. Dit betekent dat de verschillende ruimtes (binnen hetzelfde gebouw op dezelfde grond) 

van deze ruimtes lid van de Vereniging 
van Eigenaren van de gemeenschappelijke ruimtes en het gemeenschappelijk grondperceel.  

Hoe noemen we het als een gebouw als zodanig opgesplitst wordt, om bijvoorbeeld separaat te 

………………… 
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????    Hier en daar

 

6 Straten in Nistelrode zijn soms erg kenmerkend, zowel qua inrichting, als 
Kunt u zien welke straten hieronder zijn afgebeeld?

 

A. 

A.    ’t  Broek 

B.    Laarhof 

C. Oude Torenweg 

 

7 Door Nistelrode loopt een actieve aardbreuk.

A. Hoe heet deze aardbreuk?

Peelrandbreuk 

B. Hoe heet het hoger gelegen gedeelte van de breuk (de horst)?

Peelhorst 

C. Hoe heet het lager gelegen gedeelte van de breuk (de slenk)?

Roerdalslenk (ook wel genoemd Centrale Slenk)

D. Waarom is de breuk tegenwoordig nog maar slecht zichtbaar in het landschap?

De breuklijn is in het landschap nog slecht zichtbaar, omdat er in de loop der 
jaren (vooral in de laatste ijstijd) veel zand (=dekzand) tegen aan gewaaid is

 

 

 

 

Hier en daar 

Straten in Nistelrode zijn soms erg kenmerkend, zowel qua inrichting, als bewoners maar ook als vorm. 
Kunt u zien welke straten hieronder zijn afgebeeld? 

 

 

 

 

B. C.

Door Nistelrode loopt een actieve aardbreuk.  

Hoe heet deze aardbreuk? 

hoger gelegen gedeelte van de breuk (de horst)? 

Hoe heet het lager gelegen gedeelte van de breuk (de slenk)? 

Roerdalslenk (ook wel genoemd Centrale Slenk) 

Waarom is de breuk tegenwoordig nog maar slecht zichtbaar in het landschap? 

breuklijn is in het landschap nog slecht zichtbaar, omdat er in de loop der 
jaren (vooral in de laatste ijstijd) veel zand (=dekzand) tegen aan gewaaid is
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bewoners maar ook als vorm.  

C. 

 
 

breuklijn is in het landschap nog slecht zichtbaar, omdat er in de loop der 
jaren (vooral in de laatste ijstijd) veel zand (=dekzand) tegen aan gewaaid is 
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????    Hier en daar

8 Van welke overheid, organisatie, land, instelling of bedrijf zijn onderstaande vlaggen?

 

1 

 

4 

 

7 
 

1. Argentinië 

2. Beieren 

3. Gelderland 

4. Gemeente Roosendaal

 

9 In 1995 bestond de Europese Unie uit veel minder lidstaten dan nu. Ook in die tijd was Nederland al een 
netto betaler binnen de EU. Zet 

Begin met de kleinste netto betaler en eindig met de grootste netto betaler. 
absolute betalingen, maar om betalingen per hoofd van de bevolking!
Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg, Finland

Finland (€ 25), Oostenrijk / Luxemburg (beide €100 ), Nederland (€ 125), 
Duitsland (€ 150). 

 

 

Hier en daar 

Van welke overheid, organisatie, land, instelling of bedrijf zijn onderstaande vlaggen? 

 

2 3 

 

5 6 

 

 

8  

5. Groenland 

6.  Oost Duitsland (DDR) 

7.  Unicef 

Gemeente Roosendaal 8.  Woudrichem 

In 1995 bestond de Europese Unie uit veel minder lidstaten dan nu. Ook in die tijd was Nederland al een 
netto betaler binnen de EU. Zet onderstaande landen op volgorde. 

Begin met de kleinste netto betaler en eindig met de grootste netto betaler. Let op: het gaat niet om 
absolute betalingen, maar om betalingen per hoofd van de bevolking! 
Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg, Finland 

Finland (€ 25), Oostenrijk / Luxemburg (beide €100 ), Nederland (€ 125), 
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In 1995 bestond de Europese Unie uit veel minder lidstaten dan nu. Ook in die tijd was Nederland al een 

het gaat niet om 

 

Finland (€ 25), Oostenrijk / Luxemburg (beide €100 ), Nederland (€ 125), 
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????    Hier en daar

10 Met de moderne technieken is het mogelijk om van achter de computer, alle straten in Nistelrode te 
verkennen. Dit kan door middel van de dienst Google Streetview. U kunt hiermee door de straten 
navigeren alsof u er zelf loopt. 
Toen deze foto’s gemaakt werden, kan het zomaar zijn dat u bij deze fotoauto voorbij liep. Normaliter 
worden deze personen (evenals kentekenplaten, ramen en andere privacy gevoelige objecten) 
onherkenbaar gemaakt. Toch wordt er wel eens vergeten om iets of iemand onherkenbaar te make

A. Wie fiets er met zwart jasje tussen 't Tramstation en 't Pumpke richting de Kromstraat?

Peter van Tilburg 

Sommige foto’s in Streetview zijn al even oud. Dit is mooi te zien aan allerhande posters die door het 
dorp hangen ter promotie van bepaalde 

B. Op welke dag en maand is het evenement wat aangeplakt staat op de stroomkast op het kruispunt 
bij de Jumbo? 

26 september 

De fotowagens van Streetview hebben Nistelrode niet in één week “in kaart” gebracht. Dit is in 
verschillende opnames uitgevoerd. Het verschil in seizoen en daarmee weertype is derhalve natuurlijk 
verschillend. Waar de foto’s van opname 1 over gaan in opnam

C. Waar op het Laar begint de winter? 

Op het kruispunt bij de Jumbo (hier ligt er opeens sneeuw)

 

Hier en daar 

Met de moderne technieken is het mogelijk om van achter de computer, alle straten in Nistelrode te 
verkennen. Dit kan door middel van de dienst Google Streetview. U kunt hiermee door de straten 
navigeren alsof u er zelf loopt.  

den, kan het zomaar zijn dat u bij deze fotoauto voorbij liep. Normaliter 
worden deze personen (evenals kentekenplaten, ramen en andere privacy gevoelige objecten) 
onherkenbaar gemaakt. Toch wordt er wel eens vergeten om iets of iemand onherkenbaar te make

Wie fiets er met zwart jasje tussen 't Tramstation en 't Pumpke richting de Kromstraat?

Sommige foto’s in Streetview zijn al even oud. Dit is mooi te zien aan allerhande posters die door het 
dorp hangen ter promotie van bepaalde evenementen. 

Op welke dag en maand is het evenement wat aangeplakt staat op de stroomkast op het kruispunt 

De fotowagens van Streetview hebben Nistelrode niet in één week “in kaart” gebracht. Dit is in 
verschillende opnames uitgevoerd. Het verschil in seizoen en daarmee weertype is derhalve natuurlijk 
verschillend. Waar de foto’s van opname 1 over gaan in opname 2, zijn dan leuke verschillen zichtbaar.  

Waar op het Laar begint de winter?  

Op het kruispunt bij de Jumbo (hier ligt er opeens sneeuw) 
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Met de moderne technieken is het mogelijk om van achter de computer, alle straten in Nistelrode te 
verkennen. Dit kan door middel van de dienst Google Streetview. U kunt hiermee door de straten 

den, kan het zomaar zijn dat u bij deze fotoauto voorbij liep. Normaliter 
worden deze personen (evenals kentekenplaten, ramen en andere privacy gevoelige objecten) 
onherkenbaar gemaakt. Toch wordt er wel eens vergeten om iets of iemand onherkenbaar te maken.  

Wie fiets er met zwart jasje tussen 't Tramstation en 't Pumpke richting de Kromstraat? 

 

Sommige foto’s in Streetview zijn al even oud. Dit is mooi te zien aan allerhande posters die door het 

Op welke dag en maand is het evenement wat aangeplakt staat op de stroomkast op het kruispunt 

De fotowagens van Streetview hebben Nistelrode niet in één week “in kaart” gebracht. Dit is in 
verschillende opnames uitgevoerd. Het verschil in seizoen en daarmee weertype is derhalve natuurlijk 

e 2, zijn dan leuke verschillen zichtbaar.   
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????    
Vraagje, boompje, 

11 Ze noemen de hond weleens ‘mens beste vriend’. Maar honden heb je in vele
maten. Schrijf op de stippellijn de volledige, officiële naam van de hieronder afgebeelde hond.

 

12 Nistelrode ligt aan het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noord
niet vreemd. Voor ons een goede reden om je eens aan de tand te voelen over bomen en bosbouw:

A. In de Nederlandse bosbouw wordt veel gekeken naar de Duitse bosbouw.  Ook in Nederland wordt 
steeds vaker naar een zogenaamd "Plenterwald of Dauerwald" gestreefd. 
Wat is een dergelijkPlenterwald/ Dauerwald?

Een dergelijk bos is een bos met een natuurlijke verdeling van stam
Dat betekent: zeer weinig bomen met een grote diameter en enorm veel 
bomen 

B. Voor de aanleg van een mooi stukje bos, willen we zo hoog mogelijk bomen laten groeien. 

De grond is van de volgende kwaliteit: 

• sterk zuur,  
• hoge voedingstoestand (podzolgrond),
• vrij diep grondwaterpeil, hoogste grondwaterpijl is 40 tot 80 centimete
• matig vochtleverend vermogen. 

Welke van onderstaande bomen wordt zal hier waarschijnlijk het hoogst worden ? 

Zomereik, Douglasspar, Japanse Lariks, Fijnspar of de Wintereik.

Douglasspar 

C. Wat is een Gaffelaar voor soort boom?

Boom met twee toppen 

 

 

 

Vraagje, boompje, beestje

Ze noemen de hond weleens ‘mens beste vriend’. Maar honden heb je in vele soorten en 
maten. Schrijf op de stippellijn de volledige, officiële naam van de hieronder afgebeelde hond.

 

Nova Scotia duck tolling retriever

 

Nistelrode ligt aan het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant. Natuurgroen is ons 
vreemd. Voor ons een goede reden om je eens aan de tand te voelen over bomen en bosbouw:

In de Nederlandse bosbouw wordt veel gekeken naar de Duitse bosbouw.  Ook in Nederland wordt 
steeds vaker naar een zogenaamd "Plenterwald of Dauerwald" gestreefd.  
Wat is een dergelijkPlenterwald/ Dauerwald? 

Een dergelijk bos is een bos met een natuurlijke verdeling van stam
Dat betekent: zeer weinig bomen met een grote diameter en enorm veel 

Voor de aanleg van een mooi stukje bos, willen we zo hoog mogelijk bomen laten groeien. 

De grond is van de volgende kwaliteit:  

hoge voedingstoestand (podzolgrond), 
vrij diep grondwaterpeil, hoogste grondwaterpijl is 40 tot 80 centimeter. 
matig vochtleverend vermogen.  

Welke van onderstaande bomen wordt zal hier waarschijnlijk het hoogst worden ?  

Zomereik, Douglasspar, Japanse Lariks, Fijnspar of de Wintereik. 

Wat is een Gaffelaar voor soort boom? 

Boom met twee toppen en bijbehorend stamsysteem. Ook dubbelstam.
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soorten en 
maten. Schrijf op de stippellijn de volledige, officiële naam van de hieronder afgebeelde hond. 

 

Nova Scotia duck tolling retriever    

Brabant. Natuurgroen is ons 
vreemd. Voor ons een goede reden om je eens aan de tand te voelen over bomen en bosbouw: 

 

In de Nederlandse bosbouw wordt veel gekeken naar de Duitse bosbouw.  Ook in Nederland wordt 

Een dergelijk bos is een bos met een natuurlijke verdeling van stam-diameters. 
Dat betekent: zeer weinig bomen met een grote diameter en enorm veel 

Voor de aanleg van een mooi stukje bos, willen we zo hoog mogelijk bomen laten groeien.  

 

en bijbehorend stamsysteem. Ook dubbelstam. 
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????    
Vraagje, boompje, 

13 Hieronder zie je afbeeldingen van planten / struiken / bomen. Zie je een relatie met ons mooie Nisseroi? 
Welke afbeelding hoort niet in het rijtje thuis en waarom niet?

 

Plaatje D. Boekweitstraat, Braamstraat en Wilgen zijn straten in Nistelrode, 
Esdoorn is geen straatnaam in Nistelrode en hoort daarom niet in het rijtje 
thuis. 

 

14 Wat hebben deze dieren gemeen?

 

Bijeneter Magelhaenpinguin

Het zijn dieren die goed kunnen graven
Hebben nesten in de grond

 

15 Wat maken algen die binnen in de kwallen leven in het Jellyfish Lake aan?

Suiker (glucose) 

 

16 Wat is volgens de vegetatiekunde het verschil tussen 
maximum? 

Fysiologisch maximum is de ideale bodem waar een plant het beste groeit 
(zonder competitie van andere planten). Ecologisch maximum is de bodem 
waar een plant groeit in een natuurlijke situatie 
planten.  

A 

 

 

Vraagje, boompje, beestje

Hieronder zie je afbeeldingen van planten / struiken / bomen. Zie je een relatie met ons mooie Nisseroi? 
Welke afbeelding hoort niet in het rijtje thuis en waarom niet? 

  

Plaatje D. Boekweitstraat, Braamstraat en Wilgen zijn straten in Nistelrode, 
Esdoorn is geen straatnaam in Nistelrode en hoort daarom niet in het rijtje 

Wat hebben deze dieren gemeen? 

  

Magelhaenpinguin Mol 

zijn dieren die goed kunnen graven / Voeden zich met insecten (wormen) / 
Hebben nesten in de grond 

Wat maken algen die binnen in de kwallen leven in het Jellyfish Lake aan? 

Wat is volgens de vegetatiekunde het verschil tussen het fysiologisch maximum en het ecologisch 

is de ideale bodem waar een plant het beste groeit 
(zonder competitie van andere planten). Ecologisch maximum is de bodem 
waar een plant groeit in een natuurlijke situatie – in concurrentie met andere 

B C 
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Hieronder zie je afbeeldingen van planten / struiken / bomen. Zie je een relatie met ons mooie Nisseroi?   

 

Plaatje D. Boekweitstraat, Braamstraat en Wilgen zijn straten in Nistelrode, 
Esdoorn is geen straatnaam in Nistelrode en hoort daarom niet in het rijtje 

 

 

Zilverdas 

/ Voeden zich met insecten (wormen) / 

 

het fysiologisch maximum en het ecologisch  

is de ideale bodem waar een plant het beste groeit 
(zonder competitie van andere planten). Ecologisch maximum is de bodem 

urrentie met andere 

D 
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????    
Vraagje, boompje, 

 

17 Het varken:  Lief, lekker, veelzijdig  en je komt het varken overal tegen.. daarom: 

A. Kruis aan in welk van deze producten iets van het varken is gebruikt?
(meerdere antwoorden mogelijk)

         X

 X

B. Bekijk de onderstaande afbeeldingen goed en benoem de ras van het varken:

Wolvarken (Schwalbenbauch / Mangalica)

Berkshire 

 

 

Vraagje, boompje, beestje

Het varken:  Lief, lekker, veelzijdig  en je komt het varken overal tegen.. daarom:  

Kruis aan in welk van deze producten iets van het varken is gebruikt? 
(meerdere antwoorden mogelijk) (in alle producten zit iets van het varken) 

X  X 

X 
          X 

Bekijk de onderstaande afbeeldingen goed en benoem de ras van het varken: 

 

(Schwalbenbauch / Mangalica) Pietrain 

 

York 
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         X 

                       X 
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Vraagje, boompje, 

18 Van welke dieren zijn deze poten?

 

Varken

Krokodil 

 

Stokstaartje

Secretarisvogel 

 

19 Welke tropische fruitsoort heeft tijdens de groei de steel aan de onderzijde van de vrucht?

Ananas 

 

20 Het wonderlijk menselijk lichaam. Herkent u de volgende onderdelen van ons skelet? 
Noem de Nederlandse én Latijnse naam.

