Voorwoord

?
Beste kwisser,

Op 28 december 2011 vond de eerste editie plaats van de Nisseroise Kwis. Verrast door jullie enthousiasme,
mochten we 92 deelnemende teams verwelkomen. Dat betekent dat er ruim 1000 personen aan het kwissen
waren op die koude woensdagavond.
Hopelijk zijn we erin geslaagd om de kwis, zoals deze hier voor je ligt, dit jaar nog meer
eer aan te laten sluiten bij de
wensen van jullie als deelnemer. Dit jaar heeft de kwis een extra dimensie in de vorm van een geheime opdracht.
Dit betekent dat er in het kwisboek tien vragen minder zitten, maar dat er daarvoor in de plaats een maximaal één
uur durende opdracht bijkomt.
Uitleg geheime opdracht:


Stuur één radio/muziekkenner naar Partycentrum `t Maxend



Neem de voucher op pagina 4 uit dit boek mee



De geheime
ime opdracht start exact om 21.00 uur; te laat is pech;
pech je mag niet meer meedoen



De opdracht duurt tot uiterlijk 22.00 uur



Er mag vanaf 21.00 uur niet meer gesproken worden



Het
et gebruik van (elektronische) hulpmiddelen is niet toegestaan



De geheime opdrachtt is door de thuisblijvers live te beluisteren op WanFM
W

Via WanFM
FM is de gehele kwisavond live te beluisteren. WanFM
W
plaatste hiervoor haar mobiele studio bij
Partycentrum `t Maxend. Een live uitzending met sfeerverslagen en interviews en niet onbelangrijk: tipsvoor het
makkelijker
jker oplossen van verschillende vragen. Beluister WanFM via etherfrequentie 105.6 FM,, kabel 87.5 FM of
luister via de kabelkrant op TV.
Voordat jullie beginnen aan de Nisseroise Kwis, vragen we je onderstaande vragen te beantwoorden:
Uit hoeveel personen bestaat jullie team?..............................................................................................
team?................................................................................................
Hoeveel computers en/of tablets gebruiken jullie vanavond?............................................................
vanavond?...................................................................
Met hoeveel personen schat je naar de uitslagavond te komen (slechts een indicatie)? ……………….
………………

We wensen jullie een fijne en gezellige kwisavond en veel succes met de Nisseroise Kwis 2012 en hopen jullie
vanavond om 23.30 uur te zien op de afterparty
afterparty bij Partycentrum `t Maxend of anders tijdens de uitslaguitslag
/feestavond
feestavond op zaterdag 12 januari 2013.

Organisatie Nisseroise Kwis
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Lees onderstaande punten aandachtig door voordat je begint!
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

De antwoorden op de vragen dienen te worden ingevuld in de rode kaders
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 inleveren dingen mee naar de
prijzen. Dit betekent:
- Het vragenboek inleveren bij Partycentrum `t Maxend,
axend, tussen 23:00 uur en 23:30 uur.
- Alle bladzijden van het vragenboek op de juiste volgorde (paginanummers van laag naar
hoog).
Er zijn 11 categorieën en 1 geheime opdracht:
•
Achter de voordeur
•
Beeldspraak
•
Boter, kaas en eieren
•
Dees joar
•
Kijkbuis
•
Kinderspel
•
Love is in the air
•
Met de vlam in de pijp
•
Rondje kuieren
•
Watt Bell(t) Einstein
•
Zo doen we da
Voor de geheime opdracht stuurt ieder team een persoon naar het Partycentrum ’t Maxend.
De geheime opdracht start om precies 21:00 uur.
Per categorie zijn 100
00 punten te verdienen.
Mocht je twijfelen over de juiste tijd: op www.nisseroisekwis.nl loopt een klok. Deze klok is
leidend.
De uitslag van de Nisseroise Kwis wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking, op
zaterdagavond 12 januari 2013 in Partycent
Partycentrum `t Maxend.

Met het meedoen aan de Nisseroise Kwis ga je akkoord met het reglement.
Dit is te vinden op onze website www.nisseroisekwis.nl.
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Partners

De Nisseroise Kwis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Kijk voor een volledig overzicht van onze partners op de website www.nisseroisekwis.nl
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Geheime opdracht
Naam deelnemer:
Teamnummer:

1

2

3

4 nieuwsberichten

Titel: Verdronken vlinder

Artiest: Boudewijn de Groot

Artiest: Queen
Artiest: Deep Purple
Artiest: Eagles

4

5

Waiting for tonight

Hilton Hotel Amsterdam
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Geheime opdracht
1. Het nieuws van alle kanten
2. De muziek zegt alles
3. Serious Radio
4. Q is good for you
5. Classics en hits
6. De stem van Bernheze
7. 102 FM – Turn me on
8. Alleen echte hits
9. The new music station
10. Het gevoel van hier

7

8

9

Titel: Hold the line

Artiest: Toto

Rob Out

You can’t touch this
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Geheime opdracht
1. The Lion King
2. Watership down (Waterschapsheuvel)
3. Remember the Titans
4. Shrek 2
5. Fallen
6. The Graduate
7. Alles is liefde
8. Saturday Night Fever
9. Men in Black (3)
10. 1492: Conquest of Paradise

11

Vincent van Driel

12

Titel: De vlieger

13

9 keer
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15

16

Geheime opdracht
All that she wants

Brian May

Queen

Peter Gabriel

Genesis

Lars Ulrich

Metallica

Dizzy Reed

Guns ’N Roses

Benny Andersson

ABBA

Bart van der Weide

Racoon

Dick van der Wijst

BZB

John Buckland

Coldplay

Koen Wauters

Clouseau

Paskal Jakobsen

Bløf

Titel: Gangnamstyle
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Geheime opdracht

17

Ruud de Wild

18

Dance the night away

19

Gusttavo Lima – Balada

10

Ben e King – Stand By me

1

Ad de Laat – Tussen Donzel en Menzel

4

Golden Earring – When the lady smiles

6

DJ Tiesto – Flight 643

9

Vader Abraham – Het Smurfenlied

3

Qunotueteeen – I want to break free

5

DJ Paul Elstak - Luv u more

8

Guns `n Roses – November Rain

7

BeeGees – Spicksandspecks

2
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1. NOS langs de lijn
2. Gouden Uren
3. Met het oog op morgen
4. Radio Tour de France (NOS Studio Sportzomer)
5. Koffietijd (met Tineke de Nooij)
6. Top 2000
7. Giel
8. Will Wil Wel
9. De Nederlandse Top 40
10. Candle Light

21

David

22

Titel: Epic

23

101,5

24

Let love rule
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Geheime opdracht
1. The Black Eyed Peas
2. Fatboy Slim
3. Eminem
4. The Beatles
5. Britney Spears
6. Madonna
7. Tommy Sparks
8. Dance 2 Trance
9. Weezer
10. The Prodigy
11. Vanilla Ice
12. Beck
13. Kid Cudi
14. Bon Jovi
15. Lenny Kravitz
16. Panjabi MC
17. Basement Jaxx
18. Metallica
19. Amy Winehouse
20. Red Hot Chilli Peppers
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Begin 2012 zag het er even naar uit dat we na 15 jaar eindelijk weer een Elfstedentocht zouden
krijgen. Een week lang was heel Nederland in de ban van de tocht der tochten, totdat
totdat er
uiteindelijk door de rayonhoofden
ayonhoofden werd besloten dat het ijs net niet dik genoeg was voor de
Elfstedentocht.
a) Hoeveel centimeter ijs kwamen we gemiddeld, over de 200 km lange route, te kort voor de
Elfstedentocht?
4 tot 5 centimeter
b) Hoeveel centimeter
ntimeter dik moet het ijs op Friese meren en vaarten minstens zijn om een
Elfstedentocht
lfstedentocht te houden?
Minstens 15 centimeter
c) Op welke datum werd officieel bekend gemaakt dat de Elfstedentocht
Elfstedentoch niet door zou gaan?
8 februari 2012

2

Wie schudden op de afbeelding
beelding elkaar de hand?

