Voorwoord

?

**Lees onderstaande aandachtig door. Dit betreft cruciale informatie.**

Beste Kwisser,
Voor je ligt alweer de 4e editie van onze Nisseroise Kwis. Wij vinden het leuk dat je deze editie (weer)
meedoet en hopen dat jullie net zoveel plezier beleven aan het maken, als wij aan het voorbereiden.
Dat er een flinke voorbereiding aan vooraf gaat, blijkt ieder jaar opnieuw. In januari bepalen we de
categorieën, waar we door het jaar heen bijpassende vragen voor verzinnen. Vergaderen, strategie
bepalen, vragen controleren, sponsoren werven, posters ontwerpen, kwisboek maken, geheime
opdracht verzinnen, kwisboek controleren, feestavond organiseren; slechts enkele zaken waar wij ons
door het jaar heen mee bezig houden. Om nog maar te zwijgen over het nakijken.
De uitdaging voor ons is om jullie, binnen het vertrouwde concept van de kwis, toch nog te verrassen.
Waar jullie dit jaar bekende categorieën tegen komen, hebben we ook wat unieke elementen
toegevoegd.

Uitleg geheime opdracht:
•

Stuur de snelste / sportiefste uit jullie team naar Sporthal de Beekgraaf.

•

Trek sportkleding aan, neem schoenen mee voor binnen(!)

•

Neem de voucher op pagina 3 ingevuld mee.

•

De geheime opdracht start om exact 21:00 uur, te laat is pech: je mag niet meer meedoen

•

De opdracht duurt tot uiterlijk 22:00 uur.

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)? ………
En as ge ’t nog nie wist, hul Nisseroi Kwist! Denk daar maar eens over na…
Succes met deze kwis en graag tot zaterdag 17 januari 2015, tijdens de uitslag-/feestavond.
Organisatie Nisseroise Kwis
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Lees onderstaande punten aandachtig door voordat je begint!
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

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.
Zie je het rode pictogram met pen, let dan op de schrijfwijze van je antwoord.
Wij rekenen het antwoord alleen goed als je het antwoord juist schrijft. Denk
daarbij aan spelling of correcte schrijfwijze van een naam.
Alleen de teams die hun vragenboek tijdig en op de juiste wijze hebben
ingeleverd dingen mee naar de prijzen. Dit betekent:
- Het ingevulde vragenboek moet worden ingeleverd in Partycentrum
`t Maxend, 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:
• Geheime opdracht
• Blauw Bloed
• Achter de veurdeur
• Patat generatie
• Boer zoekt team
• Stukje bij beetje
• Dees joar
• 01010000 01100011
• Boter, kaas & eieren
• Dr Bernhard
• Kinderspel
• Rondje kuieren
Voor de geheime opdracht stuurt ieder team een persoon naar Sporthal De Overbeek.
De geheime opdracht start om precies 21:00 uur.
Voor een aantal vragen verwijzen we naar onze website:
www.nisseroisekwis.nl/kwisvraag2014.aspx
Per categorie zijn 100 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 17 januari in Partycentrum ‘t Maxend.

Met het meedoen aan de Nisseroise Kwis ga je akkoord met het reglement.
Je vindt ons reglement op onze website, www.nisseroisekwis.nl.
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Geheime opdracht
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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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Elk vorstenhuis kent andere regelgeving rondom troonopvolging en positie binnen de politiek van het
land. Welk kenmerk hoort bij welk land. Sommige kenmerken passen bij meerdere landen, uiteindelijk
is er echter maar 1 combinatie mogelijk.
Schrijf het juiste cijfer achter het land.
Kenmerk

Land

Antwoord

1) Troonopvolging vindt meestal plaats na de
dood van de vorst.

a) Spanje

a)

4

2) De Koning hoeft geen verantwoordelijkheid
af te leggen aan zijn volk.

b) Nederland

b)

6

3) De Koning wordt gezien als een soort
halfgod.

c) België

c)

5

4) Er is alleen mannelijke troonopvolging
mogelijk.

d) Engeland

d)

1

5) Vorst spreekt over landgenoten en niet over
onderdanen.

e) Maleisië

e)

10

6) Abdicatie is een gebruikelijk fenomeen.

f) Thailand

f)

3

7) De vorst benoemt informateur tijdens
verkiezingsperiode.

g) Saoedi-Arabië

g)

2

8) De Koning presenteert, tegen de tradities in,
zijn nieuwe vrouw aan het volk.

h) Zweden

h)

9

9) Ceremonieel koningschap.

i) Marokko

i)

8

10) De Koning wordt gekozen voor een termijn
van 5 jaar.

j) Denemarken

j)

7
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Hieronder zie je vier dames van vier Europese Koningshuizen.
De jurken die deze koninginnen en prinsessen dragen, werden eerder gedragen.
Bij welke gelegenheid werden deze jurken ook gedragen?

a) Huwelijk Albert en Charlene
(of Economische missie Thailand)

c)

Nobelgala’s 2010

b) Staatsbezoek België
(door Koningin Beatrix)

1981

Start project promotie sport
Jeugd ZO Londen

d)

(of Greenhouse Charity
Anouncement)
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Soms maakt een lid van het Koninklijk huis een toespraak waardoor deze meteen wordt omarmd
door de samenleving. We citeren een deel van een toespraak van één van de leden ons Koninklijk
huis:
“Liberate yourself and venture forth into open-collar paradise”
Wie deed deze uitspraak? Bij welke gelegenheid?

Naam:

(Z.K.H.) Prins Claus

Gelegenheid:

4

Uitreiking Prins Claus prijs 1998

De volgende twee kentekens zijn van auto’s waarmee iemand van het Koningshuis elk een ongeluk
heeft gehad. Kenteken 1: RV – 40 – FK. Kenteken 2: DDH 514
a) Wie was deze persoon?

Willem – Alexander
b) Met wat voor auto’s gebeurde de ongelukken?

Ford Sierra
Volvo 850

5

Van welke kledingontwerper droeg Koningin Maxima een jurk tijdens de troonswisseling van Prins
Felipe VI van Spanje op 19 juni 2014?

Geen (er waren geen buitenlandse vorsten genodigd)
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Hoe heten deze eerstelijns troonopvolgers? Van welk land zijn zij Kroonprins(es)?
Wij willen van jullie de voornaam en minimaal één juist land.
a)

b)

Voornaam:
Land:

Charles

Voornaam:

Verenigd Koninkrijk (e.a.)

c)

Jordanië

d)

Voornaam:
Land:

Land:

Hussein (of Hoessein)

Elisabeth

Voornaam:

België

e)

(Koninkrijk der)
Nederland(en)
Land:

Voornaam:

Land:

Nisseroise Kwis 2014
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Groningen
Drenthe
Gelderland
Utrecht
Limburg
Noord-Brabant
Friesland
Noord-Holland
Flevoland
Zeeland
Zuid-Holland

•
•
•
•
•
•

…(I)…
…(II)…
…(III)…
…(IV)…
…(V)…
…(VI)…

a) Bovenstaand rijtje heeft te maken met ons koningshuis. Wat beschrijft de volgorde van het rijtje?

In die volgorde legde het koningspaar bezoeken af aan de
provincies van Nederland na de troonswisseling 2013
b) Welke namen moeten er dan logischerwijze op de puntjes staan (in de goede volgorde)?

I.

Sint(-)Maarten

II.

Saba

III.

Sint(-)Eustatius

IV.

Bonaire

V.

Curaçao

VI.

Aruba
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Volgen jullie ook Blauw Bloed op TV? Dan weten jullie vast het antwoord op de volgende vragen:
a) Hoe heet de verloofde van de Kroonprins van Zweden?

