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????    Voorwoord 

**Lees onderstaande aandachtig door, dit  is cruciale informatie** 

 

Beste kwisser, 

Vandaag is het 28 december, de dag dat 3 jaar geleden een traditie startte. We zijn er trots op dat we 

jullie voor de derde maal de dorpskwis van Nistelrode mogen aanbieden. In januari eindigde we 

seizoen 2012 met een bruisende avond in ‘t Maxend waarbij het team 'Laar Maar Waar' hoorde dat zij 

de slimste van Nistelrode blijken te zijn. Zij ontvingen hiervoor de felbegeerde NK wisseltrofee.  

Het was in dezelfde januari toen ook de voorbereidingen voor seizoen 2013 startte. Een jaar lang 

nieuws kijken, internet naspeuren, kranten lezen en foto’s maken in het dorp. Het resultaat: 110 

gloednieuwe vragen verdeeld over 11 categorieën en daarbij een geheime opdracht. 

Begin november, de inschrijving voor de nieuwe kwis was inmiddels gestart, werden we verrast door 

team 'Laar Maar Waar': "Als jullie de trofee terug willen, zullen jullie onze kwis tot een goed einde 

moeten brengen", was de opdracht die wij als organisatie kregen. We hebben de hele avond zitten 

puzzelen en zweten op het door hen samengestelde kwisboek. Uiteindelijk 'wonnen' we de trofee 

terug om deze straks op 18 januari 2014 weer te mogen vergeven. Na deze kwis te hebben gemaakt 

moesten wij als organisatie concluderen: "Het is toch lastiger dan je denkt, zo’n kwis maken". De 

organisatoren van de 'Laar Maar Waar kwis' bekende hierop: "Het is toch lastiger dan je denkt, zo’n 

kwis organiseren". Een oud gezegde zegt 'Schoenmaker blijft bij uw leest', dus bij deze... 

We wensen jullie veel succes met de Nisseroise Kwis 2013 en hopen jullie vanavond om 23.30 uur te 

zien op de afterparty bij Partycentrum ‘t Maxend of anders tijdens de uitslag-/feestavond op 

zaterdag 18 januari 2014. 

 

Organisatie Nisseroise Kwis 

 

 
Uitleg geheime opdracht: 

 
- Stuur om 21.00 uur de slimste uit jullie team naar Basisschool de Beekgraaf aan de Beekgraaf 

60 in Nistelrode (één persoon dus) 
- Neem de voucher mee, deze vind je op pagina 4 
- De geheime opdracht start exact om 21.00 uur; te laat = geen deelname 
- De opdracht duurt tot uiterlijk 22.00 uur 
- Er mag vanaf 21.00 uur niet meer gesproken worden  
- Het gebruik van (elektronische) hulpmiddelen is tijdens de geheime opdracht niet toegestaan  

 

 

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

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

Hoeveel computers en/of tablets gebruiken jullie vanavond?................................................................... 

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

 

Korte speluitleg 

1. Stuur om 21.00 uur de slimste uit jullie team naar Basisschool de Beekgraaf voor de geheime 

opdracht.  

2. 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.  

3. Alleen de teams die hun vragenboek tijdig en op de juiste wijze hebben ingeleverd dingen 

mee naar de prijzen. 

4. Het ingevulde vragenboek moet op zaterdag 28 december 2013 uiterlijk om 23.30 uur worden 

ingeleverd bij Partycentrum ‘t Maxend.  

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

leidend. 

6. Leg bij het inleveren alle bladzijden van het vragenboek op de juiste volgorde 

(paginanummers van laag naar hoog) 

7. Er zijn 12 categorieën: 

• Game, set, match 

• Beeldspraak 
• Achter de veurdeur 

• Generation Y 

• Rondje kuieren 

• Stukje bij beetje 
• Watt Bell(t) Einstein 

• Vraagje, boompje, beestje 

• Die ken ik! 

• Alaaf! 
• Dees joar 

• Geheime opdracht 
 

8. Per categorie zijn er 100 punten te verdienen. 

9. De uitslag van de Nisseroise Kwis wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking op zaterdag 

18 januari 2014 in Partycentrum ‘t Maxend. 

 

 

 

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

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

Maxend. 
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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 
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????    Game, set, match 

1 Dit jaar bestaat PSV 100 jaar. Dit alles is 
te danken aan een groot man en dat is 
Frits Philips. In het stadion heeft hij een 
plek gekregen waar hij herdacht wordt. 
Dit is de gegraveerde plaat met naam, 
geboortedatum en sterfdatum erop. 
Maar iets aan deze plaquette klopt niet.  
Wat klopt er niet aan deze 
nagedachtenis-plaquette van Frits 
Phillips? 

 

 

 
 Frits overleed in 2005, PSV bestaat dan 92 jaar.in 2005, PSV bestaat dan 92 jaar.in 2005, PSV bestaat dan 92 jaar.in 2005, PSV bestaat dan 92 jaar. Op de Plaquette staat dat meneer Frits 94 

jaar supporter is, 2 jaar langer dan de club bestaat.  

 

2 De naam van welke persoon is uit onderstaand interview weggeveegd? Schrijf de voor- en 
achternaam op. 

One former team-mate……………….., told Usada you threatened to kick him off the team if he 
didn’t shape up and conform to the doping programme? 

“That’s not true. There was a level of expectation. We expected guys to be fit to be able to compete. 
I’m not the most believable guy in the world right now. If I do it I’m leading by example so that’s a 
problem. 

“I view one as a verbal directive and that didn’t exist. I take that. The leader of the team, the guy that 
my team-mates looked up to, I accept that 100%. I care a lot about ……… but when you go on to 
other teams and show the same behavior…” 

 

 
Christian Vande Velde  
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????    Game, set, match 

3 Na “heel veel jaren” stopte hij dit jaar als coach van het senioren / recreanten dames korfbalteam van 
Prinses Irene. Wie is hij? 

 
 Harrie van Uden 

 

4 Wat hebben de volgende wielrenners op een wel heel aparte manier gemeen? 

• Andrei Kivilev 

• Fabio Casartelli 

• Tom Simpson 

• Francisco Cepeda 

 
 Deze mannen kwamen om tijdens of door de Tour de FranceTour de FranceTour de FranceTour de France 

 

5 De 24 uur van Le Mans is de oudste en grootste autorace ter wereld voor sportwagens. Het is een 
strijd wie de meeste rondjes rijdt in 24 uur. Het is niet de meest veilige sport in de wereld en er 
gebeuren soms ongelukken. 

 
 
 
 
 
 

 
 
   

   

a) Hoeveel tijd zit er tussen de laatste twee dodelijke ongelukken van de 24 uur van Le mans. 

27 jaar ( 28 dagen, 12 uur en 59 minuten)  

b) Wie waren de coureurs? Geef ons voor- en achternaam van de overleden coureurs. 

Allan Simonsen (2013) en Jo Gartner (1986) 

 

  

6 Wanneer wordt er gesproken van een val van het paard tijdens een dressuurproef? 

 
 Als het paardhet paardhet paardhet paard met schouder en heup de grondschouder en heup de grondschouder en heup de grondschouder en heup de grond raakt 
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????    Game, set, match 

7 In een bepaalde tocht komen de volgende plaatsnamen voor:  

- Gao 
- Mopti 
- Bakel 
- Olivet 

 a) Wat is de naam van de tocht waar wij naar op zoek zijn? 

(Oasis - Parijs -) Dakar Rally 

b) In welk jaar is deze tocht gehouden? 

1980 

 

8 In onderstaande lijst staan vier records van vier disciplines van hetzelfde “nummer”. De records 
komen alle van hetzelfde sportevenement. Schrijf de juiste discipline bij het record.  

 
 a) 22,41 m Kogelstoten 

b) 72,30 m Discuswerpen 

c) 78,18 m Kogelslingeren 

d) 71,53 m Speerwerpen 

9 Wij hebben het afgelopen jaar verschillende sportuitslagen genoteerd. Wat was de uitslag van de 
volgende wedstrijden? 

 
 a) Korfbal zaalcompetitie dames 1 – DDW - Prinses Irene 18 -  15 

b) Voetbal dames 1 – Blauw Wit – Prinses Irene 1 -  4 

c) Volleybal dames 1 – Tornado – Van Tartwijk 4 -  0 

d) Voetbal heren 1 – Prinses Irene – Berghem Sport 2 -  3 of 2 - 2 
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????    Game, set, match 

10 Hieronder staan 10 speelstukken van spellen afgebeeld.  

Uit welk spel is het speelstuk afkomstig? 

 
 

 

 

a 

 

B 

 

c 

 

D 

 

e 

 

F 

 

g 
 

H 

 

i 
 

J 

a) Risk b) Clans 

c) Master Mind d) Sequence 

e) Rattus f) Toren van Pisa 

g) Ganzebord h) Paniek in de wei (ook goed: Shear Panic) 

i) Trivial Persuit (ook goed: Triviant) j) Vlotte geesten 
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????    Beeldspraak 

11 Bij een symbool denk je al snel aan een logo. Symbolen kunnen ook niet-beeldend zijn, het gaat dan 
om de soms eeuwenoude symboliek achter het woord. Welke symbolen worden hieronder 
beschreven? Het antwoord bestaat iedere keer uit 1 woord. 

