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Uitleg

a

**Lees onderstaande aandachtig door. Het bevat cruciale informatie. **

Beste Kwissers,
Voor jullie ligt de zesde editie van een traditie die ons dorp op 28 december massaal op de
been brengt.
De eerste editie van een nieuw, jong, fris, gemotiveerd en natuurlijk goed uitziend,
organiserend team.
Wij hebben onszelf uitgedaagd om jullie gemiddelde cijfer op te krikken! Hoe we dat gedaan
hebben, gaan jullie deze avond ontdekken.
Wij hebben voor jullie een gezellige, actieve, sportieve, breinbrekende, soms stressvolle,
maar zeker uitdagende kwis georganiseerd.
Ga lekker bij elkaar zitten, lees de onderstaande info goed door en begin dan vol overgave
aan deze zesde editie!
Uitleg geheime opdracht:
 Neem de voucher op pagina 3 mee.
 De opdracht wordt uitgevoerd in 3 groepen.
 Kom op de tijd die op je voucher staat; ben je te laat, dan heb je pech: je mag niet
meer meedoen.
 De opdracht duurt één uur.
 Stuur uit je team twee mensen met losse heupen die in stijl hun beste beentje voor
kunnen zetten.

Voordat jullie beginnen aan de kwis, vragen we jullie onderstaande vragen te beantwoorden:
Uit hoeveel personen bestaat jullie team? ………………………………………………
Hoeveel computers en/of tablets gebruiken jullie vanavond? ………………………...
Met hoeveel personen verwachten jullie naar de uitslagavond te komen? .…………

Wij hopen dat jullie net zoveel plezier beleven aan het kwissen, als wij aan het maken van de
kwis. We zien jullie graag op zaterdag 14 januari 2017, tijdens de uitslag-/feestavond.
Succes!

Organisatie van de Nisseroise Kwis,
Nick, Inge, Jo-Anne, John, Priscilla, Gwenn, Rens, Niels, Ellen, Maik en Judith.
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Uitleg

Lees onderstaande punten aandachtig door voordat je begint!
1. De antwoorden op de vragen dienen te worden ingevuld in de rode kaders van dit
vragenboek. Aan niet of slecht leesbare antwoorden worden geen punten toegekend.
2. De antwoorden mogen niet met rode pen of potlood worden ingevuld.
3. 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)
4. Er zijn 11 categorieën en 1 geheime opdracht:

Achter de vurdeur

Dees joar

Dr. Bernard

In de volksmond

Meedoen is belangrijker dan winnen (M.I.B.D.W.)

Onder de leden

Rondje kuieren

Santé

SM

Snipperdag

Watt Bell(t) Einstein
5. Voor de geheime opdracht stuurt ieder team 2 personen naar Zaal ‘t Tramstation.
6. De geheime opdracht start precies op de tijd die op de voucher staat.
7. Per categorie zijn 100 punten te verdienen.
8. Verdiende bonuspunten moeten tegelijk met het Kwisboek worden ingeleverd, in de
daarvoor bestemde insteekhoes.
9. Mocht je twijfelen over de juiste tijd: op www.nisseroisekwis.nl loopt een klok.
Deze klok is leidend.
10. De uitslag van de Nisseroise Kwis wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking,
op 14 januari 2017 in Partycentrum ‘t Maxend.
Met het meedoen aan de Nisseroise Kwis ga je akkoord met het reglement.
Je vindt het reglement op onze website, www.nisseroisekwis.nl.

?

Geheime opdracht

?

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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Achter de vurdeur
Voor onderstaande foto’s zijn we op zoek naar het bedrijf wat in het pand zat op het moment dat de
foto gemaakt werd én welk bedrijf er op dit moment gevestigd is.

a) Bar de hoefslag / Café Joke en Irene v/d
Hanenberg

b) Kruideniersbedrijf v.d. Heijden / Kroonwinkel
André v/d Heijden

Café d’n Haon

Niks / woonhuis / niks ingevuld

c) Lion Car (Van Leeuwen) / Lion Toys

d) Bowlingcentrum Nistelrode / Bowling –Frituur
van Loon

Gesloopt (geen) / niks / Laarhof

Rainbow Centre - Anytime
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Achter de vurdeur
Op de foto hiernaast staat een oude
bekende Nisseroise.

a) Wie is deze man die in Nistelrode geboren is en in 1953 is overleden?
Toon van Duren / Antonius van Duren / A. van Duren
b) Met wat uit Nistelrode hield deze man zich jarenlang bezig?
Historie van Nistelrode / geschiedschrijven (alleen huisschilder is fout)