Zweden heeft geen kroonprins
b) Hoe heet de vrouw van de Kroonprins van Noorwegen?

Mette-Marit (Tjessem Høiby)
c) Hoe heet de verloofde van de Kroonprins van Marokko?

Heeft nog geen verloofde
d) Hoe heet de vrouw van de Prins (en staatshoofd) van Monaco?

Charlene Wittstock

9

Wij keken de documentaire “Máxima, portret van een Prinses”. De antwoorden op onderstaande
vragen vind je in die documentaire.
a) Welk kaartspel spelen Willem – Alexander en Máxima met de kinderen?

Pesten
b) In de documentaire wordt aan Amalia, Alexia en Ariane gevraagd wat zij voor Máxima’s verjaardag
maken of kopen. Wat geeft Ariane hier voor antwoord op?

Een schilderij

10

Precies 12,5 jaar na het huwelijk van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima wilde ze hun
koperen bruiloft vieren op een van de mooiste en meest bijzondere plekken op aarde. Waar is dit?
Noem de stad en het land.

Machu Picchu / Cusco - Peru
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Sinds december 2013 bestaat van Tilburg Sport in Nistelrode. In 2014 hebben we diverse
etalageinrichtingen gezien. Zet de plaatjes op chronologische volgorde door cijfer 1 t/m 4 achter de
letter te zetten, waarbij 1 de foto is die als eerste dit jaar genomen is en 4 als laatste.

a) 3

12

b) 2

c) 4

d) 1

Zoals jullie weten waren wij in het carnavalsseizoen 2013 ‘Wever van het jaar geworden’. Dit werd
bekend gemaakt in de tent op het plein. Maar keken jullie daar ook eens goed rond dit jaar?
Zag je hoeveel dakzeilen er gebruikt zijn bij de feesttent op het plein? Hoeveel dan?

15
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Achter de veurdeur
Afgelopen jaar schreef de redactie van de MooiBernhezeKrant iets opmerkelijks in een artikel. In het
artikel dat over een feest voor jong en oud ging, had de jeugd wel een heel lange feestnacht voor de
boeg…
a) Over welk feest gaat dat artikel?

Zomernacht festival (Jeugdeditie)
b) In welke editie van de MooiBernhezeKrant stond dat artikel?

Editie 33 (2014)

14

Dit jaar vonden wij een foto uit de oude doos
van de optocht in Nistelrode.

a) Wat is de naam van de jongen op de motor? (voor- en achternaam)

Rick van der Steen
b) In welk jaar won hij in Nistelrode de kinderoptocht tijdens de carnaval?

1994
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We kennen natuurlijk allemaal ons Nisseroise
volkslied van Ad de Laat. Wij vonden op zolder de
elpee waarop dit nummer staat. Wij 'shopte'
vakkundig een stukje tekst weg uit de hoes.
Over welk stukje tekst hebben we het?
(Hiermee bedoelen we niet het 'afgebeten' stukje
aan de bovenzijde)

Crossroad

16

Met het dagelijkse uitlaatrondje van Wallie hingen wij een Action Cam om
zijn nek om eens te zien hoe Nistelrode eruit ziet op 30 centimeter hoogte.
We fietsten met Wallie door Nistelrode en maakten hiervan een videoopname die we vervolgens in stukjes hakten per straat. Door welke straten
rent Wallie? Zet de straten waar Wallie doorheen rent op de juiste volgorde
zoals hij deze in werkelijkheid heeft gelopen. Je kunt het filmpje vinden op
onze website www.nisseroisekwis.nl/kwisvraag2014.aspx.

1.

5.

9.

13.

Blauwe
Steenweg
Schaijkse
Dreef
Wilhelminastraat

2. Kerkveld

3.

Kleinwijk

4. Noorderbaan

Loo

7.

Hoogstraat

8. Kromstraat

6.

10. De Hoef

11. Veerstraat

Korte

12. veerstraat

Boekweitstraat
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Achter de veurdeur
We haalden enkele woorden weg uit de film ‘Nistelrode vroeger en nu’ van Harrie
van Grinsven. De weggehaalde woorden vormen een zin. Zet deze zin hieronder.
Je vindt de film onze website: www.nisseroisekwis.nl/kwisvraag2014.aspx

Vroeger woonde Nistelrooise gezinnen in een sierlijke, elegante
toren, de pastorie, de stekkerhoek, in een herberg of in de
openbare bibliotheek

18

Welk Nisserois landschap wordt hier
afgebeeld in acryl?

Koudenoord

19

In de 20e eeuw werd in Nistelrode ons parochiehuis tot dorpshuis omgebouwd. In welk jaar werd
deze heropend?

1977
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In welke 2 Nisseroise straten stonden wij afgelopen jaar toen we deze foto`s maakten?
De foto`s zijn niet ingezoomd.
a)

a) W.

b)

van Houtstraat

b) Hoenderbosscheweg
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In de 80`s werd er ook volop met
speelgoed gespeeld. Dat
decennium waren onder andere
actiefiguren erg populair en wij
deden dan ook lustig mee met de
trend van toen.
Wij vonden op zolder nog enkele
80`s speelgoedstukken en
fotografeerden deze. Wat is de
volledige naam van het afgebeelde
speelgoed? Het kan zijn dat
gedurende de jaren het speelgoed
niet geheel compleet meer is.

a) Tomahawk

b)

helicopter (of Eaglehawk helicopter)

Rex pointer (Officer Rex / Browser pointer)

c) Doener

(of Doozer)

d) Skeletor

e) Ecto

22

500

Inmiddels is de verkoop ervan flink teruggelopen, maar in de jaren ‘80 kwam de eerste compact disc
(cd) uit. Dit was het gevolg van een samenwerking tussen Philips en Sony.
a) Wat was de eerste muziek-cd ter wereld die werd uitgebracht?

Richard Strauss – Eine Alpensinfonie
b) Wat was de eerste muziek-cd die in Nederland werd uitgebracht?

Doe Maar – 4us
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Op onze website zetten wij een compilatie van een aantal filmtrailers
(www.nisseroisekwis.nl/kwisvraag2014.aspx).
Noem de titels van de films die je voorbij ziet komen bij de juiste nummers.

1) Die

24

Hard

6) The

2) Robocop

7) E.T.

3) Conan

8) De

(the Barbarian)

Blue Lagoon

kleine zeemeermin

4) Amsterdamned

9) Schatjes

5) Rambo

10) Dirty

III

Dancing

Hieronder lees je een aantal woorden die gaan over programma’s uit de jaren ‘80.
Vul iedere keer de juiste titel van het programma in.
a) 201 afleveringen, 20 september, Hillman college en dyslexie.

The Cosby Show
b) 2 oktober, uitzendingen vanuit Luxemburg en taartengevecht.

Telekids
c) Australië, 9 seizoenen, Majestic hotel en 15 mei.

The Flying Doctors
d) 7 januari, hondsdolheid, boerenfamilie en 8 afleveringen.