 
 

a) Een dagelijks gebruikt voorwerp dat sinds de  oudheid grote magische krachten bezit. In essentie 
een symbool van verwijdering, dat echter voorzichtig moest worden gehanteerd, omdat men 
welgezinde geesten anders uit huis kon verwijderen. Dit bijgeloof verklaart de traditionele 
opvatting in Groot-Brittannië dat dit voorwerp ‘s nachts niet mag worden gebruikt.  Er werd ook 
gedacht dat boze geesten bezit konden nemen van dit magische voorwerp. 

Bezem 

b) Symbool van overvloed, basisvoedsel en vruchtbaarheid. In de klassieke wereld is de betekenis 
van deze vrucht vooral gebaseerd op het belang van de boom als voedselproducent. De vorm 
van het blad en het melkachtige sap uit grotere soorten gaven de symboliek een sterk seksueel 
getint aspect. Bij de Grieken had de vrucht een fallische betekenis, namelijk als een attribuut van 
Priapus en Dionysus. 

Vijg (ook goed: vijgen / vijgeboom) 

c) Symbool van onderscheidbaarheid, zuiverheid, afstand en bescherming. De symboliek van 
verheven afstandelijkheid is vermoedelijk afkomstig van de hoge status van het materiaal in bijna 
alle oude culturen waar men uit dit materiaal de mooiste en meest duurzame kunstwerken uit de 
geschiedenis schiep. In de islamitische wereld werden aan dit materiaal geneeskrachten 
toegeschreven, vooral als middel tegen vergiftiging.  De christelijke associatie met zuiverheid is 
afkomstig van de witte kleur van het materiaal. 

Ivoor 

d) Dit instrument wordt vooral geassocieerd met orgiastische vruchtbaarheidsriten ten behoeve van 
de landbouw. Maenaden bespeelden dit instrument bij de ceremoniën voor de Griekse god 
Dionysus. In de Indiase kunst staat dit instrument in de hand van Shiva voor de ritmes van de 
kosmos maar in de hand van Indra voor oorlog. 

Tambourijn / Tamboerijn 

e) Een uit het Midden-Oosten stammend ritueel waarbij gewijde olie wordt gebruikt als symbool van 
goddelijke genade bij de troonbestijging van koningen en de inwijding van nieuwe priesters. 
Hierbij vindt een symbolische overdracht van goddelijk gezag plaats. Hoe heet deze overdracht? 

Zalving 
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????    Beeldspraak 

12 Beelden kunnen groot, maar ook heel klein zijn, zoals enkele echtheidskenmerken op onze 
Nederlandse euromunten. Naast de hoofdafbeelding(en) staan er nog twee kleine afbeeldingen op, 
die voor valsmunters erg lastig nauwkeurig na te maken zijn. 

 a) Dit teken staat al sinds de invoering van de gulden in 1816 op onze Nederlandse munten. Wat 
wordt er afgebeeld?  

Mercusiusstaf of caduceus 

b) Wat is het andere tekentje dat op elke Nederlandse euromunt staat? 

Koerszettende zeilen (ook goed: Zeilbootje) 

c) Waarom verandert het tekentje van vraag 12b soms? 

Dit is het logo van de muntmeester, nieuwe muntmeester betekent een nieuw logo 

d) Op hoeveel soorten Nederlandse euromunten staat de tekst die vroeger op de gulden, 
rijksdaalder en het vijfje stond? 

1 (‘God zij met ons’ staat alleen nog  op de twee-euro-munt).  

 

13 Hieronder zie je een aantal tekeningen. Iedere tekening staat symbool voor een bekende film. 
Gebruik van iedere filmtitel de aangegeven letter. Deze letters vormen een woord. Welk woord? 

 
 

    

1
e
 letter 5

e
 letter 16

e
 letter 8

e
 letter 

    

1
e
 letter 2

e
 letter 10

e
 letter 1

e
 letter 

Woord:  Bioccoop (Bioscoop) 
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????    Beeldspraak 

14 Welke logo’s zie je hieronder? 

 
 

 

a) Starbucks 

 

b) Skoda 

 

c) Word Press 

 

d) Beats Audio (Ook goed: Beats by Dr Dré) 

 

e) ASR 
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????    Beeldspraak 

15 Onderstaande afbeeldingen worden gebruikt in het christendom en staan symbool voor een afkorting. 
Waarvoor staan deze afkortingen in het Nederlands? Geef de volledige betekenis. 

 
 

 

 

a) Jezus Christus, Gods Zoon, Redder b) Christus de Koning   
(ook goed: Vrede van Christus / Christus Monogram) 

 
 

c) Christus is Almachtig  
(ook goed: Begin tot het eind / Eerste en laatste) 

d) Jezus Christus 
(ook goed: Jezus  / Jezus de Redder der mensen) 

 

16 In de Nederlandse taal gebruiken we regelmatig spreekwoorden om iets duidelijk te maken. 
Regelmatig gebruiken we spreekwoorden verkeerd. Welke twee spreekwoorden worden hieronder 
door elkaar gehaald? 

 
 

a) De kous is vol. 

Spreekwoord 1: de kous is af 

Spreekwoord 2: de maat is vol 

b) Huilen met de kraan open. 

Spreekwoord 1: dweilen met de kraan open 

Spreekwoord 2: huilen met de pet op 
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????    Beeldspraak 

 c) Ze sturen je van het kastje naar de wal. 

Spreekwoord 1: Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd 

Spreekwoord 2: De beste stuurlui staan aan wal 

d) Ik word met scheve schaatsen aangekeken. 

Spreekwoord 1: een scheve schaats rijden 

Spreekwoord 2: met een scheef oog aangekeken worden 

e) Daar sta je dan mooi met Jan met de korte lul. 

Spreekwoord 1: Jan met de korte achternaam 

Spreekwoord 2: Ik sta hier niet voor Jan Lul 

f) Je kon een speld in de hooiberg horen vallen. 

Spreekwoord 1: men kon een speld horen vallen 

Spreekwoord 2: dat is zoeken naar een speld in de hooiberg 

g) Ik kan geen ijzer met handen smeden. 

Spreekwoord 1: ik kan geen ijzer met handen breken 

Spreekwoord 2: je moet het ijzer smeden als het heet is 

h) Het is niet altijd koek en ei wat er blinkt. 

Spreekwoord 1: het is niet altijd koek en ei 

Spreekwoord 2: het is geen goud wat er blinkt 

i) Zoals het klokje thuis tikt, dansen de muizen op tafel. 

Spreekwoord 1: zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens 

Spreekwoord 2: als de kat van huis is, dansen de muizen (op tafel) 
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????    Beeldspraak 

17 In veel kranten, tijdschriften en online media zien we strips of comics: Een dagelijks stripje, vaak met 
grappige, scherpe of dubbelzinnige teksten. Hieronder zie je 3 strips van hetzelfde nieuwsmedium. In 
welk nieuwsmedium vonden wij onderstaande strips? 

 
 

 

 

 

Nieuwsmedium: NU.nl 

 

18 “Een foto zegt meer dan duizend woorden”, wordt er wel eens gezegd. Laten we dat nu eens 
controleren. Welk ‘apparaat’ beschrijven wij hieronder in 78 woorden? 

Het apparaat bestaat uit drie delen. De hoofdarm (de langste klemarm) heeft een rij gaten. De arm 
wordt in de centrale plaat geschoven en vastgezet. De draaiende armen haken boven- en onderaan 
om de band en vormen samen met de hoofdarm een y-vormige beugel. De centrale plaat dekt de 
bouten af van het vast te houden object, zodat het object niet als geheel verwijderd kan worden. De 
centrale plaat bevat tevens het mechanisme dat de hoofdarm vast zet. 

 
 Een wielklem 
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????    Beeldspraak 

19 Zo oer-Hollands als de klomp is, zijn er wel degelijk verschillen in het houten schoeisel. Kennen jullie 
de namen van onderstaande klompen? Je kunt kiezen uit: Staphorstklomp, Tripklomp en Turfklomp. 

 
 

   

Tripklomp Staphorstklomp Turfklomp 

 

20 Hieronder staan delen van logo’s afgebeeld. Kun je ons vertellen welke logo’s dit zijn? 

 
 

  

a) Corvette b) Lada 

  

c) Chrysler d) Suzuki 

 

 

e) Volkswagen 
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????    Achter de veurdeur 

21 Welke straten beschrijven wij hieronder? 

 
a) Deze straat bestaat voor ongeveer de helft uit klinkers en de andere helft uit asfalt. Gedeeltelijk 

heeft de weg een ventweg met tussen de ventweg en de hoofdweg een kunstwerk (deze stond 
eerst ergens anders). Aan deze straat zijn op het moment meerdere bedrijven gevestigd. Vroeger 
waren er ook twee overheidsdiensten gevestigd. De straat grenst aan zeven andere straten / 
lanen / pleinen met een eigen naam. De straat heeft een eigen buurtvereniging en het hoogste 
huisnummer is 40. 

Straatnaam: Kromstraat 

b) Deze straat ligt niet in de bebouwde kom van Nistelrode en er staat maar één woonhuis.  
De straat grenst aan twee andere straten met een eigen naam. De straat loopt grotendeels door 
het bos en er is één vereniging gevestigd in deze straat. Vroeger was er ook een faciliteit van de 
overheid in deze straat. In het midden van deze straat is een grote parkeerplaats gesitueerd. 