NL:  Hamer (een van de oorbeentjes)

Latijn: Malleus 

 

 

Vraagje, boompje, beestje

zijn deze poten? 

Varken 

Stokstaartje 

Welke tropische fruitsoort heeft tijdens de groei de steel aan de onderzijde van de vrucht?

Het wonderlijk menselijk lichaam. Herkent u de volgende onderdelen van ons skelet?  
Noem de Nederlandse én Latijnse naam. 

 

Hamer (een van de oorbeentjes) NL:  Schouderblad (rechter 

Latijn: Scapula 
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Welke tropische fruitsoort heeft tijdens de groei de steel aan de onderzijde van de vrucht?  

  

 

Schouderblad (rechter - ) 
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21 Er zijn duizenden soorten vruchten. Vruchten groeien uit een bloem en hebben zaden, vruchtvlees en 
een schil. Maar er is één vrucht die een gesloten bloem is. Welke vrucht is dit?

Vijg 
 

22 Sinds 1900 brengt bandenfabrikant Michelin een restaurantsgids uit. 

Rond 1926 reikt deze gids de eerste ster uit aan restaurants. De Michelinster is een aanduiding voor 
restaurants met een uitzonderlijk goede keuken en een correcte bediening. Hoeveel Mich
telde Nederland totaal in 2003?

74 

 

23 Eten, of toevoegingen, worden vaak aangegeven met een nummer, bijvoorbeeld op menukaarten.

Zet de volgende woorden bij het juiste nummer: 
Woe WoiYuk, Hak TjieuwNgau Lou, Appel zuur, Broodje köfte, 

136  Woe Woi Yuk 

58    Broodje köfte 

621  Mononatriumglutamaat

149  Hak Tjieuw Ngau Lou

296   Appel zuur 

 

24 Veel bier merken maken gebruik van slogans in hun reclames. Om daarmee de naam of positie van hun 
product te versterken. Maak de volgende bierslogans af.

Waarom? 

Gebrouwen in ons eigen… 

Wij begrijpen elkaar beter in een…

Ook als je niks… 

Echt… 

  

 

Boter, kaas en eieren

Er zijn duizenden soorten vruchten. Vruchten groeien uit een bloem en hebben zaden, vruchtvlees en 
een schil. Maar er is één vrucht die een gesloten bloem is. Welke vrucht is dit? 

Sinds 1900 brengt bandenfabrikant Michelin een restaurantsgids uit.  

Rond 1926 reikt deze gids de eerste ster uit aan restaurants. De Michelinster is een aanduiding voor 
restaurants met een uitzonderlijk goede keuken en een correcte bediening. Hoeveel Mich
telde Nederland totaal in 2003? 

Eten, of toevoegingen, worden vaak aangegeven met een nummer, bijvoorbeeld op menukaarten.

Zet de volgende woorden bij het juiste nummer:  
Woe WoiYuk, Hak TjieuwNgau Lou, Appel zuur, Broodje köfte, Mononatriumglutamaat 

Mononatriumglutamaat 

Hak Tjieuw Ngau Lou 

Veel bier merken maken gebruik van slogans in hun reclames. Om daarmee de naam of positie van hun 
versterken. Maak de volgende bierslogans af. 

Daarom! (Jupiler) 

Brabant (Bavaria) 

Wij begrijpen elkaar beter in een… Bar (Amstel) 

Te vieren hebt (Palm) 

Bier (Brand) 
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Er zijn duizenden soorten vruchten. Vruchten groeien uit een bloem en hebben zaden, vruchtvlees en  

Rond 1926 reikt deze gids de eerste ster uit aan restaurants. De Michelinster is een aanduiding voor 
restaurants met een uitzonderlijk goede keuken en een correcte bediening. Hoeveel Michelin sterren 

 

Eten, of toevoegingen, worden vaak aangegeven met een nummer, bijvoorbeeld op menukaarten. 

 

 

Veel bier merken maken gebruik van slogans in hun reclames. Om daarmee de naam of positie van hun 
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25 Er zijn tegenwoordig veel koolzuurhoudende dranken op de markt. Het koolzuurgas kan een erg hoge 
druk in de fles van deze dranken veroorzaken. In sommige gevallen kan die druk oplopen tot 6 bar. Bij 
welk drankje is dit het geval? 

Champagne  (Mousserende wijn)

 

26 Er zijn veel verschillende soorten kruiden en specerijen. Deze worden vaak gebruikt om gerechten meer 
smaak te geven en hebben volgens veel culturen een helende werking. 

Herken je de volgende vijf? 

A. Salie of Ezeloor 

C. Sereh of Citroengras

D. Knoflook 

 

 

Boter, kaas en eieren

koolzuurhoudende dranken op de markt. Het koolzuurgas kan een erg hoge 
druk in de fles van deze dranken veroorzaken. In sommige gevallen kan die druk oplopen tot 6 bar. Bij 

(Mousserende wijn) 

Er zijn veel verschillende soorten kruiden en specerijen. Deze worden vaak gebruikt om gerechten meer 
smaak te geven en hebben volgens veel culturen een helende werking.  

 

B. Laos (Galangal) 

 

Sereh of Citroengras D.  Kaneelblad 
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koolzuurhoudende dranken op de markt. Het koolzuurgas kan een erg hoge 
druk in de fles van deze dranken veroorzaken. In sommige gevallen kan die druk oplopen tot 6 bar. Bij 

 

Er zijn veel verschillende soorten kruiden en specerijen. Deze worden vaak gebruikt om gerechten meer 
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27 Koppel de juiste drank aan het juiste glas. Schrijf achter de letter van het glas,  het nummer van de fles 
en de naam van de drank. 

Nummer Naam 

A. 4 Martini / Vermouth

B. 3 Whisky / Oban

C. 8 Sherry / Osbourne

D. 6 Bourgogne w

E. 1 Champagne

F. 2 Cognac 

G. 5 Bordeaux wijn

H. 7 Grappa (ivm het type glas is 

 

 

 

 

Boter, kaas en eieren

Koppel de juiste drank aan het juiste glas. Schrijf achter de letter van het glas,  het nummer van de fles 

Martini / Vermouth 

Whisky / Oban (ivm het type glas is Bourbon ook goedgekeurd)

Sherry / Osbourne (of port) 

Bourgogne wijn  

Champagne 

Bordeaux wijn  

(ivm het type glas is single malt whisky ook goedgekeurd)
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Koppel de juiste drank aan het juiste glas. Schrijf achter de letter van het glas,  het nummer van de fles  

 

(ivm het type glas is Bourbon ook goedgekeurd) 

single malt whisky ook goedgekeurd) 
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28 Koffie is wereldwijd het meest gedronken drankje. Er worden jaarlijks 400 miljard kopjes koffie 
gedronken. Er zijn twee belangrijke soorten en honderden merken, bijvoorbeeld: Douwe Egberts, 
Kanis en Gunnink, Max Havelaar, C1000 koffie en Jumbo koffie. 
Bij ophalen van het kwisboek  heb je een filter met koffie gekregen. Welke van de vijf merken is dit?

C1000 koffie 

 

29 Op etiketten van voedingsmiddelen staat altijd informatie over de voedingswaarde. Ook bij pindakaas is 
dit het geval. Bij welk merk pindakaas hoort onderstaande informatie?

Voedingswaarde per 100 gr: 

Energie 
Eiwitten 
Koolhydraten  
 Waarvan suikers  
Vet 
 Waarvan verzadigd 
 Enkelvoudig onverzadigd
 Meervoudig onverzadigd
Voedingsvezels 
Natrium 
Vitamine E 
Vitamine B3 

Calvé 

 

30 Groenten en fruit zijn niet alleen gezond en lekker, maar ook goed voor onze gezondheid. Het advies 
'2 ons groente en 2 stuks fruit' is er immers niet voor niets. Dat niet iedereen even blij is met groente en 
fruit, blijkt wel uit onderstaande afbeelding. Welk soort groente of fruit wordt hier verbannen?

De doerian (Durio zibethinus

 

 

Boter, kaas en eieren

Koffie is wereldwijd het meest gedronken drankje. Er worden jaarlijks 400 miljard kopjes koffie 
gedronken. Er zijn twee belangrijke soorten en honderden merken, bijvoorbeeld: Douwe Egberts, 
Kanis en Gunnink, Max Havelaar, C1000 koffie en Jumbo koffie.  

j ophalen van het kwisboek  heb je een filter met koffie gekregen. Welke van de vijf merken is dit?

Op etiketten van voedingsmiddelen staat altijd informatie over de voedingswaarde. Ook bij pindakaas is 
pindakaas hoort onderstaande informatie? 

2800 KJ (670 kcal)

  
Enkelvoudig onverzadigd 
Meervoudig onverzadigd 

Groenten en fruit zijn niet alleen gezond en lekker, maar ook goed voor onze gezondheid. Het advies 
'2 ons groente en 2 stuks fruit' is er immers niet voor niets. Dat niet iedereen even blij is met groente en 
fruit, blijkt wel uit onderstaande afbeelding. Welk soort groente of fruit wordt hier verbannen?

 

Durio zibethinus)  

Waardes Eiwitten en Koolhydraten 

zijn per abuis omgedraaid 
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Koffie is wereldwijd het meest gedronken drankje. Er worden jaarlijks 400 miljard kopjes koffie 
gedronken. Er zijn twee belangrijke soorten en honderden merken, bijvoorbeeld: Douwe Egberts,  

j ophalen van het kwisboek  heb je een filter met koffie gekregen. Welke van de vijf merken is dit? 

 

Op etiketten van voedingsmiddelen staat altijd informatie over de voedingswaarde. Ook bij pindakaas is 
 

2800 KJ (670 kcal) 
9 gr 
20 gr 
2,5 gr 
58 gr 
9 gr 
29 gr 
20 gr 
5 gr 

0,25 gr 
9,5 mg 

10 mg 

Groenten en fruit zijn niet alleen gezond en lekker, maar ook goed voor onze gezondheid. Het advies  
'2 ons groente en 2 stuks fruit' is er immers niet voor niets. Dat niet iedereen even blij is met groente en 
fruit, blijkt wel uit onderstaande afbeelding. Welk soort groente of fruit wordt hier verbannen? 

 

 

Waardes Eiwitten en Koolhydraten 
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31 Wie zijn de hieronder afgebeelde (inter)nationaal bekende personen?

A. Ron Brandsteder 

C. Marijke Helwegen 

 

32 In welke kaart worden twee gaten geschoten in de intro van de James Bond film 
“Casino Royal” uit 2006? 

Harten 7 

 

33 Rond 1964 verscheen er een single LP met een hoorspel van Swiebertje. Dit hoorspel was een actie van 
een bekende autofabrikant. Welk 

BMW 

  

 

Kijkbuis 

Wie zijn de hieronder afgebeelde (inter)nationaal bekende personen? 

 

 

B. Drew Barrymore 

D. Angelina Jolie 

In welke kaart worden twee gaten geschoten in de intro van de James Bond film  

 

Rond 1964 verscheen er een single LP met een hoorspel van Swiebertje. Dit hoorspel was een actie van 
een bekende autofabrikant. Welk automerk was dit? 
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Rond 1964 verscheen er een single LP met een hoorspel van Swiebertje. Dit hoorspel was een actie van 
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34 Bij de NisseroiseKwis draait alles om puzzels en raadsels. 

De horrorcyclus Saw draait ook om puzzels en raadsels, alleen dan met een andere inzet. 

De hieronder genoemde data hebben iets te maken met de Saw films. Welke 
niet bij en waarom niet? 

29 oktober 
28 oktober 
27 oktober 
26 oktober 

25 oktober, want op die dag kwam nooit een Saw film uit

 

35 Er zijn meerdere films met cijfers in de titel, zoals “12 Monkeys”, “13 Ghosts”, “28 Days later” en 
“Beethovens 2nd".  

Tel de cijfers uit de titels van de vier afgebeelde films bij elkaar op en schrijf dit getal op.

10.149 

 

 

 

Kijkbuis 

Bij de NisseroiseKwis draait alles om puzzels en raadsels.  
De horrorcyclus Saw draait ook om puzzels en raadsels, alleen dan met een andere inzet. 

De hieronder genoemde data hebben iets te maken met de Saw films. Welke datum hoort er 

25 oktober 
24 oktober  
23 oktober  
29 oktober 

25 oktober, want op die dag kwam nooit een Saw film uit 

Er zijn meerdere films met cijfers in de titel, zoals “12 Monkeys”, “13 Ghosts”, “28 Days later” en 

Tel de cijfers uit de titels van de vier afgebeelde films bij elkaar op en schrijf dit getal op.
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De horrorcyclus Saw draait ook om puzzels en raadsels, alleen dan met een andere inzet.  

datum hoort er 

 

Er zijn meerdere films met cijfers in de titel, zoals “12 Monkeys”, “13 Ghosts”, “28 Days later” en 

Tel de cijfers uit de titels van de vier afgebeelde films bij elkaar op en schrijf dit getal op. 
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36 Koppel onderstaande personen aan de juiste film door lijnen te trekken van de persoon naar 

bijbehorende film. 

 

 

 

 

 

37 Na het afscheid van Nanda verscheen er een engel bij Anita die haar toesprak. Wie was die engel?

Roos de Jager, gespeeld door Guusje Nederhorst.

 

Kijkbuis 

onderstaande personen aan de juiste film door lijnen te trekken van de persoon naar 

 

van Nanda verscheen er een engel bij Anita die haar toesprak. Wie was die engel?

Roos de Jager, gespeeld door Guusje Nederhorst. 
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onderstaande personen aan de juiste film door lijnen te trekken van de persoon naar 
 

 

 

 

 

van Nanda verscheen er een engel bij Anita die haar toesprak. Wie was die engel? 
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38 In Nistelrode heeft de wieg gestaan van enkele Nederlanders die furore maken/gemaakt hebben op de 

(inter)nationale TV. Een van deze bekende Nisseroise is visagist  Mari van de Ven.

Op welk adres in Nistelrode woonde de vrouw die Mari als tweede moeder beschouwt?

Weijen 40 

 

39 Een aantal van ons keek met plezier naar films en televisie van vroeger. Niet in de laatste plaats door de 
prachtige heren in deze serie. Herkent u deze mannen nog? 

Noem de naam van de acteur en de bijbehorende jaren '70 of '80 hit

A) Naam: Dirk Benedict

B) Naam: Paul Michael Glaser

C) Naam: John Schneider

D) Naam: Tom Wopat 

E) Naam: Jan-Michael Vincent

F) Naam: Henri Winkler
 

  

 

Kijkbuis 

In Nistelrode heeft de wieg gestaan van enkele Nederlanders die furore maken/gemaakt hebben op de 
Een van deze bekende Nisseroise is visagist  Mari van de Ven. 

Op welk adres in Nistelrode woonde de vrouw die Mari als tweede moeder beschouwt?

Een aantal van ons keek met plezier naar films en televisie van vroeger. Niet in de laatste plaats door de 
prachtige heren in deze serie. Herkent u deze mannen nog?  

Noem de naam van de acteur en de bijbehorende jaren '70 of '80 hit-serie. 

Dirk Benedict Hit-serie: A-team 

Paul Michael Glaser Hit-serie: Starsky and Hutch

John Schneider Hit-serie: Dukes of Hazzard

 Hit-serie: Dukes of Hazzard

Michael Vincent Hit-serie: Airwolf 

Henri Winkler Hit-serie: Happy Days 
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In Nistelrode heeft de wieg gestaan van enkele Nederlanders die furore maken/gemaakt hebben op de 

Op welk adres in Nistelrode woonde de vrouw die Mari als tweede moeder beschouwt? 

 

Een aantal van ons keek met plezier naar films en televisie van vroeger. Niet in de laatste plaats door de  

 

Starsky and Hutch 

Dukes of Hazzard 

Dukes of Hazzard 
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40 In veel films zijn foutjes zichtbaar. Deze foutjes lopen uiteen van het in beeld zijn van een camera tot aan 

het verkeerd schminken van de acteurs. 