Het wassende water
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Hieronder zie je foto’s van kinderprogramma’s. Zet achter iedere foto de naam van het
kinderprogramma en in welk jaar dit programma voor het eerst op de Nederlandse televisie was te
zien.
a)

c)

a) De

Snorkels 1984

b) Dommel

c) De

26

1989

b)

e)

d)

d) Vrouwtje

e) Theo

Theelepel 1985

& Thea 1985

Smurfen 1981

Hieronder beschrijven wij een piraat uit een bekend verhaal. Dit verhaal werd verfilmd in de jaren 80.
Wij zijn op zoek naar de titel van de film.
In deze film komt een piraat voor: gevreesd over de zeven zeeën door zijn meedogenloosheid,
vaardige zwaardvechten (belangrijk aspect) en staat bekend om het feit dat hij “geen gevangenen
neemt”. Tijdens de film kom je erachter dat deze piraat niet één mens is, maar een reeks van
individuen die periodiek alle de naam en reputatie doorgaven aan een gekozen opvolger.
Als de piraat zijn opvolger kiest, vaart hij naar een haven waar alle bemanning wordt vrijgelaten.
De kapitein gaat verder met volledige nieuwe bemanning. De oude piraat blijft aan boord als
stuurman, verwijzend naar zijn opvolger als ‘kapitein Roberts’, als de nieuwe bemanning overtuigd
is: verlaat de oude kapitein het schip om met pensioen te gaan van alle inkomsten.
Wat is de titel van de film waarin deze piraat voorkomt?

The Princess Bride
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In 1985 draaide Prince een rondje rond de aarde. Met welke astronaut deed hij dat?
(Hoewel niet wie wij zochten..
keurden we astronauten die in 1985

Wubbo Ockels

mét Sultan Salman Al Saud vlogen
ook goed.)

28

Ieder decennium heeft wel zijn karakteristieke personen. Herken je onderstaande mensen? Geef de
voor- en achternaam.

a) Michail

Gorbatsjov

c) Margaret
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b) Helmut

Kohl
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De Ferrari F40 is dé sportauto van de jaren 80. Buiten het feit dat hij werd gebouwd voor het bestaan
van 40 jaar Ferrari, was het ook de eerste productie auto die boven de 200 mijl kwam. Maar er was
nog iets bijzonder aan deze auto. Wat is nog meer een bijzondere gebeurtenis bij deze auto?

Laatste auto waar Enzo Ferrari zelf aan meehielp

30

Hieronder zie je een aantal foto’s geknipt uit een reclamespot. Geef bij iedere foto aan voor welk
merk reclame wordt gemaakt.

a) Mc

Donalds

c) Levi’s

(501)
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Boer zoekt team
Je wilt een voerbak gemaakt van een 3 mm
dikke roestvrijstalen plaat door midden
slijpen. In de schuur vind je de hierlangs
afgebeelde doorslijpschijf.
Is het veilig om de bak met deze schijf door te
slijpen? (Leg uit in maximaal 10 woorden.)

Nee, de slijpschijf is over de datum

32

Op het land wordt tegenwoordig meestal een tractor gebruikt. Als ode aan ‘het werkpaard van de
boerderij’, een aantal vragen over een tractor:
a) Waarom kun je je met een tractor beter voortbewegen over het land als de wielen vóór kleiner zijn
dan de wielen achter?

Zo kan de tractor beter voortbewegen over het land
b) Waarom is het veiliger als de koppeling lager zit dan de achteras?

Dat voorkomt het risico op achteroverslaan
c) Waarom hebben de meeste tractoren meer versnellingen dan een auto?
Dat is nodig om zoveel mogelijk kracht te produceren en toch op aangepaste
snelheid kunnen rijden.
d) Tractoren reden een tijdje geleden nog op rode diesel. Sinds wanneer is dit afgeschaft?

1 januari 2013
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Boer zoekt team
Op landbouwgronden kom je behoorlijk wat onkruid tegen. Pas als je weet met welk onkruid je te
maken hebt, kun je het goed bestrijden. Hieronder staan foto’s van onkruidsoorten.
Geef hiervan de Nederlandse naam.
Omdat het blad niet
zichtbaar is,
keurden wij bij a de
volgende varianten goed:
•

Akkermelkdistel

•

Echt bitterkruid

•

Klein streepzaad

•

Muizeoor

•

Ruige leeuwetand

a) Biggenkruid

c) Blaartrekkende

34

b) Doornappel

boterbloem

d) Akkerviooltje

a) Behalve uit vlees, groenten en zuivel bestaat het dagelijkse menu van veel mensen uit nog meer
producten. Deze producten uit de mondiale land- en tuinbouw worden op zeer grote schaal
geproduceerd. Wat zijn de vijf grootsten?

Tarwe, Mais, Soja, Palmolie, Zonnebloemolie

b) Er is steeds minder diversiteit in deze gewassen, omdat de grote veredelaars zich slechts op
bepaalde rassen concentreren. Waarom is diversiteit wel belangrijk?
(Leg uit in maximaal 20 woorden)
Zonder diversiteit is landbouw gevoeliger voor ziektes, insectenplagen of
droogte. Grote diversiteit is belangrijk om voedselcrisis te voorkomen.

Nisseroise Kwis 2014

Pagina 22

Boer zoekt team

?
35

Een stalen voersilo met een wanddikte van 10 mm en onderstaande buitenafmetingen wordt volledig
gevuld met een vloeibaar voermengsel.

•

Soortelijk gewicht voermengsel: 1125 Gram/Liter

•

Massa silo 935 Kg

Hoeveel weegt de silo inclusief het voer mengsel?
Let op! De bodemdikte van de silo is 10 mm.

Tussen de 4360 en 4400 kilogram
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Vroeger hadden alle boeren wel een paar kippen voor de eieren. Tegenwoordig houden veel mensen
kippen zowel voor de eieren als voor de sier. Hieronder zie je foto’s van een aantal kippenrassen.
Welke? Schrijf de juiste naam onder iedere foto.

a) Ancona

b) Hollandse

c) Orloff

d) Brahma

(of Rood Porselein)
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kuifhoen

Pagina 24

?
37

Boer zoekt team
Dat er veel verschillende koeienrassen zijn, wist je waarschijnlijk al, maar kun je ze ook van elkaar
onderscheiden? In een kinderboek vonden we 8 verschillende koeienrassen afgebeeld. De namen
van de rassen staan eronder. Welk ras wordt hier bedoeld? Zet het nummer van het plaatje achter de
naam van het juiste ras.

a) Camarguaise

7

e) West Vlaams Rood

3

b) Blonde D’ Aquitaine

6

f)

5

c) Charolais

4

g) Guernsey

8

d) Zwartbont

1

h) Roodbont

2
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Oh, de tractor. Wat een werkverlichter was dat! Hieronder een paar golden-oldies, we poetsten de
merkjes wel een beetje weg om het wat lastiger te maken. Welk merk tractor zie je op de afbeelding?

a) Allis

c) John

39

Chalmers

b) Lanz

Deere

d) Porsche

In een dichtbevolkt gebied als Brabant, kan de veehouderij ook overlast opleveren. Deze overlast kan
ontstaan door de uitstoot van stank en fijnstof in het leefmilieu. Het gaat om overlast boven de
leefbaarheidsnorm van 10 procent.
a) Zet achter de gemeente het juiste percentage van de bevolking dat bovenmatig last heeft van de
veehouderij in zijn of haar gemeente. Kies uit: 40 / 20 / 18 / 11.
Boekel: 40

Bernheze: 20

Veghel: 11

Maasdonk: 18

b) De overlast ontstaat veelal omdat er grote aantallen dieren in een relatief klein gebied worden
gehouden. Geef aan hoeveel dieren er per vierkante kilometer leven in de betreffende gemeente,
kies uit: 37.651 / 25.071 / 9.907 / 4.166.
Oss: 4.166
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Someren: 37.651

Bernheze: 25.071

Grave: 9.907
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Al wandelend door de Jumbo viel het ons op dat het rund goed vertegenwoordigd is op de diverse
verpakkingen. Welke fabrikant hoort bij de afgebeelde ‘koetjes’? (noem alleen de fabrikant)

a) Campina

b) Milner

c) Den

d) Bio+

Eelder

e) (Arla)