Straatnaam:  Achter de berg 

 

22 Welke vier historische panden uit onderstaande lijst zijn dit jaar toegevoegd aan de gemeentelijke 
monumentenlijst?  

 

 
• Donzel 35  

• Laar 9 – 11  

• Laar 34  
• Kantje 15 – 17  

Noem de 4 adressen: 

• Achterstraat 54  

• Menzel 35  

• Harry van de Venstraat 22 – 24  
• Tramstraat 20 

a) Laar 34 

b) Kantje 15-17 

c) Harry van der Venstraat 22-24 

d) Tramstraat 20 

 

23 In één van de boeken over ons mooie dorp lazen wij over Slijterij De Hoef.  

Wat was het telefoonnummer (laatste vier cijfers) van deze slijterij? 

 
 1106 
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????    Achter de veurdeur 

24 Stichting Pinksterfeesten tekende samen met de gemeente  
een convenant voor drie jaar.  

Hoe laat tekende Gertjan Hermes dit convenant? 

 

 
 11:38 uur 

 

25 Dit jaar met Pinksteren bezocht een flink aantal mensen Nistelrode. Ieder jaar pakt de horeca in 
Nistelrode groot uit om het iedereen naar z’n zin te maken. Welke artiesten stonden dit jaar bij       
Café De Snor? Noem de hoofdact van elke avond. 

 
 Vrijdag:  Zanger Rinus 

Zaterdag: Peter Loree 

Zondag: (Feest) DJ Joos(tra) 

Maandag: Danny Panadero 

Dinsdag: DJ Menno 

 

26 Wie kent hem niet? Meester Krijnen, jarenlang was hij onderwijzer in het Nistelrodese basisonderwijs. 
Hieronder een tweetal vragen over deze man. 

 
 

a) In welk dorp is Henk Krijnen geboren?     

Oosterhout (bij Breda) 

b) In welk jaar begon Henk Krijnen in het Nistelrodese basisonderwijs?  

1945 
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????    Achter de veurdeur 

27 Op zondag 12 juli 1992 vierden we 7 eeuwen Nistelrode. Speciaal voor deze gelegenheid voerde het 
stuntteam van de Koninklijke Luchtmacht enkele vliegshows uit. Op de hieronder afgebeelde foto’s, 
gemaakt in Nistelrode, zie je twee soorten luchtvaartuigen die mede verantwoordelijk waren voor 
deze spectaculaire show. Noem de volledige namen (incl. typeaanduiding) van deze luchtvaartuigen.   

 
 

 

a 

 

b 

a) (Grasshoppers) Alouette IIIAlouette IIIAlouette IIIAlouette III 

b) F16 J647J647J647J647 

 

28 We vonden een oude foto van het Raadhuisplein. Op de foto is de pomp te zien en ook het pand 
waar nu Café-Zaal ‘t Tramstation in gevestigd is. Het pand heeft echter niet altijd een 
horecabestemming gehad, pas in 1940 tapte men er het eerste biertje.  

 

 

 

a) Wat was in 1867 de bestemming van het pand? 

Een bakkerij 

b) Welke familie had er hun bedrijf?   

(Familie) van Drunen 
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????    Achter de veurdeur 

29 Wie was de architect en wie was de aannemer bij de bouw van de oude Brandweerkazerne aan de 
Kromstraat? 

 
 a) Architect: Jos Bijnen  

b) Aannemer: Piet Raijmakers 

 

30 Al jaren zijn enkele van onze dorpsgenoten als vrijwilliger actief in het buitenland. Vul de volgende 
woorden achter de juiste vrijwilliger in: Sint Lawrence, Babungo, Nyanza, Pidgin-Engels. 

 

 

a) Freek Spits Nyanza 

b) Pater Toon van Kessel Sint Lawrence 

c) Zuster Henrilena Pidgin-Engels 

d) Yolanda van den Broek Babungo 
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????    Generation Y 

31 In de 90’s waren tv series mateloos populair in Nederland. Dit waren series die gemaakt waren in de 
90’s, maar ook series uit eerdere decennia gingen erin als zoete koek. Hieronder zie je 10 foto’s van 
personages uit tv series. Vul aan de hand van de foto de desbetreffende tv serie in. Tevens vragen 
we je om de naam van het personage in te vullen. Als deze bekend is willen we naast de voornaam 
ook de achternaam van je weten. 

 
 

  
 

  

a b C d e 

 
   

 

f g h i j 

a) Serie: A-Team  Naam personage: (Captain) Howlin’ Mad Murdock 

b) Serie:  Airwolf  Naam personage: Stringfellow Hawke 

c) Serie:  MacGyver  Naam personage: Angus MacGyver 

d) Serie:  The Wonder Years Naam personage: Kevin Arnold 

e) Serie:  Happy Days  Naam personage: Richard / Richy Cunningham 

f) Serie:  Boes (Boes)  Naam personage:  Saffie 

g) Serie:  Flodder  Naam personage: Jacques (Sjakie) Van Kooten 

h) Serie:  Pokemon  Naam personage: Squirltle 

i) Serie:  Seinfeld  Naam personage: Elaine Marie Banes 

j) Serie:  The Simpsons  Naam personage: Maggie (Margaret) Simpson 



 

 

Nisseroise Kwis 2013  Pagina 21 

 

????    Generation Y 

32 Hieronder staan vier typische nineties nummers / liedjes. Wij hebben deze gedeeltelijk vertaald met 
behulp van een vertaalmachine. Noem de titel en artiest van de liedjes waar wij naar op zoek zijn. 

 
 

Sneller dan de snelheidsovertredingen licht ze 
vliegen 
proberen te herinneren waar het allemaal begon 
Ze heeft zichzelf een klein stukje van de hemel 
wachten op het moment waarop aarde zal als 
een 
 
Sneller dan een lichtstraal 
Sneller dan een lichtstraal 
Sneller dan een lichtstraal 

Luister niet naar hen 
Want wat weten ze? 
We hebben elkaar nodig 
Te hebben, te houden 
Ze zullen zien in de tijd 
ik weet 
 
Wanneer het lot roept u 
Je moet sterk zijn 
Ik kan niet bij je zijn 
Maar je hebt vast te houden 
Ze zullen zien in de tijd 
ik weet 
We zullen ze samen laten zien 

a) Madonna, Ray of Light b) Phil Collins, You’ll be in my heart 

Soms Ik heb wat tijd nodig ... op mijn  
eigen 
Soms Ik heb wat tijd nodig ... helemaal alleen ... 
ooh 
Iedereen heeft wat tijd ... 
op hun eigen ... ooh 
Weet je niet dat je wat tijd nodig ... helemaal 
alleen 

 
En als je angsten verdwijnen 
En schaduwen nog steeds ... Oh Yeah 
Ik weet dat je me kunt houden 
Als er niemand meer de schuld 
Dus laat staan de duisternis 
We kunnen nog steeds een weg te vinden 
Niets duurt eeuwig 
Zelfs koud november regen 

Ga nu verder te gaan! 
Loop de deur uit! 
Gewoon omdraaien nu, 
Want je bent niet meer welkom! 
Was jij niet degene die me probeerde te kwetsen 
met afscheid, 
Je zou denken dat ik crumble, 
Je zou denken dat ik vastgesteld en sterven? 

c) Guns ’n Roses, November Rain d) Hermes House Band, I will survive 
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33 Wat is de naam van de voorwerpen / logo’s die hieronder worden afgebeeld en uit welk land zijn deze 
afkomstig? Wees zo specifiek mogelijk. 

 
 

  

  
 

a b c d E 

  

 

  

f g h i J 

a) Productnaam: Australian    Land: Italië 

b) Productnaam:  Tamagotchi    Land: Japan 

c) Productnaam:  Sonic (the Hedgehog)   Land: Japan 

d) Productnaam:  Pocketline Swing 200   Land: Nederland of 

   Alcatel OT (easy) DB   Land: Frankrijk 

e) Productnaam:  Super Nintendo / SNES   Land: Japan 

f) Productnaam:  Cavello    Land: Nederland 

g) Productnaam:  Telekids    Land: Nederland 

h) Productnaam:  Raider     Land: VS / NL / GB 

i) Productnaam:  Meeuweflatsen (Mågeklatter) Land: Denemarken 

j) Productnaam:  Microsoft Windows 3.11 / 3.1 of 3.2 Land: Amerika / VS 
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34 Welke van het onderstaande speelgoed komt niet uit de jaren ‘90? 

 

  
 

 

a b C d 

C 

 

35 Hoeveel stenen zijn er totaal gevallen bij Domino Day in de jaren ‘90 in Nederland? 

 
 4.078.237 (ook goed: 2.472480) 

 

36 In 1995 begon chipsfabrikant Smiths met het toevoegen van plastic, ronde schijfjes aan de chips. 
Flippo’s heetten deze en ze werden massaal gespaard. Ook konden er spelletjes mee gedaan 
worden om zo meer Flippo’s te verdienen, of verliezen natuurlijk. Om deze spelletjes te kunnen 
spelen, vertegenwoordigden alle Flippo’s een bepaalde waarde. Wij vonden op de rommelmarkt 
‘Over den Dries’ dit jaar de complete Flippo-verzamelmap 1 en Flippo-verzamelmap 2 en haalden 
hier 5 Flippo’s uit die hieronder afgebeeld zijn.  