Geef van onderstaande filmfout aan uit welke film deze

A. Stand by Me 

C. Wizard of Oz 

 

 

 

Kijkbuis 

In veel films zijn foutjes zichtbaar. Deze foutjes lopen uiteen van het in beeld zijn van een camera tot aan 
het verkeerd schminken van de acteurs.  

Geef van onderstaande filmfout aan uit welke film deze afkomstig is. 

 

 

B. Indiana Jones  

(and The Raiders of the Lost Ark)

D. Lord of the Rings (Return of the king)
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In veel films zijn foutjes zichtbaar. Deze foutjes lopen uiteen van het in beeld zijn van een camera tot aan 
 

 

 

(and The Raiders of the Lost Ark) 

(Return of the king) 



/ 
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????    Er was eens…

41 De klassieke oudheid, de tijd van de Grieken en Romeinen, 
veel merkwaardige personen. Sommigen bekender dan anderen.

De Grieken stonden bekend om hun gekke filosofen en vreemde 
redenaars, hoewel één persoon toch wel de kroon spande. Hoe 
heet de Griekse filosoof in deze spotprent?

Diogenes (van Sinope) 

 

42 In september 1880 presenteerde de toenmalige minister van Oorlog zijn idee voor een uniek 
verdedigingswerk van Nederland. De werken werden tussen pakweg 1881 en 1920 gebouwd door het 
toenmalige Departement van Oorlog. 

Na de Tweede Wereldoorlog verlie
Dit komt deels door de voortschrijdende techniek en de toenemende mobiliteit en vuurkracht van een 
strijdmacht, maar ook de internationale samenwerking in NAVO
rol. 

A. Om welk verdedigingswerk gaat het? 
 

B. De unieke ligging van Nederland onder de zeespiegel leidde in 1996 tot een bijzondere 
beslissing van UNESCO, welke was dat? 
 

C. In juli 2011 kwam het verdedigingswerk opnieuw  in het nieuws door een unieke 
Welke was dat? 

A.  Stelling van Amsterdam

B.  In 1996 werd de Stelling van Amsterdam t
wereldefgoedlijst van UNESCO

C. In juli 2011 biedt Staatsbosbeheer Vuurtoreneiland, onderdeel van de 
Stelling van Amsterdam (samen met 

43 De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden bereikte haar hoogtepunt in de Gouden Eeuw. De 
Nederlanden handelden er flink op los en verdienden veel geld. De Republiek bestond uit veel steden 
die niet allemaal tegelijk aangesloten hebben.

Ook Nistelrode is onderdeel geweest van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Vanaf welk 
jaar was Nistelrode onderdeel van de Republiek?

1648  

 

  

 

Er was eens… 

De klassieke oudheid, de tijd van de Grieken en Romeinen, kende 
veel merkwaardige personen. Sommigen bekender dan anderen. 

De Grieken stonden bekend om hun gekke filosofen en vreemde 
redenaars, hoewel één persoon toch wel de kroon spande. Hoe 
heet de Griekse filosoof in deze spotprent? 

 

  

In september 1880 presenteerde de toenmalige minister van Oorlog zijn idee voor een uniek 
verdedigingswerk van Nederland. De werken werden tussen pakweg 1881 en 1920 gebouwd door het 
toenmalige Departement van Oorlog.  

Na de Tweede Wereldoorlog verliezen de werken haar rol in de verdediging van Nederland. 
Dit komt deels door de voortschrijdende techniek en de toenemende mobiliteit en vuurkracht van een 
strijdmacht, maar ook de internationale samenwerking in NAVO-verband speelde hierbij een belangrijke

Om welk verdedigingswerk gaat het?  

De unieke ligging van Nederland onder de zeespiegel leidde in 1996 tot een bijzondere 
beslissing van UNESCO, welke was dat?  

In juli 2011 kwam het verdedigingswerk opnieuw  in het nieuws door een unieke 

Stelling van Amsterdam 

In 1996 werd de Stelling van Amsterdam toegevoegd aan de 
wereldefgoedlijst van UNESCO 

In juli 2011 biedt Staatsbosbeheer Vuurtoreneiland, onderdeel van de 
Stelling van Amsterdam (samen met Pampus en fort Diemerdam) te koop aan.

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden bereikte haar hoogtepunt in de Gouden Eeuw. De 
Nederlanden handelden er flink op los en verdienden veel geld. De Republiek bestond uit veel steden 

tegelijk aangesloten hebben. 

Ook Nistelrode is onderdeel geweest van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Vanaf welk 
jaar was Nistelrode onderdeel van de Republiek? 
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In september 1880 presenteerde de toenmalige minister van Oorlog zijn idee voor een uniek 
verdedigingswerk van Nederland. De werken werden tussen pakweg 1881 en 1920 gebouwd door het 

zen de werken haar rol in de verdediging van Nederland.  
Dit komt deels door de voortschrijdende techniek en de toenemende mobiliteit en vuurkracht van een 

verband speelde hierbij een belangrijke 

De unieke ligging van Nederland onder de zeespiegel leidde in 1996 tot een bijzondere 

In juli 2011 kwam het verdedigingswerk opnieuw  in het nieuws door een unieke gelegenheid. 

 

In juli 2011 biedt Staatsbosbeheer Vuurtoreneiland, onderdeel van de 
Pampus en fort Diemerdam) te koop aan. 

 

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden bereikte haar hoogtepunt in de Gouden Eeuw. De 
Nederlanden handelden er flink op los en verdienden veel geld. De Republiek bestond uit veel steden 

Ook Nistelrode is onderdeel geweest van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Vanaf welk 

 



/ 
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44 Tijdens de Tweede Wereldoorlog had Nistelrode een eigen 
vliegveld in de omgeving van de huidige Berghemseweg. 

A. Met de naam van dit vliegveld was iets bijzonders aan de 
hand. Wat was de naam van dit vliegveld en waarom heette 
het zo? 

Naam vliegveld: B88 Heesch

Uitleg: de Engelse commandant dacht dat hij in Heesch was

B = Brittisch / 88= volgnummer vliegveld

B. In het gazon bij de bejaardenwoningen, gelegen aan de Kloosterhof is ter nagedachtenis aan dit 
vliegveld een monument geplaatst. Hoe luidt 

We`ll Meet Again 

 

45 Enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog werd er in Nistelrode
een complex geopend waarvan hiernaast de toegangspoort is 
afgebeeld. Wat is de naam van dat complex?

 
Politie opleidingsschool, geopend op 10
 

 

46 Alles wat in het eigen leven van de mens wordt meegemaakt, wordt hedendaagse geschiedenis 
genoemd. Dit wordt minder op de middelbare school geleerd, maar is zeker zo belangrijk.

Dit tafereel was afgelopen jaar in Nistelrode te zien. Heb 
Dan kun je de volgende vraag vast beantwoorden:

 

 

 

 

Welke datum kon bovenstaande foto voor het eerst gemaakt worden?

18 februari 2011 

  

 

Er was eens… 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog had Nistelrode een eigen 
vliegveld in de omgeving van de huidige Berghemseweg.  

 

Met de naam van dit vliegveld was iets bijzonders aan de 
hand. Wat was de naam van dit vliegveld en waarom heette 

 

B88 Heesch 

de Engelse commandant dacht dat hij in Heesch was of 

B = Brittisch / 88= volgnummer vliegveld 

In het gazon bij de bejaardenwoningen, gelegen aan de Kloosterhof is ter nagedachtenis aan dit 
vliegveld een monument geplaatst. Hoe luidt de tekst op het monument? 

Enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog werd er in Nistelrode 
een complex geopend waarvan hiernaast de toegangspoort is  
afgebeeld. Wat is de naam van dat complex? 

 

Politie opleidingsschool, geopend op 10 mei 1948 

 

Alles wat in het eigen leven van de mens wordt meegemaakt, wordt hedendaagse geschiedenis 
genoemd. Dit wordt minder op de middelbare school geleerd, maar is zeker zo belangrijk.

Dit tafereel was afgelopen jaar in Nistelrode te zien. Heb je het opgemerkt? Of heb je er over gehoord? 
Dan kun je de volgende vraag vast beantwoorden: 

 

Welke datum kon bovenstaande foto voor het eerst gemaakt worden? 
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In het gazon bij de bejaardenwoningen, gelegen aan de Kloosterhof is ter nagedachtenis aan dit 

 

Alles wat in het eigen leven van de mens wordt meegemaakt, wordt hedendaagse geschiedenis 
genoemd. Dit wordt minder op de middelbare school geleerd, maar is zeker zo belangrijk. 

je het opgemerkt? Of heb je er over gehoord? 
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47  

 

 

 

 

 

 
 

48 Melk, de witte motor… 

Op 11 februari 1901 werd er in Nistelrode een zuivelfabriek opgericht onder de naam 
Wilhelmina'. Op 8 januari 1929 werd de naam van de fabriek gewijzigd.

A. Wat was de tweede naam van de zuivelfabriek waarin men onder andere het befaamde 'Sprookjes ijs' 
maakte ?  

Door Eendracht Sterk 

B. Aan welke straat stond de zuivelfabriek?

Laar 

C. Op de foto zie je een wit beeld op de 
voorzijde van de gevel: het is een 
beeltenis van de Heilige Isidoris. 

Waar kun je dit beeld anno 2011 
terugvinden in Nistelrode? 

Laar 53 of In de muur van de apotheek  

 

Er was eens… 

Afgelopen jaar hebben we er verschillende bekendheden bij 
gekregen dankzij verschillende talentenjachten en 
realitysoaps. Maar we hebben ook afscheid moeten nemen 
van mensen. In de afbeelding hiernaast zijn 4 (inter
nationale bekendheden verstopt die in 2011 zijn overleden. 
Wie zijn zij? 

1)  Amy Winehouse 

2) Peter Falk (Columbo) 

3) Johnny Kraaykamp Sr 

4) Osama Bin Laden 

Op 11 februari 1901 werd er in Nistelrode een zuivelfabriek opgericht onder de naam 'Stoomzuivelfabriek 
Wilhelmina'. Op 8 januari 1929 werd de naam van de fabriek gewijzigd. 

Wat was de tweede naam van de zuivelfabriek waarin men onder andere het befaamde 'Sprookjes ijs' 

 

zuivelfabriek? 

Op de foto zie je een wit beeld op de 
voorzijde van de gevel: het is een 
beeltenis van de Heilige Isidoris.  

Waar kun je dit beeld anno 2011 
 

In de muur van de apotheek   
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Afgelopen jaar hebben we er verschillende bekendheden bij 
gekregen dankzij verschillende talentenjachten en 
realitysoaps. Maar we hebben ook afscheid moeten nemen 
van mensen. In de afbeelding hiernaast zijn 4 (inter-) 

2011 zijn overleden.  

 

'Stoomzuivelfabriek 

 

Wat was de tweede naam van de zuivelfabriek waarin men onder andere het befaamde 'Sprookjes ijs' 
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49 Nistelrode is een dorp van zowel ‘burgers en buitenlui’ als adel. 

Welke man van adel was Nistelrode rijker sinds 7 februari 1976?

Prins Leo d’n Urste (Leo van Zijl)

 

50 In de tweede helft van de vorige eeuw hebben zich er op mondiale schaal grootse 
voorgedaan, uitgevoerd door grote namen, die keer op keer in de kranten te zien waren.

De volgende “voorpagina’s” hebben een verband. Geef aan wat dat verband is en zet de kranten op 
chronologische volgorde door de namen van de afgebeelde
schrijven. 

 

  

  

Verband: Vietnam oorlog 

1)  Adolf Hitler (1933) 

2) President Truman (1945)

3) Ngo Dinh Diem (1955)

4) Nikita Chroesjtsjov (1956)

 

 

Er was eens… 

Nistelrode is een dorp van zowel ‘burgers en buitenlui’ als adel.  

Welke man van adel was Nistelrode rijker sinds 7 februari 1976? 

Prins Leo d’n Urste (Leo van Zijl) 

In de tweede helft van de vorige eeuw hebben zich er op mondiale schaal grootse (groteske) dingen 
voorgedaan, uitgevoerd door grote namen, die keer op keer in de kranten te zien waren.

hebben een verband. Geef aan wat dat verband is en zet de kranten op 
chronologische volgorde door de namen van de afgebeelde personen in de juiste volgorde op te 

 (oorlog) 

5) President Johnson (1962)

President Truman (1945) 6) Nguyen Van Thieu (1967)

Ngo Dinh Diem (1955) 7) Henry Kissinger (1968) 

Nikita Chroesjtsjov (1956) 8) Phan Thị Kim Phúc (1972)
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(groteske) dingen 
voorgedaan, uitgevoerd door grote namen, die keer op keer in de kranten te zien waren. 

hebben een verband. Geef aan wat dat verband is en zet de kranten op 
personen in de juiste volgorde op te 

 

 

 

President Johnson (1962) 

Nguyen Van Thieu (1967) 

Kim Phúc (1972) 
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51 Oh wat konden we veel sparen bi
wel mee. Dat maakt de volgende vraag vast een stuk makkelijker. 

Maak met lijnen verbinding tussen het logo van de winkel en de bijbehorende actie:

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting

a Coop

b Super de Boer

c Spar

d Jumbo

e Hoogvliet

f HEMA

g C1000

h Dirk

 

 

 

Kinderspel 

Oh wat konden we veel sparen bij alle winkels in de afgelopen twee jaar. Misschien spaarden jullie thuis 
wel mee. Dat maakt de volgende vraag vast een stuk makkelijker.  

Maak met lijnen verbinding tussen het logo van de winkel en de bijbehorende actie: 

 

Toelichting ter verduidelijking 

a Coop  - 2. Oranje buddies 

b Super de Boer - 7. Bungels 

c Spar  - 1. Sparky's 

d Jumbo  -  6. geen actie 

e Hoogvliet - 4. Stacky's 

f HEMA  -  8. Bonkies 

g C1000  -  5. Gogo's 

h Dirk  -  3. WK Handjes 
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jaar. Misschien spaarden jullie thuis 
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52 Hieronder lees je een fragment

Uit welk boek of verhaal komt het fragment

a) ‘Ik had die jongen nooit alleen moeten laten gaan, dacht hij. Per slot is het een kleine jongen 
met een klein kraanwagentje. En de hele dag was er mist. Dichte mist.
water is gereden. In de rivier de Waas! Of stel je voor dat hij verdwaald is.’
 

b) ‘Ik denk niet dat er op deze hele school één kind is dat dat boek heeft gelezen en dan kom jij, 
een nog nauwelijks uit het ei gekropen garnaal, en 
leugen wijs te maken!’

Titel boek a: Pluk van de Petteflet 
geschreven door: Annie M.G. Schmidt

Titel boek b: Mathilda  

 

53 Precisiewerkje 

Eén van de stukjes past precies in het ontbrekende deel van de foto. Welk stukje is dat?

C 

  

 

Kinderspel 

fragment uit een kinderboek.   

komt het fragment? En noem de schrijver. 

‘Ik had die jongen nooit alleen moeten laten gaan, dacht hij. Per slot is het een kleine jongen 
met een klein kraanwagentje. En de hele dag was er mist. Dichte mist. Stel je voor dat hij in het 
water is gereden. In de rivier de Waas! Of stel je voor dat hij verdwaald is.’ 

‘Ik denk niet dat er op deze hele school één kind is dat dat boek heeft gelezen en dan kom jij, 
een nog nauwelijks uit het ei gekropen garnaal, en jij probeert mij een dergelijke knots van een 
leugen wijs te maken!’ 

Pluk van de Petteflet (hoofdstuk: Nog maar weinig tijd) 
Annie M.G. Schmidt 

  geschreven door:  Roald Dahl 

van de stukjes past precies in het ontbrekende deel van de foto. Welk stukje is dat?
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‘Ik had die jongen nooit alleen moeten laten gaan, dacht hij. Per slot is het een kleine jongen 
Stel je voor dat hij in het 

‘Ik denk niet dat er op deze hele school één kind is dat dat boek heeft gelezen en dan kom jij, 
jij probeert mij een dergelijke knots van een 

 

 

van de stukjes past precies in het ontbrekende deel van de foto. Welk stukje is dat? 
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54 Televisieprogramma’s jeugd. 