3

Iedereen heeft een eigen manier van geloven, ook in Nistelrode hebben we verschillende
geloofsvormen. Dit jaar gaat er een Nisseroise voor de derde keer naar de wereldjongerendagen.
a) Wat 1s de naam van diegene die hier naartoe gaat?
Ellen van Rooij
b) Wat neemt ze mee naar deze wereldjongerendagen?
6 klompjes-sleutelhangers
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Achter de vurdeur
De volgende vragen gaan over
deze oude foto.

a) In welk schooljaar is deze foto gemaakt?
1985-1986
b) Wie is het meisje dat links in de tweede rij van onder staat in de gestreepte trui?
Sabine Beems
c) Hoe heet de leerkracht die op de vierde rij aan de rechterkant achter de kinderen staat?
Juffrouw Toos van Tilburg
d) Hoe heet het meisje dat rechts op het trapje staat naast de derde rij?
Noortje v/d Elzen

5

Tegenwoordig krijgen alle straten
een naam. Zelfs dit zandpad heeft
een naam.
De vraag is dan ook, hoe heet dit
zandpad?

Voskampweg
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Achter de vurdeur
In mei-juni kwamen wij deze
opmerkelijke paaltjes tegen.

a) Waar waren wij?
Baansteen
b) Waarom stonden deze paaltjes hier?
Deze paaltjes stonden er om inzicht te krijgen in de vorm van een theater dat geplaatst zal worden in
Natuurspeeltuin De Zwarte Molen.
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Achter de vurdeur
Droomtelefoon is een gezelschapsspel (vooral voor
meisjes), waarbij je moet nagaan welke jongen met
jou op date wil.

Onderstaand omschrijven we vier jongens die met
je op date willen.
Zoek uit hoe ze heten en waar ze zich bevinden.
(Gebaseerd op de versie van de afbeelding.)

a)
Lengte: 173 cm
Hobby’s: tekenen, beeldhouwen
Leukste uitje: een echte kunstveiling en daarna picknicken aan het water
Rob, het strand
b)
Gewicht: 72 kg
Lievelingsvak: Engels
Hobby’s: koken, eten
Maarten, de kermis
c)
Hobby’s: joggen, fitness
Lievelingsvak: gym
Leukste uitje: eerst een paar rondjes in het fitnesscentrum en dan naar de film.
Frank, de school
d)
Lengte: 167cm
Hobby’s: modeltreinen, knutselen
Lievelingsvak: technisch tekenen
Stefan, de basketbalwedstrijd
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Achter de vurdeur
Hiernaast staat een plaatje van een straat uit
Nistelrode. De eerste twee vragen gaan over dit
plaatje.

a) Wat is de naam van de gearceerde straat?
Kruipaal
b) Hoeveel woningen staan daar?
4
Hiernaast staat wederom een plaatje uit
Nistelrode. De komende twee vragen gaan
hierover.

c) Wat is de naam van de gearceerde straat?
Maalsteen
d) Hoeveel woningen staan daar?
0 – op het gearceerde gedeelte staan (nog) geen huizen
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Achter de vurdeur
Vroeger waren er in Nistelrode
al veel verschillende beroepen
en ambachten te vinden. Op het
Laar waren toen nog veel
andere winkeltjes te vinden.

a) Wat voor soort winkel had deze man?
Verfwinkel
b) Onder welke bijnaam stond de man, door zijn beroep, bekend in Nistelrode?
Toontje de Schilder

10

Een foto uit de oude doos.

a) Wat hebben deze dames te vieren?
De katholieke boerinnenbond uit Nistelrode vierde haar 25-jarig jubileum.
b) Waarom dragen ze allemaal witte schorten?
De jonge vrouwen/leden mochten die dag helpen
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Dees jaor
Wat hebben onderstaande uitspraken te maken met Dees Jaor?
-

lopen met grote passen

-

15 euro duurder

-

Paus Gregorius XIII

Het gaat over schrikkeldag, 29 februari / schrikkeljaar

12

Wie is deze man en waarom kwam hij in
het nieuws dit jaar?

Een Britse arts, Mark Bonar
Hij was in het nieuws omdat hij heeft verklaard dat hij enkele jaren EPO en andere stimulanten aan
bekende topsporters heeft voorgeschreven. Dit heeft hij onthuld aan The Sunday Times

13

GTST speelt zich af in Meerdijk. Hier is het een komen en gaan van inwoners en regelmatig keren
oud inwoners terug. Bij deze vraag zoeken we naar voor- en achternamen (zoals ze in Meerdijk
genoemd worden).
a) Welke (oud)inwoners zijn er op dit moment in Meerdijk die al eens weg zijn geweest?
Vraag is geneutraliseerd: alle antwoorden zijn goedgekeurd.
b) Welke (oud)inwoners zijn er in 2015/2016 even terug geweest en weer vertrokken?
Vraag is geneutraliseerd: alle antwoorden zijn goedgekeurd.
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Dees jaor
Bij welke gelegenheden in Nistelrode, afgelopen jaar, zijn de onderstaande foto’s gemaakt?