Wat is de totale waarde van de hieronder afgebeelde Flippo’s? 

 
 

 

15 

 

 

1 2 1 4 7 



 

 

Nisseroise Kwis 2013  Pagina 24 

 

????    Generation Y 

 

37 Er zijn twee spelers van het Nederlands voetbalelftal die interlands speelden in de complete 90’s. 
Wie? Noem voor- en achternaam. 

 
 a) Dennis Bergkamp 

b) Richard Witschge 

 

38 Welke woorden hebben we weggehaald uit onderstaande tekst van een gebeurtenis uit de 90’s? 

Peter R. de Vries ontdekte hem halverwege de jaren ‘90 in …(a)… . …(b)… was daar met …(c)… 
getrouwd bij wie hij drie kinderen had, en hij runde er een restaurant. In 1995 werd hij gearresteerd. 
Door een fout kwam hij enkele weken later weer vrij. In 1998 werd …(b)… opnieuw gearresteerd. Na 
een jarenlang juridisch gevecht werd …(b)… vier jaar later aan Nederland uitgeleverd. …(b)… had 
zijn straf in …(a)… willen uitzitten om zijn vrouw en kinderen te kunnen blijven zien. 

In …(a)… had …(b)… een innerlijke verandering doorgemaakt. Hij was christen geworden... 

 
 a) Paraguay 

b) (Frans) Meijer 

c) (Paraguayaanse) Maria Christilda 

 

39 Een van de grootste tv-series uit de 90’s was 
ongetwijfeld de strandserie Baywatch. Van de 
serie zijn in totaal 243 afleveringen gemaakt, 
verdeeld over 11 seizoenen. In eerste instantie 
was de serie nog niet zo succesvol en het 
toenmalige productiebedrijf trok zelfs na het 
eerste seizoen de stekker er al uit. Wat was de 
naam van dit productiebedrijf en welke 2 
bedrijven waren uiteindelijk financieel 
verantwoordelijk voor de verdere 10 seizoenen 
van Baywatch?  

 
 a) Productiebedrijf 1: GTG Productions 

b) Productiebedrijf 2: Lexington Broadcast Services Company  
                            (ook goed: LSB Communications) 

c) Productiebedrijf 3: All American Communications 

Vraagstelling niet specifiek genoeg, daarom: 

a ) moet zijn: GTG Productions,  

b) en c) zijn een keuze uit: 

• All American communications 

• Lexington Broadcast Services / LBS 

• Pearson Television 

• Baywatch company 

• Tower 12 

• Tower 18 
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40 Welke groepen die in de jaren ‘90 muziek maakten zoeken wij? 

 
 

 
 

 

Voorbeeld: Hakkûhbar a) 2 Unlimited 

 

 
 

 

b) Captain Jack c) Boyzone 

 

  

 

d) 2 Brothers on the 4th floor e) UB40 
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41 Bij het bezoekerscentrum Slabroek hebben de medewerkers eigen parkeerplaatsen.  
Hoeveel parkeerplaatsen zijn dit? 

 
 6 

 

42 In 2013 onthulde Stichting Dewan Maluku Nistelrode het kunstwerk 
Hubungan. Hubungan betekent verbondenheid. Het kunstwerk is 
gemaakt door Jet van Zijl ter ere van en als blijvende herinnering aan 
de verbondenheid van de Zuid-Oost Molukse gemeenschap in 
Nistelrode met de Nisseroise bevolking.  

Het beeld bestaat uit vier figuren, zij staan symbool voor de voorouder, 
stammoeder, man en meisje. Deze vier figuren, vier torso's rijzen op uit 
twee met elkaar vervlochten figuren. Dit figuur drukt de bijzondere 
verbondenheid binnen de gemeenschap uit.  

Welk figuur is dit? 

 

 Omega 

 

43 In het buitengebied van Nistelrode zagen wij onderstaand kunstwerk. Het monument is ter 
nagedachtenis aan jarenlang ploeteren voor betere doorstroming.  

 a) Ter gelegenheid van wat is onderstaand kunstwerk gemaakt? 

 

(Officiële) opening van A50 Eindhoven opening van A50 Eindhoven opening van A50 Eindhoven opening van A50 Eindhoven ––––    OssOssOssOss 

b) Op welke datum (dag-maand-jaar) werd dit kunstwerk onthuld? 

7 oktober 2006 
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44 Hoe heet deze straat in Nistelrode? 

 
 

 

Dintherseweg 

 

45 

 
 
 
 

 

 

De in Indonesië geboren Lies Cosijn (1931) geldt in 
Nederland als een van de grondleggers van de zogenaamde 
vrije keramiek. Voor de collectie openbare kunst in Bernheze 
maakte zij een uniek stuk. Het werk bestaat uit twee delen. 
Het ene deel is een grote ronde vorm met een gat in het 
midden, het andere deel is tulpvormig. Als je goed kijkt (lastig 
in het donker) zie je op het tulpvormige object een afbeelding 
van huisjes en een waterrad.  Oorspronkelijk stond het 
kunstwerk in een vijver. Helaas is de vijver om 
veiligheidsredenen, lang geleden weggehaald. 

In welke straat staat dit kunstwerk? 
 

 

Wevershof 



 

 

Nisseroise Kwis 2013  Pagina 28 

 

????    Rondje kuieren 

46 Het fietspad aan de Heescheweg is voorzien van lantaarnpalen, zoals 
hiernaast afgebeeld.  

Hoeveel van deze lantarenpalen staan er van Strijbosch tot het 
bebouwde kom bord van Heesch? Tel beide kanten van de weg. 

 

 
 49 

 

47 Bij onze fietstocht door Nistelrode zagen wij op een aantal adressen vlinders op de gevel. Hieronder 
vind je een afbeelding van een aantal van de huizen waar we dit zagen.  

Je vindt de huizen op de Kromstraat, Laar, Pastoor J. Groenenstraat, Poelstraat, Urnenveld en 
Vatenstraat. Welk huisnummer hoort bij welke afbeelding? 

 
 

 

 

 

Huisnummer:  17 Huisnummer:  43 en 45  Huisnummer:  3 

   

Huisnummer:  6 Huisnummer:  9 Huisnummer:  14 
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48 Vult ‘m effe in. (van boven naar onder) 

 

 

 

a) Partycentrum ’t Maxend  

b)  Café ’t Tramstation  

c) Rainbow Centre 

d) Cafetaria ’t Tramplein 

e) Eetcafé ’t Pumpke 
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49 Welke adressen horen bij onderstaande foto’s? 

 
 

  

Straatnaam: Weijen 

Huisnummer: 12 

Straatnaam: Kromstraat 

Huisnummer: 4a 

 

50 We hebben voor jullie een tweetal rekensommen hieronder staan. Geef ons de juiste antwoorden. 

 
 

a) (Het aantal speeltoestellen in de speeltuin aan het einde van de Oude Torenweg) + (Het aantal 
huizen op de Zwarte Molenweg tussen Eeuwsel en Windbord) 

Uitkomst: 12 

b) (Het aantal huizen op de Vlasstraat) – (Het aantal speeltoestellen in de speeltuin in De Leibeek) 

Uitkomst: 16 
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51 Voor de organisatie van de kwis houden we door het jaar heen verschillende vergaderingen. We 
vergaderen telkens bij iemand anders, dit jaar bij Geert, Michel, Rinus, Stijn en Wouter. Geef met 
behulp van de volgende informatie aan, in welke volgorde er bij wie vergaderd is afgelopen jaar. 

• Na een vergadering bij Geert, wordt er daarna altijd vergaderd bij Rinus 
• Bij Michel wordt ergens halverwege het jaar een BBQ-vergadering georganiseerd. 

• Wat er overblijft van de BBQ wordt op een vergadering bij Wouter nog opgegeten. 
• Na een vergadering bij Stijn is het dat jaar niet meer bij Wouter. 

• We starten het jaar niet met een vergadering bij Wouter. 

 
 1.  Geert 

2.  Rinus 

3.  Michel 

4.  Wouter 

5. Stijn 

 

52 Een tweetal van de jaarlijkse evenementen in ons dorp worden ondersteund met een tijdschrift of 
krant. In één van deze werden we uitgedaagd mee te doen aan een puzzel, we kregen hiervoor 34 
letters. Wat is het antwoord?  

 
 

 

 

Een zomerse sfeer op de Pinksterfeesten 
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53 Kunnen jullie goed tellen? Hieronder een viertal raadsels. Geef ons de juiste antwoorden. 

 
a) Op de vogeltjesmarkt in Antwerpen verkoopt een handelaar kippen en konijnen. Ze zitten met z’n 

allen in één grote kooi. Je wilt graag weten hoeveel kippen en hoeveel konijnen het zijn, maar de 
handelaar antwoordt dat hij dat niet precies weet. Wel heeft hij in totaal 35 koppen en 94 poten 
geteld. Hoeveel dieren zitten er per soort in de kooi? 

12 konijnen, 23 kippen 

b) Een boer ploegt een akker met zijn paard. De akker is 350 meter lang en het paard maakt 4 
hoefafdrukken op 3 meter. Hoeveel hoefafdrukken laat het achter in de laatste voor (laatste 
baan)? 