Melkunie

g) Campina
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(Friesland Campina)

f) Inex

h) Beemster

(Cono)
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Doe je mee met zeeslagje? Zoek uit waar wij onze schepen verstopten.
Je moet zoeken naar 1 slagschip, 2 kruisers, 3 torpedojagers en 4 onderzeeërs.
Afspraken:
Ieder schip is geheel door water omgeven
Een slagschip is 4 vakjes
Een kruiser is 3 vakjes
Een torpedojager is 2 vakjes
Een onderzeeër is 1 vakje

De getallen langs de rand geven aan hoeveel onderdelen van elk schip in de desbetreffende rij of
kolom te vinden zijn. Om je op weg te helpen geven we je ook alvast de locatie van één onderzeeër.
Teken hieronder de locatie van onze schepen in:

3
1
1
1
1
1
1
6
0
5
2

42

0

2

2

1

0

2

3

1

7

Vouw van papier een bosje bloemen met hierin een Roos,
een Zonnebloem en een Tulp (met steel).

Neem jullie bloemen mee bij het inleveren van het kwisboek.
Schrijf leesbaar jullie teamnummer op alle bloemen.
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Vind jij de weg door dit puzzeldoolhof?
Trek met een rode pen (of een rood potlood, mits de punt goed scherp is..) de route vanaf het groene
naar het rode punt.
Let op: je mag elke weg maar 1 keer afleggen. Alleen 1 aaneengesloten lijn wordt goedgekeurd.

44

De som van de leeftijden van Bert en Theo is 53 jaar.
Het product van hun leeftijden is 630.
Hoe oud zijn Bert en Theo (als Bert de jongste is)?
Bert is:

18

Theo is:

35
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46

Welke bands zijn hier uitgebeeld? Let op, schrijf de volledige bandnaam juist!

a) The

Doors

b) The

Scorpions

c) Sex

Pistols

d) The

Who

De tekening hiernaast is een balk,
maar de afmetingen zijn niet op
schaal.
Bereken binnen deze balk hoeveel
centimeter de rode lijn lang is.

1 dm

Geef zowel het antwoord als de
berekening.

64 mm

5 cm
AB2 + BC2 = AC2

AD2 + AC2 = CD2

102 + 6,42 = C2

52 + 11,872 = C2

100 + 40,96 = 140,96

25 + 140,9 = 165,9

√ 140,96 = 11,87

√ 165,9 = 12,88

Berekening:

Lengte van de rode lijn: 12,88

47

cm

Het jaar 2015 zal een heel bijzonder jaar worden voor de Nisseroise Kwis. Deze bijzondere
gebeurtenis is te vinden in het Kwisboek. Welk woord vind je verstopt terug in het kwisboek?

Jubileum
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Stukje bij beetje
Hoeveel driehoeken moet je logischerwijs toevoegen om het figuur compleet te maken? Teken de
driehoeken in de vakjes met de rode lijntjes.

49

In het programma “Alles mag op vrijdag” gaan de teams “geletterd”. Maak met je team het volgende
woord: KWIS. Maak een foto per letter of het hele woord. Print deze uit en voeg deze toe in het
kwisboek na deze pagina.

50

Bedenk met je team een slogan/yell en zet deze in een rebus.
Jerebus
ontvangt
punten
voor de kwaliteit/
Vraag 50,
- punt per
onderdeel:
originaliteit van de slogan/yell en de uitwerking van de rebus. Voeg deze toe in het kwisboek.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Rebus is te ontcijferen
Rebus is langer dan 2 plaatjes
Rebus is langer dan 4 plaatjes
Rebus is langer dan 6 plaatjes
Yell is positief
Yell is origineel
Plaatjes zijn goed uitgewerkt
(te begrijpen)
Pagina
31
Plaatjes zijn leuk uitgewerkt (mooi)
Rebus is één geheel
Bonuspunt (bij zeer mooi.. of zeer origineel)
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Wat hebben we toch een prachtig jaar achter de rug met al die medailles op het langebaanschaatsen
in Sotsji. Hoeveel meter is er in totaal geschaatst door de schaatsers die een medaille hebben
gewonnen in de finales? (op hele meters afronden)

86.269 meter

52

Soms vraag je jezelf af waarom er onderzoek naar is gedaan. Zo is er dit jaar onderzoek gedaan naar
de slaapkamerirritaties van Nederlanders. Vul achter letters a, b, c en d de ontbrekende irritaties in.
Ze staan op volgorde van meest- naar minst irriterend.
1.

a) omrollen

2.

Partner naar de rand van het bed duwen.

3.

b) snurken

4.

Tandenknarsen

5.

c) schoppen

6.

Praten

7.

Kwijlen

8.

Spiersamentrekkingen

9.

Slaapwandelen

10. d) scheten

53

met deken / dekbed inpikken

of friemelen / bewegen in slaap

laten

Michael van Gerwen, bijgenaamd ‘Mighty Mike’, is een Nederlandse darter. Hij won op 1 januari 2014
als jongste speler ooit op het PCD World Darts Championship.
a) Welke legs verloor Michael in de laatste set?

1e en 3e
b) Waar werd de vijfde leg mee uit gegooid?

2x 16 + Tops (ook goed: dubbel 20, tops of 72)
Nisseroise Kwis 2014
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Naar welke vier personen, die in 2014 zijn overleden, zoeken wij aan de hand van onderstaande
woorden:
a) Overleven, Overleden, Boksen, Karate, Cobra, Tijger

Jimi Jamison
b) Haai, Hoog, Happy, Gilmore, Hulk

Richard Kiel
c) Emmy, Popeye, DJ Oscar, Kapitein Haak

Robin Williams
d) Wetenschap, Reiziger, TROS, 7 levens, Planeet, Woonboot

Wubbo Ockels

55

Het wereldkampioenschap voetbal 2014 voor landenteams vond plaats in Brazilië van 12 juni tot en
met 13 juli. Voor elk toernooi ontwerpt Adidas een nieuw type voetbal, zo ook voor het afgelopen WK.
Zet de cijfers van de ballen op chronologische volgorde van uitbrengen. Beginnend met het cijfer van
de nieuwste bal.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tango [fout geprint]
1970
Telstar
Telstar Durlast 1974
2014
Brazuca
Etrusco Unico 1990
1994
Questra
2002
Fevernova,
Tango Durlast 1978
2010
Jabulani
+Teamgeist,
2006
Azteca Mexico 1986
Espana
1982

4,9,10,7,6,5,11,12,8,3,2
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Tijdens seizoen 2 van de hitserie Divorce veranderde er iets aan de structurele
gewoonte die de mannen iedere dag met elkaar hebben. Wat veranderde er aan
deze gewoonte?
Om jullie een handje te helpen en zoekwerk te besparen hebben wij op onze
website aflevering 4 en 5 van de serie geplaatst
(www.nisseroisekwis.nl/kwisvraag2014.aspx).
De mannen drinken elke dag een biertje met elkaar en
zijn overgestapt van biermerk (Diever -> Bavaria)

57

Welke afbeelding hoort bij welk stukje tekst? Zet onder de afbeelding het cijfer van het nieuwsfeit dat
er bij hoort.
1) .… 9M-MRD was uitgerust met twee Rolls-Royce Trent-800-motoren en had een capaciteit van
282 passagiersstoelen.
2) De trainer heeft zijn conclusies getrokken na het teleurstellend verlopen WK
3) Volgens Oude Breuil kost het moeite om iemand te vinden die het voertuig opnieuw kan starten
4) Maar of de omzet onder de woede lijdt? 'Mensen zijn gewoontedieren
5) … groeit als kool in Groningen

a) 2

c) 4

Nisseroise Kwis 2014

b) 3

d) 5

e) 1
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Wij gingen dit jaar naar de stembus voor verkiezingen, maar ook overzees werd er gestemd. Wat
weten we van deze Nederlandse landdelen? Hierboven staat een versimpelde schematische
staatkundige indeling.
a) Vul de juiste staatskundige namen in bij de selectie van vlaggen. Vul bij nummer 1 en 3 de naam
in waarvan de vlag op de aangegeven plaats hoort te staan.
1.