Intel-president
president en CEO Paul Otellini en CEO van Motorola Sanjay Jha

3

Terwijl wij in Nistelrode druk aan het feesten waren tijdens de uitslag-/feestavond
uitslag /feestavond van de
NisseroiseKwis, overleed er omstreeks 0.00 uur (Nederlandse tijd) ergens
gens op de wereld een
bekende artiest.
a) Wat is de naam van deze artiest?
artiest
Whitney Houston
b) Wat
at was het ‘huisnummer’ van de plaats van overlijden?
9876 (Wilshire Boulevard – Beverly Hills)
Of 434 (Kamer 434 van Beverly Hilton Hotel )
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Na de betrekkelijk
ijk zachte januarimaand, kregen we in
in februari te maken met een heus
heuse
koudegolf. Zo ook in Nistelrode.Op welke datum opende de Explorers
xplorers van Scouting MiraCeti de
schaatsbaan op visvijver de Meuwel dit jaar?
Zondag 5 februari 2012

5

Op zondag 17 juni werd
rd het Nederlands elftal door Portugal uitgeschakeld op het Europees
Kampioenschap voetballen; een zwarte dag voor veel voetballiefhebbers. Na eerdere
teleurstellende resultaten was er die zondag een allerlaatste kans om alsnog door te dringen tot
de kwart finales, echter hier waren wel enkele voorwaarden aan gebonden. Zo was de uitslag
van de wedstrijd Duitsland – Denemarken, die tegelijk gespeeld werd, cruciaal voor het
voortbestaan van hett Nederlands Elftal in het EK.
Welke van de onderstaande uitslagcombinaties
uitslagcombinaties zou voldoende zijn om Nederland door te laten
gaan naar de kwart finales. (let op: het gaat hier niet om de daadwerkelijke eindstanden)
a) Duitsland – Denemarken: 3 – 1

Nederland – Portugal: 2 – 1

b) Duitsland – Denemarken: 2 – 0

Nederland – Portugal: 4 – 2

c) Duitsland – Denemarken: 3 – 4

Nederland – Portugal: 2 – 1

d) Duitsland – Denemarken: 0 – 1

Nederland – Portugal: 4 – 3

B

6

Even leek het erop dat we in de zomer van 2012 het warmterecord van de eeuw zouden gaan
verbreken. We haalden
lden dit record op enkele graden na net niet in Nederland. Over welke dag in
2012 hebben we het hier en waar in Nederland werd de hoogste tempratuur gemeten?
a) Warmste dag 2012: zondag 19 augustus 2012
b) Waar in Nederland: Ell (of Altweerterheide)

7

2012 had een echte sportzomer. Met natuurlijk de London Olympic
Olym ic Games! Ook over de
medailles is voorafgaand dit evenement veel gesproken. Wij willen van u weten:
Uit hoeveel procent goud bestaat de gouden medaille van de Olympische spelen 2012 in
Londen?
1,344 procent (oftewel 6 gram)
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Hieronder staan 12 krantenkoppen uit 2012 die niet juist zijn. De krantenkoppen zijn namelijk
door elkaar gehusseld. In een voorbeeld laten we zien hoe het werkt.
Hoe luiden de overige 10 originele krantenkoppen?
krantenkop
-

Retraite voor
oor Moszkowicz
Zes miljard uitgegeven aan Iphone-5
Rutte heeft geen tijd voor relatie
PVDA presenteert nieuwe begroting 2013
Anders Breivik gepakt vòòr aanslag met zware bom

-

Brussel in de rij voor OV-chipkaart

-

Tuchtrechter tikt jonge mannen Nistelrode weer
we op vingers
Geert Wildersvindt
vindt commotie over hoofddoeken onzin

-

Poolse Koninginopende
opende kamers Provinciehuis

-

Honderden mensennaar
naar opening Olympische Spelen
Demonstratie in Zweden tegenAmerikaanse
tegen
verkiezingen
Bewonderaar Ranomi Kromowidjojo accepteert pijnpunten

a) Retraite voor jonge mannen Nistelrode.
Nistelrode
b) Tuchtrechter tikt Moszkowicz weer op vingers
c) Rutte naar opening olympische spelen
d) PVDA accepteert pijnpunten
e) Ranomi Kromowidjojo heeft geen tijd voor relatie
f) Honderden mensen in de rijvoor Iphone-5
Iphone
g) Brussel
sel presenteert nieuwe begroting 2013
h) Poolse bewonderaar Anders Breivik gepakt vòòr aanslag met zware
bom

i)

Demonstratie in Zweden tegen Geert Wilders

j)

Koningin vindt commotie over hoofddoeken onzin

k) OV-chipkaart
chipkaart opende kamers provinciehuis
l)

Zes miljard uitgegeven
tgegeven aan Amerikaanse verkiezingen
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Een natuurfotograaf en fanatiek vogelaar fotografeerde afgelopen jaar onderstaand vinkje.
Contact tussen de fotograaf en een ornitholoog werkzaam in onze hoofdstad bevestigde dat het
een bijzondere vogel was. Zo kwam
kw het vinkje in 2012wereldwijd in het nieuws.
a) Wat is de naam van deze vogel?
Sillems bergvink
Of:
Leucosticte sillemi

b) Naam fotograaf:
Yann Muzika

c) Wat is er zo bijzonder aan dit in 2012 gefotografeerde vogeltje?
Deze Tibetaanse vink was al 83 jaar (sinds 1929) niet meer gezien door mensen.

10

Wie was ‘de
de man’ onder het viaduct over de A50 op 11-12-2012?
Toon de Man

© Nisseroise Kwis 2012

Pagina 8

Love is in the air…

?
11

Bij de herindeling in 1994 is Nistelrode bij de gemeente Bernheze gekomen. Hierbij verloor het
Raadhuis aan het Raadhuisplein
dhuisplein zijn functie als gemeentehuis. De trouwzaal wordt door de
gemeente gehuurd om mensen nog de gelegenheid te geven in Nistelrode te trouwen.
a) Tot welke datum kan / kon er gebruik worden gemaakt van deze trouwzaal?
31 december 2012

b) Hoeveel stellen
ellen trouwden er in 2012 in het Oude Raadhuis van Nistelrode?
Kruis het juiste antwoord aan:

X

00 – 10 stellen
10 – 20 stellen
20 – 30 stellen

12

Deze zomer is een verliefd stel in de echt
verbonden
bonden in een horecagelegenheid in
Nistelrode. Het was de eerste keer in de
geschiedenis dat er getrouwd werd in deze
horecagelegenheid.
In welke ruimte vond de ceremonie plaats?

De goeikamer

13

Welke Nisseroiseverhuisde enkele jaren geleden
den met haar prins op de wit met zwarte koe
naarDuitsland?Hoe
?Hoe heet zij? Waar gingen ze naartoe? Wat
at verhuren zij sinds 2011?
a) Zij heet:

Anke van Dijk

b) Ze verhuisde naar (plaatsnaam):

Gerolstein

c) Zij verhuren sinds 2011:

Vakantiewoning
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In de categorie van liefde en romantiek is het verhaal van Helena van
van Troje onmisbaar.
Dankzij de hulp van de godin Aphrodite werd Helena verliefd op Paris en verliet ze haar
manMenelaos, om mee naar Troje te gaan. Hieruit vloeit de Trojaanse Oorlog, zoals onder
andere in de Ilias van Homeros verteld wordt.
Hieronder staat
at een lijst met personages uit de verhalen rondom de Trojaanse oorlog.
Koppel de naam aan de juiste associatie door het cijfer van naam achter de letter
letter van de
associatie te zetten.

15

Naam

Associatie

1) Achilles

a) Appel

a) 8 (Paris)

2) Agamemnon

b) Briseïs

b) 2 (Agamemnon)

3) Ajax

c) Echtgenoot

c) 6 (Menelaos)

4) Hektor

d) Hiel

d) 1 (Achilles)

5) Laocoön

e) Lijkschennis

e) 4 (Hektor)

6) Menelaos

f)

f) 9 (Patroklos)

7) Odysseus

g) Paard

g) 7 (Odysseus)

8) Paris

h) Schutsmuur

h) 3 (Ajax)

9) Patroklos

i)

Slang

i) 5 (Laocoön)

10) Priamos

j)

Trojaanse koning

j) 10 (Priamos)

Misverstand

Vroeger had Nistelrode diverse tradities rondom verloven en het huwelijk.
Zoals ook onderstaand cadeau:
cadeau

a) Wat wordt hierboven afgebeeld?
Een Goudse pijp (of:: bruidspijp / huwelijkspijp / bruidegomspijp)

b) Welk familielid kreeg volgens traditie dit voorwerp cadeau?
De bruidegom / De bruid geeft hem aan de bruidegom
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Love is in the air…
Het universele symbool voor de liefde
is een hart.
Dit krachtige symbool zie je daarom ook
veel terug in logo’s van organisati
organisaties,
tv-programma’s
programma’s en/of merken.
Hiernaast ziet u een afbeelding
samengesteld uit 6 logo’s.
Benoem de organisatie of merknaam.