Geen 

c) Als je 2/3 van een getal bij zichzelf optelt en daarna 1/3 van het getal aftrekt, is de uitkomst 10. 
Wat is dit getal? 

9 

d) Een slak kruipt tegen een lantaarnpaal op. Overdag kruipt hij 1½ meter omhoog en ’s nachts zakt 
hij weer 1 meter naar beneden. De slak moet 6 meter klimmen voordat hij op de bovenkant kan 
‘zitten’. De slak begint op 1 december. Op welke dag zit de slak bovenop de lantaarnpaal? 

10 december / de 10e dag 
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54 Alle woorden zijn cryptisch omschreven. De in te vullen woorden zijn opgebouwd uit de lettergrepen 
die je vindt naast het lege kruiswoord. Tussen haakjes staat uit hoeveel lettergrepen het woord 
bestaat.  

 

 
1 Bedoel je dat dit huisraad is? (2) 

2 Een kameel bijt zoals het hoort. (3) 

3 Raar, een kast bij het schermen? (3) 

4 Gebak dat u proeft uit het pak. (3) 

5 Uit de gids leer je wat de kosten zijn. (3) 

6 Dat gedicht loopt niet zo stroef. (2) 

7 Ook bij omkeer nog bedoelen. (3) 

8 Verwerkte bladeren leveren nog wat op. (3) 

9 Die strever is niet goed als invaller. (3) 

10 Die rare kale gek veroorzaakte overal doorsijpelend water. (3) 

11 Ik nam eerst Co altijd mee als begeleider. (3) 

12 Los zout en orthopedische hulp. (3) 

13 Van een beetje boter slaat hij al aan het piekeren. (2) 

14 De biermaker is de storm weer beu. (4) 

15 Dit deel van de wet moet ik later corrigeren. (3) 

16 zonder geld zal 't pak vermaakt moeten worden. (3) 

17 Wat ze navorderen was nog steeds hetzelfde. (4) 

18 Elke week doen we de was nog. (3) 

19 staat El terecht achteraan? (3) 

20 Loop ik naar les niet goed op dat schoeisel? (3) 

21 Heus, toen ma is dooreengeschud, kwam door geestdrift. (4) 

22 Het enthousiasme moet gevierd worden (4) 

23 Zien we 'n luie dame, dan is het een roofdier. (3) 

24 Dwalen is verkeerd gedrag. (2) 

25 Is de Schepper niet te vinden in de Dordogne. (3) 

26 Daar stond m'n vriend te niksen (2) 

Zie volgende pagina voor het Cryptokruiswoord 
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Dat is om de kou buiten te houden 

 

  

b     o    e    d    e   l 

b    e    t     a    m   e     l     ij    k 

n    a    s     t    e    e    k 

p    e    t     i     t    f     o   u     r 

 r     e    i      s    g    e    l     d 

s     t    r    o    f     e 

o    o   g     m   e    r     k    e    n 

r     e   n     d    a    b    e    l

r     e    s    e     r    v    i     s    t 

l     e    k    k    a    g    e

e   s    c     o    r    t     e 

s   t     e    u   n    z    o     o    l 

t   o     b    b    e   r 

e   n     t    h   o    u   s     i      a    s   m    e 

a   r      t    i     k    e    l 

p   l     a     t    z     a    k 

o    n    v    e     r     a   n    d    e    r    d 

w   o    e    n    s    d    a    g 

l    a     a    t    s    t    e 

k   n    i      e    l     a    a     r    s   

b     r    o    u    w   m   e    e    s     t    e     r 

g    e    m   o    t     i     v    e    e    r   d 

l    e    e    u    w   i      n  

w   a    n    d    e    l 

o   n    d     e    r    g    o    d 

k    e    n    n     i     s 
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55 Een plaatsnaam als achternaam is een veelvoorkomend verschijnsel, maar door verhuizingen van 
gezinnen zijn deze achternamen overal terecht gekomen. Ruud van Nistelrooy, woonachtig in 
Heesch, is hier een mooi voorbeeld van. Ons dorp kent ook verschillende (bekende) inwoners met 
een dergelijke achternaam. Vul de juiste plaatsnamen, behorende tot de omschrijvingen van bekende 
Nisseroise personen, in het schema in en de gekleurde vakjes vormen samen een woord.  

Dit woord is het antwoord op deze vraag. 

Let op! Er kunnen tussenvoegsel voorkomen (bijv. Van Heeswijk), maar deze dienen genegeerd te 
worden. Het te gebruiken antwoord is dan ‘Heeswijk’. De IJ gebruikt 2 vakjes. 

 
 

 

Horizontaal Verticaal 

2. Voorzitter van de tennisvereniging 1. Ere hoofdman van het gilde 

7. Voorzitter van de dansvereniging 3. Kleermaker 

9. Kapsalon 4. Journaliste van MooiNisseroi 

10. Nistelrode 5. Bestuurslid sponsorcommissie 

voetbalvereniging 11. Slager 

 6. Bestuurslid van de Scoutingvereniging 

 8. Pastoor begin 20
e
 eeuw 

 

      
1v 

             

 
2w a n r o o i j  

3t 
         

      r    i          

      s    l  
4s 

       

      t  
5s 

 b  c    
6v 

   

      e  c   u  
7h e 

8u m e n   

    
9d i n t h e r  i  l  l    

      b  a  g  j  f  d    

      o  d    n  t  e    

    
10

N I S T E L R O D E   N    

      c  w    e        

      h  i    l        

        j            

        
11k e s s e l       

december 
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56 Het nakijken van de kwis moet er nauwkeurig gedaan worden, het is daarom belangrijk dat alles 
daarvoor tot in de puntjes georganiseerd is. De volgende vijf personen hebben zo hun eigen stoel, 
categorie, schijfgerei, drankje en iets waar ze uit drinken. Wie gaat deze vraag nakijken als “Stukje bij 
beetje” bij de vijf categorieën hoort? Je weet dat: 

• Rico drinkt uit een beker, 

• Rinus kijkt de “Generation Y” na, 

• Wouter kijkt na met een potlood, 

• de persoon met het kopje zit links van de persoon met de fles, 

• de persoon met het kopje kijkt na met een stift, 

• de persoon die sinas drinkt kijkt “Dees joar” na, 

• de persoon die water drinkt doet dat uit een mok, 

• de persoon op de middelste stoel kijkt na met krijt, 

• Michel zit op de eerste stoel, 

• de persoon die limonade drinkt zit naast de persoon die Rondje kuieren nakijkt, 

• de  persoon die “Watt Bell(t) Einstein” nakijkt zit naast de persoon die water drinkt, 

• de persoon die cola drinkt kijkt na met een marker, 

• Stijn drinkt koffie, 

• Michel zit naast de persoon die uit een glas drinkt, 

• de persoon die limonade drinkt zit naast de persoon die met pen nakijkt. 

 
 Stijn 

 

57 Je hebt met het ophalen van het boek een plastic sealbag meegekregen. Nu zouden wij de 
Nisseroise Kwis niet zijn als je hier niets mee hoeft te doen.  

Hieronder staan vijf voorwerpen. Stop deze vijf voorwerpen allemaal in het zakje en lever deze mee 
in met het boek.  

De zakjes mogen los van het boek worden ingeleverd. Zorg er wel voor dat het zakje goed dicht zit. 

 
 • Voorpagina van het Brabants Dagblad uit de maand november 2013 

• 3,5” diskette 

• Rode of witte ballon 

• Ongebruikt condoom 

• Kruidnagel 
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58 

 

Wij vertaalden een oud Brabants spreekwoord in een andere taal dan Nederlands en maakte hier 
vervolgens onderstaande rebus van. Welk spreekwoord bedoelen wij? Schrijf deze op in het 
Nederlands of in het Brabants. 

(de afbeeldingen in de rebus dienen in het Nederlands geïnterpreteerd te worden, de zin die hier 
vervolgens uitkomt is in een vreemde taal) 

 
 

 

Handel is handel, het geloof is er niet voor de handel, maar voor de wandel; 

Wie dat onthoudt vindt wat in de pot en wie dat vergeet is zo 

59 Op de volgende pagina vindt je een legpuzzel. Knip de puzzelstukjes uit en leg de puzzel in elkaar op 
de volgende lege pagina. Plak de puzzel vervolgens goed vast met lijm of plakband.  
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60 Hieronder een mooie kleurplaat. Kleur deze als volgt in: 

1=Rood 2=Geel 3=Groen 4=Blauw 5= Bruin 6= Oranje 
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61 Dinsdag 30 april 2013 was een bijzondere dag voor Nederland. Op die dag werd Willem-Alexander 
gekroond als Koning der Nederlanden. Het avondprogramma bestond uit een Koningsvaart over het 
IJ in Amsterdam. Aan het eind van deze vaart was er een flypast van 10 F16’s. De F16’s vlogen 
voorbij op het moment dat het Koningspaar voet aan wal zette. Enkele van deze F16’s waren 
opgestegen vanaf Vliegbasis Volkel. Hoe laat moesten F16’s vertrekken vanuit Volkel om op tijd in 
Amsterdam te zijn?  

We houden geen rekening met luchtvertraging en opstijgvertraging. We gaan uit van een gemiddelde 
snelheid van een F16 van mach 1,2. 