Saba

4. Landen (soevereine staten) binnen
Koninkrijk der Nederlanden

2.

Bijzondere gemeentes

5. Koninkrijk der Nederlanden

3.

Sint Maarten

b) Wat is de verhouding van het blauwe kader tot het gele kader?
Blauwe kader zijn bijzondere gemeentes
Gele kader zijn gemeentes van Nederland

c) Wat is het verschil tussen 2 en 4?
Vak 2 zijn bijzondere gemeentes van Nederland, vak 4 zijn soevereine staten van het
Koninkrijk der Nederlanden. Verschil in wijze van bestuur.

d) Welk staatskundig vak kan nog buiten de zwarte lijn van 5 getekend worden?

De Europese Unie
e) Wat is de oude benaming voor vak 6?

Nederlandse Antillen
Nisseroise Kwis 2014
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Op dinsdag 20 mei verbrak 3FM DJ Giel Beelen het wereldrecord radiomaken. Hij presenteerde 198
uur achtereenvolgend alle radioprogramma`s op 3FM. Maar niemand kan natuurlijk 198 uur zonder
slaap, ook Giel niet. Hij mocht daarom af en toe zijn ogen dicht doen om heerlijk te gaan slapen.
Hoeveel uur heeft Giel daadwerkelijk radio gemaakt, de slaaptijd dus niet meegerekend, ervan
uitgaande dat hij al zijn 'toegestane slaapjes' benut heeft?

Uren:

60

181

Minuten: 35

Voor 1 januari 2014 hoefde er voor motorrijtuigen ouder dan 25 jaar geen wegenbelasting te worden
betaald. Sinds 1 januari 2014 is de wetswijziging van kracht waarin staat dat bepaalde motorrijtuigen
na 1 januari 2014 weer wegenbelasting moeten gaan betalen.
Geef van onderstaande motorrijtuigen aan in welke categorie zij vallen na 1 januari 2014:
1. Oldtimer-vrijstelling
2. Overgangsregeling
3. Geen overgangsregeling
a) 1

b) 3

c) 2

d) 2

e) 3
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In het begin van de film Up! is deze boom te zien. Deze boom is in meerdere Pixarfilms te zien.
Noem één van de films waarin deze boom te zien is.

A bugs life (of Toy Story 2)

62

Wij denken dat iedereen weleens op Google Maps of Google Earth van bovenaf gekeken heeft naar
ons mooie Nisseroise dorpje. Wanneer zijn de satellietbeelden gemaakt van Nistelrode, die je met
Google Maps ziet?
a) Was dit in het eerste of tweede semester?

1e semester
b) Wat was het jaartal?

2005

63

Deze vraag vind je niet in dit kwisboek, maar op onze voicemail. Bel naar het telefoonnummer
06 - 30 76 77 51 en luister de voicemail af. Vul het antwoord op de vraag hieronder in.

42
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Het logo van Google verandert bijna iedere dag. Het thema van de bewerking heeft vaak te maken
met een historische gebeurtenis van de betreffende dag, zoals een geboortedag van een historisch
figuur of een feestdag. Onderstaande logo’s staan in de verkeerde volgorde.
Nummer de logo’s op volgorde van verschijning, beginnend met de oudste.
Let er op dat niet alle logo’s uit hetzelfde jaar komen.

a) 3

b) 5

c) 8

d) 2

e) 4

f) 7

g) 1

h) 6
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Een bepaald nieuwsmedium is over 93 dagen jarig in Nederland.

65
a) Welk nieuwsmedium zoeken we?
Zochten we niet, maar moesten we

Teletekst

moreel wel goedkeuren:

b) Hoe oud is dit nieuwsmedium geworden?

Omroep Flevoland, 26 jaar

35

66

WhatsApp is een steeds populairder wordend communicatiemiddel, dat inmiddels bij iedereen
bekend is. Maar je kunt er ook nog andere leuken dingen mee doen, zoals vragen maken. Hieronder
staan wat emoticons afgebeeld die een filmtitel vormen. Welke titels zoeken wij?

a)

Silence of the lambs

b) Police

c) Night

Academy

at the Museum

d) Forrest

Gump
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Spelletjes zijn tegenwoordig ook verkrijgbaar voor op je mobiele telefoon. Geef de naam van de app
waarvan we het spelletje hebben omschreven. Indien er meerdere varianten zijn, geef dan de meest
bekende/gedownloade versie.
Het spel wordt gespeeld door 2 spelers. Speler 1 krijgt
een woord en moet dit uittekenen, speler 2 dient
vervolgens het woord te raden. Vervolgens tekent
speler 2 en raadt speler 1.
Het spel wordt alleen gespeeld. Het doel van het spel is
om minstens drie dezelfde stukken zoetwaar naast
elkaar te krijgen, waardoor deze weggespeeld worden
en de gelatine daaronder oplost. Vervolgens verschijnt
er nog meer nog meer zoetwaar om alle gelatine op te
lossen.
Het doel van het spel is om deze dieren weg te schieten
in een katapult. Hoe beter gemikt wordt, hoe meer en
hoe sneller bouwwerken worden omgeschoten en hoe
meer punten de speler krijgt.
Het traditionele spel Scrabble heeft nu ook een digitale
variant.

68

a)

Draw Something

b) Candy

c) Angry

Crush

Birds

d) Wordfeud

Elk bestand op een computer heeft een extensie; dit is het gedeelte dat achter de punt staat. In het
bestand “werkstuk.doc” is “.doc” de extentie en “werkstuk” de bestandsnaam. Met de extensie weet
de computer met welk programma het bestand moet worden geopend.
Hieronder staan extensies, met welke programma’s moeten zij geopenend worden?
Kies uit de volgende programma’s: Microsoft Office Word 2007, Adobe Acrobat Reader, Kladblok,
Adobe Photoshop, ESRI ArcMap en VLC Media Player. Je mag elk programma slechts eenmaal
gebruiken en kies voor het meest logische programma.
.docx

Microsoft Office Word 2007

.txt

a)

Kladblok

.psd

b)

Adobe Photoshop

.mp4

c)

VLC Media Player

.pdf

d)

Adobe Acrobat Reader

.mxd

e)

Nisseroise Kwis 2014
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Eén van de internet hypes zijn meme’s. Dit zijn grappig plaatjes of sketches die worden verspreid
over het internet. Deze plaatjes/icoonen hebben ook een naam.
Wat zijn de namen van de onderstaande meme’s?

70

a)

Pokerface

b)

OK (The Okay Guy)

c)

Feel like a Sir

d)

Me Gusta

Wat hebben Zwarte Piet, Tom & Jerry, het Lego vrachtwagentje van Shell en de plofkip met elkaar te
maken? Betrek in je antwoord een digitaal aspect.