A. Geef met behulp van cijfers de juiste volgorde

• Piranha’s  

• Stroomschok  

• Planeten  

• Vlaggetjes  

• Smelten  

• Appel valt in stukjes

• Toverstok  
 

B. Bij welk TV programma horen deze woorden?

…Het Klokhuis……………………..............................................................

C. Zet  met behulp van cijfers 
(zie Seizoen 4 bijvoorbeeld afle

• Luxor  

• Rudolf  

• Katou  

• Eman  

• Annabella  

• Maya  

• Tobias  

• Avalanche  

• Flip    

 

D. Bij welk Tv-programma horen deze namen? 

…Spangaz……………………………..............................................................

 

Kinderspel 

 

Geef met behulp van cijfers de juiste volgorde van onderstaande woorden  weer:

 ………………2………………… 

 ………………4………………… 

 ………………3………………… 

 ………………7………………… 

 ………………5………………… 

Appel valt in stukjes  ………………1………………… 

 ………………6………………… 

Bij welk TV programma horen deze woorden? 

…………………….............................................................. 

met behulp van cijfers onderstaande jongeren in de goede volgorde: 
(zie Seizoen 4 bijvoorbeeld aflevering 16-11-2011 op uitzending gemist) 

 ………………1………………… 

 ………………3………………… 

 ………………2………………… 

 ………………4………………… 

 ………………5………………… 

 ………………7………………… 

 ………………8………………… 

 ………………6………………… 

 ………………9………………… 

programma horen deze namen?  

…………………………….............................................................. 
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weer: 
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E. Zet de volgende namen

(zie: seizoen 1,2,3 op de site van Amika)

• Crommelinck  

• Nederlof  

• Van Damme  

• Verdoodt  

• Poelemans  

• Coessens  

• Thys  

• Eykermans  

• Van der Veken 

• Bamps  

F.  Bij welk TV-programma horen deze namen?

…Amika…………………………..............................................................

G. Welke namen (uit hetzelfde seizoen)

Leysen,  Destadsbader, Cosemans

 

55 Welke (super-) helden zie je in onderstaande afbeelding?

 

 

Kinderspel 

Zet de volgende namen met behulp van cijfers in de goede volgorde:  

(zie: seizoen 1,2,3 op de site van Amika) 

 ……………2…………………… 

 ……………3…………………… 

 ……………4……………………  

 ……………5…………………… 

 ……………6……………………  

 ……………7……………………  

 ……………9…………………… 

 ……………8…………………… 

  ……………1…………………… 

 ……………10………………… 

programma horen deze namen? 

………………………….............................................................. 

(uit hetzelfde seizoen) missen? 

Leysen,  Destadsbader, Cosemans, Wijnants...(seizoen 2). 

helden zie je in onderstaande afbeelding? 

 

1 Winny the Pooh 

2 Dora 

3 Minnie Mouse 

4Dash of Incredibles 

5 Mega Mindy 
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56 Een telpuzzel!  

Welke waarde, uitgedrukt in een 

De optellen van de rijen en kolommen helpt je op weg!

 

 

 

 

? 

  

 

Kinderspel 

e waarde, uitgedrukt in een cijfer hoort bij welk plaatje? Welk plaatje ontbreekt?  

van de rijen en kolommen helpt je op weg! 

 

= 2 

= 3 

= 5 

= 7 

=  
Dier B  / Orang Oetan
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Oetan / 3 
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57 Zoek op onderstaand plaatje Wally     

 

58 Kruis aan welke van de volgende personen het  jeugdjournaal 

Leontien Ceulemans 

Milouska Meulens 

Leoni Jansen 

Marga van Praag  

 

 

Kinderspel 

Zoek op onderstaand plaatje Wally     en  Wanda              en omcirkel.  

Kruis aan welke van de volgende personen het  jeugdjournaal niet presenteerden? 

 Aldith Hunkar 

Brecht van Hulten 

Robert ten Brink   

    X       Frank Smit 

Pagina 30 
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59 In de hieronder staande tekst zitten zeven kinderliedjes verscholen. Welke zijn het?

Joep de Bruin van dertien jaar 

man, maar kan nog niet zonder de hulp van zijn moeder. Zijn moeder wil graag dat hij er netjes bij 

loopt, daarom strikt ze zondag herendassen. Joep houdt niet van een stropdas

Joep vraagt: “hebben ze dan geen mooie veren of staat jou de kleur niet aan?”. Joep vindt de kleur 

niks, loopt naar de spiegel, pakt een sjaal en vraagt aan zijn moeder:

Zijn moeder vindt de sjaal niet zo mooi en zegt: “

Joep antwoord: “Ik vind het mooi en ik moet me warm aankleden voor het koude weer”.  

Moeder spreekt haar zorgen over Joep uit tegen vader, want hij rijdt in donkere nachten. Waarop vader 

wijs antwoord: “Joep is een flinke knul en we zitten hier niet op een onbewoond eiland. Hij kan best met 

die sjaal de deur uit”. 

1. Als ik de baas zou zijn van het journaal

2. Altijd is kortjakje ziek

3. Boer wat zeg je van mijn kippen

4.  Kunnen wij het maken? (Bob de Bouwer)

5.  Als je van beren leren kan (Jungle Book)

6. Hoor de wind waait door de bomen (sinterklaas)

7. Op een onbewoond eiland (kinderen voor kinderen)

 

  

 

Kinderspel 

In de hieronder staande tekst zitten zeven kinderliedjes verscholen. Welke zijn het? Vul de titels in.

Joep de Bruin van dertien jaar heeft zich vandaag voor het eerst geschoren. Joep wordt al een hele 

man, maar kan nog niet zonder de hulp van zijn moeder. Zijn moeder wil graag dat hij er netjes bij 

loopt, daarom strikt ze zondag herendassen. Joep houdt niet van een stropdas,  waarop moe

Joep vraagt: “hebben ze dan geen mooie veren of staat jou de kleur niet aan?”. Joep vindt de kleur 

niks, loopt naar de spiegel, pakt een sjaal en vraagt aan zijn moeder: “kunnen wij het maken?”. 

al niet zo mooi en zegt: “is dat iets wat je echt proberen moet?”.  

Ik vind het mooi en ik moet me warm aankleden voor het koude weer”.  

Moeder spreekt haar zorgen over Joep uit tegen vader, want hij rijdt in donkere nachten. Waarop vader 

flinke knul en we zitten hier niet op een onbewoond eiland. Hij kan best met 

Als ik de baas zou zijn van het journaal 

Altijd is kortjakje ziek 

Boer wat zeg je van mijn kippen 

Kunnen wij het maken? (Bob de Bouwer) 

beren leren kan (Jungle Book)  

Hoor de wind waait door de bomen (sinterklaas) 

Op een onbewoond eiland (kinderen voor kinderen) 
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Vul de titels in.  

heeft zich vandaag voor het eerst geschoren. Joep wordt al een hele 

man, maar kan nog niet zonder de hulp van zijn moeder. Zijn moeder wil graag dat hij er netjes bij 

waarop moeder aan 

Joep vraagt: “hebben ze dan geen mooie veren of staat jou de kleur niet aan?”. Joep vindt de kleur 

kunnen wij het maken?”.  

proberen moet?”.   

Ik vind het mooi en ik moet me warm aankleden voor het koude weer”.   

Moeder spreekt haar zorgen over Joep uit tegen vader, want hij rijdt in donkere nachten. Waarop vader 

flinke knul en we zitten hier niet op een onbewoond eiland. Hij kan best met 



 

 

©NisseroiseKwis 2011 

????    Kinderspel

60 Kleurplaat, kleur het onderstaande karakter in de kleuren zoals in de Disneyfilm

 

Naam persoon die bovenstaande 
 

 

 

Kinderspel 

Kleurplaat, kleur het onderstaande karakter in de kleuren zoals in de Disneyfilm 

Naam persoon die bovenstaande kleurplaat kleurde: ………………………………………………………

Criteria bij bCriteria bij bCriteria bij bCriteria bij beoordeling:eoordeling:eoordeling:eoordeling:    

• Oranje / gelen zwaailicht = 2 punten

• Bruine auto = 2 punten 

• Rode tong = 2 punten 

• Bruine of zwarte haak = 2 punten

• Groen/ blauwe zijkant = 2 punten
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…………………………… 

Oranje / gelen zwaailicht = 2 punten 

Bruine of zwarte haak = 2 punten 

Groen/ blauwe zijkant = 2 punten 
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61 Groep  7 van de basisschool heeft een 

behaalde:  
 
7 – 8 – 6 – 6 – 8 – 5 – 6 – 7 – 3

Bereken van deze punten: de drie meest gangbare centrummaten.

centrummaat 1, ………Gemiddelde

centrummaat 2, ………Modus

centrummaat 3, ………Mediaan

Is hier sprake van een bimodale of multimodale verdeling?

Bimodaal 

 

62 Welk getal hoort hier niet thuis:289, 529, 671, 361, 729

671, de rest zijn kwadraten

 

63 Cryptisch : Munitie voor een pen?

Inktpatroon (patroon) 

 

64 Hoeveel groeven heeft de LP van de hiernaast afgebeelde LP 

2 (een aan voorkant, een aan achterkant)

 

65 Cijferpiramide: in alle cirkels moet een cijfer

Welke cijfers moet je logischerwijs invullen om de piramide rekenkundig kloppend te maken?

  

 

1 + 1 = 2 

7 van de basisschool heeft een luistertoets gemaakt, zie hieronder de punten die de leerlingen 

3 – 6 – 7 – 7 – 6 – 7 – 3 – 5 – 7 – 7 – 6 – 6 

Bereken van deze punten: de drie meest gangbare centrummaten. 

Gemiddelde…………..=  6,15 

Modus…..………………= 6 en 7 

Mediaan..………………=  6 

Is hier sprake van een bimodale of multimodale verdeling? 

Welk getal hoort hier niet thuis:289, 529, 671, 361, 729 

, de rest zijn kwadraten 

Munitie voor een pen? 

 

van de hiernaast afgebeelde LP - hoes? 

2 (een aan voorkant, een aan achterkant) 

in alle cirkels moet een cijfer komen staan. 

moet je logischerwijs invullen om de piramide rekenkundig kloppend te maken?

 

Vraag 62 telt niet mee in de totaal 

score van de Nisseroise Kwis 2011
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toets gemaakt, zie hieronder de punten die de leerlingen 
 

 

 

  

moet je logischerwijs invullen om de piramide rekenkundig kloppend te maken? 

 

Vraag 62 telt niet mee in de totaal 

score van de Nisseroise Kwis 2011 
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66 Er worden in Nistelrode verschillende feestjes gehouden. 

Kunt u op basis van onderstaande aanwijzingen vertellen wanneer het feest in D’nHaon plaatsvindt? 
Wat voor feest het is en hoeveel personen 

1. De bruiloft met 150 personen wordt niet gehouden in de Hoefslag

2. Het personeelsfeest is 4 maanden na het feest met 150 personen

3. Het feest in juli wordt gehouden in een horecazaak met dezelfde uitbater al

200 personen, echter is dit niet dezelfde horecazaak.

4. De verjaardag wordt gevierd met100 personen.

5. Op de 25-jarige bruiloft zijn 100 personen minder dan op het feest in mei.

6. In januari wordt een feest gegeven bij Pieter v.d. Heuvel.

7. Het feest voor 50 personen in juli,wordt gehouden in een horecazaak waar Bavaria wordt 

getapt. 

8. Naar het feest bij ‘t Maxend komen meer mensen dan naar het feest bij de Hoefslag, echter 

komen er nog meer naar het feestje bij Pieter v.d. Heuvel
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Type feest:  Een personeelsfeest.

Aantal personen: 200  

 

1 + 1 = 2 

Er worden in Nistelrode verschillende feestjes gehouden.  
Kunt u op basis van onderstaande aanwijzingen vertellen wanneer het feest in D’nHaon plaatsvindt? 
Wat voor feest het is en hoeveel personen er komen? 

De bruiloft met 150 personen wordt niet gehouden in de Hoefslag 

Het personeelsfeest is 4 maanden na het feest met 150 personen 

Het feest in juli wordt gehouden in een horecazaak met dezelfde uitbater als het feest voor 

200 personen, echter is dit niet dezelfde horecazaak. 

De verjaardag wordt gevierd met100 personen. 

jarige bruiloft zijn 100 personen minder dan op het feest in mei. 

In januari wordt een feest gegeven bij Pieter v.d. Heuvel. 

feest voor 50 personen in juli,wordt gehouden in een horecazaak waar Bavaria wordt 

Naar het feest bij ‘t Maxend komen meer mensen dan naar het feest bij de Hoefslag, echter 

komen er nog meer naar het feestje bij Pieter v.d. Heuvel 

Type feest Maand in 2012 Feest bij
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Kunt u op basis van onderstaande aanwijzingen vertellen wanneer het feest in D’nHaon plaatsvindt?  

 

s het feest voor 

feest voor 50 personen in juli,wordt gehouden in een horecazaak waar Bavaria wordt 

Naar het feest bij ‘t Maxend komen meer mensen dan naar het feest bij de Hoefslag, echter 
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67 Breinbreker 

Een woord kan gelezen worden als woord, maar een woord kan ook een rekenkundig hoogstandje zijn. 
Als we leren te denken in cijfers in plaats van letters, kan van een willekeurige zin ineens een rekensom 
gemaakt worden.  

Hieronder volgt een uitleg hoe je 

1. Alle cijfers uit de opgave moeten meegeteld worden, zowel deze in cijfervorm (1,2,3, etc.) als deze 
die geschreven staan (een, twee, drie, etc.). Negatieve getallen worden als positieve getallen 
gezien, bijv. -1 = gewoon 1.

2. In heel wat woorden zitten getallen verborgen: "eenvoudig" bevat bijvoorbeeld een ‘een’. En in “wie 
het weet”, zit een ‘twee’. Deze moet je ook meetellen.

3. Hou er rekening mee dat getallen ook getallen bevatten. Bijvoorbeeld 612 bevat 6, 

4. Romeinse cijfers (I,V,L,X,M,C,D) moeten ook meegeteld worden. Het woord "CHINA" bevat een C = 
100 en I = 1. Ook de Romeinse combinaties tellen mee (Vl, lV, CC).

5. Ook de zogenaamde "verborgen Romeinse cijfers" tellen mee. Het woord "BEL" b
L=50, maar ook de letter "E" bestaat uit een L en een I. Hierbij tellen de Romeinse combinaties niet.

B  > I = 1  
D  > I = 1  
E  > L & I = 51 
F  > I = 1  
G  > C = 100  
H  > 2 x l = 2  
K  > I = 1  
L  > I = 1  
M  > 2 x l & V = 7 
N  > 2 x l = 2  
O  > C = 100  
P  > I = 1  
Q  > C = 100 
R  > I = 1  

6. Dan zijn er nog de faculteiten. Dat zijn cijfers (of w
van de faculteit van getal Y is het product  van alle getallen van 1 tot Y. Bijvoorbeeld 4! = 1 x 2 x 3 x 
4 = 24. Romeinse cijfers tellen niet als faculteit.

7. Als je alles hebt opgeteld, moet je ook nog het aa
cijfers, dan moet je 40 erbij optellen. Ook de nullen tellen als een cijfer. Romeinse cijfers en 
faculteiten tellen hier niet mee.

Ontcijfer de volgende boodschap:

 
EEN! Twee! DRIE!
START! WACHT NIET! 
DRIEëntwintig x 2 
+30 x 0 + ZESTIG 
De 1ste VIERT feest!