a) Boerenbruiloft

b) Nieuwjaarsvuur

c) Voorleesontbijt bibliotheek

d) Carnavalsmis

e) Open dag de Nistel

f) Kampioensreceptie en vrijwilligersfeest dv de
dancing kids
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Dees jaor

g) Pinksterfeesten

h) Masterclass Stanley Bergeson Theaterschool
T’eXtpierement CC Nesterlé

i) Koningsspelen

j) Dorsdag 2016

40.000 man gehurkt, zo kwam The Flying Dutch het noodweer door
EINDHOVEN - Afrojack, Armin van Buuren, Firebeatz, Hardwell en andere topdiskjockeys
waren zaterdag te zien op de tweede editie van The Flying Dutch in Eersel. Het festival
werd korte tijd stilgelegd vanwege onweer, maar werd vrij snel weer hervat.
De bezoekers kregen zaterdagmiddag even te maken met flink onweer. De organisatie vroeg
bezoekers gehurkt te gaan zitten. Een optreden van dj Martin Garrix werd voortijdig afgelast.
Niet veel later liet de zon zich weer zien en kon de programmering gewoon verder gaan.
Maak een groepsfoto met minimaal 6 personen gehurkt in een poncho zoals te zien is op foto’s
van The Flying Dutch in Eersel. En stuur deze naar antwoord@nisseroisekwis.nl

Minimaal 6 personen & poncho’s
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Dees jaor
Welk dier had dit jaar te maken met het sluiten van de beurs?

Een aap

17

Wie heeft een uitspraak gedaan over gezette dames en daarmee veel kritiek in de social media over
zich heen gehad en op welke datum was dit?
Giel Beelen, 3 juni 2016

18

Op de braderie tijdens de pinksterfeesten van 2016 trad er een 5-koppige band op, waar ook leden
uit Nistelrode in zitten.
a) Wat was de naam van deze band?
King Herrie en de Sjeekers
b) Noem de bandleden en het instrument dat zij bespelen.

King Herrie:
De Sjeekers:

19

Harold Ulijn – Zang
Jeroen Raaijmakers – Gitaar
Edwin Raaijmakers – Gitaar
Peter van der Sanden – Basgitaar
Mark van Geffen – Drums

Sinds dat de Pokémon go app is gelanceerd zien we in Nistelrode massaal mensen lopen en fietsen
met hun mobiel in hun hand. Allemaal op zoek naar die ene Pokémon die ze nog niet hebben.
Maak een tekening met daarop Togepi, Pikachu en Snorlax. Kleur deze met kleurpotloden in. Het is
de bedoeling dat je de Pokémons zelf tekent en inkleurt naar de originele kleuren. (Dus geen
kleurplaten van internet afhaalt.)
Maak met een perforator gaatjes in de tekening en stop de tekening voorin het boek. Vergeet je
teamnummer er niet op te zetten.
Zelf getekend – 3 punten
Ingekleurd naar originele kleuren – 3 punten
Teamnummer – 1 punt
Voorin het boek – 1 punt
Mooi – 1 punt
Creatief – 1 punt
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Dees jaor
De man op de foto’s is met een bepaalde reden op de locaties geweest waar hij op de foto staat.

Foto 1

Foto 3

Foto 2

Foto 4

a) Wie is deze man en waarom bezocht hij deze locaties?
Radio DJ Frank van de Lende gaat in één week tijd zoveel mogelijk concerten bezoeken om het
Guiness World Record ‘meeste concerten in één week bijwonen’ te verbreken.

b) Benoem per foto wat er te doen was en op welke locatie.
Foto 1: Appeltaartshow – Serphatihuis
Foto 2: Lunchconcert / Orgelpauzeconcert – Laurenskerk
Foto 3: Red de Fagot – Concertgebouw

Foto 4: Lunchpauzeconcert - Tivoli Vredenburg
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Dr. Bernhard
De werking van onze ogen is een klein wonder. Ze zitten vol met speciale, lichtgevoelige cellen die
we fotoreceptoren noemen. Deze receptoren bestaan uit twee typen cellen, namelijk de staafjes en
de kegeltjes.
’s Nachts gebruiken we de staafjes, waarmee we geen kleur waar kunnen nemen, en overdag
gebruiken we de kegeltjes, waarmee we wèl kleur waar kunnen nemen. In ons oog zitten drie soorten
kegeltjes, die ieder gevoelig zijn voor licht van een bepaalde golflengte. Afhankelijk van de golflengte
van het licht nemen we dus een andere kleur waar.
Met de kegeltjes kunnen we dus drie verschillende kleuren waarnemen. (Zwart is geen kleur.)
a) Welke drie kleuren zijn dat?
Rood / dieprood, (geel)groen en blauw (violet)
b) Als het begint te schemeren, valt een van de drie kegeltjes het eerste uit en nemen de staafjes het
over. Hierdoor kun je een bepaalde kleur in de schemering minder goed waarnemen.
Welke kleur kun je in de schemering het eerst niet meer goed waarnemen?