a) All you need is love

b) AED

c) de Nederlandse hartstichting

d) Prénatal

e) Love parade

f) Campagne pleegzorg

17

Als er een baby wordt geboren is er in Nederland een jarenlange traditie dat er dan
getrakteerd wordt op beschuit met muisjes. Het is onbekend hoe lang deze traditie al stand
houdt. Wel is bekend dat firma Koninklijke De Ruijter sinds 1860 deze gekleurde muisjes
produceert.
Wat is de reden dat de bekende roze en blauwe geboortemuisjes alleen maar door De Ruijter
geproduceerd worden en niet door bijvoorbeeld een huismerk?
De omzet is hiervoor te klein
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Liefde is…
Herkent u de onderstaande cartoons? Dan weet u vast wat liefde is… vul aan:

a) een ruwe bolster met een
blanke pit

c) samen beginnen aan een
ongelofelijke reis

19

b) een avond samen om nooit
te vergeten

d) Niet zeggen: ik heb het nog
zó gezegd

In de middeleeuwen
iddeleeuwen was de roos het symbool van zwijgzaamheid. Dit symbool bestond al in
de oudheid
udheid en gaat terug op een verhaal over een gebeurtenis
gebeurtenis tussen enkele liefdesgoden:
liefdes
Cupido gaf Harpocrates een roos om hem tot geheimhouding te bewegen over de streken
van Venus.Welke Nederlandse uitdrukking is ontstaan vanuit deze symboliek?
Iets onder de roos vertellen (of onder de roos)
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Liefde en wetenschap. Hoe werkt liefde? Wat gebeurt er in je hoofd wanneerje iemand leuk
vindt? Wetenschappelijk onder
onderzoek werpt steeds meer licht op deze vraag.
Welke van onderstaande beweringen zijn waar en welke zijn niet waar?
Streep het onjuiste antwoord weg.
Vb: Een man geeft graag een natte kus aan een vrouw zodat
testosteron wordt overgedragen.

Waar / Niet waar

a)

Bepalen of iemand aantrekkelijk is,
is is een bewust proces. Dit
proces kan enkele minuten duren.

Waar / Niet waar

b)

De meeste vrouwen vallen op brede mannen met een groot
geslachtsorgaan.

Waar / Niet waar

c)

Het gedrag van mannen en vrouwen om te laten merken dat je je
tot de ander aangetrokken voelt is universeel en aangeboren.

Waar / Niet waar

d)

Mensen zoeken meestal een levenspartner uit die op henzelf lijkt.

Waar / Niet waar

e)

Mensen voelen zich seksueel aangetrokken tot mensen die niet
op henzelf lijken.

Waar / Niet waar

f)

Verliefdheid zorgt voor de productie van de stof dopamine, deze
stof zorgt voor passie.

Waar / Niet waar

g)

Een man reageert meestal op een flirt van een andere vrouw
door zijn eigen partner een kus te geven of aan te halen.

Waar / Niet waar

h)

Ook als je geen kinderwens hebt kies je een partner met wie
wi je je
zou willen voortplanten;
voortplanten een partner met de juiste genen.

Waar / Niet waar

i)

Mannen- en vrouwensekslusten naderen elkaar onder invloed
van alcohol.

Waar / Niet waar

j)

Mannen
nnen kiezen hun partner vooral door te ruiken en minder door
te kijken.

Waar / Niet waar
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Achter de veurdeur
De ex-prinsen
prinsen van carnavalsstichting De Wevers kiezen jaarlijks een ‘Nisserois ppoar’ waarbij ze
op de koffie gaan. Tijdens de koffie wordt dan gesproken overuiteenlopende
overuiteenlopende zaken, zoals het
carnaval van vroeger en nu, maar ook wordt er gevraagd naar het wel en wee va
van ‘het poar’.
Het hoeveelste ‘poar’ werd dit jaar geïnterviewd?
Het 33e poar; Martien en Ria van den Akker

22

Over welke heilige heeft de pastoo
pastoor het in zijn pastoorspraatje in parochieblad nummer 1783?
De heilige Valentinus

23

Welke Nisseroise
isseroise ondernemer was dit jaar te zien in een kinderprogramma op éé
één van de
commerciële zenders? (schrijf de officiële bedrijfsnaam)
Hoes Champignons

24

In een van de betere boeken over ons mooie dorplazen wij over een optocht in Nisseroi tijdens
een bijzondere nationale viering. Hieronder lees je de volgorde van de stoet terug.
Ter gelegenheid waarvan werd de optocht met onderstaande volgorde gehouden?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Vaandrig
Ruiters
Kaartgezelschap
Rijtuigen van het Eere-Comité
Eere
Ruiters
Praalwagen “Jonge Boerenstand”
Versierde fietsen
Praalwagen “Het Veer”
Harmonie
Handboogschutterij
Feestcommissie
Praalwagen “Oud Nistelrode”
Gemeentebelang
Praalwagen met H.M. de Koning
Koningin
in geëscorteerd door Gardes d’honneur en
Burgerwacht

Groote Koninginne-Feesten
Feesten op 13 september 1923 ter gelegenheid van het
25-jarig regeerings-jubileum
jubileum van onze geëerbiedigde koninging Wilhelmina
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Achter de veurdeur
Wat is de overeenkomst tussen Scouting Nistelrode en
e David Fabricius?
Mira Ceti (naam van de groep is ook een ster die ontdekt door David Fabricius)

26

De NisseroiseKwis zou niet compleet zijn zonder een vraag over Het Veer in Nisseroi.
Het verhaal speelt zich enige tijd geleden af en toch kan een Nisseroise
Nisseroise nog steeds vragen
krijgen als: Woon jij over ‘t Veer?,
V
Ging ’t Veer vandaag niet?, Waar loopt ‘t Veer van Nistelrode
eigenlijk?
Het plagerijtje stamt af uit de tijd voordat er een goede
goede riolering in het dorp was. Waar ontstond
toentertijd “’t Veer”
er” na een flinke regenbui
regenbui? Noem de straatnamen.
Op de plek waar Weijen en het Laar samenkomen.

27

In 1958 kwamener Zuid-Molukkers
Molukkers wonen op Woonoord Donzel in Nistelrode.
Waar gingen de kinderen die op het woonoord woonde naar school (naam school en straat)?
s
4 tot 6 jaar: naar de kleuterschool op Donzel
Vanaf
anaf 6 jaar naar gaan de meisjes
meisjes naar de Mariaschool aan het Maxend en
jongens naar de Jongensschool aan het Laar

28

Het beeld hiernaast maakte in de loop der tijd al heel wat mee.
Het verhuisde enn onderging een naamsverandering.
a) Wat is haar vroegere
roegere standplaats?
Het openluchtzwembad Achter de Berg

b) Wat is haar huidige naam?
‘Ons Durske’

c) Hoe heette zij oorspronkelijk?
‘Meisje lucht / water’
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30

In Nisseroi zijn vele mensenn bekend onder een bijnaam. Soms zo, dat we heel hard moeten
nadenken over hun werkelijke naam. Hieronder een rijtje Nisseroise bijnamen. Naar welke mede
Nisseroise zijn we op zoek? Let op! Het betreft mensen uit het heden én het verleden.
a) Bertus de Pater

Bertus van den Elzen

b) Brek

Martijn den Brok

c) Fozzie

Rob Timmers

d) Ien Aardbei

Ien van de Ven – Langenhuizen

e) Jan Buutemars

Jan Verkuijlen

f) Jan de Wiek

Jan Herckenrath

g) Jan de Spijker

Jan Timmers

h) Jos de Klinker

Jos van der Heijden

i)

Lam de Spar

Lam Herckenrath

j)

Pully

Mark van Nuland

k) Shakespier

Theo Verwijst

l)

Robbie van der Wijst

De Rat

m) Shotta

Dennis van den Heuvel

n) De Snor

Jan Nelissen / Dennis Nelissen

o) Tilly

Kristel van Dijk / Mark van Tilburg

Hoe heet het nieuwsblad van Laarstede?
De Babbel-Laar
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Met de vlam in de pijp
pi
Welk voertuig heeft onderstaande specificaties?
specificaties
Lengte
Breedte
Hoogte
Motorinhoud
Koppel
CO2-uitstoot
Massa

4,66 m
1,9 m
1,37 m
3.799 cc
612 nm / 3.200 tpm
279 g/km
1740 kg

Nissan GT-R (3.8
3.8 black edition
e
award)