2508 

 

1 + 1 = 2 

Een woord kan gelezen worden als woord, maar een woord kan ook een rekenkundig hoogstandje zijn. 
Als we leren te denken in cijfers in plaats van letters, kan van een willekeurige zin ineens een rekensom 

Hieronder volgt een uitleg hoe je de volgende opgave tot een goed eind kunt brengen: 

Alle cijfers uit de opgave moeten meegeteld worden, zowel deze in cijfervorm (1,2,3, etc.) als deze 
die geschreven staan (een, twee, drie, etc.). Negatieve getallen worden als positieve getallen 

1 = gewoon 1. 

In heel wat woorden zitten getallen verborgen: "eenvoudig" bevat bijvoorbeeld een ‘een’. En in “wie 
het weet”, zit een ‘twee’. Deze moet je ook meetellen. 

Hou er rekening mee dat getallen ook getallen bevatten. Bijvoorbeeld 612 bevat 6, 1, 3, 2, 61 en 12.

Romeinse cijfers (I,V,L,X,M,C,D) moeten ook meegeteld worden. Het woord "CHINA" bevat een C = 
100 en I = 1. Ook de Romeinse combinaties tellen mee (Vl, lV, CC). 

Ook de zogenaamde "verborgen Romeinse cijfers" tellen mee. Het woord "BEL" bestaat namelijk uit 
L=50, maar ook de letter "E" bestaat uit een L en een I. Hierbij tellen de Romeinse combinaties niet.

 T  > I = 1 
 W  > 2 x V = 10 
 b  > I = 1 
 d  > I = 1 
 h  > I = 1 
 k  > I = 1 
 l  > I = 1 
 p  > I = 1 

  q  > I = 1 
   
 0  > C = 100 
 1  > I = 1 

  
Dan zijn er nog de faculteiten. Dat zijn cijfers (of woorden!) met een uitroepteken achter. De waarde 
van de faculteit van getal Y is het product  van alle getallen van 1 tot Y. Bijvoorbeeld 4! = 1 x 2 x 3 x 
4 = 24. Romeinse cijfers tellen niet als faculteit. 

Als je alles hebt opgeteld, moet je ook nog het aantal cijfers erbij tellen (zijn er bijvoorbeeld 40 
cijfers, dan moet je 40 erbij optellen. Ook de nullen tellen als een cijfer. Romeinse cijfers en 
faculteiten tellen hier niet mee. 

Ontcijfer de volgende boodschap: 

EEN! Twee! DRIE! 
START! WACHT NIET!  
DRIEëntwintig x 2  
+30 x 0 + ZESTIG  
De 1ste VIERT feest! 
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Een woord kan gelezen worden als woord, maar een woord kan ook een rekenkundig hoogstandje zijn. 
Als we leren te denken in cijfers in plaats van letters, kan van een willekeurige zin ineens een rekensom 

 

Alle cijfers uit de opgave moeten meegeteld worden, zowel deze in cijfervorm (1,2,3, etc.) als deze 
die geschreven staan (een, twee, drie, etc.). Negatieve getallen worden als positieve getallen 

In heel wat woorden zitten getallen verborgen: "eenvoudig" bevat bijvoorbeeld een ‘een’. En in “wie 

1, 3, 2, 61 en 12. 

Romeinse cijfers (I,V,L,X,M,C,D) moeten ook meegeteld worden. Het woord "CHINA" bevat een C = 

estaat namelijk uit 
L=50, maar ook de letter "E" bestaat uit een L en een I. Hierbij tellen de Romeinse combinaties niet. 

oorden!) met een uitroepteken achter. De waarde 
van de faculteit van getal Y is het product  van alle getallen van 1 tot Y. Bijvoorbeeld 4! = 1 x 2 x 3 x 

ntal cijfers erbij tellen (zijn er bijvoorbeeld 40 
cijfers, dan moet je 40 erbij optellen. Ook de nullen tellen als een cijfer. Romeinse cijfers en 
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68 We gaan op reis en kiezen auto

Rianne en Jurgen boeken een vakantie naar Parijs. 
Ze twijfelen nog of ze met de auto, de trein of het vliegtuig 
gaan.  

• De afstand die ze moeten afleggen is 570 kilometer. 

• De auto heeft een gemiddelde snelheid van 105 
kilometer per uur.  

• De trein gaat gemiddeld 140 kilometer per uur. 
kwartier en ze moeten een keer overstappen
volgende trein.  

• Het vliegtuig heeft 55 minuten nodig om in Parijs te komen. De reistijd van huis naar het 
vliegveld bedraagt 50 minuten en ze moeten anderhalf uur van te voren inchecken.

Welke manier van het reizen brengt Rianne en Jurgen het snelst in Parijs?

Met het vliegtuig. (Auto:

 

69 Frans schrijft zijn bankrekeningnummer op een briefje, omdat hij deze anders niet kan onthouden. 
Op een gegeven moment vraag 
over te maken. Frans pakt zijn briefje uit zijn broekzak, maar kan het bankrekeningnummer niet goed 
meer lezen. Het volgende weet hij nog te ontcijferen:

1 3 7 1  4 x8 x 6

Wat kunnen de ontbrekende nummers zijn geweest?

A.4 en 0 
B.6 en 1 
C.2 en 4 
D.3 en 8 

A en C zijn allebei goed 

 

70 Welk figuur hoort niet in het rijtje thuis?

a b

Figuur B 

 

1 + 1 = 2 

We gaan op reis en kiezen auto, trein of vliegtuig?  

Rianne en Jurgen boeken een vakantie naar Parijs.  
Ze twijfelen nog of ze met de auto, de trein of het vliegtuig 

De afstand die ze moeten afleggen is 570 kilometer.  

De auto heeft een gemiddelde snelheid van 105 

De trein gaat gemiddeld 140 kilometer per uur. De reis vanaf huis naar het station duurt drie 
kwartier en ze moeten een keer overstappen, waar ze 20 minuten moeten wachten op de 

Het vliegtuig heeft 55 minuten nodig om in Parijs te komen. De reistijd van huis naar het 
vliegveld bedraagt 50 minuten en ze moeten anderhalf uur van te voren inchecken.

n brengt Rianne en Jurgen het snelst in Parijs? 

Met het vliegtuig. (Auto: 5u 25min, trein: 5u 5min, Vliegtuig: 3u 15min)

Frans schrijft zijn bankrekeningnummer op een briefje, omdat hij deze anders niet kan onthouden. 
Op een gegeven moment vraag zijn broer om zijn bankrekeningnummer, om het geld van de vakantie 
over te maken. Frans pakt zijn briefje uit zijn broekzak, maar kan het bankrekeningnummer niet goed 
meer lezen. Het volgende weet hij nog te ontcijferen: 

6 

brekende nummers zijn geweest? Geef alle correcte antwoorden. 

A en C zijn allebei goed  

Welk figuur hoort niet in het rijtje thuis? 

c d e
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De reis vanaf huis naar het station duurt drie 
, waar ze 20 minuten moeten wachten op de 

Het vliegtuig heeft 55 minuten nodig om in Parijs te komen. De reistijd van huis naar het 
vliegveld bedraagt 50 minuten en ze moeten anderhalf uur van te voren inchecken. 

 

 

5u 25min, trein: 5u 5min, Vliegtuig: 3u 15min) 

Frans schrijft zijn bankrekeningnummer op een briefje, omdat hij deze anders niet kan onthouden.  
zijn broer om zijn bankrekeningnummer, om het geld van de vakantie 

over te maken. Frans pakt zijn briefje uit zijn broekzak, maar kan het bankrekeningnummer niet goed 
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71 Sommige bekende nummers hebben de melodie van (voor ons) minder bekende nummers. 

Hieronder lees je de titel van een aantal van deze nummers.  Welke versie kennen wij hier in Nederland?

Noem artiest en titel. Om je op weg te helpen vuld

NedaUkraden - Zora Je 

Herbert Grönemeyer - Der Weg

Riccardo Cocciante  - QuandoFinisce Un Amore

David McCallum – The Edge 

The Moments - Love on a Two Way Street

Boney M – Gotta Go Home 

Michael McDonald - I Keep Forgettin'

Celtic Spirit - The Destiny 

 

72 Sommige artiesten gebruiken in hun nummer een sample van een andere artiest. Hieronder lees je een 
aantal titels van de nummers waarin een specifieke sample voorkomt die als inspiratie diende. Schrijf 
achter de titel de artiest en titel van het nummer waar
je alvast op weg. 

Lady Gaga – Poker Face 

Black Eyed Peas - The Time   

The Fugees – Ready Or Not 

Snoop Doggvs David Guetta - 

2 Pac – Changes 

Jennifer Lopez feat. Pitbull – On The Floor

Bob Sinclar& Sean Paul - TikTok

Dj Frank – Discotex 

 

  

 

Hoorspel 

Sommige bekende nummers hebben de melodie van (voor ons) minder bekende nummers. 
Hieronder lees je de titel van een aantal van deze nummers.  Welke versie kennen wij hier in Nederland?

Noem artiest en titel. Om je op weg te helpen vulden we het eerste antwoord al in. 

Piet Veerman – Sailin` Home 

Der Weg Guus Meeuwis – De Weg 

QuandoFinisce Un Amore Marco Borsato – Waarom nou jij

Dr. Dre feat. Snoop Dog – The Next 
Episode 

Love on a Two Way Street Jay Z feat. Alicia Keys – Empire State Of 
Mind 

Duck Sauce – Barbara Streisand

I Keep Forgettin' Warren G and Nate Dogg – Regulate

Marco Borsato – De Bestemming

Sommige artiesten gebruiken in hun nummer een sample van een andere artiest. Hieronder lees je een 
aantal titels van de nummers waarin een specifieke sample voorkomt die als inspiratie diende. Schrijf 
achter de titel de artiest en titel van het nummer waaruit de sample komt. Ook bij deze opgave helpen we 

Boney M – Ma Baker 

 Bill Medley & Jennifer Warnes 
My Life 

Enya – Boadicea of  
The Defonics – Ready or not

 Sweat Felix – Don`t You Want Me 

Bruce Hornsby – The Way It Is

On The Floor Kaoma – Lambada 

TikTok 2 Unlimited – No Limit 

Anita Meyer – Why Tell Me Why
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Sommige bekende nummers hebben de melodie van (voor ons) minder bekende nummers.  
Hieronder lees je de titel van een aantal van deze nummers.  Welke versie kennen wij hier in Nederland? 

 

 

Waarom nou jij 

The Next 

Empire State Of 

Barbara Streisand 

Regulate 

De Bestemming 

Sommige artiesten gebruiken in hun nummer een sample van een andere artiest. Hieronder lees je een 
aantal titels van de nummers waarin een specifieke sample voorkomt die als inspiratie diende. Schrijf 

deze opgave helpen we 

 

Bill Medley & Jennifer Warnes - Time Of 

Ready or not 

 

The Way It Is 

Why Tell Me Why 
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73 De volgende artiesten hebben iets met elkaar gemee

vullen. (Ze hebben met elkaar gemeen dat ze op de Pinksterfeesten optraden.)

Gerard van Maasakkers   

Rene Schuurmans  

Dean Saunders   

Djumbo    

Monique Smit   

Guus  Meeuwis   

 

74 Elk land heeft zo zijn eigen tradities en gebruiken. Ook als het gaat om muziek zie je in verschillende 
landen muziekinstrumenten die kenmerkend zijn voor dat land. Voorbeelden 
MandinkaKora uit Afrika en de Alpenhoorn uit de Alpen.

Hoe heet onderstaand instrument en waar komt het vandaan?

Naam instrument: Đàn bầu

Land herkomst: Vietnam 

 

 

Hoorspel 

De volgende artiesten hebben iets met elkaar gemeen. Zet ze op de juiste volgorde door een cijfer in te 
(Ze hebben met elkaar gemeen dat ze op de Pinksterfeesten optraden.) 

 [ ....2007..………………]  of [ 2 ]  of [ 5 ] 

 [ ....2009..……………...]   of [ 4 ] of [ 3 ]  

 [ ....2011..……………....]  of [ 6 ] of [ 1 ]   

 [ ....2008…………….…]  of [ 3 ] of [ 4 ]  

 [ ....2010..………………]  of [ 5 ] of [ 2 ] 

 [ .....2001 of 2002.…]  of [ 1 ] of [ 6 ] 

Elk land heeft zo zijn eigen tradities en gebruiken. Ook als het gaat om muziek zie je in verschillende 
landen muziekinstrumenten die kenmerkend zijn voor dat land. Voorbeelden hiervan zijn de 
MandinkaKora uit Afrika en de Alpenhoorn uit de Alpen. 

Hoe heet onderstaand instrument en waar komt het vandaan? (op de afbeelding zijn er 2 te zien)

 

u 
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n. Zet ze op de juiste volgorde door een cijfer in te  

Elk land heeft zo zijn eigen tradities en gebruiken. Ook als het gaat om muziek zie je in verschillende 
hiervan zijn de 

 

(op de afbeelding zijn er 2 te zien)
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75 A. De volgende nummers hebben 
een gedeelte van een evenement. Je krijgt van ons alvast twee cijfers cadeau

19 

 

17 

 

11 
 

12 

 

14 

 

10 

 

15 

 

16 

 

18 

 

20 

 

13 

Metallica - Nothing else matters

 
AC/DC - Whole lotta Rosie

 
 Coldplay - Viva la vida

 
Meat Loaf - Paradise by the dashboard light

 
U2 - One 

 
Ramses Shaffy - Laat me

 

Pink Floyd - Comfortably numb

 
Guns n' Roses - November rain

 
Alan Parsons Project -

 
Beach Boys - God only knows

 
Pink Floyd - Shine on you crazy diamond

B. Op welk evenement doelen wij

Radio 2 Top 2000 uit 2009

 

 

  

 

Hoorspel 

De volgende nummers hebben allemaal iets met elkaar gemeen. Geef ze het juiste cijfer en je krijgt 
een gedeelte van een evenement. Je krijgt van ons alvast twee cijfers cadeau. 

Nothing else matters 

Whole lotta Rosie 

Viva la vida 

Paradise by the dashboard light 

Laat me 

Comfortably numb 

November rain 

- Old and wise 

God only knows 

you crazy diamond 

evenement doelen wij? 

Radio 2 Top 2000 uit 2009 
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allemaal iets met elkaar gemeen. Geef ze het juiste cijfer en je krijgt  
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76 Welk nummers beelden wij hieronder uit? Noem titel en artiest.

 
 
 

Titel: Het Dorp                                                              
 
 
 

Artiest: Wim Sonneveld 

 

  

 

Hoorspel 

beelden wij hieronder uit? Noem titel en artiest. 

 

 
 
 
 
 

Titel:   Radar Love                                      

 
 
 

Artiest: Golden Earring  

 
 
 

                                                              

 

 

 
 
 
 

Titel: George Baker                                                                    
 
 
 

Artiest:  Little green bag 
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77 Van welke 2 nummers zijn de volgende stukken bladmuziek?

A. We wish you a merry Christmas

B.  Queen – Another One Bites To Dust

 

 

 

  

 

Hoorspel 

zijn de volgende stukken bladmuziek? 

We wish you a merry Christmas 

Another One Bites To Dust 
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78 Achter de meeste muziekstukke

Muziekstukken kunnen bijvoorbeeld worden geschreven naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis of een 

nummer beschrijft een hopeloos liefdesdrama. Het ene muziekstuk is gebaseerd op fictie en het andere is 

gebaseerd op werkelijkheid. Er zijn legio onderwerpen die aan bod kun

Hieronder staan twee verhalen beschreven, welk muziekstukken horen erbij?

A. Kom, sta op, je wordt nog helemaal nat zo. Het is al veel te laat en we moeten het bos uit, dat begrijp je 
toch wel? En waar is je schoen? Ben je die kwijtgeraakt toen ik je de weg gewezen heb? Maar de vraag 
is: wie is nou eigenlijk de weg kwijt? Jij, ik? 
 