Onder druk van social media zijn de producten / uitingen (door
de fabrikant) uit de handel genomen, aangepast of met
waarschuwing voortgezet.
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Na al het eten en drinken wordt het tijd je tanden te poetsen. Je hebt een tandenborstel meegekregen
met tandpasta. Van welk merk is de tandpasta die er op zit?
Kies uit:
A. Elmex
B. Prodent
C. Sensodyne
D. Zendium

Elmex

72

Stel, je zit morgen lekker aan een ontbijtje en je hebt de keuze uit de volgende drie dingen. Wat is
dan het slechts voor het milieu?
A. Een volkoren boterham met kaas
B. Een wit bolletje met hagelslag
C. Een croissantje met jam

A

73

Welke vier dranken werden dit jaar teruggeroepen omdat de bacterie ‘bacilllus subtilis’ erin zat?

Mars Refuel Milk 350 ml sports cap (of sport dop)
Snickers on the go 350 ml sports cap
Milky Way Chocolate Milk 350 ml sports cap
Bounty drink 350 ml sports cap

74

Steeds meer mensen vinden hun hobby in het koken en bakken van lekkernijen.
Om een specifieke lekkernij te maken, heb je een aantal materialen nodig. Bekijk onderstaande
materialenlijst. Als je één lekkernij maakt, welke van de 5 materialen houd je over?
Materialen: Kapsel, Springvorm, Ouwel, Muffin Pan, Draaiplateau, Leveller

Muffin pan
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Boter, Kaas & Eieren
Om onze Bavaria en Heineken bierblikken te koelen tijdens een warme zomerdag leggen we deze in
een emmer water. Helaas slaat het weer om en leggen we de blikken zonder deze te nuttigen terug in
de kelder. Na 4 weken pakken we de blikken uit de kast en zien we een opmerkelijk verschil tussen
de blikken Bavaria en Heineken.
a) Wat is dit opmerkelijke verschil?

Roestvorming. Het Bavaria blik heeft roestvorming, het Heineken
blik niet.

b) Waar komt dit door? (Leg uit in maximaal 15 woorden)

Bavaria blikken worden van staal gemaakt, Heineken blikken
van aluminium

76

Een broodje kaas of een bakje friet is tegenwoordig helemaal uit als snack. In plaats daarvan zijn
nieuwe combinaties ontstaan die nog niet overal even bekend zijn. Onder welke naam worden de
volgende combinaties verkocht?
• Frites
• Döner/Shoarma

• Frikadellen (naast elkaar)

• Kaas

• Curry

• Sla/salade
• Knoflooksaus
• Sambal/chilisaus

a) kapsalon
• Broodje

• Uitjes

b) frites

waterfiets / catamaran

• Döner

• Satésaus

• Sla

• Uitjes

• Knoflooksaus

• Chilisaus
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• Mayonaise

• Tortilla (van maïsmeel)

• Kaassoufflé

c) broodje

• Frites

spé / sla maar raak

d) Dürum

Döner / Dürum Rol
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Boter, Kaas & Eieren
Onderstaand staan drie handige toepassingen van één drank waar je meer mee kunt dan alleen
drinken.
Welk soort drank gebruiken we?
• Olievlekken van de van de straat verwijderen.
• Kauwgom uit je haar verwijderen.
• Kalk uit wc verwijderen.

Cola

78

3FM Serious Request is nog maar net voorbij. De DJ’s mogen niet eten, maar gelukkig wel shakes
drinken. Hoe is de naam van de shake waar de ingrediënten hieronder van staan vermeld?
Tip: De shakes komen niet uit dit jaar.
• 1/4 papaja

•

30 gram spruitjes

• 5 aardbeien

•

5 blaadjes witlof

• 1/2 ananas

•

½ stuk gele biet

• 1 appel

•

8 stuks zwarte olijven zonder pit uit pot en 90
gram olijftak

• 1/4 limoen

•

¼ stuk van een teentje knoflook

• Appelsap

•

1 stuks kokosnoot (Alleen de kokosmelk heb
je nodig)

• 10 gr. verse munt

a) Energie

51

b) Coco

Yellow / Code Geel
(Miserabele Moestuin shake)

• 42 gram kiwi sap

•

2 muntblaadjes

• 52 gram bloemkoolsap

•

1 mango

• 75 gram tomatensap

•

1/2 avocado

• 1 geschilde avocado

•

1 passievrucht (het vruchtvlees)

• 100 gram zeekraal

•

1/4 limoen

• 2 takjes dille

•

5 geweekte rozijnen

•

Ananassap

c) Dutch

on the beach
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d) Useless

man
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Zet de juiste ingrediënten bij de juiste cocktail.
Rum - spiced rum - cola - Bacardi - ananassap - cranberrysap - bruiswater - Blue curacao - cointreau
- rietsuiker/suikersiroop - peach likeur - limoen - sinaasappelsap - Vodka - Guinness - munt - gin ijsklontjes - ijsklontjes.

Let op: Alleen bij een volledig goed antwoord, worden punten toegekend!
a) Sex on the beach

Vodka, peach likeur, cranberrysap, sinaasappelsap

b) Mojito

Rum, munt, limoen, rietsuiker/suikerstroop, bruiswater, ijsklontjes

c) Black beard

Guinness, spiced rum, cola

d) Hawaiian iced tea

Blue curaçao, Bacardi, gin, cointreau, ananassap, ijsklontjes

80

Een gemiddelde Nisseroise maaltijd met vlees, aardappelen en groente heeft al een aardige reis
achter de rug voordat het op ons bord ligt. Hoe ver ongeveer?
A. Van hier tot Ankara en terug
B. Van hier tot Tokio en terug
C. Van hier tot Sydney en terug

C
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In ziekenhuizen zijn er centrale leidingen voor het toedienen van zuurstof.
In een ambulance of in een thuissituatie wordt gebruik gemaakt van zuurstofcilinders. Deze kunnen
bestaan uit 2, 10, 20 of 40 liter.
De zuurstof is in de cilinder samengeperst. In deze cilinder is overdruk aanwezig. Hoeveel die
overdruk is, kun je zien op de manometer die op de cilinder is bevestigd. De druk van een gas wordt
aangegeven in kPa (kilopascal), maar vroeger in mm kwik (mmHg). Voor hoge drukken wordt de
atmosfeer als maat gebruikt. Een atmosfeer is de druk van de ons omringende lucht onder normale
omstandigheden: 1 atm. = 98,7 kPa.
Een zuurstofcilinder mag gevuld worden tot 150 atmosfeer. In een kleine ruimte bevindt zich dan veel
gas. Het is de taak van de verpleegkundige om te zorgen dat er voldoende zuurstof voorraad is.
a) In een ambulance is een zuurstof cilinder van 2 liter aanwezig. De manometer geeft 100 atm. aan.
De patiënt krijgt 5 liter zuurstof per minuut. Het is 20 minuten rijden naar het ziekenhuis.
Heb je voldoende zuurstof mee tijdens dit vervoer?

Ja
b) Een patiënt op de longafdeling gebruikt 10 liter zuurstof per minuut. De patiënt wordt vervoerd naar
een ander ziekenhuis, je pakt een zuurstofcilinder van 40 liter en de manometer staat op 85
atmosfeer. Hoeveel uur kun je onderweg zijn met deze patiënt?

5 uur (maar nooit meer dan 5 2/3 uur)
c) Hoelang kan een slachtoffer in een ambulance van zuurstof worden voorzien, met een
zuurstofcilinder van 20 liter, als de druk 130 atm. is en er 10 liter per minuut wordt toegediend?