32

Hieronder beschrijven we mathematisch drie types van automerken.
Audi
Peugeot
Rover

(1+2+4+8+9+2-1-3-2)x5=
(1+2+4+8+9+2
63x8=
(3+5+9+8-9-4+8-3+6-8+6+7+9+12-4-3-8+1)x10=
(3+5+9+8

a) Wat hebben deze auto’s met elkaar gemeen?
Deze auto’s waren allemaal “car of the year”
year

b) Zoekk het verband en zet de auto’s in de juiste volgorde van laag naar hoog.
1969 – Peugeot 504
1977 – Rover 3500
1983 – Audi 100

33

Bij de Dakar Rally
ally begin dit jaar deden vele Nederlandse teams mee, zoo ook enkele vrachtvracht
wagenteams. Een van deze teams was van familie De Rooy. Eén ‘De Rooy’ zit in een ander
Dakar team. Wie is dit?
Richard de Rooy
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a

b

c

d

Hierboven staan een aantal auto’s van Chinese makelij. De Chinezen baseerden deze au
auto’s op
andere reeds bestaande merken / types. Noem het merk en type van bovenstaande auto’s én
het merk en type waarop de Chinezen de auto baseerde.
Merk / Type
a)
b)
c)
d)

35

Gebaseerd op…

Byd F0 of Byd F1

Toyota Aygo

Yema F16

Audi A4

Geely ge

Rollce royce Phantom

Great wall peri

Fiat Panda

Van den Bosch Transporten
ransporten uit Erp heeft in hun wagenpark één Kenworth W900. Wat was de
reden achter het aanschaffen van deze vrachtwagen?
Dit was de 500e vrachtwagen van Van den Bosch transport.
Een jubileum editie!
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Met de vlam in de pijp
pi
Zet de onderstaande landen op volgorde van maximum snelheden op de autosnelweg.
Sorteer deze van de hoogste snelheid naar de laagste snelheid.
a)
b)
c)
d)
e)

Finland
Noorwegen
Polen
Zweden
Denemarken

C, E, A, D, B
of Polen, Denemarken, Finland,
Finlan Zweden, Noorwegen

37

Van welke Nistelrodese firma is deze
vrachtwagen?

Rijkers Transport Nistelrode

38

Tijd
17:52
18:14
18:39
20:17
20:54
20:56

Station/halte
D.. .....
M…….
? Aankomst

Spoor of buslijn
Bus 157
Spoor 1
Spoor 4b
Bus 57

Richting
G…..
Te voet 2 min

In welke plaats kom je uit als je bovenstaande routeplanner volgt?
Tip: de plaatsnaam klinkt ons bekend in de oren!
Hees
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Je gaat boodschappen doen bij de Jumbo in Nistelrode. Je hebt een boodschappenlijstje waa
waar
de onderstaande artikelen op staan. Deze leg je op dezelfde volgorde in je winkelwagentje.
Hoeveel meter leg je af met je winkelwagentje?
a)
b)
c)
d)

191 meter
119 meter
156 meter
165 meter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Knoflook
Champignons
Winterpeen
Magere yoghurt
Pakje roomboter
Guacamole
Zoetjes

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Taartvulling kers
Citroen thee
Boterhamworst (vers)
Fles rode wijn
Fles afwasmiddel
Pak kauwgom
Potje babyvoeding

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Volkorenbrood
olkorenbrood
Knäckebröd sesam
Potje jam
Verjaardagskaart
Douchegel
ouchegel
Keukenpapier
eukenpapier
De Privé

D

40

Op de volgende pagina zie je de dienstregeling van de stoomtram die door Nistelrode reed.
Bekijk de regeling en geef antwoord op de volgende vragen.
Op woensdag 4 juli 1894 wil Herman van der Heijden samen met zijn twee zoons en zijn hond
Fikkie vanuit Nistelrode naar Oss afreizen. Zijn oudste zoon heet Herman (jr.), is bijna 8 jaar
oud en weegt 25 kilo. De jongste zoon van Herman heet Frans, is bijna 4 jaar oud en weegt 12
kilo. Om kosten te besparen heeft Herman bedacht om zijn jongste zoon mee te nemen in een
plunjebaal. Herman heeft in Oss om 12.00 uur afgesproken met Lies om samen met haar naar
de markt te gaan.
a) Welk treinnummer moet Herman nemen om zeker op tijd te komen?
b) Hoe laat moet Herman opstappen in Nistelrode?
c) Wat zijn de totale kosten voor Herman en zijn gezelschap
gezelschap voor een enkele reis in de 2e
klasse?
a) Trein O.M. 19
b) 09.10 uur
c) 50 cent

© Nisseroise Kwis 2012

Pagina 20

?

Met de vlam in de pijp
pi

© Nisseroise Kwis 2012

Pagina 21

?
41

42

Boter, kaas en eieren
Elk gerecht heeft zijn eigen bijpassende wijnsoort. Ook bieren complementeren bepaalde
gerechten. Koppel met lijntjes onderstaande gerechten aan de biersoort die logischerwijs het
beste past. (antwoord luidt:
luidt 1c triple, 2a Pils, 3e Witbier, 4 D Weizen en 5 B Rosé Bier)
1. Bij winterse soepen, heftige stamppotten,
stoofvlees, pittige worst, oude kaas en bitterballen.

a) Pils

2. Bij pittige gerechten zoals nasi, saté,
Thaisewokschotel. Bij mosselen met friet,
barbecuegerechten, zoals hamburgers en
spareribs. Bij pizza, tosti en sushi.

b) Rosé bier

3. Bij vis, schaal- en schelpdieren, voorjaarsgroenten
als asperges, lichte kip en kalfsgerechten, zomerse
salades, komkommer,
mmer, geitenkaas, sashimi.

c) Triple

4. Bij complexe gerechten met veel uitgesproken
smaken, zoals salade niçoise,
oise, chili con carne, curry,
wokgerechten, goulash, schnitzel, braadworst,
pizza.

d) Weizen

5. Bij fruitige gerechten, lichte zomersalades, krab,
kreeft en gamba’s, sandwiches met gerookte zalm,
lichte desserts, aardbeien met slagroom.

e) Witbier

Wat hebben de volgende drie woorden met elkaar te maken: “Sybilla”, “Blato”, “Rubin”
“Rubin”.
Het zijn alledrie hopsoorten

43

Wat is een gesprek van minder dan 100 gram?
Een onder onsje

44

Welke vrucht van de onderstaande vruchten bevat de meeste suiker per 100 gram?

Naam van de vrucht: appels
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Boter, kaas en eieren
Ons spijsverteringsstelsel is onlosmakelijk verbonden met eten en drinken. Wat wijzen de
lettersa, b, c en d in onderstaande afbeelding aan?

a) Blinde darm
b) Maag
c) Dalende deel van de dikke darm
d) Galblaas

46

Wat krijg je als je dit recept maakt?
Breng 750 ml melk met een opengesneden vanillestokje zachtjes aan de kook. Klop 8
eierdooiers met 150 gram suiker door elkaar tot het lichtgeel is.
Giet de helft van de kokende melk bij het eigeelmengsel. Roer goed door elkaar en giet het
mengsel in de steelpan.
Kook al roerend met een pollepel op middelhoog vuur tot het dikker wordt – soms gebeurt dat
d al
in enkele seconden.
Crème anglaise

© Nisseroise Kwis 2012

Pagina 23

?
47

Boter, kaas en eieren
Welke typisch Nederlandse/Brabantsegerechten worden hieronder bedoeld?
bedoeld
a)

Lakërjeshile me sallamitymosur

b)

Noxudşorbası

c)

αχλάδια

d)

Akal

e)

スグリ- パン

f)

Colibă-oală

g)

Cagliata

h)

Rolkakiełbasa

i)

Kasviperäisten
äisten

j)

кървавица

a) Boerenkool met rookworst
b) Erwtensoep
c) Stoofpeertjes
d) Zult
e) Krentenbrood
f)

Hutspot

g) Hangop
h) Worstenbroodje
i)

Kruidenbitter

j)

Bloedworst
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Boter, kaas en eieren
Handige hulpjes in de keuken. Herkent u ze?
Schrijf de Nederlandse naam voor het gereedschap onder de afbeelding.

a) Spaghettilepel

b) Sinaasappelpeeler of
Sinaasappel schiller

c) Aspergetang

d) Visontschubber

e) Kersenonpitter / Olijvenontpitter

f) Ei onthoofder / Ei ontkopper

g) Oestermes

h) Honinglepel
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In het Nederlandse
erlandse eten en drinken zitten tegenwoordig veel E-nummers
E nummers verwerkt. Het
komtmisschien rommelig over, maar er zit wel degelijk een systematiek in de indeling van deze
nummers. Schrijf de volgende termen achter de juiste nummers: kleurstoffen,
conserveermiddelen,
ddelen, oplosmiddelen, antioxidanten.
a) E300 – E321

Antioxidanten

b) E100 – E180

Kleurstoffen

c) E200 – E290

Conserveermiddelen

d) E422 – E490

Oplosmiddelen

Additieven zijn alle extra toevoegingen aan ons eten en drinken. Suiker en zout zijn wel de
meest algemene
ene additieven; zij worden op grote schaal toegepast voor het conserveren van
voedsel. Geeft van de volgende E
E-nummers de meer gangbare naam aan.