Het is koud, we moeten echt weg hier nu. Je lippenstift is helemaal uitgelopen. Ik zag je staan toen je 
hem kocht. Te veel rood op je lippen en je zei nog: “Val me niet lastig.” Maar ik zag het wel, die 
verleidelijke blik in je ogen, ik h
wat van me. Iedereen weet, dat we vanaf nu bij elkaar horen.  (…)

 

Titel:…………Jeanny………………………

Artiest:………Falco…………………………

B. Wij hebben makkelijk praten, vanuit onze comfortabele wereld, maar denk eens aan de keerzijde. Want 
ook al wil je er met kerst liever niet aan herinnerd worden, ver van je vandaan is een hele andere wereld, 
één vol wanhoop en angst. In die wereld komt het 
van de kinderen. En terwijl wij de vredige kerstklokken horen luiden, horen zij alleen maar de klokken des 
doods.  
 
Je zou bijna blij zijn dat het hen overkomt en niet ons! Maar kom, we moeten niet zo cynisc
we eens naar de mensen in Afrika kijken. De mensen die dit jaar géén vredige, witte kerst zullen hebben. 
Het enige cadeau dat zij zich wensen is gewoon léven. Op de plaatsen waar niets groeit en geen water 
stroomt, dáár hebben ze ons deze ker
onder de brandende zon in Afrika. En laten we niet alleen goed voor onszelf zorgen deze kerst, maar 
voor de hele wereld.  

 

Titel:………Do they know it’s Christmas

Artiest:………Band Aid…………………………….……………………………………………………………….

  

 

Hoorspel 

Achter de meeste muziekstukken zit een verhaal verscholen. Deze verhalen zijn zeer uiteenlopend. 

bijvoorbeeld worden geschreven naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis of een 

nummer beschrijft een hopeloos liefdesdrama. Het ene muziekstuk is gebaseerd op fictie en het andere is 

gebaseerd op werkelijkheid. Er zijn legio onderwerpen die aan bod kunnen komen in een  muziekstuk. 

Hieronder staan twee verhalen beschreven, welk muziekstukken horen erbij? 

Kom, sta op, je wordt nog helemaal nat zo. Het is al veel te laat en we moeten het bos uit, dat begrijp je 
toch wel? En waar is je schoen? Ben je die kwijtgeraakt toen ik je de weg gewezen heb? Maar de vraag 
is: wie is nou eigenlijk de weg kwijt? Jij, ik? Of wij allebei?  

Het is koud, we moeten echt weg hier nu. Je lippenstift is helemaal uitgelopen. Ik zag je staan toen je 
hem kocht. Te veel rood op je lippen en je zei nog: “Val me niet lastig.” Maar ik zag het wel, die 
verleidelijke blik in je ogen, ik had je door. Ogen zeggen meer dan woorden. Geef het maar toe, je wilt 
wat van me. Iedereen weet, dat we vanaf nu bij elkaar horen.  (…) 

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………….………………………………………………………………………….

Wij hebben makkelijk praten, vanuit onze comfortabele wereld, maar denk eens aan de keerzijde. Want 
ook al wil je er met kerst liever niet aan herinnerd worden, ver van je vandaan is een hele andere wereld, 
één vol wanhoop en angst. In die wereld komt het enige stromende water van de tranen op de wangen 
van de kinderen. En terwijl wij de vredige kerstklokken horen luiden, horen zij alleen maar de klokken des 

Je zou bijna blij zijn dat het hen overkomt en niet ons! Maar kom, we moeten niet zo cynisc
we eens naar de mensen in Afrika kijken. De mensen die dit jaar géén vredige, witte kerst zullen hebben. 
Het enige cadeau dat zij zich wensen is gewoon léven. Op de plaatsen waar niets groeit en geen water 
stroomt, dáár hebben ze ons deze kerst hard nodig. Laten we daarom het glas heffen op de mensen 
onder de brandende zon in Afrika. En laten we niet alleen goed voor onszelf zorgen deze kerst, maar 

Do they know it’s Christmas………………………………………………………………….

…………………………….……………………………………………………………….

Pagina 42 

zit een verhaal verscholen. Deze verhalen zijn zeer uiteenlopend.  

bijvoorbeeld worden geschreven naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis of een 

nummer beschrijft een hopeloos liefdesdrama. Het ene muziekstuk is gebaseerd op fictie en het andere is 

nen komen in een  muziekstuk. 

 

Kom, sta op, je wordt nog helemaal nat zo. Het is al veel te laat en we moeten het bos uit, dat begrijp je 
toch wel? En waar is je schoen? Ben je die kwijtgeraakt toen ik je de weg gewezen heb? Maar de vraag 

Het is koud, we moeten echt weg hier nu. Je lippenstift is helemaal uitgelopen. Ik zag je staan toen je 
hem kocht. Te veel rood op je lippen en je zei nog: “Val me niet lastig.” Maar ik zag het wel, die 

ad je door. Ogen zeggen meer dan woorden. Geef het maar toe, je wilt 

……………………………………………………………………………. 

….…………………………………………………………………………. 

Wij hebben makkelijk praten, vanuit onze comfortabele wereld, maar denk eens aan de keerzijde. Want 
ook al wil je er met kerst liever niet aan herinnerd worden, ver van je vandaan is een hele andere wereld, 

enige stromende water van de tranen op de wangen 
van de kinderen. En terwijl wij de vredige kerstklokken horen luiden, horen zij alleen maar de klokken des 

Je zou bijna blij zijn dat het hen overkomt en niet ons! Maar kom, we moeten niet zo cynisch zijn. Laten 
we eens naar de mensen in Afrika kijken. De mensen die dit jaar géén vredige, witte kerst zullen hebben. 
Het enige cadeau dat zij zich wensen is gewoon léven. Op de plaatsen waar niets groeit en geen water 

st hard nodig. Laten we daarom het glas heffen op de mensen 
onder de brandende zon in Afrika. En laten we niet alleen goed voor onszelf zorgen deze kerst, maar 

…………………………………………………………………. 

…………………………….………………………………………………………………. 
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????    
79 Wij vertaalden een welbekende meezinger letterlijk naar het Engels.

Wat moet er op de puntjes staan in de volgende songtekst

(We zijn op zoek naar de originele woorden)

Between ….(2)….. and ….(3)…., between ….(4)…. and ….(5)…., 
There is a small piece of….(6)…., that always attracts me
Once I learned to walk there, hopefully grow old there as well
….(1)…. that's everything, don’t you forget that!

I know the people there, since I was a young child, 
There are some with whom I walked along 

WhenI look out over the driveway, along the fields,

I could not miss it, ….(1)…. for no money.

 

(1) …Nisseroi………………………..…………………………..

(2) …Donzel………………………..…………………………..

(3)… Menzel………………………..…………………………..

(4) …de Loo………………………..…………………………..

(5) …de Rekt………………………..…………………………..

(6) …Brabant………………………..…………………………..

 

80 Noem de titel en artiest die met onderstaande cryptische omschrijvingen bedoeld worden:

Een vallende druppel in meervoud tijdens de winterspelen
 
 

Titel:. Every Teardrop Is a Waterfall

Los jóvenes de hoy 
 
 

Titel:..Get Spanish.................Artiest:...

 

Hoorspel 

Wij vertaalden een welbekende meezinger letterlijk naar het Engels. 
Wat moet er op de puntjes staan in de volgende songtekst?  

(We zijn op zoek naar de originele woorden) 

etween ….(2)….. and ….(3)…., between ….(4)…. and ….(5)….,  
There is a small piece of….(6)…., that always attracts me 
Once I learned to walk there, hopefully grow old there as well 
….(1)…. that's everything, don’t you forget that! 

ince I was a young child,  
walked along to school. 

WhenI look out over the driveway, along the fields, 

I could not miss it, ….(1)…. for no money. 

………………………..………………………….. 

………………………..………………………….. 

………………………..………………………….. 

………………………..………………………….. 

………………………..………………………….. 

………………………..………………………….. 

Noem de titel en artiest die met onderstaande cryptische omschrijvingen bedoeld worden:

meervoud tijdens de winterspelen 

Every Teardrop Is a Waterfall..........Artiest:.Coldplay.................... 

.................Artiest:... De jeugd van tegenwoordig................
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Noem de titel en artiest die met onderstaande cryptische omschrijvingen bedoeld worden:  

................ 
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????    Game, set, match

81 Bezoek ons sportpark de Schellen voor het antwoord op de volgende vragen:

A. Op het sportpark staat een enorm bord met de supporters van Prinses Irene van zowel voetbal als 
de korfbal. In ons fotobewerkingsprogramma haalden wij een naam van
Welke naam ontbreekt? 

Annie van Lokven 

B. Nu u toch op de Schellen staat, wat kostte een toegangskaartje voor een volwassene in het seizoen 
2010-2011? 

€ 2,50 

 

82 Tijdens de Tour de France van 2003 beleefde Lance Armstrong een memorabel moment wat tot 
verbazing leidde bij alle verslaggevers. 

In welke etappe gebeurde dit en wie veroorzaakte dit?

Tijdens de 9e etappe reed Lance Armstrong door een graanveld door een val 
van Joseba Beloki 

  

 

Game, set, match 

Bezoek ons sportpark de Schellen voor het antwoord op de volgende vragen: 

Op het sportpark staat een enorm bord met de supporters van Prinses Irene van zowel voetbal als 
de korfbal. In ons fotobewerkingsprogramma haalden wij een naam van een supporters weg.

Nu u toch op de Schellen staat, wat kostte een toegangskaartje voor een volwassene in het seizoen 

Tijdens de Tour de France van 2003 beleefde Lance Armstrong een memorabel moment wat tot 
verbazing leidde bij alle verslaggevers.  

In welke etappe gebeurde dit en wie veroorzaakte dit? 

etappe reed Lance Armstrong door een graanveld door een val 
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Op het sportpark staat een enorm bord met de supporters van Prinses Irene van zowel voetbal als 
een supporters weg. 

 

Nu u toch op de Schellen staat, wat kostte een toegangskaartje voor een volwassene in het seizoen 

Tijdens de Tour de France van 2003 beleefde Lance Armstrong een memorabel moment wat tot 
 

etappe reed Lance Armstrong door een graanveld door een val 
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????    Game, set, match

83 Het veld van welk spel is 70x100m?

Rugby 

 

84 A. Welke vier tegenstanders versloeg RodLaver voor zijn professionele Grand Slam titel?

1.  Andres Gimeno 

3. John Newcombe 

B. Welk tennisracket gebruikte RodLaver hierbij?

Dunlop Maxply Fort 

 

85 Het behalen van een gouden medaille tijdens de Olympische Spelen is een van de 
meest bijzondere prestaties in de carrière van een sporter. 

Tijdens de Olympische Spelen in Peking won een van de deelnemers maar liefst 8 
gouden medailles. Een unieke prestatie! Deze sporter versloeg daarmee een 
landgenoot die tot dan toe de recordhouder was van meest behaalde gouden 
medailles tijdens een Olympische Spelen.

A. Over wie hebben wij het en wie was 

Michael Phelps / Mark Spitz

B. Tijdens welke Olympische Spelen behaalde de voormalig record houder deze prestatie?

De 1972 Munchen Olympische Spelen

 

86 Noem de naam van de speler uit heren 
twaalf tegen VVC Vught. 

Rico Wijgergangs 

 

 

 

Game, set, match 

Het veld van welk spel is 70x100m? 

Welke vier tegenstanders versloeg RodLaver voor zijn professionele Grand Slam titel?

2 Kens Rosewall 

4. Tony Roche 

Welk tennisracket gebruikte RodLaver hierbij? 

Het behalen van een gouden medaille tijdens de Olympische Spelen is een van de 
meest bijzondere prestaties in de carrière van een sporter.  

Olympische Spelen in Peking won een van de deelnemers maar liefst 8 
gouden medailles. Een unieke prestatie! Deze sporter versloeg daarmee een 
landgenoot die tot dan toe de recordhouder was van meest behaalde gouden 
medailles tijdens een Olympische Spelen. 

ebben wij het en wie was zijn / haar landgenoot?  

Michael Phelps / Mark Spitz 

Tijdens welke Olympische Spelen behaalde de voormalig record houder deze prestatie?

De 1972 Munchen Olympische Spelen 

Noem de naam van de speler uit heren 1 van Tornado die op 3 december 2011 speelde m
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Welke vier tegenstanders versloeg RodLaver voor zijn professionele Grand Slam titel? 
 

 

 
 

Tijdens welke Olympische Spelen behaalde de voormalig record houder deze prestatie? 

1 van Tornado die op 3 december 2011 speelde met rugnummer 
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????    Game, set, match

87 Hoeveel fotolijsten hangen er boven het doorgeefluik 

16 

 

88 Nederland schaatsland, land van EK’s, WK

Herkent u onderstaande mannen nog, wie is wie?

 

A) Ids Postma 

C) Johann Olav Koss 

E) Hein Vergeer 

 

89 Welk speelbord bestaat uit 72 rondjes?

Het bord van “Mens erg je niet”

 

90 Wat was het rugnummer van de Nederlander die het eerste doelpunt maakte tegen Hongarije in de 
wedstrijd van 5 juni 2010? 

Nummer 9 

 

Game, set, match 

Hoeveel fotolijsten hangen er boven het doorgeefluik  in de kantine van Tornado? 

Nederland schaatsland, land van EK’s, WK’sen vooral fan van de allrounders.  

Herkent u onderstaande mannen nog, wie is wie? 

B) Sven Kramer 

D) Ard Schenk 

F) Leo Visser 

Welk speelbord bestaat uit 72 rondjes? 

Het bord van “Mens erg je niet” 

Wat was het rugnummer van de Nederlander die het eerste doelpunt maakte tegen Hongarije in de 
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Wat was het rugnummer van de Nederlander die het eerste doelpunt maakte tegen Hongarije in de 
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????    Ons eigen durpke

91 Tot de gemeentelijk herindeling van 1994 was Nistelrode een zelfstandige gemeente.
Door de jaren heen heeft Nistelrode verschillende burgemeesters gehad, kent u ze nog?

Vertel ons wie de bovenstaande burgemeesters zijn en zet ze op volgorde van jaar van de 1
benoeming: 

A. W.H.H. van Hout (193

B. H.M.A.C. de Wit (195

C. J.P.M. Van Oosterhout  (19

D. B.G.J.C. Fasol (1980)

 

92 Hoeveel blauwe vierkanten heeft het Mondriaan schilderij op het Raadhuisplein?

1 (let op, de andere twee blauwe vakken zijn 

 

93 Bernhezer wandelknooppuntenroute:

26 februari 2010 sloeg wethouder Ad Donkers de eerste paal in de 
grond voor een wandelroute netwerk met wandelknooppunten
in Bernheze. Het wandelroutenetwerk werd aangelegd op initiatief 
van de gemeente Bernheze in samenwerking met het regionale VVV 
kantoor in ’s-Hertogenbosch. Inmiddels bestaat er een prachtig ruim 
200 km lang netwerk. Sinds mei 2010 staat dit netwerk op papieren 
kaarten en vind je door onze gemeente verschillende info
Ook door Nistelrode lopen verschillende routes. 

Op de foto zie je een van de palen van de Bernhezer wandelknooppuntenroute in Nistelrode. 
Noem het nummer van dit knooppunt.

Knooppunt 11 

 

Ons eigen durpke 

gemeentelijk herindeling van 1994 was Nistelrode een zelfstandige gemeente. 
Door de jaren heen heeft Nistelrode verschillende burgemeesters gehad, kent u ze nog?

Vertel ons wie de bovenstaande burgemeesters zijn en zet ze op volgorde van jaar van de 1

W.H.H. van Hout (1936) 

H.M.A.C. de Wit (1958) 

J.P.M. Van Oosterhout  (1967) 

0) 

Hoeveel blauwe vierkanten heeft het Mondriaan schilderij op het Raadhuisplein? 

(let op, de andere twee blauwe vakken zijn rechthoeken) 

Bernhezer wandelknooppuntenroute: 

26 februari 2010 sloeg wethouder Ad Donkers de eerste paal in de  
grond voor een wandelroute netwerk met wandelknooppunten 
in Bernheze. Het wandelroutenetwerk werd aangelegd op initiatief  
van de gemeente Bernheze in samenwerking met het regionale VVV  

Hertogenbosch. Inmiddels bestaat er een prachtig ruim  
200 km lang netwerk. Sinds mei 2010 staat dit netwerk op papieren  
kaarten en vind je door onze gemeente verschillende informatieborden.  
Ook door Nistelrode lopen verschillende routes.  