260 minuten (of 4 uur 20 minuten)
d) Je moet een patiënt 2 uur lang 5 liter zuurstof per minuut geven. Op hoeveel atmosfeer moet de
manometer van een cilinder met een inhoud van 10 liter ten minste staan om voldoende zuurstof te
hebben?

60
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Bij gesprekken over verslaving gaat het meestal over het overmatig gebruik van alcohol of drugs.
Een verslaafde heeft het middel nodig voor de effecten hiervan. Je kunt er dan ook
onthoudingsverschijnselen aan overhouden. Hieronder beschrijven we een aantal middelen, zet
onder iedere beschrijving om welk middel dit gaat.
a) Dit middel wordt gebruikt omdat het tot een roestoestand leidt, de zogeheten “Kick”. Kenmerkende
effecten zijn een verminderd bewustzijn, vernauwde pupillen en een oppervlakkige ademhaling,
waardoor zuurstofgebrek ontstaat bij een overdosis. Onthoudingsverschijnselen kunnen zijn: zweten,
versnelde polsslag, kippenvel, koorts, psychotische angst en onrust.

Heroïne (en/of Methadon)
b) Dit middel leidt tot een uitgelaten of overmoedige stemming, rusteloosheid, veel en snel praten,
wijde pupillen, versnelde pols en verhoogde bloeddruk. Onthoudingsverschijnselen: sombere
stemming en slaapproblemen.

Cocaïne (en/of amfetamines, speed)
c) Dit middel wordt apart genoemd omdat het nogal populair is. Het is een stimulerend middel
waardoor je ongevoelig wordt voor vermoeidheid. Dit kan in korte tijd leiden tot een sterke stijging van
de lichaamstemperatuur, vochtverlies en uitputting.

XTC (en/of Design drug MDMA, GHB, PMA)
d) Dit middel heeft in lage dosering een gunstig bloeddrukverlagend effect en werkt licht euforiserend.
Bij hoge doseringen zijn de effecten wisselend, afhankelijk van de individuele gevoeligheid.
Sommigen vallen zeer snel in slaap, anderen worden juist onrustig en opgewonden.

Alcohol (en/of Paddo’s)

83

Als je de pech hebt een zeer uitzonderlijk gezondheidsprobleem te krijgen, hoop dan dat je arts naar
de juiste televisieserie kijkt. Een Duitse man met ernstig hartfalen en een raadselachtige mix van
symptomen die artsen al maanden verbijsterde ondervond dit aan den lijve. Toen de patiënt
uiteindelijk werd doorverwezen naar een arts, loste deze de medische zaak op dankzij een aflevering
van een ziekenhuisserie. Welke arts speelt de hoofdrol in deze serie?
Geef ons de voor- en achternaam van deze (televisie-) arts. We zoeken niet de naam van de acteur.

Dr Gregory House
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Het menselijk lichaam is een complexe structuur van organen die samenwerken om onze gezondheid
te handhaven. Het interieur van het lichaam kan worden onderverdeeld in systemen.
Hieronder staat een deel van een systeem van het lichaam beschreven.
1

Dit orgaan scheidt dit enzym uit wanneer er een tensiedaling optreedt. Het enzym zorgt ervoor dat
2
3
het aanwezige stofje in het bloed, dat de lever produceert, wordt omgezet in een hormoon . Dit eiwit
4
dat in het bloed circuleert, wordt omgezet door de longen met een ander eiwit in een ander
5
hormoon . Door dit hormoon stijgt de tensie.
a) Naar welk systeem zijn we op zoek?

RAAS (Renine, Angiotensine, Aldosteron – Systeem)
b) Benoem de enzymen, eiwitten en hormonen waar een getal bij staat bij hun naam

1.

Renine

2.

Angiotensinogeen

3. Angiotensine

I

4. Angiotensine

Converting Enzym (A.C.E.)

5. Angiotensine

II
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Het is van belang om het ademhalingspatroon te observeren. Een verandering van het
ademhalingspatroon kan informatie geven over de plaats van een aandoening. Hieronder staan
verschillende abnormale ademhalingspatronen beschreven. Zoek de namen van de
ademhalingspatronen op en noteer deze erbij.
a) Deze ademhaling kenmerkt zich door een ritmische toe- en afname van diepte en frequentie van
de ademhaling, gevolgd door een apneu.

Cheyne – Stokes
b) Bij deze ademhaling is de ademhaling regelmatig, maar de frequentie en diepte van de
ademexcursies zijn continu en sterk verhoogd.

Hyperventilatie
c) Bij deze ademvorm wordt een verlengde inspiratie gezien. Aan het eind van de inademing wordt de
adem enkele seconden (twee tot drie) vastgehouden. Na de uitademing volgt een pauze.

Apneutische ademhaling
d) Deze ademhaling bestaat uit een aantal snelle, irregulaire ademhalingen gevolgd door
adempauzes van verschillende tijdsduur.

Clusterademhaling
e) Bij dit patroon is de ademhaling zowel qua diepte als frequentie volledig onregelmatig. De
adempauzes zijn onvoorspelbaar, maar kunnen soms langer dan een minuut duren.

Atactische ademhaling

86

Waarom doen we eigenlijk wat we doen? Eenmalige acties daargelaten, waarom houden we bepaald
gedrag vol? Waarom fietsen we, roken we, praten we, stellen we uit, werken we hard, of protesteren
we? Omdat we er iets aan hebben. We laten gedrag zien omdat het ons iets positiefs oplevert, of
omdat we er iets negatiefs mee vermijden. Hieronder staan 3 kenmerken van een gedrag, naar welk
gedrag zijn we op zoek?
•

Biologisch

•

Functie op groepsgedrag

•

Pijnstillend

Lachen
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Bij veel klachten kan een medicijn verlichting brengen. Maar soms ontstaat er dan een nieuwe klacht
als bijwerking van het medicijn. Wat hebben de volgende medicijnen gemeen met het oog op het
voorgaande?
Labetalol, paracetamol, oxazepam, diclofenac en tavigyl

Hoofdpijn

88

Elke cel in je lichaam bevat dezelfde kopie van je gehele genetische opmaak. Deze informatie is
opgeslagen in je genen in lange strengen DNA die opgerold zijn in een aantal pakketten, genaamd
chromosomen.
a) Hoeveel chromosomen heeft de mens normaal gesproken?

46
b) Een bepaalde ziekte is gebonden aan het X-chromosoom en komt daarom voornamelijk voor bij
mannen. Geschiedkundig werd de ziekte geassocieerd met blauw bloed. Welke ziekte bedoelen we
hier?

Hemofilie

89

Is het knakken van je gewrichten (zoals je vingers) slecht voor de gezondheid?

Nee

90

Kees gaat naar de tandarts om zijn twee verstandskiezen te laten trekken. Hij neemt hiervoor op
woensdag 17 september de bus, lijn 152 van 12:09 uur van de Noorderbaan Nistelrode naar station
Oss. Als hij op station Oss aan komt, moet hij 22 minuten lopen naar de tandarts. De tandarts zal de
kiezen één voor één trekken en blijkt hier 12 minuten mee bezig te zijn.
Hoeveel minuten heeft Kees bij de tandarts moeten wachten in de wachtkamer?

14 minuten
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Cijfertekeningen zijn er voor jong en oud. Verbind de cijfers met elkaar en je ziet een dier verschijnen.
Een groene aaneengesloten lijn wordt goedgekeurd. Dus let op: je bent verplicht een groene kleur
pen of potlood te gebruiken.