50

e) E251

Natriumnitraat (chilisalpeter)

f)

Johannesbroodpitmeel
(Ceratonia gom, carob bean gum)

E410

g) E174

Zilver

h) E150

Karamel (gebrande suiker)

Op een dag consumeren we met z’n allen liters vocht. Hoeveel procent van de totale
vochtconsumptie bestaat uit de onderstaande dranken gemiddeld in Nederland?
a) Koffie en thee

30 %

b) Water

25 %

c) Frisdranken

16 %
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Waar komen de onderstaande dingen samen?
Logo van carnavalsstichting De W
Wevers, Brabantse vlag, Nisseroise vlag en 11-11
11-11
De fontein van De Wevers in het zeven eeuwen park

52

Om een brand snel te kunnen blussen hebben de meeste brandweerauto`s een 'eig
'eigen' voorraad
water bij zich. Echter als deze voorraad op is, moet de brandweer zijn slangen aansluiten op
een hydrant om water te krijgen.
Stel er breekt bij Sporthal de Overbeek in Nistelrode een brand uit bij de hoofdingang
ingang van het
pand. De brandweer van
an Nistelrode rukt direct uit met groot materieel om zoveel mogelijk
schade te beperken. Tijdens de
d rit naar de brand herinnert éénn van de uitrukkende
brandweerlieden zich dat nagenoeg alle brandweerslangen uit de wagen zijn gehaald voor groot
onderhoud. Err is dus slechts een beperkte lengte aan brandweerslang aanwezig op de
aanrijdende auto. Welke hydrant moet de chauffeur van de brandweerwagen kiezen om zo
weinig mogelijk slang te hoeven gebruiken?
Hydrant nummer: B1040

53

Een van de bezienswaardigheden
bezienswaardighed van ons mooie dorp
is het priestergraf van bouwpastoor Joannes Prinsen.
Onder leiding van Pastoor Prinsen werd in 1841 –
1842 de Sint Lambertuskerk
ertuskerk aan het Laar gebouwd.
Hiernaast vind je een afbeelding van het gietijzeren
kruisbeeld van zijn priestergr
priestergraf.
Wij poetsten een deel van de tekst weg.
Op de afbeelding lees je nog:
HIER RUST DE WELEERW. HEER JOANNES
PRINSEN, GEB. TE WAALRE 1801, DESERVITOR
1836, PASTOOR 1838 TE NISTELRODE, ALDAAR
OVERL. DEN 11 DEC. 1863. DE KERK EN PASTORIJ
DOOR HEM GEBOUWD,
Hoe gaat de tekst verder?
Zijn zachtmoedige omgang, zijn ijver in de H. bedieningen, zijne liefe voor de
armen houden zijne nagedachtenis in zegening. R.I.P.
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Hoeveel parkeervakken waar iedereen mag parkeren teltlt de parkeerplaats bij “Jacobs &
Jacobs”
acobs” en “MaryaSchoenen &Tassen”?
&
Geteld direct vanaf de drempel tussen de twee panden.
90

55

Waar draait welke ‘windhaan’?
Onze Sint Lambertuskerk heeft een traditionele haan als windvaan. Als
ls je door ons dorp heen
fietst zie je verschillende diere
dieren en objecten die dienen als ‘windhaan’.
Verbind de hieronder genoemde 'windhanen'
'win
met het juiste adres.
‘Windhaan’

56

Nisserois adres

Bever

Doolhof 8

Duif en twee vogels

Kerkveld 52

Eekhoorn

Kerkveld 77

Kwast en verfroller

Kerkveld 81

Motor

Kievitsweg 8

Paard

Laar 55

Paard en hert

Lambertusstraat 3

Paard met een object

Oude Torenweg 14

Roofvogel en konijn

Toon van Durenlaan 5

Varken en koe

Weijen 10

Hoeveel putdeksels met hierop het woord “Infiltratie” liggen er in de weg op het Laarhof?
(Let op: putdeksels in het trottoir tellen niet mee)
18
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Hoeveel tegels liggen er op de rotonde Heescheweg - Noorderbaan?
18

58

In welke straten staan de onderstaande huizen?
Donzel

Vendelweg

Laar
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Carnavalsvereniging Dee Hossende Wevers schonk
chonk in 1998 een boom aan de Nisseroise
gemeenschap. Je vindt deze boom in ons Zeven Eeuwenpark. Bij deze boom staat een bordje
met opschrift.
a) Hoe luidt het opschrift?
Millenium Vredes Boom
Liriondendron Tulipifera (tulpenboom)
(tulpenb
Simbolische vorm van Vrede
Nistelrode 24-02-1998
Carnavals vereniging
De Hossende Wevers

b) In de tekst staat een woord wel heel hip gespeld, dat wil zeggen: wij vinden het zo niet terug
in het groene boekje. Welk woord bedoelen wij?
Simbolische

60

Van
an 1885 tot 1939 reed er door Nistelrode een stoomtram. Dit was een zijtak van de lijn
`s-Hertogenbosch – Helmond. Tegenover het tramstation stond een pomphuisje vanuit waar
het water in de stoomtram werd bijgevuld.
a) Wat was de bijnaam van degene die het water bijvulde van de stoomtram?
Hannes de Pomper

b) Wat was de bijnaam van de stoomtram?
D’n Goeje Moordenaar
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Watt Bell(t) Einstein
Op welke datum was het onderstaande voor het laatst op goede digitale klokken waar te
nemen?

Op 30-06-2012 hadden we een schrikkelseconde
sc

62

In Nistelrode is het -2°C.
2°C. In Uden is het 3% warmer, wat is de temperatuur in Uden?
5,98 graden Celcius

63

In een gebruikershandleiding van
va een niet nader te noemen Ikea-kast (zie ter illustratie vraag
74)staat
staat dat het plafond hoger dan 244 cm moet zijn, omdat de kast anders
ders niet gekanteld kan
worden.
Ervan uitgaande dat de kast 58 cm diep is, hoe hoog is dan de kast?
237 cm

64

Wij stapelden zeven dobbelstenen op elkaar, zie foto A hieronder.. Bereken het minimale aantal
ogen dat je kunt krijgen als je alle ogenoptelt vanuit het aanzicht vanuit perspectief X (de vier
lege vakken op foto B).

Foto A

Foto B (perspectief X)

Het minimaal aantal ogen is 9
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Op 5 januari was André Kuipers voor de tweede
tweede keer live op de televisie vanuit de ruimte.
Hierin laat hij zien wat je zonder zwaartekracht allemaal kunt. Wat zweefde er tijdens het
interview regelmatig in de weg? André verwijderde het nog…
Een wereldbol

66

In 1950 bedacht Maurice-Karnaugh een hulpmiddel om expressies in Booleaanse algebra te
vereenvoudigen. Het zogenaamde Karnaugh-diagram. Hieronder staan vier formules van de
functie “f(A,B,D,C)=Ʃ(3,9,12,13,14)”. Welk van deze formules klopt niet?
a)
b)
c)
d)

Formule: f=ABC'+ACD'+A'B'CD
Formule:f=(B'+C)(A+D')(A'+B+D')(A+C+D)(B'+C'+D')
Formule: f=ABC'D'+ABC'D+A'B'CD+ABCD'+AB'CD'
Formule: f=(A+C)(A+B')(A'+B+C)(A'+C'+D')(A+C'+D)

Formule B klopt niet

67

De NisseroiseKwis - organisatie is tijdens een vergadering in Partycentrum ’t Maxend aan het
luisteren naar WanFM. De radio staat afgestemd op de etherfrequentie van WanFM, WanFM
zendt uit vanuit hun studio in Loosbroek. Aangenomen dat de zendmast naast de studio staat:
Welke van de onderstaande antwoorden komt het dichtst in de buurt bij het aantal hele
radiogolven van de studio in Loosbroek naar Partycentrum ’t Maxend?
a)
b)
c)
d)

131 golven
145 golven
163 golven
186 golven

D (1310 golven, antwoord A is een factor 10 te laag)
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Wat proberen wij te omschrijven met onderstaande ‘codes’?
A2
A6
A7
B1
B5
B7
C1
C4
C7
D1
D3
D7
E2
E7

G2
G3
G4
G5
G6
H1
H7
I1
I7
J1
J7
K2
K3
K4
K5
K6

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7

O1
O4
O7
P1
P4
P7
Q1
Q4
Q7
R2
R3
R4
R5
R6

2013

69

Wat moet er op de plaats van
va het vraagteken komen te staan inn onderstaande driehoek en wat
is de logische beredenering?