Hoe laat stegen de F16’s op vanaf Vliegbasis Volkel? 

a)  Tussen 20.56 uur en 20.59 uur 

b)  Tussen 20.59 uur en 21.02 uur 

c)  Tussen 21.02 uur en 21.05 uur 

d)  Tussen 21.05 uur en 21.08 uur 

 
 C 

 

62 Wat is het soortelijk gewicht (ρ) van de geconcentreerde Wijko satésaus NADAT deze bereid is? 
Verdamping van water is niet meegerekend. Geef je antwoord volgens het cgs-systeem. 

 

1,125 (g/cm3 ) 

 

63 Hieronder staan twee matrices, vermenigvuldig deze met elkaar en geef de uitkomst. 

( 1 2 ) ( 3 5 ) 
( 4 6 ) ( 8 6 ) 

 
 (19  17) 

(60  56) 

 

64 Twee vrachtwagens rijden over de snelweg. Beide zijn 20 meter lang. Een vrachtwagen rijdt 80 km/u, 
daarachter rijdt de tweede vrachtwagen 81 km/u. Op 5 meter van de voorste vrachtwagen begint de 
achterste vrachtwagen met inhalen. 5 meter voorbij de vrachtwagen rijdt de chauffeur weer naar de 
rechter weghelft.  

Hoeveel meter was de vrachtwagen op de linker weghelft bij deze inhaalactie? 

Wij gaan er hierbij vanuit dat het wisselen van rijstrook geen meters kost. 

 
 4050 (meter) 
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65 Naar welke wetenschappers zijn wij op zoek? Geef voor- en achternaam. 

 
Kind van een scheepsbouwer, één van zijn eigen kinderen heette Janet. Deze man is twee keer 
getrouwd en in 1800 ging hij met pensioen. 

James Watt 

Overleden in 1727, ging op z’n 18e jaar naar Cambridge en had een broer genaamd Benjamin. Hij 
heeft een pendel op zijn naam staan en had lang krullend haar. 

Isaac Newton 

Hij won de Copley Medal en werd gekenmerkt door onder andere Sir William Bragg. Hij deed 
jaarlijkse kerstmislezingen en kreeg een eigen constante. Ook werd er een kooi naar hem genoemd. 

Michael Faraday 

 

66 De wip op onderstaande afbeelding is volledig in evenwicht.  De gewichten van de blokken en de 
afstanden van het steunpunt tot het hart van twee van de blokken zijn gegeven. Welke afstand moet 
er op de plaats van het vraagteken komen te staan? 

 

 
 44 cm 

 

67 Een lichtbron straalt een lichtstraal uit met een golflengte van 589,3 nm. In een bak water van 20°C 
ligt een stuk plexiglas. De lichtstraal schijnt vanuit het water in het plexiglas onder hoek van 70° ten 
opzichte van de normaal.  

Wat is de hoek waaronder de lichtstraal breekt in het plexiglas ten opzichte van de normaal? Rond af 
op hele graden. 

 
 57° 
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????    Watt Bell(t) Einstein 

68 Stel er staan honderd kasten op een rij. Je begint met alle kasten open te doen. Daarna doe je iedere 
tweede kast dicht. En vervolgens iedere derde kast, open als deze dicht is of dicht als deze open is. 
Doe het zelfde met iedere vierde kast. Herhaal dit (5, 6, 7, 8, enz.) tot je alleen de honderdste kast 
open of dicht doet. Dan ben je klaar. Hoeveel kasten staan op dat moment open? 

 
 10 

 

69 Deze pomp staat op een flat om een daktuin te 
sproeien. De pomp haalt water uit een sloot 15 
meter lager. Hoeveel liter per minuut zal de pomp 
water leveren? 

 

 
 0 (of: niets, de pomp kan maar 8 meter aanzuigen) 

 

70 We hebben twee speelgoedautootjes. Bij auto 1 zijn de voorwielen geblokkeerd, bij auto 2 zijn de 
achterwielen geblokkeerd. We laten allebei de auto’s van een helling rijden. Beide starten met de 
neus naar voren. Welke kant van de auto komt als eerste beneden aan? 

 
 a) Auto 1: achterkant 

b) Auto 2: voorkant 
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????    Vraagje, boompje, 

71 Hieronder zie je vier kruidsoorten. Wat zijn de Nederlandse namen van deze kruidsoorten? 

 

 

a 

 

B 

 

c 

 

D 

a)  Heggenrank 

b)  Stinkende gouwe 

c)  Doornappel 

d)  Bitterzoet 
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72 Met welke boom is deze rotonde verbonden? Noem het geslacht. 

 
 

 

Pinus / Den 
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????    Vraagje, boompje, 

73 Hoe heten de landen die we hieronder rood maakte? 

 

 

a 

 

b 

a) Kenia 

b) Thailand 

 

74 Miljoenen jaren geleden leefden er dinosaurussen op aarde. Sommigen aten alleen planten, andere 
waren vleeseters. Ze zagen er verschillend uit. Hieronder zie je vier karakteristieke dinosaurussen. 
Noem de geslachtsnaam van de dinosaurus. 

 

 

A b 
 

c 

 

d 

a) Brachiosaurus  

b) Pteranodon 

c) Triceratops 

d) Tyrannosaurus  



 

 

Nisseroise Kwis 2013  Pagina 46 

 

????    Vraagje, boompje, 

75 Wij hebben hieronder de aard van enkele hondenrassen omschreven, zet het juiste ras achter de 
omschrijving. Kies uit: Bullmastiff, Engelse Spring Spaniel, Komondor en Shiba Inu. 

 
 

Zachtaardig, intelligent, vriendelijk en slim, actief, 
gezellig, meegaand, gehoorzaam en evenwichtig.  a) Engelse Spring Spaniel 

Zelfstandig en dominant, zeer waaks en moedig, 
onomkoopbaar, hard voor zichzelf, sociaal, zeer 
trouw aan de baas en zijn gezin, sober, 
evenwichtig en rustig. Van naturen blaffen deze 
honden weinig en hebben een “zintuig” om te 
merken of mensen kwaad in de zin hebben. 

b) Komodor 

Evenwichtig en rustig, moedig en waaks, 
gehoorzaam, aanhankelijk, blaft weinig, 
lichamelijk hard voor zichzelf. 

c) Bullmastif 

Levendig, evenwichtig, blaffen weinig, zijn 
gehecht aan hun baas, maar zijn tegelijkertijd ook 
onafhankelijk, nieuwsgierig, vrolijk en waaks. 

d) Shiba Inu 

 

76 Stippen, je ziet ze overal. Hieronder zie je 4 groepen van stippen.  

Welke namen horen er bij? 

 

 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

a) Draak / Draco 

b) Steenbok / Capricornus 

c) Walvis / Cetus 

d) Zuiderkruis / Crux 
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77 Het beeld van de kaart van de Israël en Palestina is de loop van de jaren steeds veranderd.  
Hopelijk weet je de geschiedenis van dit veel besproken (en helaas ook bevochten) stukje aarde nog 
voor de geest te halen.  

Zet onderstaande kaartjes in chronologische volgorde door de cijfers 1,2,3 en 4 eronder te zetten.  
Het donker gebied is de Joodse staat en het lichte gebied is de Palestijnse staat. 

 
 

    

1 4 2 3 

 

78 Welke Nederlandse namen hebben onderstaande vlinders? 

 

 

a 

 

B 

 

c 

 

D 

a) (Blauwe) Morpho 

b) Koninginnepage 

c) Uilvlinder 

d) Vogelvlinder 
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79 Hieronder zie je een luchtkaart van Nistelrode met 3 cijfers.  

 

 

 

In ons mooie groene Nistelrode vind je veel planten en bloemen, waaronder de Pinus sylvestris, 
Calluyna vulgari en de Alnus glutinos. Zet achter de plantnaam het cijfer van de locatie waar de plant 
het meest waarschijnlijk voorkomt.  Je mag ieder cijfer maar één keer gebruiken. 

Pinus sylvestris – vind je waarschijnlijk bij cijfer: 2 

Calluna vulgari – vind je waarschijnlijk bij cijfer:  3 

Alnus glutinosa – vind je waarschijnlijk bij cijfer:  1 

 

80 Echte ongerepte natuur (zeg maar “wildernis” of “oer-natuur”) vinden we in Nederland niet meer. We 
vinden hier alleen zogenaamde half-natuurlijke of begeleid-natuurlijke systemen. Wat is het meest 
natuurlijke natuurgebied van Nederland met de meeste ongerepte processen? 

 
 Waddenzee of Waddengebied (ook goed gerekend: Gelderse Poort) 
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????    Die ken ik! 

81 Iedereen kent wel de jolige supermarktmanager uit de reclamereeks van die ene supermarkt. 

Hij wordt nooit aangesproken tijdens de commercials en hij noemt ook nooit zelf zijn naam. 

Deze personage heeft echter wel een naam, maar wat is zijn naam? 

 

 Dhr Van Dalen 

 

82 Verschillende BN’ers hebben of hadden een baard. Geef bij onderstaande foto’s de voor- en 

achternaam van de BN’er. 