Rood

22

Het hartritme kan in beeld worden gebracht via een hartfilmpje (ECG). Een ECG is een grafische
weergave van de elektrische activiteit in de hartspier. De letters ECG staan voor ElektroCardioGram.
Aan de hand van een hartfilmpje kan het hartritme worden bepaald, hieronder staan enkele
hartritmes.
Hoe heten onderstaande ritmes?

Ritme a)
Sinusritme / normaal ritme

Ritme c)
Asystoly / flatline

Nisseroise Kwis 2016

Ritme b)
Ventrikel fibrilleren / boezem fladderen

Ritme d)
Ventrikel tachycardia / ventrikel flutter
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Dr. Bernhard
De meeste mensen die kunnen reanimeren zullen dit nooit in de praktijk hoeven brengen. Daarmee is
niet gezegd dat het geen zin heeft te leren hoe je moet reanimeren.
Er is geen tijd voor paniek, want er staat een leven op het spel. Het is daarom noodzakelijk dat
iemand onmiddellijk en trefzeker tot handelen overgaat. De ervaring leert dat paniek voornamelijk
voorkomt bij mensen die niet precies weten wat ze in deze situatie moeten doen. Wij stellen enkele
vragen over het reanimatie protocol.
a) Wat staat er op nummer één in het reanimatie protocol?
Eigen veiligheid eerst

b) De letters ABCD worden weleens gebruikt tijdens een reanimatie, waar staan deze letters voor?
Airway (luchtweg)
Breathing (ademhaling)
Circulation (circulatie)
Disability (bewustzijn, houding van de patiënt om zenuwletsels te voorkomen)

24

57% is vrouw.
56% is ouder dan 55 jaar.
68% heeft het zelf meegemaakt.
72% geeft ‘in het ziekenhuis’ aan.
a) Waarover gaan bovenstaande feiten en cijfers?
Medische missers
b) Hoeveel meldingen zijn gebruikt in dit onderzoek?
1896
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Dr. Bernhard
In de zorg worden veel berekeningen gemaakt, zoals met medicijnen en infuusvloeistoffen.
Maak onderstaande berekeningen.
a) Er wordt 150 ml oplossing per infuus voorgeschreven, het moet in drie uur inlopen
(20 druppels = 1 ml).
Wat is de druppelsnelheid per minuut?
16,7 druppels per minuut (16 t/m 17 druppels per minuut is goedgerekend)
b) Een kind van 9 kilogram moet 10 microgram van zijn medicijnen per kg per uur toegediend krijgen.
Op de afdeling is een oplossing van 0,03mg/ml aanwezig.
Hoeveel ml moet er per uur worden toegediend?

3ml
c) Op een ziekenhuisafdeling heb je een zoutoplossing 2 liter van 40%. Een patiënt moet in een
zoutbad met zijn vinger. Hiervoor heb je 1 liter zoutoplossing van 30% nodig.
Hoeveel zoutoplossing van 40% heb je nodig en hoeveel water voeg je toe?
Zoutoplossing 750 ml, water 250 ml (0,75 l / 0,25 l)
d) Op een ziekenhuisafdeling is voor desinfectie 5 liter lyortol-oplossing van 20% voorradig. Voor het
reinigen van instrumenten heb je 10 liter van 5% oplossing lyortol nodig.
Hoeveel oplosmiddel heb je nodig en hoeveel water voeg je toe?
Oplosmiddel 2,5 liter, water 7,5 liter

26

In Nederland zijn er ruim 1 miljoen mensen met suikerziekte. Hiervan zijn er 200.000 mensen die niet
weten dat ze dit hebben. Wanneer de diagnose gesteld wordt bij de huisarts, wordt er vaak snel
gestart met medicatie.
a) Hoe ziet het opbouwschema van medicijnen eruit bij suikerziekte?
1. Start met metformine.
2. Voeg een SU-derivaat toe aan de metformine.
3. Voeg NPH-insuline eenmaal daags toe aan orale bloedglucose verlagende middelen.
b) Welk soort medicijn heeft de voorkeur om voorgeschreven te worden bij stap 2?