92

Ken je het spel "Wie is het?" nog? Dit is ooit bedacht door Milton Bradley (van de spelletjes van MB),
tegenwoordig uitgebracht door Hasbro. Wij speelden het originele gezichten raadspel en stelden een
aantal vragen. Op de volgend vragen kregen wij een bevestigend antwoord (‘ja’):
• Is het een man?
• Heeft hij een bril?
• Heeft jouw persoon blauwe ogen?
• Is hij kaal?
Daarmee konden wij raden welk karakter onze tegenstander had uitgekozen.

Jij ook? Geef ons de naam van het karakter.

Tom (of Karel = nieuwere editie)
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Disneyfilms zijn bij alle leeftijden mateloos populair. In veel van deze films spelen prinsessen een
belangrijke rol en daarom hebben poppenfabrikanten zoals Barbie zich door deze dames laten
inspireren. Op welke Disneyfilms zijn deze (barbie)poppen geïnspireerd? Noem de Nederlandse titel.

a) Frozen

d) Sneeuwwitje en de zeven dwergen

Nisseroise Kwis 2014

c) Prinses en de kikker

b) Rapunzel

e) Belle

en het beest
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Knopen en sieraden maken is typisch iets voor
kinderen. Tegenwoordig worden deze sieraden
gemaakt van allerlei verschillende materialen, zoals:
gekleurde stiekjes, kunststof touwen of
parachutetouw. Elk materiaal heeft zijn eigen
technieken en ontwerpen. Wat is de naam van het
ontwerp van deze armband? We zijn dus niet op
zoek naar de naam van het materiaal, maar de steek
die gebruikt is.

King cobra

95

Hieronder zie je een aantal datums staan. Zet de juiste datums achter de tekst.
• 13 september 1952
• 30 augustus 2004
• 24 januari 2011

96

Eerste aflevering van de tekenfilm BOBO ….

24 januari 2011

De eerste ontmoeting van Jip en Janneke….

13 september 1952

De eerste uitzending van Bumba (België, Vlaanderen)…

30 augustus 2004

Louie tekent voor zijn vriendin Yoko of zijn zusje diverse dieren en dingen. Uiteindelijk legt Louie uit
hoe hij de tekening maakt. Hieronder beschrijven we de tekening die Louie maakt.
Wat tekende Louie deze aflevering?
‘Je begint bij zijn hoofd met twee kleine oren. Daarna teken je zijn grote wangen. Je zet twee stipjes
voor zijn ogen en tekent een driehoekige neus en je geeft hem een grote glimlach. Je gaat verder met
het tekenen van zijn rug en staart. Daarna teken je zijn achterpoten, zijn buik en zijn voorpoten. Geef
de poten kleine lijntjes voor de klauwen. Als laatste kleur je hem in, welke kleur je maar wil, maar
vergeet niet zijn strepen.’

Een tijger
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Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland, waar meer dan
85.000 kinderen lid van zijn. Deze kinderen en stafleden dragen dassen om te laten zien bij welke
groep zij horen. Door welke groepen/personen worden deze dassen gedragen? Zet de juiste letter
voor de bijbehorende das (er blijft er één over):
A. Alle Welpen in Nederland die geen groepsdas hebben
B. Alle Bevers in Nederland die geen groepsdas hebben
C. Alle Scouts/Explorers/Roverscouts in Nederland die geen groepsdas hebben
D. Scouting Mira Ceti Nistelrode
E. Scouting Veghel
F. Scouting Uotha Uden
G. Scouting Ussen

C

F

A

G

B

D
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Hieronder zie je 10 honden uit kinderfilms/series staan. Zet bij ieder plaatje de naam van de hond.

a) Samson

b) Tobias

c) Lady

d) Odie

e) Rataplan

f) Frank

g) Idéfix

h) Scooby

i) Dribbel

j) Nabuko
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In de aflevering ‘Het recept voor puppy’ van de Smurfen wordt puppy betoverd door Gargamel. Met
welke spreuk wordt de betovering opgeheven?

Zout en peper, snot en goud, breng die neus van warm naar koud

100

Op onderstaande afbeeldingen zie je kenmerkende figuren uit kinderseries. Naar welke series zijn wij
op zoek?
a)

b)

d)

e)

c)

a) Beetlebogs

d) Pokemon

b) Danny

e) Phineas

c) Nils

Phantom

en Ferb

Holgerson
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Er zijn maar weinig inwoners van Nisseroi die zodanig herkenbaar zijn aan hun auto als Tonnie van
Es. Al sinds jaar en dag zijn Tonnie en zijn trouwe bolide aan elkaar verbonden. Waar Tonnie is, is
zijn vierwieler en andersom. We weten waarschijnlijk allemaal om welke auto het hier gaat, maar wat
is het kenteken van deze auto?

86 – VH – JB

102

Het openbaar vervoer; voor velen een uitkomst, maar voor velen ook een bron van irritatie.
Desondanks zijn we ook in Nistelrode blij met de busverbinding die ons dorp rijk is en hier wordt veel
gebruik van gemaakt, getuige de vele fietsen die dagelijks aan de Noorderbaan staan. Wij zouden
graag weten hoe intensief de lijnbus gebruikt wordt tijdens de Nisseroise Kwis, want wij kunnen ons
niet voorstellen dat er dan ook maar iemand met de bus reist ;-). Vanavond om 22.26 uur komt bus
157 vanuit Heesch aan op halte Noorderbaan.
a) Hoeveel personen, exclusief chauffeur, zitten er in de bus bij aankomst/passeren op halte
Noorderbaan (N.B. Als de bus om wat voor reden dan ook niet stopt, geldt het aantal personen bij
passeren van de halte)

5
b) Wat is het kenteken van die bus?

BT – DF - 94

103

In het Zeven Eeuwen park staat een mooie boom, aangeboden
door de ex-leden van CS De Wevers in 1990.
Wat voor soort boom is het?
Geef de Nederlandse benaming voor deze boom.

Gewone vleugelnoot
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In Nistelrode staat een muziekkiosk. Vroeger werden er in zo’n kiosk concerten gegeven. Rond deze
kiosk zit een reling. Hoeveel verticale cilindervormige spijlen telt deze reling?

100

105

De ruiter in de afbeelding hiernaast staat prominent op een
kunstwerk in het dorp.
Welk kunstwerk?

Zeven eeuwen Nistelrode

106

Op Weijen liggen voor de veiligheid van het fietspad in twee bochten varkensruggen.
Hoeveel varkensruggen liggen hier bij elkaar opgeteld?

56

107

Hiernaast staat een foto van een bank
gemaakt rondom een mooie boom in
Nistelrode; een prachtig plekje. Ga opzoek
naar deze boom.
Welke datum staat in de bank gegraveerd?
Geef de dag, maand en het jaartal.

19 – 02 - 1997
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Op welke kruising in Nistelrode staat deze wegwijzer?
Geef alle straatnamen die hier “kruisen”.

Slabroekseweg
Loo

109

We denken dat het iets te maken heeft met de uiteindelijke aanleg van de rondweg Nistelrode.
Eigenlijk doet dat er niet toe. Wij denken dat jullie voor het antwoord gewoon even naar buiten
moeten.
Wie was er in 1984 ‘steengoed’ volgens de tekst in de stoeprand bij het Raadhuisplein ter hoogte van
de kruising Laar / Parkstraat? Geef ons zijn titel en naam.

Drs. J. de Geus

110

We maakten een rondje door ons mooie Nisseroi en kwamen uit op een bijzondere plek die van groot
belang is geweest, zo’n 70 jaar geleden. Hieronder zie je een foto van hoe het er tegenwoordig
uitziet. Wat was de naam van deze plek 70 jaar geleden?

Airstrip B88 / Heesch B88
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