 

 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

a) Ben Saunders 

b) Mari van der Ven 

c) Reinout Oerlemans 

d) Willie Wartaal (ook goed: Olivier Mitshel Locadia) 
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83 Ons favoriete item in de roddelbladen: Hoe bekende mensen gekleed gingen, het liefst met een foute 

recensie van de modejournalist. Herkennen jullie de personen altijd? Wij nemen graag de proef op de 

som. Benoem van onderstaande personen de voor- en achternaam. 

 

 

 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

e 

a) Reese Witherspoon 

b) Kylie Minogue 

c) Katie Holmes 

d) Naomi Watts 

e) Heidi Klum 

 

84 Koningin Maxima droeg tijdens de festiviteiten rondom de inhuldiging van Koning Willem-Alexander 

verschillende prachtige jurken. Een van de jurken was tweedehands. 

Op welke datum (dag-maand-jaar) droeg zij deze jurk eerder? 

 13 november 2008 
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85 Hieronder zie je een aantal ‘bekende Nederlanders’, voor welke organisatie zijn zij ambassadeur?  

Noem de naam van het bijbehorende goede doel. 

 

 

 

A 

 

b 

 

c 

 

d 

a)  War Child 

b) Zonnebloem 

c) Unicef 

d) Dance 4 life 

 

86 In de meeste series zit een opening waarin iedereen voorgesteld wordt, de acteurs en karakters van 

de serie komen hierin langs. Benoem in de volgende series wie er als 5
e
 persoon wordt voorgesteld, 

benoem voor- en achternaam van de (stem)acteur en de volledige naam van het personage.  

 
a) Malaika 

Esra Yildiz 

Laura Smit 

Gamze Tazaim 

Melissa Drost 

b) Flikken maastricht 
Eugene Hoeben 

Ellis Flamand  

Frieda Mechels 

Esmee van Roy 

Helmert Woudenberg 

Will Kralingen 

Ria Eimers 

Jamie Grant 

c) Vuurzee 
Yasmin Aslan 

Ferdi Aslan 

Eva van de Wijdeven 

Philip Ivanov 

d) Samson en Gert Jeanine de Bolle Ann Petersen 
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87 Je bent vast wel echt een bekende persoon als je een rol in een (bekende) strip of tekenfilm mag 

vervullen. Hieronder vind je 4 details uit stripboeken en tekenfilms. Welke bekende persoon 

(nationaal of internationaal) wordt hier uitgebeeld? Geef ons de voor- en achternaam. 

 

 

 

A 

 

b 

 

C 

 

d 

a)  André Kuipers 

b)  Frans Bauer 

c) Mark Rutte 

d) Larry King 
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????    Die ken ik! 

88 Als Sinterklaas in het land is, barst het natuurlijk van de hulpsinten en hulppieten. Hieronder zie je 
vier acteurs verkleed als piet. Herken je ze? Wij willen voor- en achternaam van de acteur.  

 

 

 

A 

 

b 

 

C 

 

d 

a) Eric van Muiswinkel 

b) Piet Römer 

c) Michiel Kerbosch 

d) Jeroen Spitzenberger 
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89 Wij hebben de volgende namen voor jullie: 

Ingrid Simons – Lisa Boray – Erica Yong – Sarina Kuipers – Vivian Pieters 

 

 
a) Welke naam hoort niet in dit rijtje thuis? 

Vivian Pieters 

b) Waarom niet? 

Vivian is producent (van GTST), de anderen zangeresde anderen zangeresde anderen zangeresde anderen zangeres die ooit de leader inzongendie ooit de leader inzongendie ooit de leader inzongendie ooit de leader inzongen.  

 

90 In showbizz-Nederland wordt veel geroddeld over de liefdesrelaties van de BN-ers. Hoe goed ben jij 

op de hoogte? Van welke bekende Nederlander zijn de hieronder afgebeelde twee (ex-)partners.  

Schrijf onder de tekeningen de volledige voor- en achternaam.  

 

 

  

  

Voorbeeld: Rafael van der Vaart a) Jan Smit 

    

b) Patty Brard c) Wendy van Dijk  

 

 

 

 

d) Wesley Sneijder e) Tygo Gernandt 
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????    Alaaf! 

91 

 

 

Op zaterdag 9 februari waren we met de gehele organisatie aanwezig in de tent op het 
plein. Tijdens het carnavalsgedruis werden we hier verrast met de onderscheiding ‘Wever 
van het jaar’. Hertwin van der Wijst, voorzitter van Carnavalsstichting De Wevers, vroeg ons 
naar voren en ten overstaan van carnaval vierend Nistelrode werden we gehuldigd. Hertwin 
had voor deze bijzondere gelegenheid een speech geschreven. Wij hebben de hand weten 
te leggen op deze speech. Hieronder zie je een gedeelte afgebeeld. Uit de speech hebben 
we enkele stukjes weggehaald. Wat moet er op de plaats van de rode sterretjes staan? 

Als we een meerkeuze vraag zouden moeten geven over de *a criteria voor een Wever van het Jaar 

die ik eerder genoemd heb, dan is er meer dan 1 antwoord goed. Sterker nog, dan zouden alle *b de 

antwoorden goed zijn. Maar als er maar 1 antwoord gegeven mag worden, dan zou het antwoord B 

het beste antwoord zijn. Er is sprake van een duidelijke profilering binnen 't Weversrijk. Want als je 

iets organiseert en meer als 900 (eerste jaar) mensen in 't Weversrijk zijn verspreid door heel 

Nisseroi bezig met hetgeen deze Wever van het Jaar heeft bedacht en je herhaalt dat een jaar later 

met meer als 1100 (tweede jaar) deelnemers dan spreek je niet meer van beginnersgeluk, maar heb 

je in Nistelrode iets op de kaart gezet dat nog jaren een succes zal zijn. De keuze voor een Wever 

van het Jaar is een *c, maar ik denk dat de uitkomst van die *d nu geen geheim meer is. 

 

a) 5 

b) 5 

c) geheime opdracht 

d) geheime opdracht 

 

92 We hebben allemaal leuke pakjes en kostuums aan met carnaval. Deze kostuums moeten uiteraard 

allemaal gekocht of gemaakt worden. 

 
 

a) Hoeveel geven wij Nederlanders jaarlijks per persoon met carnaval aan kostuums uit? 

Tussen de € 20,- en €30,- 

b) Er gebeuren nogal wat extra ongelukjes door het hoge alcoholpromillage in ons bloed. Dit 
resulteert vaak in extra ziekenhuisopnames tijdens de carnaval. Hoeveel euro bedragen de extra 
ziekenhuiskosten per jaar tijdens carnaval? 

€ 375.000,- 
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93 Hoeveel zou de zanger van de carnavalskraker 2013 “Alles in één” moeten betalen volgens 

onderstaande prijslijst als hij geen consumptiebonnen had gehad? Uitgaande van de bestellingen in 

de coupletten, rondjes niet meetellend. 

 
 

Bavaria Fluitje 20 cl € 1,85 

Bavaria Bier 25 cl € 2,00 

Bavaria Vaasje 33 cl € 2,50 

Palm € 2,50 

Desperados € 3,50 

  

Spa, Cola, Sinas, 7-Up, Cassis € 2,00 

Ice Tea € 2,25 

Dubbelfrisss € 2,25 

Redbull € 3,00 

  

Huiswijn Wit/Rosé per glas € 2,50 

Huiswijn Rood per glas € 3,00 

Huiswijn Rood per fles € 15,00 

  

Breezer € 3,00 

Smirnoff Ice € 3,00 

  

Wodka € 2,00 

Sambuca € 2,00 

Dropshot € 2,00 

Tequila € 2,00 

  

Whisky (Jack Daniels) € 4,50 

Hobbelaar € 3,00 
 

€ 87,20 

 

94 Dit jaar viel carnaval op 10, 11 en 12 februari, maar volgend jaar moeten we nog een maand langer 

wachten. Waarom is carnaval altijd op een andere datum? (geef niet alleen aan dat het verbonden is 

aan een andere feestdag, maar licht dit toe) 

 

Carnaval is precies 46 dagen voor Pasen.  
Pasen begint op zondag na de eerste volle maan in de lente / na 21 maart.  
Door de variatie van Pasen varieert de datum van Carnaval 
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????    Alaaf! 

95 Deze foto dook op in onze archieven. 

 

 a) Uit  welk jaar komt deze foto? 

1985 

b) Wat zijn ze op de foto aan het vieren? 

Boeren Bruiloft 

 

96 Tijdens carnaval zijn er altijd vele spreuken te lezen in de optocht. Hopelijk hebben jullie goed opgelet 

en kunnen jullie ze nog herinneren. Vul de lege plekken in met de juiste tekst. (spelling / grammatica 

is niet van belang) 

 

a)  De Wever op z’n retour. De … Snor………… on ’t roer. Gruts grei zurgt vur ’t voer. 

b)  Lopend ……Buffet……………… 

c)  Hoe in ons kleurrijk Nistelrio, kleurloos ons …… Nesterlé……… 

d)  Wat moet een prins zonder zijn (dans) ……Garde………… 

e)  Mè ons eigen ……Zomerterras………zit ’t wel snor. 

f)  Dit ………Spekkie………is speciaal voor prinses Pleun’s bekkie. 

g)  Onze kapitein en koersbepaler gooien’t over een andere boeg, maar deze matrozen 

 bereiken dezelfde …(Haven-) Kroeg………… 
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97 Ook dit jaar hadden we tijdens de carnaval weer een boerenbruidspaar in Nistelrode. Het bijzondere 

was dat dit jaar het paar niet alleen in de onecht werden verbonden, maar ook in de echt. Het 

boerenbruidspaar wordt meestal vernoemd met hun eigen naam, aangevuld met de namen van de 

ouders, grootouders, enz. Wat zijn de volledige namen van de personen die dit jaar verbonden 

werden? Vul de namen op de puntjes in. 