Op de foto zie je een van de palen van de Bernhezer wandelknooppuntenroute in Nistelrode. 
em het nummer van dit knooppunt. 
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Door de jaren heen heeft Nistelrode verschillende burgemeesters gehad, kent u ze nog? 

 

 

Vertel ons wie de bovenstaande burgemeesters zijn en zet ze op volgorde van jaar van de 1e 

 

Op de foto zie je een van de palen van de Bernhezer wandelknooppuntenroute in Nistelrode.  
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????    Ons eigen durpke

94 A. In 1999 trouwde pastoor Groothuijse de eerste parochiaan in Nistelrode die hij ook doopte. 
De doop was in 1979. Noem de naam van deze persoon:

Annemieke de Mol / Annemieke Spierings / Annemieke Spierings  

B. Hoeveel dopen telde Nistelrode in 2004 meer dan in 

6 

 

95 Nistelrode heeft in haar rijke geschiedenis een heus 
buitenzwembad gehad.  
 
Aan welke straat was dit buitenzwembad 

 

Achter de Berg 

 

96 Welke Nisseroise prins raakte bij een ongeluk in Volkel dusdanig gewond dat hij naar het 
ziekenhuis moest? 

Prins Gerrit d’n Twidde (Gerrit Smits)

 

97 In 1994 werden de gemeenten Heeswijk
Nistelrode samengevoegd tot de gemeente Bernheze. 

Het einde van het gemeentebestuur van Nistelrode in 1993 
wordt herinnerd met een gedenksteen in het centrum van 
Nisseroi.   

Welke tekst staat op deze steen?

 

Nistelrode blijft omarmd door groen op oud gesteente de opheffing treft 
slechts de naam gemeente, 1993 (+ afbeelding van Sint Lambertus)

 

  

 

Ons eigen durpke 

astoor Groothuijse de eerste parochiaan in Nistelrode die hij ook doopte. 
De doop was in 1979. Noem de naam van deze persoon: 

Annemieke de Mol / Annemieke Spierings / Annemieke Spierings  

Hoeveel dopen telde Nistelrode in 2004 meer dan in 1988? 

Nistelrode heeft in haar rijke geschiedenis een heus  

Aan welke straat was dit buitenzwembad gevestigd? 

Welke Nisseroise prins raakte bij een ongeluk in Volkel dusdanig gewond dat hij naar het 

Prins Gerrit d’n Twidde (Gerrit Smits)    

In 1994 werden de gemeenten Heeswijk-Dinther, Heesch en  
Nistelrode samengevoegd tot de gemeente Bernheze.  

Het einde van het gemeentebestuur van Nistelrode in 1993  
wordt herinnerd met een gedenksteen in het centrum van  

Welke tekst staat op deze steen? 

Nistelrode blijft omarmd door groen op oud gesteente de opheffing treft 
slechts de naam gemeente, 1993 (+ afbeelding van Sint Lambertus)
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astoor Groothuijse de eerste parochiaan in Nistelrode die hij ook doopte.  
 

Annemieke de Mol / Annemieke Spierings / Annemieke Spierings  - de Mol 

 

Welke Nisseroise prins raakte bij een ongeluk in Volkel dusdanig gewond dat hij naar het 
 

 

Nistelrode blijft omarmd door groen op oud gesteente de opheffing treft 
slechts de naam gemeente, 1993 (+ afbeelding van Sint Lambertus) 
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????    Ons eigen durpke

98 Uit welke straten bestaat het kruispunt achter dit bord?

Noem de straatnamen: 

 

Maxend, Achter de Berg en Molendellen

 
 
 

 

 

99  

 

\ 

100 Op 16 september 1991 werd er in ons dorp een beeld onthuld. 

Inmiddels staat dit beeld in het park tussen de Toon van Durenlaan en 
de Parkstraat. 

Ter gelegenheid waarvan? 

Zeven Eeuwen Nistelrode

Door wie werd het beeld onthuld?

De heer en mevrouw ir. G.J.M. Braks 

 

 

 

 

Ons eigen durpke 

welke straten bestaat het kruispunt achter dit bord? 
 

 

Maxend, Achter de Berg en Molendellen 

 

 

 

Burgemeester Gresel legde in mei 1991 de eerste st
de muziekkapel in het Zeven Eeuwen park. Ter gelegenheid 
waarvan werd deze kapel gebouwd, door wie en voor wie?

Carnavalsstichting de Wevers gaf de kiosk 
gemeenschap van Nistelrode ter gelegenheid van 
hun  22-jarig bestaan. 

Op 16 september 1991 werd er in ons dorp een beeld onthuld.  

beeld in het park tussen de Toon van Durenlaan en 

 

 

Zeven Eeuwen Nistelrode 
 

Door wie werd het beeld onthuld? 

De heer en mevrouw ir. G.J.M. Braks - Bardoel 
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Burgemeester Gresel legde in mei 1991 de eerste steen voor 
euwen park. Ter gelegenheid 

werd deze kapel gebouwd, door wie en voor wie? 

 

de kiosk aan de 
gemeenschap van Nistelrode ter gelegenheid van 
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101 Er wordt wel eens gezegd dat een afbeelding meer zegt dan duizend woorden. Daarom gebruiken veel 

instellingen en bedrijven logo’s voor hun producten. Zo is in één oogopslag duidelijk welk product
of bedrijf/instelling aangeduid wordt. 

Herken je onderstaande logo’s? 
Schijf onder het logo de bijbehorende bedrijfs

 

FireFox 

 

Jantjes bierbrouwerij 
Uden 

 

Natuurcentrum Slabroek

 

 

102 Natuurlijk zijn niet alle logo’s even bekend. 

Zo zullen de hiernaast gebruikte logo’s vooral bekend zijn bij 
internetgebruikers. De logo’s hebben allemaal betrekking op een bepaalde 
digitale term. Naar welk Engelstalig zevenletterwoord

TORRENT 

 

 

Wablief? 

Er wordt wel eens gezegd dat een afbeelding meer zegt dan duizend woorden. Daarom gebruiken veel 
instellingen en bedrijven logo’s voor hun producten. Zo is in één oogopslag duidelijk welk product
of bedrijf/instelling aangeduid wordt.  

Herken je onderstaande logo’s?  
Schijf onder het logo de bijbehorende bedrijfs- of productnaam 

 

Air China 
ICC Cricket World Cup 

2011

 

SGR (Stichting 
Garantiefonds Reisgelden) 

Bemmelse Dweildag

 

Natuurcentrum Slabroek    Trabant 
Microsoft Visual Studio 
2008 

Natuurlijk zijn niet alle logo’s even bekend.  

Zo zullen de hiernaast gebruikte logo’s vooral bekend zijn bij 
internetgebruikers. De logo’s hebben allemaal betrekking op een bepaalde 

Engelstalig zevenletterwoord zijn wij op zoek? 
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Er wordt wel eens gezegd dat een afbeelding meer zegt dan duizend woorden. Daarom gebruiken veel 
instellingen en bedrijven logo’s voor hun producten. Zo is in één oogopslag duidelijk welk product, dienst 

 

 

ICC Cricket World Cup 
2011 

 

Bemmelse Dweildag 

Microsoft Visual Studio 
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103 Spreekwoorden nemen een bijzondere plaats in binnen onze taal. Maar wanneer je een spreekwoord  

letterlijk vertaalt, worden ze niet altijd begrepen. 

Zo zal een Engelsman je vragend aankijken wanneer je hem zegt: “a littleapplefor the thirst”. Bij 
onderstaande spreekwoorden heeft de vertaler deze fout toch gemaakt. 
Welke oer-Nederlandse spreekwoorden staan hieronder in verschillende buitsenlandse talen?

A. 鬼いぬ間の洗濯 

B.  因果応報 

C. 有其父，必有其子 

D. лающаясобаканекусает

Andersom kun je als Nederlander af en toe ook in verwarring raken wanneer een nieuwe Nederlander 
een spreekwoord letterlijk heeft vertaald uit zijn moederstaal. 
Onderstaande vergissingen zijn helemaal zo gek nog niet. Maar hoe staat het gebruikte spreekwo
ons woordenboek der Nederlandse taal?

E. Het is als appels met sinaasappels 
vergelijken. 

F. Ik heb nog een haantje met je te 
plukken! 

G.  ik laat me niet zomaar het 
het brood nemen! 

H.  Tja, de habijt maakt de monnik

 

104 Een hele andere categorie zijn de talen die met opzet gemaakt worden, speciaal om juist niet begrepen 
te worden: de geheimtalen. Geheimtalen 
cijfers. Welke woorden staan hieronder in geheimtaal gecodeerd?

A. 1 12 6 1 2 5 20 

B. 26 13 23 22 9 8 12 14 

C. 2 196 400 529 225 225 324 16

Fout in de 

vraagstelling:  

Geheimtaal C 

bestaat uit 

kwadraten, maar 

12 is 1, niet 2.  

 

Wablief? 

Spreekwoorden nemen een bijzondere plaats in binnen onze taal. Maar wanneer je een spreekwoord  
letterlijk vertaalt, worden ze niet altijd begrepen.  

Zo zal een Engelsman je vragend aankijken wanneer je hem zegt: “a littleapplefor the thirst”. Bij 
ande spreekwoorden heeft de vertaler deze fout toch gemaakt.  

Nederlandse spreekwoorden staan hieronder in verschillende buitsenlandse talen?

Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel

Wie wind zaait, zal storm oogsten 

De appel valt niet ver van de boom

лающаясобаканекусает Blaffende honden bijten niet 

Andersom kun je als Nederlander af en toe ook in verwarring raken wanneer een nieuwe Nederlander 
een spreekwoord letterlijk heeft vertaald uit zijn moederstaal.  
Onderstaande vergissingen zijn helemaal zo gek nog niet. Maar hoe staat het gebruikte spreekwo
ons woordenboek der Nederlandse taal? 

appels met sinaasappels Appels met peren vergelijken  

haantje met je te Een appeltje met iemand te schillen hebben

ik laat me niet zomaar het boter van Je de kaas niet van het brood laten eten

de habijt maakt de monnik Kleren maken de man 

Een hele andere categorie zijn de talen die met opzet gemaakt worden, speciaal om juist niet begrepen 
te worden: de geheimtalen. Geheimtalen zijn er in vele varianten, van symbolen en vreemde tekens tot 
cijfers. Welke woorden staan hieronder in geheimtaal gecodeerd? 

Alfabet 

Andersom 

196 400 529 225 225 324 16 
Antwoord Vraag 104 c telt niet mee in de 

totaalscore van de Nisseroise Kwis 2011
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Spreekwoorden nemen een bijzondere plaats in binnen onze taal. Maar wanneer je een spreekwoord  

Zo zal een Engelsman je vragend aankijken wanneer je hem zegt: “a littleapplefor the thirst”. Bij 

Nederlandse spreekwoorden staan hieronder in verschillende buitsenlandse talen? 

 

Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel 

De appel valt niet ver van de boom 

Andersom kun je als Nederlander af en toe ook in verwarring raken wanneer een nieuwe Nederlander 

Onderstaande vergissingen zijn helemaal zo gek nog niet. Maar hoe staat het gebruikte spreekwoord in 

Een appeltje met iemand te schillen hebben 

Je de kaas niet van het brood laten eten 

Een hele andere categorie zijn de talen die met opzet gemaakt worden, speciaal om juist niet begrepen 
zijn er in vele varianten, van symbolen en vreemde tekens tot 

 

Vraag 104 c telt niet mee in de 

totaalscore van de Nisseroise Kwis 2011 
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105 Naast vreemde, buitenlandse talen, die wij niet kunnen lezen of schrijven, zijn er ook nog talen die in het 

algemeen niet meer gesproken of geschreven worden, zoals Grieks en Latijn. 

In Nederland worden deze klassieke talen uitsluitend nog op het gymnasiu
Hieronder staat een tekst uit een historisch eindexamen Latijn VWO. 
In welk jaar en in welk tijdsvak werd dit examen afgenomen?

Jaar: 1980 

 

106 Welk woord wordt hier uitgebeeld?

Opgeven 

 

107 Het woord ‘tam’ heeft synoniemen, maar ook een aantal antoniemen. Zo zijn onbedwongen, 
onbeschaafd, energiek, tomeloos en jachtbuit hier allemaal voorbeelden van.

Er is nog een zesde antoniem voor het woord ‘tam’. Dit zesde antoniem bestaat uit vijf letters, één letter 
per voorgenoemd antoniem. Wat is het zesde antoniem?

Woest 

 

 

 

Wablief? 

Naast vreemde, buitenlandse talen, die wij niet kunnen lezen of schrijven, zijn er ook nog talen die in het 
algemeen niet meer gesproken of geschreven worden, zoals Grieks en Latijn.  

In Nederland worden deze klassieke talen uitsluitend nog op het gymnasium als vakken gegeven. 
Hieronder staat een tekst uit een historisch eindexamen Latijn VWO.  
In welk jaar en in welk tijdsvak werd dit examen afgenomen? 

Tijdsvak: 1 

Welk woord wordt hier uitgebeeld? 

heeft synoniemen, maar ook een aantal antoniemen. Zo zijn onbedwongen, 
onbeschaafd, energiek, tomeloos en jachtbuit hier allemaal voorbeelden van. 

Er is nog een zesde antoniem voor het woord ‘tam’. Dit zesde antoniem bestaat uit vijf letters, één letter 
r voorgenoemd antoniem. Wat is het zesde antoniem? 
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Naast vreemde, buitenlandse talen, die wij niet kunnen lezen of schrijven, zijn er ook nog talen die in het 

m als vakken gegeven. 

 

 

 

 

heeft synoniemen, maar ook een aantal antoniemen. Zo zijn onbedwongen, 

Er is nog een zesde antoniem voor het woord ‘tam’. Dit zesde antoniem bestaat uit vijf letters, één letter 
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108 In de Nederlandse taal worden nog altijd veel fouten gemaakt. Om onze taal juist te schrijven, is een 

goede kennis van de grammatica vereist. De meeste kinderen krijgen dit aangeleerd op de 
Maar hoe goed blijven deze regels hangen?

A. Ontleed de zin door de tabel in te vullen. Het kan zijn dat een zinsdeel niet of meerdere keren 
voorkomt in de zin. 

Zin 1:  Tenslotte kan de categorie taal natuurlijk niet zonder een klassiek schoolse vraag over de 
 Nederlandse taal. 

Zin 2: De brief werd gisteren door de postbode per ouderwetse postkoets aan mij bezorgd.

 
 

Onderwerp 

Gezegde  

(werkwoordelijk of naamwoordelijk)

Lijdend voorwerp 

Meewerkend voorwerp 

Voorzetselvoorwerp 

Bijwoordelijke bepalingen 
(van tijd, plaats en hoedanigheid) 

B. Niet alleen zinsontleding, maar ook het benoemen van woorden wordt op de basisschool 
aangeleerd. Welke woordsoorten zijn deze woorden? 
Kies uit: werkwoord, zelfstandig naamwoord, lidwoord, voorzetsel
voornaamwoord (persoonlijk, wederkerend, wederkerig, bezittelijk, aanwijzend, vragend, betrekkelijk 
en onbepaald voornaamwoord).
Noteer de juiste woordsoort 

Tenslotte kan 

bijwoord werkwoord

Niet Zonder 

bijwoord voorzetsel 

Vraag over 

zelfstandig nw voorzetse 

 

Wablief? 

In de Nederlandse taal worden nog altijd veel fouten gemaakt. Om onze taal juist te schrijven, is een 
goede kennis van de grammatica vereist. De meeste kinderen krijgen dit aangeleerd op de 
Maar hoe goed blijven deze regels hangen? 