Antwoord: 8
Beredenering:
De getallen aan de buitenkant van de driehoek vermenigvuldigen en hier
vervolgens alledrie de getallen van aftrekken.
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Watt Bell(t) Einstein
De organisatie van de NisseroiseKwis bedacht een 50-tallig
50 tallig getallenstelsel: we noemen het
‘Quinquaginta’. Zie hieronder het door de NisseroiseKwis
N
bedachte 50-tallig
tallig getallenstelsel:
0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ~!@#$%^&*()_+?
Vertaal een decimaal getal naar Quinquaginta en vertaal een quinquagintaans getal naar een
decimaal getal.
a) Gegeven decimaal getal: 7893
Geef het getal inn het 50-tallig
50
getallenstelsel

37&

b) Gegeven het quinquagintaans getal: R@5
Geef het getal in het decimalegetallenstelsel

69405
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Wie zijn deze mensen?
a)

b)

c)

d)

a) Albert Einstein
b) John Travolta en Samuel L. Jackson
Jacks
c) Kim Jong-Il
d) Adolf Hitler
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Geef van de volgende slagzinnen weer van welk merk ze zijn (of door welk merk ze werden
gebruikt).
a) Winnen doe je bij?

De Postcodeloterij

b) Happy met?

Honda

c) Geen punt bij?

Karwei

d) Graag gedaan?

Super
per de Boer

e) Ik ben toch niet gek?

Media Markt

f)

AVRO

Je komt mekaar tegen bij de?

g) Zo in m’n sas met?

Badedas

h) Ja zeker, de?

Hypotheker

i)

Retteketet, naar?

Beter Bed

j)

U bent toe aan een?

Daewoo

k) Als het aan de kat lag, kocht ze?

Whiskas

l)

Daihatsu

Rij zuinig, rij

m) Wie kan rekenen rekent op?

Dreft

n) Je hebt bier en je hebt?

Grolsch

o) Het wordt prachtig met?

Praxis

p) Een goed gesprek begint bij?

Douwe Egberts

q) Sonja bakker bij?

Bolletje

r) Ha fijn, ha fijn, een borrel van?

Florijn

s) Loop eerstt eens door de?

Gouden Gids

t) ’t Aroma komt je tegemoet, zodra je Supraopendoet, dat is?

Van Nelle
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In 2010 won Calvé pindakaas met de reclame van Pietertje een gouden Loekie.
Hoe vaak schopt Pietertje de bal mis in deze reclame?
3x

74

Ikea maakt in haar gebruiksaanwijzingen voor meubels veel gebruik van plaatjes. Zo kan
dezelfde gebruiksaanwijzing wereldwijd worden gebruikt. Op de website van Ikea vind je de
montagehandleidingen verschillende meubels.
a) Welk gereedschap heb je nodig voor de GORM
GOR stellingkast?
Een baco, een kruiskopschroevendraaier en een priem

b) Op pagina 2 van deze ggebruiksaanwijzing adviseert Ikea contact op te nemen met de
plaatselijke vakhandel. Waarom?
Omdat er zoveel verschillende wanden zijn, levert IKEA geen schr
schroeven voor
wandbevestiging. Voor advies voor geschikte schroeven neem je contact op
met de plaatselijke vakhandel.

c) In de gebruiksaanwijzing van de garderobekast PAX staat de volgende afbeelding:

Wat wil Ikea ons duidelijk maken?
Als je plafond 2444 cm of lager is, moet je naar bladzijde 10 van de
gebruiksaanwijzingt. Is je plafond 244 cm of hoger ga dan naar bladzijde 15.

75

In het logo van Chiquita
hiquita is een vrouw te zien. Voordat Miss Chiquita mens was, was zij iets
anders. Wat?
Een banaan.
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Welke vlaggenvan
van andere landen kun je tevens uit de nationale vlag van Noorwegen halen,
door in te zoomen op een gedeelte van deze vlag? Noem er zes.
zes
(Kleur en verhouding hoeft niet exact overeen te komen)

a) Indonesie (of Monaco)
b) Polen
c) Finland
d) Frankrijk
e) Nederland (of Luxemburg)
f)

77

Thailand

Neem de eerste letter van elk logo.Wat staat hier?

Fred Oster
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Een logo is een grafische uiting die met een bedrijfsbedrijfs of productnaam wordt geassocieerd,bedoeld
geassocieerd,b
voor herkenbaarheid, zodat mensen bij
bi het zien van het logo direct doorhebben om welk bedrijf of
product het gaat. Hieronder zie je een aantal
a
(delen van) logo’s. Welke vijftien Nistelrodese bedrijven
en verenigingen zoeken wij?

De antwoorden kunnen ingevuld worden op de volgende bladzijde.
bladzij

© Nisseroise Kwis 2012

Pagina 39

Beeldspraak

?
ad

78

Welke 15 Nistelrodese bedrijven en verenigingen zoeken wij?
a) Intense
b) Fiets Plus: Rini
c) TC Telro
d) Drankhandel Nelissen
e) Kling (opleidingen)
f)

Prinses Irene

g) RWP Audio
h) Heerkens Groente en Fruit
i)

Ari-Jenne

j)

DFM Bloemen Discount

k) Ice en Chocolate
l)

Van Kessel Bedrijvencentrum

m) Aannemersbedrijf Ron van Roosmalen
n) Metalmek Verlichtingsarmaturen
o) Nisseroise Kwis
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Naar welke automerken
merken zijn wij op zoek?
a)
b)
c)
d)

Logo bestaat uit een soort ruit.
Logo bevat het internationale symbool voor man.
Een oer-brits
ts automerk met een Vikingschip in het logo.
Logo bevat een groengevleugelde pijl.
a) Renault
b) Volvo
c) Rover
d) Skoda

80

Al jaren sponsort Unox de verschillende Nieuwjaarsduiken die door het hele land worden
georganiseerd. Ook een gedeelte van de leden van de NisseroiseKwis duikt al jaren op
1 januari in de Noordzee bij Scheveningen. Na afloop krijgt iedere duiker een tasje met de
welbekende Unox-muts en –handschoenen,
–handschoenen, evenals een lintje en een blik soep.
Dit bliksoep heet toepasselijk “de terugblik” en he
heeft elk jaar een ander design.
Hopelijk kent u ook mensen die deel hebben genomen: zet bij elk blik het juiste jaartal.

a)

b)

c)

a) 2012
b) 2010
c) 2011
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You Can’t Judge a Book by the Cover, zong Bo Diddley. Maar kun je raden welk boek het is op
basis van de omslag? Schaamteloos geleend van de boekenwebsite Book Riot. Wij
verwijderden van onderstaande boekomslagen de titel en auteur. Aan jullie de uitdaging te laten
weten naar welke kinderboeken wij op zoek zijn. Noem van elke omslag de titel en auteur
auteur.
Titel:

Titel:

Aap & Mol in
de bergen

De GVR

Auteur:

Auteur:

Gitte Spee

Roald Dahl

a)

c)

82

b)
Titel:

Titel:

Kleine Ezel en
Jarige Jakkie

Puk van de
Petteflet

Auteur: Rindert
Kromhout (en
Annemarie van
Haeringen)

Auteur:
d)

Annie M.G.
Schmidt

Welkee kinderen zagen nog nooit dee tekenfilmserie Phineas&Ferb?
De slechte
slecht Dr. Doofenshmirtz bedenkt in elke aflevering een apparaat om
kwaad mee aan te richten. Gelukkig
Gelukkig weet zijn aartsrivaal Perry-hetPerry
vogelbekdier altijd dit apparaat te vernietigen.
Hieronde staan de beschrijvingen van een aantal uitvinding
Hieronder
uitvindingen / apparaten
van Dr.Doofenshmirtz.
Dr Doofenshmirtz. Geef de naam zoals Dr. Doofenshmirtz zijn
uitvinding noemt in de betreffende aflevering.
a) Een apparaat waarmee iemand dingen
gaat doen/zeggen die hij normaliter nooit
zou doen.