 

   

   

a) Bruidegom: Pieter van Piet van Hannes Drieke Piete 

b) Bruid: Natasja van Mientje van Anna van Nelleke van Ay de Vos 

 

98 De Nisseroise optocht heeft vele verschillende kostuums. Welke van de volgende kostuums liepen 

mee in de Nisseroise optocht van 2013? Kruis de goede antwoorden aan. Het antwoord moet geheel 

juist zijn ingevuld om punten te verdienen. 

 
 Flessenopener 

X Kok 

X Rees-kees 

 Laptop 

X Gouden gids 

X Blik soep 

 Gevangenisbewaarder 

 

99 Het carnavalsfeest zoals we dit in Nisseroi kennen wordt jaarlijks gevierd in de drie dagen 

voorafgaand aan aswoensdag. In twee Belgische plaatsen viert men eerder in het jaar carnaval.  

 
a) Welke steden bedoelen we? 

Ronse en Zottegem 

b) Wanneer start hier het carnaval in 2014? 

11 januari 2014  
(ook goed: Ronse, zaterdag voor de eerste maandag na 3 koningen en Zottegem, eerste zaterdag van het nieuwe 
jaar behalve als dit op 1,2,3 of 4 januari valt) 
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100 Carnaval kent een rijke geschiedenis en wordt in diverse landen gevierd. Hieronder staan 20 

begrippen. Welk begrip uit rij 2 is het meest passend bij het begrip uit rij 1? 

Meerdere begrippen kunnen bij elkaar horen, echter als je alle antwoorden hebt ingevuld dan past 

maar 1 cijfer bij 1 letter.  

 
Rij 1 Antwoord Rij 2 

Voorbeeld: 1. Brazilië C A. Oude Wijven 

2. Griekenland D B. Stropdas afknippen 

3. Den Bosch  G C. Grootste straatcarnaval  van de wereld 

4. Noordwest Noord-Brabant F D.  Schone maandag 

5.  Duitsland B E. Kapotte paraplu en haring 

6.  Zuid-Limburg A F. Blauwe Kielen 

7. België E G. 1629 en 1789 carnavalsverbod 

8. Oostenrijk H H. Jägerball 

9. Zwitserland J I. Vette dinsdag 

10. New Orleans I J.  Schnitzelbanken  
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101 Op donderdag 17 januari zaten wij met de organisatie van de Nisseroise Kwis om de tafel om 
seizoen 2012 te evalueren. De evaluatie was die avond extra bijzonder, want wij deden dit met 
behulp van kaarslicht. Niet om meer sfeer te brengen, maar omdat de elektriciteit was uitgevallen in 
Nistelrode en verre omgeving.  

 
a) Hoe laat was de elektriciteit uitgevallen en hoe laat werd deze weer ingeschakeld? 

A: Uit: 19.02 uur  Aan: 21.17 uur 

B: Uit: 19.14 uur  Aan: 21.02 uur 

C: Uit: 19.14 uur  Aan: 21.17 uur 

D: Uit: 19.02 uur  Aan: 21.02 uur 

C 

b) Een defect contact in een verdeelstation in Uden was vermoedelijk de reden van de 
elektriciteitsstoring. Aan welke straat in Uden staat dit verdeelstation?  

Belgenlaan 

 

102 Elk jaar vragen duizenden Nederlanders zich af wat ze moeten doen tijdens Pinksteren. Naar de 
woonboulevard of met z’n allen uit eten? 
Voor de muziekliefhebbers is het geen moeilijke keuze. Zij kiezen tijdens Pinksteren voor drie dagen 
lang uit je dak gaan op Nederlands oudste openlucht festival: Pinkpop 

 
a)  Dit jaar viel pinkpop niet met Pinksteren, waarom was dit? 

In verband met de boekingen van bands. Als Pinksteren teveel dagen verwijderd is 
van andere Europese festivalsandere Europese festivalsandere Europese festivalsandere Europese festivals, is het lastig bands van internationale faam te lastig bands van internationale faam te lastig bands van internationale faam te lastig bands van internationale faam te 
boekenboekenboekenboeken.  

b) Is dit al vaker geweest? Zo ja hoe vaak al? 

Ja, 2x eerder (ook goed: 3x, inclusief 2013) 

 

103 Prinsjesdag, de eerste rit met de gouden koets van Koning Willem-Alexander, de troonrede en de 
presentatie van de miljoenennota door minister Dijsselbloem. Iedereen is bekend met de vaste 
datum: de derde dinsdag in september. Minder bekend is waarom het niet gewoon op maandag 
wordt gehouden. Waarom is dat? 

 
 Leden van de Staten Generaal komen uit alle uithoeken van Nederland.  

De reis is lang,De reis is lang,De reis is lang,De reis is lang, waardoor leden in het verleden een dag  eerder moesten vertrekken. 
Confessionele (of: gelovige) leden wilden niet op zondagConfessionele (of: gelovige) leden wilden niet op zondagConfessionele (of: gelovige) leden wilden niet op zondagConfessionele (of: gelovige) leden wilden niet op zondag    (de rustdag)(de rustdag)(de rustdag)(de rustdag)    reizenreizenreizenreizen,  
daarom is Prinsjesdag verzet naar dinsdag.  
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104 Elke dag staat er in een aantal dagbladen de strip van ‘De Rechter’, zo ook in het Brabants Dagblad. 
De strip gaat vaak over een actualiteit die op de hak wordt genomen. Welke woord(en) haalden wij 
weg?  

 
 

 

a) Monstrans 

 

b) Scheefwoner 

 

  

105 Voor de aanleg van een nieuwe woonwijk is 
er behoorlijk wat gegraven dit jaar, ook in 
de Achterstraat. Daarbij kwamen we 
onderstaande afzetting tegen, welke 
verkeerstechnische fout heeft de aannemer 
gemaakt bij deze afzetting? 

 

 
 Het schildje staat verkeerd:  

de geleidebaken moet met de strepen naar het verkeer toe staan.  
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106 Vrijdag 26 april 2013 ontvingen onderstaande inwoners van Nistelrode heugelijk nieuws. Kennen 
jullie ze? Zet onder de foto voor- en achternaam.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

a 

 

b 

 

c 

a) Henk Krijnen 

b) Ben Elschot 

c) Peter Timmers 

 

107 In februari zaten we nog midden in een milde griepepidemie. Een bekend consumentenprogramma 
vertelde toen dat we in Nederland jaarlijks vele zelfhulpmiddelen (zoals homeopathische 
geneesmiddelen) gebruiken om ons van de griep af te helpen, denk aan neussprays, pilletjes, 
enzovoorts.  

 
a) Hoeveel miljoen zelfhulpmiddelen kochten wij Nederlanders afgelopen jaar bij de apotheek, 

supermarkt of drogisterij? Is dit 70 miljoen, 75 miljoen of 80 miljoen? 

80 miljoen 

b) Voor hoeveel miljoen euro kochten wij afgelopen jaar aan deze middelen? Is 250 miljoen, 300 
miljoen of 350 miljoen? 

300 miljoen 
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108 Ieder jaar worden er in Nederland mensen van het 
leven beroofd. In juli van dit jaar maakte 
Panorama de balans op. Hieronder zie je de kaart 
van Nederland, daarin per provincie aangegeven 
hoeveel mensen van het leven zijn beroofd in de 
periode januari tot en met juni 2013. Bij een aantal 
provincies ontbreekt de informatie.  

Aan jullie de taak om aan te geven wat er in de 
provincies Flevoland, Gelderland, Noord-Brabant 
en Utrecht moet staan. De ontbrekende aantallen 
zijn: 17, 9, 1, 0.  

 

 

 
 a) Flevoland 0 

b) Gelderland 1 

c) Noord-Brabant 17 

d) Utrecht 9 

 

109 Begin dit jaar waren er grote protesten in Frankrijk voor én tegen de invoering van het homohuwelijk. 
In het liberale Nederland was het homohuwelijk al in 2001 een feit, waarna vele andere Europese 
landen volgden. 

Zet de volgende landen op volgorde van invoering van het homohuwelijk. Begin met de vroegste. 
Portugal – België – Denemarken – Noorwegen 

 
1. België (2003) 

2. Noorwegen (2009) 

3. Portugal (2010) 

4. Denemarken (2012) 
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????    Dees joar 

110 Onderstaande foto’s zijn dit jaar gemaakt bij verschillende evenementen in Nistelrode. Geef bij iedere 
foto de datum wanneer deze gemaakt is en de naam van het evenement waar de foto gemaakt is. 

 

 

 

a) 18 en 19 oktober: 
Night of the Music 

b) 30 november 2013: 
Nisseroise Nineties Night 

 

 

c) 1 juni 2013 
Theaterwandeling (Efkes Anders) 

d) 24 augustus 2013: 
Zomernacht festival 

 