Gliclazide / SU-derivaat
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Dr. Bernhard
Mevrouw Van der Heijden is 82 jaar oud en woont sinds 14 augustus 2015 op een appartement op
Laarstede. Mevrouw is sinds september 2013 weduwe, haar man Tien heeft altijd gewerkt bij een
aannemersbedrijf in Nistelrode. Ze hebben elkaar leren kennen in Nistelrode op de kermis. Samen
hebben zij vier kinderen, drie meiden en een jongen. Alle vier haar kinderen zijn gelukkig getrouwd.
Twee dochters wonen nog in Nistelrode, een dochter is verhuisd naar Heesch en de zoon woont in
Den Dungen. Mevrouw krijgt regelmatig bezoek van haar kinderen en kleinkinderen. Mevrouw is
sinds 2003 bekend met benauwdheidsklachten. Mevrouw kreeg hiervoor eerst Salmeterol om de
luchtwegen te verwijden. Helaas bleken deze ‘puffers’ na verloop van tijd niet voldoende meer te
werken door de algehele achteruitgang van mevrouw.
Mevrouw begon met zuurstof bij benauwdheid. Eerst was dit alleen bij nood, maar mevrouw zit nu
continu aan de zuurstof. In huis gebruikt zij meestal de concentrator, deze staat dan op 2,5 liter
zuurstof per minuut. Als ze beneden in het restaurant gaat eten, wordt ze door de zuster aangesloten
op een zuurstoffles van 2 liter. De zuurstoffles staat dan op 2 liter zuurstof per minuut. Als mevrouw
buitenshuis gaat, gebruikt zij een zuurstoffles van 10 liter. De zuurstoffles staat ook dan op 2 liter
zuurstof per minuut.
Vandaag is een bijzondere dag, haar zoon heeft vandaag Abraham gezien. Dit wordt gevierd met een
groot feest. Mevrouw wordt door haar oudste dochter opgehaald. Het feest begint om 14.00 uur en
mevrouw wordt na het buffet om 19.00 uur weer thuisgebracht.
Mevrouw krijgt een zuurstoffles mee waarbij de druk in de fles 120 bar is.
a) Hoeveel liter zuurstof zit er in de fles die mevrouw Van der Heijden meeneemt naar haar zoon?
(Schrijf de berekening erbij.)
120x10 = 1200 liter zuurstof

b) Hoeveel liter heeft mevrouw Van der Heijden nodig voor deze middag?
(Schrijf de berekening erbij.)
Van 14.00u tot 19.00u is 5 uur. 120 liter per uur. 5x120= 600 liter

28

Hoe lang klopte het hart van Muhammed Ali nog door toen hij overleed?

30 min
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Dr. Bernhard
Als het temperatuurverloop van het lichaam, in perspectief van meerdere dagen, in een grafiek wordt
uitgezet, dan kan soms een bepaald patroon zichtbaar worden, deze patronen hebben een naam.
Welke patronen van koorts worden hieronder beschreven?
a) De temperatuur is voortdurend hoger dan de normaalwaarde. Dit komt voor bij wondinfecties,
bacteriële en virale infecties, bloedtransfusie en postoperatief.
Continue koorts
b) De temperatuur stijgt ’s nachts en daalt dagelijks weer naar de normaalwaarde. Dit patroon komt
voor bij bacteriële infecties, tuberculose en maligniteiten.
Intermitterende koorts
c) Er zijn afwisselend korte periode van koorts en perioden met een normale waarden. Dit patroon
komt voor bij malaria en urineweginfecties, waarbij periodiek sprake is van ureterobstructie.
Aanvalsgewijze koorts
d) Er zijn koortsperiode van 3 tot 10 dagen, afgewisseld met even lange koortsvrije intervallen. Dit
wordt bijvoorbeeld gezien bij ziekte van Hodgkin.
Relapsing koorts / Pelebstein

30

Wanneer je in het ziekenhuis komt, wordt er altijd veel van je gevraagd en moet je vaak toestemming
geven, zodat er behandelingen plaats kunnen vinden.
Vanaf welke leeftijd mag je in het ziekenhuis je eigen behandeling bepalen?
16 jaar
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In de volksmond
Dit jaar tijdens het EK-voetbal ging er een filmpje viraal van een supporter die een liedje had gemaakt
over een speler. Maak dit filmpje zo goed mogelijk na, en whatsapp deze naar 06-25594554. Zet er je
teamnaam en -nummer bij.

Beoordeling:
Ingeleverd filmpje 2 punten
Eerste gedeelte: 2 punten
Tweede gedeelte: 2 punten
Originaliteit: 4 punten

32

Schrijven kan op vele manieren, er is zelfs een manier om de uitspraak te verwerken in het
geschreven woord.
a) Schrijf van onderstaande woorden de Nederlandse vertaling op
1.

sxrɩft

2.

ɔmɣevɩŋə

3.

mɛtwe

2. omgevingen

4.

spɛlə

3. met twee

1. schrift

4. spellen
b) Hoe heet deze manier van schrijven en wat houdt deze manier van schrijven in?
Fonetisch Schrijven / fonetisch schrift / fonetisch spellen, een schrift dat de uitspraak nauwkeurig
probeert weer te geven.