Ontleed de zin door de tabel in te vullen. Het kan zijn dat een zinsdeel niet of meerdere keren 

Tenslotte kan de categorie taal natuurlijk niet zonder een klassiek schoolse vraag over de 

De brief werd gisteren door de postbode per ouderwetse postkoets aan mij bezorgd.

Zin 1 Zin 2

de categorie taal de brief 

(werkwoordelijk of naamwoordelijk) 

kan (ww) werd bezorgd (ww)

- - 

- (aan) mij 

zonder een klassiek schoolse 
vraag over Nederlandse taal 

-  

 

tenslotte; natuurlijk; niet  door de postbode; per 
ouderwetse postkoets; 
gisteren 

Niet alleen zinsontleding, maar ook het benoemen van woorden wordt op de basisschool 
aangeleerd. Welke woordsoorten zijn deze woorden?  

lfstandig naamwoord, lidwoord, voorzetsel, telwoord, bijwoord, voegwoord en 
(persoonlijk, wederkerend, wederkerig, bezittelijk, aanwijzend, vragend, betrekkelijk 

onbepaald voornaamwoord). 
Noteer de juiste woordsoort onder het woord. 

deze Categorie 

werkwoord aanwijzend vnw zelfstandig nw 

een Klassiek 

 lidwoord / telwoord bijwoord / bijvoegelijk nw 

de Nederlandse 

 lidwoord bijvoegelijk nw 
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In de Nederlandse taal worden nog altijd veel fouten gemaakt. Om onze taal juist te schrijven, is een 
goede kennis van de grammatica vereist. De meeste kinderen krijgen dit aangeleerd op de basisschool. 

 

Ontleed de zin door de tabel in te vullen. Het kan zijn dat een zinsdeel niet of meerdere keren 

Tenslotte kan de categorie taal natuurlijk niet zonder een klassiek schoolse vraag over de 

De brief werd gisteren door de postbode per ouderwetse postkoets aan mij bezorgd. 

Zin 2 

werd bezorgd (ww) 

door de postbode; per 
ouderwetse postkoets; 

Niet alleen zinsontleding, maar ook het benoemen van woorden wordt op de basisschool 

telwoord, bijwoord, voegwoord en 
(persoonlijk, wederkerend, wederkerig, bezittelijk, aanwijzend, vragend, betrekkelijk 

natuurlijk 

 bijwoord 

schoolse 

 bijvogelijk nw 

taal. 

Zelfstandig nw 
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109 Voor sommigen lijkt het wel geheimtaal, maar voor anderen is het eenvoudigweg een snelle manier van 

communiceren via MSN of SMS. Vooral jongeren gebruiken veel afkortingen, om zo een 
voeren. Schrijf onderstaande twee gesprekken  zo volledig mogelijk uit.

A. 

B.  

Uhu 

Nog X-(? 

BIW 

IA, KJOMF 

Mss,KJMO? 

KD 

LAMAZ BTW, IK 

NIE 

WEA 

(=_=) 

TWUSTEN, HJG 

THNX 

SYL 

SMAK 

XOXO 

Nope 

HNN? 

HI 

AG? 

TTTT? M.O.K. 

KSJ 

BRB 

CU 

 

Wablief? 

Voor sommigen lijkt het wel geheimtaal, maar voor anderen is het eenvoudigweg een snelle manier van 
communiceren via MSN of SMS. Vooral jongeren gebruiken veel afkortingen, om zo een 
voeren. Schrijf onderstaande twee gesprekken  zo volledig mogelijk uit. 

U
itw

er
ki

ng
 g

es
pr

ek
 A

 

A: Hallo 

B: Hoi, nog nieuws? 

A: Nee 

B: Alles goed? 

A: To tell the truth? Moe, ongesteld en koppijn
ouders kijken 

B: Ik snap je / Kusje 

A:  Ben zo terug 

B: Tot zo / See you 

U
itw

er
ki

ng
 g

es
pr

ek
 B

 

A:  Ben ik weer 

B: Nog steeds ziek? 

A: Ja 

B: Iets anders, kom je op mijn feestje? 

A: Misschien, kom je me ophalen? 

B: Oké dan 

A: Laat maar zitten btw, ik kom niet 

B: Wat een afknapper 

A: Ik ga slapen 

B: Weltrusten, hou je goed 

A: Bedankt. 

B: Zie je later 

A: Smakkerd 

B: Kisses and Hugs 
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Moe, ongesteld en koppijn / Mijn 
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110 Andere talen die slechts door weinigen worden gebruikt, zijn programmeertalen. Alle computer

programma’s zijn geschreven in een bepaalde programmeertaal. Programmeertalen zijn er in vele 
varianten, zoals: Java, Pascal, C# of bijvoorbeeld C++.

Eén van deze programmeertalen is Visual Basic. Hieronder staat een functie afgebeeld. Wanneer deze 
functie uitgevoerd wordt, geeft de
Welk woord geeft de functie NisseroiseKwis() terug?

Function NisseroiseKwis() 

  Dim h As String = "t"

  Dim y As String = "dit is een opdracht"

  Dim x As Integer = 5

  Dim z As String = "kwis"

 

  x -= 12 – 7 

 

  For i = 0 To x 

   z = y.Substring(7, 2).Remove(1, 1)

   z = Replace("ptt".PadLeft(5, 

   h = h + GetChar(h &

   h += Convert.ToChar(109) + z

  Next 

 

  h = h.Replace("t", 

 

  Return h + "l" 

End Function 

simpel 

 

 

 
 

 

Wablief? 

Andere talen die slechts door weinigen worden gebruikt, zijn programmeertalen. Alle computer
in een bepaalde programmeertaal. Programmeertalen zijn er in vele 

varianten, zoals: Java, Pascal, C# of bijvoorbeeld C++. 

Eén van deze programmeertalen is Visual Basic. Hieronder staat een functie afgebeeld. Wanneer deze 
functie uitgevoerd wordt, geeft de functie één woord terug als resultaat.  
Welk woord geeft de functie NisseroiseKwis() terug? 

NisseroiseKwis() As String 

"t" 

"dit is een opdracht" 

= 5 

"kwis" 

z = y.Substring(7, 2).Remove(1, 1) 

.PadLeft(5, "p").Replace("tt", ""), "pp"

h = h + GetChar(h &"oi", 3) 

h += Convert.ToChar(109) + z 

, "s") 
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Andere talen die slechts door weinigen worden gebruikt, zijn programmeertalen. Alle computer-
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Eén van deze programmeertalen is Visual Basic. Hieronder staat een functie afgebeeld. Wanneer deze 

 

"pp", "") + z 
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111 De Brug van Wheatstone: 

Bereken hoeveel volt Vx is wanneer:
 

R1=100 Ohm 
R2=10 Ohm 
R3=20 Ohm 
R4=14 Ohm 

V1=12 Volt 

Vx = 3,85 Volt 

 

112 Een gezin is onderweg van de Efteling naar huis. Het jongste kind krijgt vlak voor 
ze in de trein stappen een heliumballon aan zijn pols geknoopt. 

De machinist remt af bij een van de tussenstations. 

Welke beweging maakt de ballon?

De ballon beweegt naar achteren. De ballon is lichter dan lucht.

 

113 Een groep van 4 vrienden is op survival.
Voor de bivak willen ze een vuur maken. 
Alle vier de jongens dragen een bril. 
Jan heeft een correctie van –0,75, Hendrik een oogcorrectie 
van +1,25, Piet heeft een correctie van +2 en Rien een 
correctie van –2.  
 

A. Wiens bril kunnen de jongens het beste gebruiken om het vuur aan te maken?

De bril van Piet (+2) 

B. Hoever moeten ze de lens van de brandstof afhouden om het vuur aan te krijgen?

Een halve meter (S = 1/f, 2 = 1/f. F is een ½ meter)

 

 

 

Watt Bell(t) Einstein 

Bereken hoeveel volt Vx is wanneer: 

Een gezin is onderweg van de Efteling naar huis. Het jongste kind krijgt vlak voor 
ze in de trein stappen een heliumballon aan zijn pols geknoopt.  

De machinist remt af bij een van de tussenstations.  

Welke beweging maakt de ballon? 

 

ballon beweegt naar achteren. De ballon is lichter dan lucht. 

Een groep van 4 vrienden is op survival. 
Voor de bivak willen ze een vuur maken.  
Alle vier de jongens dragen een bril.  

0,75, Hendrik een oogcorrectie 
van +1,25, Piet heeft een correctie van +2 en Rien een 

Wiens bril kunnen de jongens het beste gebruiken om het vuur aan te maken? 

lens van de brandstof afhouden om het vuur aan te krijgen? 

Een halve meter (S = 1/f, 2 = 1/f. F is een ½ meter)    
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114 

A. Door het omzetten van welke twee schakelaars blijft de lamp branden? 
(geef alle mogelijke oplossingen)

1 4, 2 3, 3 4    

B. Brandt de lamp als alle schakelaars omgezet worden?

nee 

 

115 Een baggerschip ligt in een vijver. Wat gebeurt er met het niveau van het water in de vijver als de 
schipper het ruim vol baggert? 

Het water stijgt.  
(Het soortelijk gewicht van zand is hoger dan het 
Waardoor het schip meer water zal verplaatsen om te blijven drijven.)

 

116 Het heeft een aantal dagen gevroren in Nistelrode. Tim en Rob verwachten dat het ijs bij de Meuwel 
dusdanig dik is, dat er geschaatst kan worden. De 
fietsen naar “Achter de Berg”. 

Hier aangekomen trekt Tim z’n schaatsen aan en gaat voorzichtig het ijs op, Rob wacht even af langs de 
kant. Net als Tim denkt: “Het ijs is dik genoeg”, hoort hij het ijs kra
zakt hij door het ijs. Onder het ijs begint hij zijn vriend Rob te roepen, Rob is ondertussen zijn schaatsen 
aan het aantrekken in de schuilhut. Het geluid van Tim moet door één meter water en vervolgens door 
20 cm ijs. Hierna gaat het geluid door 3 meter lucht, om vervolgens door de stenen muur van 10 cm van 
de schuilhut te gaan. Rob zit één meter achter deze muur op het bankje.

Hoeveel microseconden doet het geluid van Tim erover om bij Rob te komen?

Het water onder het ijs is 273 K. Het ijs is 24,5 oF. De lucht is 

12850 (exact: 12849,70453)

 

 

 

 

Watt Bell(t) Einstein 

Door het omzetten van welke twee schakelaars blijft de lamp branden?  
(geef alle mogelijke oplossingen) 

lamp als alle schakelaars omgezet worden? 

Een baggerschip ligt in een vijver. Wat gebeurt er met het niveau van het water in de vijver als de 
 

(Het soortelijk gewicht van zand is hoger dan het soortelijk gewicht van water. 
Waardoor het schip meer water zal verplaatsen om te blijven drijven.) 

Het heeft een aantal dagen gevroren in Nistelrode. Tim en Rob verwachten dat het ijs bij de Meuwel 
dusdanig dik is, dat er geschaatst kan worden. De twee vrienden trekken hun schaatsen uit het vet en 

 

Hier aangekomen trekt Tim z’n schaatsen aan en gaat voorzichtig het ijs op, Rob wacht even af langs de 
kant. Net als Tim denkt: “Het ijs is dik genoeg”, hoort hij het ijs kraken. Voordat hij het in de gaten heeft, 
zakt hij door het ijs. Onder het ijs begint hij zijn vriend Rob te roepen, Rob is ondertussen zijn schaatsen 
aan het aantrekken in de schuilhut. Het geluid van Tim moet door één meter water en vervolgens door 

js. Hierna gaat het geluid door 3 meter lucht, om vervolgens door de stenen muur van 10 cm van 
de schuilhut te gaan. Rob zit één meter achter deze muur op het bankje. 

Hoeveel microseconden doet het geluid van Tim erover om bij Rob te komen? 

r het ijs is 273 K. Het ijs is 24,5 oF. De lucht is -0,15 oC. 

xact: 12849,70453) 
Vraag 116 telt niet mee in de totalscore van de 

Nisseroise Kwis 2011 

Ontbrekende info om vraag te beantwoorden
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Een baggerschip ligt in een vijver. Wat gebeurt er met het niveau van het water in de vijver als de  

soortelijk gewicht van water. 

Het heeft een aantal dagen gevroren in Nistelrode. Tim en Rob verwachten dat het ijs bij de Meuwel 
twee vrienden trekken hun schaatsen uit het vet en 

Hier aangekomen trekt Tim z’n schaatsen aan en gaat voorzichtig het ijs op, Rob wacht even af langs de 
ken. Voordat hij het in de gaten heeft, 

zakt hij door het ijs. Onder het ijs begint hij zijn vriend Rob te roepen, Rob is ondertussen zijn schaatsen 
aan het aantrekken in de schuilhut. Het geluid van Tim moet door één meter water en vervolgens door 

js. Hierna gaat het geluid door 3 meter lucht, om vervolgens door de stenen muur van 10 cm van 

 

Vraag 116 telt niet mee in de totalscore van de 

Ontbrekende info om vraag te beantwoorden 
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117 Natuurlijk is gedegen kennis het belangrijkste gereedschap van een monteur. Toch is een koffer met 
hulpmiddelen best handig. Wij fotografeerden er een aantal. 

Hoe heten de onderstaande stukken gereedschap?

1. Moment krimptang (AMP  1.5, 2.5, 4 

2. Kruiskoppeling / Cuardan koppeling

3. Spanningszoeker

4. Slangklemtang 

5. Pijpensnijder 

6. Krimptang voor ongeísoleerde kabelschoenen

 

Watt Bell(t) Einstein 

het belangrijkste gereedschap van een monteur. Toch is een koffer met 
hulpmiddelen best handig. Wij fotografeerden er een aantal.  

Hoe heten de onderstaande stukken gereedschap? 

 

 

 

Moment krimptang (AMP  1.5, 2.5, 4 – 6 mm2) 

/ Cuardan koppeling 

Spanningszoeker 

Krimptang voor ongeísoleerde kabelschoenen  (AMP Tang)
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het belangrijkste gereedschap van een monteur. Toch is een koffer met 
 

(AMP Tang) 
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118 Als je de schakeling hieronder op deze manier aansluit op een volle accu, hoe lang duurt dan het voor de 
accu leeg is?  

Onderstaande afbeelding geeft je voldoende informatie. Je mag hierbij de volgende aannames doen: alle 
zekeringen zijn heel, de kleinste lampjes hebben een vermogen van 10W, tenslotte sloten we twee 
normale H7 lampen aan. 

………6……..……………uur en ………

 

119 Zet in de juiste volgorde: T, f, a, G, M, m, n, p, E, P, k, c, h, d

M en c staan al op de juiste plaats.

 E  P  T  G  M  k  h  d  

 

 

 

 

 

 

Watt Bell(t) Einstein 

Als je de schakeling hieronder op deze manier aansluit op een volle accu, hoe lang duurt dan het voor de 

Onderstaande afbeelding geeft je voldoende informatie. Je mag hierbij de volgende aannames doen: alle 
zekeringen zijn heel, de kleinste lampjes hebben een vermogen van 10W, tenslotte sloten we twee 

……………uur en ……………28………………minuten 

Zet in de juiste volgorde: T, f, a, G, M, m, n, p, E, P, k, c, h, d 

M en c staan al op de juiste plaats. 

 c  m  n  p  f  a 
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Als je de schakeling hieronder op deze manier aansluit op een volle accu, hoe lang duurt dan het voor de 

Onderstaande afbeelding geeft je voldoende informatie. Je mag hierbij de volgende aannames doen: alle 
zekeringen zijn heel, de kleinste lampjes hebben een vermogen van 10W, tenslotte sloten we twee 
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120 Van welk merk en type auto’s zijn onderstaande achterlichten?

A 

C 

A. Bugatti Veyron 

B. Volkswagen Golf (6)

C. Peugeot 206 

D. Chrysler 300c of

 

 

 

Watt Bell(t) Einstein 

Van welk merk en type auto’s zijn onderstaande achterlichten? 

 

B 

 

D 

 

Volkswagen Golf (6) 

of Lancia Thema 
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