Onwaarschijnlijk-Inator

b) Een apparaat waarmee iemand een
vrijheidsbenemend vest aan krijgt.

Dwangbuis-Inator

c) Hiermee
iermee krijgt Dr. Doofenshmirtz zijn
persoonlijke assistent.

Butler-Inator

d) Apparaat waarmee Dr. Doofenshmirtz
iemand kan vermeerderen
vermeerderen.

Knippen en plakken-Inator
Inator
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Van LEGO kun je alles maken...
maken. een boot een vliegtuig en een trein…
Een beetje fantasie en creativiteit is alles wat je nodig hebt om van de kleine Deense steentjes
alles te maken wat je verzinnen kan. In 2012 beeldde een reclamebureau
reclamebureau met LEGO een
aantal zeer bekende kinderhelden
helden uit, bekend van (strip-)boeken
(strip boeken en of TV. Hieronder ziet u een
viertal. Wie herkent u?
a) Bert & Ernie

b) Donald en zijn neefjes

c) Astrix, Idéfix en Obelix

d) Gebroeders Dalton en
Lucky Luke

84

Zet onderstaande plaatjes in chronologische volgorde (van oud naar nieuw).
nieuw)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

a,f, b,c,d,e
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Welke sprookjes zitten achter de boeken in onderstaande afbeelding verstopt?
Let op: wij zijn op zoek naar de naam van het (originele) sprookje, niet van het specifieke
karakter.
a) Rapunzel
b) Kleinduimpje
c) Kleine Zeemeermin
d) Sneeuwwitje
e) Ezeltje Strekje
f)

Roodkapje

g) Assepoester
h) Gelaarsde kat

86

Wat deed de man in onderstaande
onderstaan strip, om zo behandeld te worden?

Vertaling tekst:
*1 Doe me een plezier en sla vandaag eens over?

*2 Ik doe enkel wat Zeus me opdroeg.
*3 Ongelofelijk! Als jij niet aan het zeuren bent, doen dat mijn vrouw en kinderen wel!
*4 Alwéér lever?

Hij stal het vuur van de (Olympische of Griekse) goden
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Welke personen worden uitgebeeld met onderstaande standbeelden?

a)

b)

c)

a) Charles Perrault
b) Hans Christian Andersen
c) Gebroeders Grimm

88

In een (kinder-)verhaal
)verhaal zijn een ezel, een hond, een kat en een haan samen onderweg.
Waar zijn zij naar op weg en hoe worden ze ook wel genoemd?
a) De dieren zijn onderweg
nderweg naar: Bremen
b) Ze heten: Bremer Straatmuzikanten
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Hieronder zie je een regel bladmuziek van twee kinderliedjes. Welke kinderliedjes zoeken wij?
Noem de titels van de liedjes.
liedjes

a) In iedere kleine appel

b) Op een klein stationnetje (ook goed: Op een grote paddestoel)

90

In 1982 adverteerde de Efteling ‘In de Efteling krijg je zeebenen’, om een nieuwe attractie te
promoten. Welke attractie opende dat jaar?
De Halve Maen

© Nisseroise Kwis 2012

Pagina 46

Zodoen we da

?
91

De eeuwige discussie over het aanhangwagenrijbewijs; wie ging de discussie nog nooit aan?
Geef van onderstaande casussen aan of rijbewijs B toereikend is of dat BE minimaal vereist is.
a) Ford Ka met het kenteken ZF-BX-75. Vouwwagen met een eigengewicht
igengewicht van 421 kilogram
en een extra laadvermogen van 425 kilogram.
B

b) Land Rover Defender van 1999 met het kenteken 27-BH-LN.
27
LN. Kleine tandemasser
aanhangwagen, RDW gekeurd met een eigen gewicht van 600 kilogram en een extra
laadvermogen van 1200 kilogram.
kilo
BE

c) Toyota Landcruiser 120 van het bouwjaar 2008 met het kenteken 19-VRX-9.
19
9.
Schamelwagen, RDW gekeurd met een eigen gewicht van 600 kilogram en een extra
laadvermogen van 850 kilogram.
BE

92

Wij denken af en toe met enige weemoed terug aan het programma
programma ‘wrak op de weg’.
Sinds 1985 is het in Nederland verplicht om personen-/bestelauto’s,
personen /bestelauto’s, maar ook zware voertuigen
jaarlijks te laten keuren: de Algemene Periodieke Keuring (APK).
Kruis aan waar bij een APK--keuring op wordt gecontroleerd.
(meerderee antwoorden mogelijk)
a)
b)
c)

Goed functionerende airbag (indien aanwezig)

X
X

d)
e)

Tankdop aanwezig
Goed functionerend derde remlicht (indien aanwezig)
Verstelbare rechterbuitenspiegel

X

Kofferbak moeten open kunnen
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Naast rijks- en provinciale
le wetgeving, wordt
word ook een aantal regels door gemeentes bepaald.
Kun je aangeven hoe het onderstaande geregeld is in onze gemeente?
a) Bijen mogen niet gehouden worden binnen een bepaald aantal meters van een weg?
Hoeveel meter? 30 meter
b) Je kunt schriftelijk
elijk een klacht sturen naar de gemeente.
Welke drie elementen moet de klachtenbrief minimaal te bezitten?

94

95

•

De naam en adres van indiener

•

De dagtekening

•

Omschrijving en gedragingen waartegen de klacht is ingediend

De Flora- &Faunawet stelt eisen aa
aann de soort munitie waarmee in het wild levende dieren in
Nederland bejaagd mogen worden. Combineer onderstaande kalibers met de juiste diersoorten
door lijnen te trekken. Je mag elk kaliber slechts eenmaal gebruiken.
Kaliber

Diersoort

Kogel: .22 longrifle

Edelhert

Kogel: 5,6 x 52R

Zwarte kraai

Kogel: .30-06 springfield

Konijn

Hagel: kaliber 12

Reebok

Over Weijen in Nistelrode rijdt een bromfietser met een snelheid van 30 km/uur.
De bromfietser wordt ter hoogte van Jack Martens via de linkerzijde ingehaald door een ruiter te
paard. Op het moment dat beide langs elkaar rijden bijt het paard, tot verrassing van de ruiter
ruiter,
de bestuurder van de bromfiets in zijn linker oor.
Wie is er strafbaar en welke wet wordt daarbij overtreden?
Strafbaar: De bestuurder van de bromfiets, hij draagt geen helm
Wet: Wegenverkeersweg 1994 (of Reglement verkeersregels)
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Jagen in Nederland is slechts toegestaan in een jachtveld, dat voldoet aan in de Flora
Flora&Faunawet gestelde eisen.
Een jager heeft van alle grondeigenaren het jachtrecht verhuurd gekregen, intotaal
totaal heeft hij
108,3 hectare. Midden door het jachtveld loopt een snelweg, de A59. Daarnaast stroomt er een
wetering met een breedte van 4,5 meter door het jachtveld. Een groot gedeelte van het
jachtveld,
tveld, bestaat uit een waterplas (oude zandafgraving) ter grootte van 30 hectare, het
jachtrecht op dit water is eveneens gehuurd van de eigenaar.
Hieronder
ronder staat een kaartje van het jachtveld met drie locaties. Geeft voor elk van de drie
locaties aan, of de jager daar wel of niet mag schieten, conform de eisen die de wet aan een
jachtveld stelt.

a) Op locatie A: nee / niet bejaagbaar
b) Op locatie B: ja / wel bejaagbaar
c) Op locatie C: nee / niet bejaagbaar
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Eénn van ons haalde recent het rijbewijs B. Maar
Ma hoe fris in het geheugen zit de theorie van het
X
autorijden? Bepaal voor onderstaande voorrangsrotonde de volgorde van voor laten gaan.
De gele auto verlaat de rotonde, de rode auto wil de rotonde oprijden en de fietser vervolgt de
rotonde.
Vraag is geschrapt uit score
Geef dee volgorde aan met cijfers 1, 2 en 3 wie
als eerste de rotonde mag verlaten:

98

Fietser

2

Rode auto

1

Gele auto

3

Dhr. Janssen brengt zijn auto naar de garage voor de jaarlijkse wettelijk verplichte APK. De
garagehouder mag de auto na de keuring
keuring en eventuele reparatie tot zich houden, totdat dhr.
Janssen de kosten voor de keuring voldaan heeft.
a) Hoe heet het recht dat de garagehouder heeft om de auto tot zich te houden totdat alle
kosten zijn betaald?
Retentierecht

De garage belt om te zeggen dat de keuring is uitgevoerd. Om de auto terug in handen te
krijgen, maar niet te betalen, verkoopt dhr. Janssen zijn auto aan zijn zoon. De zoon gaat met
het nieuwe kentekenbewijs (deel 1B, te weten het tenaamstellingsbewijs) naar de garage om te
auto te claimen. Hij voert het argument aan dat hij geen vordering bij de garagehouder heeft,
maar dat dit zijn vader is; zie de factuur.
b) Moet de garagehouder de auto nu overdragen aan de zoon?
Nee

Waarom wel of waarom niet? Motiveer:
De zoon is een derde in deze zaak. De vordering was inmiddels al ontstaan en
de auto was reeds bij de garage gestald. Hiermee is het retentierecht
overgegaan op de zoon.
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Meneer Van Spaanders koopt privé via een makelaarskantoor een woning in Nistel
Nistelrode.
Het kopen van onroerende zaken geschiet volgens aanbod en aanvaarding.
aanvaarding
a) Wat is bij deze transactie de enige vormvereiste?
Een schriftelijke overeenkomst

b) Niet elk aanbod is ook een aanbod in de zin der wet. Wat zijn de twee belangrijkste
essentialia
ia die in het aanbod genoemd moeten worden bij deze “eenvoudige” transactie?
Het object dat te koop staat en de verkoopprijs

c) Een advertentie in de krant zou door een potentiële
potenti le koper gezien kunnen worden als een
aanbod. Door vervolgens te melden aan de verkoper
verkoper dat hij “akkoord gaat met de verkoop”
zou een overeenkomst tot stand kunnen komen.Immers
komen.
is de advertentie het aanboden de
melding van de koper de aanvaarding. Toch heeft de rechter hier ooit anders over beslist.
Hoe ziet de rechtspraak een dergelijke
dergeli advertentie?
De Hoge Raad bepaalde dat een dergelijke advertentie slechts een
uitnodiging tot onderhandeling is.

100

De Nederlandse overheid bestaat uit een groot aantal bestuurlijke lichamen en uitvoerende
diensten. Elke is belast met zijn eigen
eig taak en doelstellingen. Kun je de juiste naam geven bij de
omschrijving van de dienst of lichaam.
a) Dit overheidsorgaan controleert bedrijven en andere instellingen op het naleven van wetten
op onder andere het gebied van de veiligheid van dieren en planten en het handhaven van
natuurwetgeving.
(n)VWA : (nieuwe) Voedsel en Waren Authoriteit

b) Dit overheidsorgaan beheert en koopt vastgoed voor de overheid.
DLG: Dienst Landelijk Gebied

c) Deze overheidsinstantie is belast met het handhaven van de openbare veiligheid,
veiligheid, opsporen
van strafbare feiten en het verlenen van hulp (in de breedste zin des woords) aan burgers.
Politie

d) Deze overheidsinstantie is belast met het besluiten in geschillen en het veroordelen van
overtreders en misdadigers. Van de drie instanties
instanties die dit doen, is deze de hoogste.
Hoge Raad
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Wij bekeken alle afleveringen van de buurmannen Pat en Mat en zagen dat de auto’s unieke
kenmerken hebben waardoor je aan de auto een aflevering herkent. Zet onderstaande foto’s op
chronologische volgorde.
e. Zet de letter van de auto uit de oudste aflevering op 1 en de meest
recente aflevering op 10.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)
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Ook dit jaar was de cakewalk
weer een populaire attractie
op de Nisseroise kermis.
Aangezien wij vroeger zelf
ook dol waren op deze
attractie, hebben wij hier
wederom een vraag over
verzonnen.
Welke populaire film uit de
jaren 80 wordt afgebeeld op
de voorgevel van de
cakewalk?

Cocktail

103

In een Nederlandse film komt onderstaande dialoog voor.
Wat zijn de werkelijke voor- en achternamen van de acteurs met onderstaande tekst
tekst?
a) Zal ik je naar huis brengen?
b) Nou ja, ik sta eigenlijk op de ware te wachten.
a) Wie niet he? De vraag is; wat doen we in de tussentijd?
tussenti
a) Jeroen Spitzenberger
b) Carice van Houten

104

Welke persoon heeft een binding met de volgende vijf personen: Bob Gunton, Rod Steiger,
Chris Pratt, Joe Chrest en Mark Margolis?
Margolis
Allen speelden in een film met Morgan Freeman
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In Duitsland worden export films opnieuw ingesproken, dit heet nasynchroniseren. Ook de film
filmquotes (one-liners)
liners) worden in het Duits vertaald. Hieronder zie je enkele in het Duits vertaalde
film-quotes.
quotes. Zet achter de quote uit welke film deze afkomstig is.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Ich mache Dir ein Angebot, dass du nicht ausschlagen kannst.
Ich liebe es wenn ein Plan funktioniert.
Ich bin der Konig von der Welt.
Silke…silke.
Aberherr Nachbar,
achbar, was machen Sie denn jetzt?
Sagen Sie “hallo”,, zu mein kleiner Freund.
Ich liebe der Smuck
muck von Nalpalm im morgen.
Ist das eine Gewehr in Ihrer Tasche oder sind Sie gerade glücklich mich zu sehen?
Weißt du nicht wer ich bin? Ich bin der Juggernaut, Luder!
Du sprichts gegen mir?

a) The Godfather
b) The A-Team
c) Titanic
d) Rocky
e) Flodder
f)

Scarface

g) Apocalypse Now
h) She
he done him wrong
i)

X-men

j)

Taxi Driver
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Zet de onderstaande films
ilms uit 2012 op volgorde van Nederlandse releasedatum.. B
Begin met de
film die als eerste is uitgebracht.
a)
b)
c)
d)
e)

107

Wanderlust
Premium Rush
Lockout
Ted
Moonrise Kingdom

f)
g)
h)
i)
j)

John Carter of Mars
Man on a Ledge
The Words
The Raven
Le Havre

1. Le Havre

6. The Raven

2. Man on a Ledge

7. Lockout

3. John Carter

8. Ted

4. Wanderlust

9. Premium Rush

5. Moonrise Kingdom

10. The Words

Tenminste éénn van de organisatoren van de NisseroiseKwis is dol op Science
Science Fiction en keek
alle Star Wars films. Keek u mee?
In Star Wars Episode IV: A New Hope (de eerste Star Wars film uit 1977), spelen de karakters
Chewbacca en R2D2 een potje Dejarik. C-3PO
C 3PO is de scheidsrechter. Chewbacca is aan het
verliezen. Han Solo adviseert
dviseert C-3PO
C 3PO om Chewbacca te laten winnen. Welk argument gebruikt
Han hiervoor?
Wookies trekken een arm uit de kom van de tegenstander wanneer zij
verliezen.
Letterlijk:
“That’s ‘cause droids don’t
don’t pull people’s arms out of their sockets when they
lose.
se. Wookiees are known to do that.”
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In het tweede deel van de film “Back to the Future” loopt Marty McFly in 2015 over een plein als
hij gruwelijk schrikt van de hologram bioscoopreclame voor “Jaws 19”.. Marty zegt droog “Die
haai ziet er nog steeds
teeds nep uit
uit”.
Naar wie verwijst regisseur Robert Zemeckis met deze filmgrap?
Naar de producent van de film, Steven Spielberg

109

Roman Holiday (1953) is een romantische
komedie, met in de hoofdrol Audrey Hepburn
en GregoryPeck. De film was destijds een
groot succes in de bioscopen en sleepte drie
Oscars in de wacht. In 2004 verscheen een
luchtige hedendaagse remake van de film. Dit
keer geen prinses in de hoofdrol, maar een
18-jarige
jarige Amerikaanse presidentsdochter.
Noem de titel van de film uit 2004.
2004
Chasing Liberty
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Onderstaande afbeeldingen worden iedere keer verbonden door één persoon. Geef de naam
van deze persoon.
a)

b)

c)

a) Melissa Mathison (scenarioschrijfster)

b) Richard Attenborough (acteur, regisseur)

c) Dustin Hoffman (acteur, regisseur)
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