33

Kijk voor deze vraag op onze site.
a) Welke vraag wordt hier gesteld?
Wie van de Nisseroise kwismasters heeft in augustus een baby gekregen?
b) Wat is het antwoord hierop?
Inge van der Steen (- Arts)
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In de volksmond
Kennen jullie het spelletje galgje nog? We zijn op zoek naar 5 woorden. Ze hebben allemaal iets met
taal te maken. Hieronder zie je de letters in een willekeurige volgorde die nog nodig zijn om de
onderstaande woorden af te maken:
g, f, b, l, l, u, u, i, a, a, a, a, i, i, e, e, e, e, e, e, e, s, n, n, n, h, r, c, t, t, r, r, w

35

a) . . . . . . e . e .

a) Fluisteren

b) s . . . . . . . . n

b) Schreeuwen

c) m . m . .

c) Mimen

d) . . b . r . . . . . .

d) Gebarentaal

e)

e) Braille

....ll.

Naar welke Brabantse buurtschap- of plaatsnamen zijn we hieronder op zoek?
Het aantal letters van het antwoord staat achter de zin.
a) Ik houd niet van winkelen. Gelukkig kwam ons
mam thuis met een …………. (7)

a) Boxmeer

b) De buurvrouw haalt snel het ……., zodat de
lakens nog de wasmachine in kunnen.(5)

b) Bedaf

c) De soldaat riep: “…………. Snel, voordat de
vijand hem in het vizier krijgt!”(7)

c) Berghem

d) Dat ik voor de …………… en uiteindelijk kies
voor een route langs de Maas is gebaseerd op
persoonlijke voorkeur.(8)

d) Waalwijk

e) Met een gemotoriseerd vliegtuig, inclusief
drijvers, ben ik uiteindelijk blij dat ik op
…………(7)

f) Zijtaart

e) Zeeland

g) Overloon

f) Op haar verjaardag trakteerde ……(8)
g) Weet jij wat jouw buurman verdient? Nee, hij
praat nooit ……..(8)

h) Beesd (geneutraliseerd omdat Beesd niet in
Brabant ligt – altijd goed)

h) Is die hond van jou? Nee, ik weet niet van wie
dat …… is.(5)
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In de volksmond
Voor heel veel mensen is praten en begrijpen vanzelfsprekend, maar dit geldt niet voor iedereen.
Bijvoorbeeld voor mensen met een beperking, zij kunnen soms geholpen worden door gebaren.
Daarmee kunnen ze zelf leren communiceren wanneer praten niet lukt, maar ook kunnen ze
daardoor de ander beter begrijpen.
Hieronder staan 4 gebaren afgebeeld. Schrijf de betekenis ervan op.

Plaatje a)
Vragen

Plaatje b)
Moeilijk

Plaatje c)

Denken

Nisseroise Kwis 2016
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In de volksmond
In het Brabants kunnen we alles veel korter zeggen dan in het gewoon Nederlands. Vertaal de
volgende zinnen naar het Brabants en probeer ze zo kort mogelijk op te schrijven.
a) Dit vind ik toch vrij jammer.
Des sunt / Tis sunt / Das sunt
b) Sorry, ik had je niet goed verstaan, wat zei je?
Wè? / Wa?
c) Het leven van een Brabander is niet altijd even gemakkelijk.
Tis wa
d) Hier komt u op geen enkele manier achter.
Witte tonnie / Raide noit (max. 11 letters)

38

In de Nederlandse grammatica worden er regelmatig taalfouten gemaakt. Hieronder staat een aantal
voorbeelden van zulke taalfouten. Beschrijf de term van de taalfout die hieronder gemaakt is.
a) Door de hagel kon je de andere kant van de
weg haast bijna niet meer zien.

a) Tautologie

b) De directeur wil voorkomen dat er geen
nieuwe leerlingen worden aangenomen.

b) Dubbele ontkenning

c) Iemand op afstand houden.

c) Barbarisme (gallicisme)

d) Mijn tablet is kapot en zal ik moeten
vervangen.

d) Foutieve samentrekking / Tante betje

e) De grijze mist trok aan het einde van de dag
pas weg.
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In de volksmond
Welke Brabantse plaatsnamen zoeken we? Het aantal letters van het antwoord staat tussenhaakjes
achter de omschrijving.
a) Grote hopen bouwmateriaal (11)

a) Steenbergen

b) Wordt hier een paard fijngemaakt? (8)

b) Rosmalen

c) Echt waar een naaldboom (7)

c) Heusden

d) Harige buurt (9)

d) Baardwijk

e) Op die grond is tenminste iets te verdienen
(10)

e) Loon op Zand
f) Breugel

f)

Het dorp van Pieter, de schilder (7)
g) Engelen

g) Hemelse wezens (7)
h) Reusel
h) Grote man voor een maat (6)
i) Eerde
i)

Roem voor een lidwoord (5)

j)

Natte grond ledenmaten (10)

j) Moergestel
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In de volksmond
Welke liedjes zoeken wij?
Titel + Artiest

a) De stipkes / Deurzakkers – Unne spijker in
munne kop

b) Ed en Willem Bever – Hup daar is Willem (met
de waterpomptang)

c) The Kelly family – Fell in love with an alien

d) Boney M – Rivers of babylon

e) Maroon 5 – Sugar /Jackson five – Sugardaddy
(let op de 5 suikerklontjes)
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M.I.B.D.W.
Ieder jaar is het weer een terugkomend verschijnsel binnen Prinses Irene, de jeugdtoto. Veel
Nisseroise mensen doen hier aan mee. In een bepaald jaar was de opbrengst van de jeugdtoto in de
eerste 4 weken €2110,75. In welk jaar was dit?
2011

42

a) Een man gaat naar de markt om zijn paprika’s te verkopen.
Aan het einde van de markt heeft de man nog 7 paprika’s over, tot een man bij hem komt en zegt: “Ik
wil de helft van je paprika’s en nog een halve paprika extra.”
Een voorbijganger vond dit wel grappig en bestelde hetzelfde bij de man om het hem moeilijk te
maken.
Toch slaagt de man erin om beide klanten te bedienen zonder ook maar 1 paprika te breken en er
zelfs nog 1 over te houden.
Hoe heeft hij het gedaan?
De eerste klant krijgt de helft van 7 paprika’s, dat is 3,5 + nog een halve paprika extra, dat is 3,5 + 0,5
= 4 paprika’s.
De tweede klant wil echter ook de helft en dus neemt de boer de 3 paprika’s die nog overblijven na
klant 1.
Dus hij krijgt de helft van 3, dat is 1,5 en nog een halve paprika extra is 1,5 + 0,5 = 2 paprika’s.
Hij houdt dus nog 1 paprika over van zijn 7 paprika’s, 7 - 4 - 2 = 1.

b) De eigenaar van een melkgeitenbedrijf ligt op sterven en wil zijn erfenis verdelen over zijn drie
kinderen. Zijn erfenis bestaat uit 17 geiten. Het eerste kind krijgt de helft van de geiten. Het tweede
kind krijgt een derde van de geiten. Tot slot krijgt de jongste een negende van de geiten.
De eigenaar en zijn kinderen proberen het bezit eerlijk te verdelen, maar ze kunnen niet tot een
besluit komen, omdat 17 niet deelbaar is door 2, 3 of 9. Het gevolg is een heftige discussie onder de
kinderen, omdat niemand een eerlijke verdeling kan bedenken. Op dat moment komt een geitenboer
voorbij gelopen met één geit. De geitenboer zegt: “Kinderen, maak geen ruzie als jullie vader
stervende is. Ik zal jullie helpen de 17 geiten te verdelen.”
Hoe verdeelt de geitenboer de erfenis van 17 geiten over de drie kinderen naar de wens van de
vader?
De geitenboer voegt zijn eigen geit aan de erfenis. Hierdoor zijn er 18 geiten te verdelen:
de oudste krijgt er 18/2 = 9
De middelste krijgt er 18/3 = 6 de jongste krijgt er 18/9 = 2
9+6+2= 17 geit.
De 18e geit is weer van de geitenboer.
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M.I.B.D.W.
Onderstaande afbeeldingen zijn geknipt uit een tijdschrift dat met deze categorie te maken heeft.
Helaas zijn de namen van de afbeeldingen weggevallen.
Benoem per afbeelding wat er met de tekening wordt bedoeld.
a) Door een S van hand veranderen / Halve grote volte
links / Halve grote volte rechts

b) (Grote) volte

c) Grote S / Halve grote volte links/rechts of halve grote
volte rechts/links

d) Gebroken lijn
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M.I.B.D.W.
In Nistelrode zijn talloze verenigingen actief, sommige minder bekend dan andere.
Naar welke zijn wij op zoek? Noem de naam van de vereniging.
a) Wij zijn een vereniging die in februari 2010 is gestart.
Tijdens de avonden dat we bijeenkomen zijn we casual gekleed.
Smartlappenkoor Saberdiosieja
b) Wij zijn een vereniging die als vriendenclub is begonnen in 1969 en als club is opgericht in 1974.
Sinds 1985 zijn we gevestigd op de huidige locatie
MVC The Wings
c) De wereldwijde organisatie van onze vereniging bestaat uit miljoenen leden. Bij onze vereniging
zijn broederschap en avontuur belangrijk.
Scouting Mira Ceti
d) Toen onze vereniging werd opgericht bedroeg de contributie 0,25 gulden per maand.
Fanfare St. Lambertus

45

Er zitten 3 voetballers en 2 korfballers van Prinses Irene op een bankje aan de kant van De Meuwel.
Al deze sporters willen graag aan de andere kant van De Meuwel op een bank zitten, want daar is
het uitzicht vele malen mooier. Alleen is het zo dat de voetballers nooit ondervertegenwoordigd
mogen zijn op elk van de 2 banken, dit heeft te maken met nare ervaringen uit het verleden.
De enige manier om aan de overkant te komen is een klein bootje dat aan de oeverkant ligt waar ze
zich nu bevinden. In dit bootje moet minimaal 1 persoon zitten om hem aan te sturen, naast de
stuurman is er plek voor maximaal 1 ander persoon.
Op welke manier is het mogelijk dat alle 5 de sporters naar de overkant van De Meuwel komen?
- 1 voetballer + 1 korfballer naar overkant
- 1 korfballer terug
- 2 korfballers heen
- 1 korfballer terug
- 2 voetballers heen
- 1 korfballer terug
- 2 korfballers heen
Of

1 voetballer + 1 korfballer naar de overkant
1 kofballer terug
1 voetballer en 1 korfballer heen

Nisseroise Kwis 2016

Pagina 30

?

M.I.B.D.W.
1 korfballer terug
2 korfballers heen
1 korfballer terug
1 voetballer en 1 korfballer heen

46

Pokemon Go, de hype van de zomer van 2016.
Natuurlijk kunnen een paar vragen hierover niet ontbreken.
a) Wie was de eerste Nederlander die alle Pokemon heeft gevangen, op welke datum?
Giovanni (van Scherpenzeel), 28 juli 2016
b) Waar bevinden de pokestops zich in ons mooie dorp binnen de bebouwde kom?
Benoem alle objecten.
MINIMAAL 20 PLAATSEN GOED IS VOLLEDIG AANTAL PUNTEN
In Galop! – Wit Paard
Oude kar
Lambertus Kerk – Rooms Katholieke kerk
XVII-IX-MCMLXXXVI
Gedenkteken De Stoomtram
Ad de Laat - Bronzen beeld op Tramplein in Nistelr…
Waterpomp
TC Telro
Statue at Garden
Brabantse Boer
Ons Durske
Ons Durske – Frans vd Burgt – 1967
Dankbare Herinnering aan Onze Pastoor – Herden kings monument.
11-11-11
Zeven Eeuwen Nistelrode
Garden Rock
Art of Stone
Weird Garden
Veerman
Jan van Tilburg – De Kleerma…
Boken Wing – Gone but not forgotten
Een Teken Van Troost – Jet van Zijl – 2002
Big White Cross
St Catharina Gilde – Entrance Gilde area.

Nisseroise Kwis 2016

Pagina 31

?
47

M.I.B.D.W.
Uit welke spellen komen de volgende levels en welk level is het (nummer)?

a) Candy Crush, level 12

b) AlphaBetty, level 9

c) Angry Birds, level 69

d) Farm Heroes Saga, level 11
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M.I.B.D.W.
Het Nederlands elftal heeft al vele samenstellingen gekend. Hieronder een aantal foto’s van
verschillende samenstellingen van het Nederlands elftal. Voorafgaand aan welke wedstrijd is de foto
gemaakt en in welk jaar?

a) Ierland – Nederland
1995

b) Nederland – West Duitsland
1966

c) Nederland – Duitsland
1925

d) Nederland – Oostenrijk
1992
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M.I.B.D.W.
Jan en Henk spelen al jaren iedere zondag een fanatiek potje golf.
Ook afgelopen zondag hebben ze weer een Stablefordwedstrijd gelopen over 9 holes.
De scorekaarten van beide heren zijn hieronder te zien. Vul voor beide heren de Stableford punten in
op de scorekaarten (vergeet niet het totaal in te vullen) en geef hierna aan wie er gewonnen heeft.
Henk heeft handicap 26,9 en krijgt 14 handicapslagen mee over 9 holes.
Jan heeft handicap 26,0 en krijgt 13 handicapslagen mee over 9 holes.

De winnaar is: Henk

50

In het jaar 2016 heeft een sporter van 18 jaar een wedstrijd gewonnen door zich niet aan de regels te
houden, maar kon daardoor niet gediskwalificeerd worden.
a) Wat is de naam van deze sporter en welke wedstrijd heeft hij gewonnen?
Dominik Bauer, Tour de Neuss (in Duitsland)
b) Welke regels had hij geschonden en waarom is hij niet gediskwalificeerd?
Hij had zich niet gehouden aan de regels die in het draaiboek staan, maar in sportieve zin was het
geen reden om hem te diskwalificeren. Bij een wielercriterium ligt de winnaar op papier vooraf al vast.
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Onder de leden
Afgelopen jaar zijn er verschillende danswedstrijden geweest hier in de buurt.
Op 27 en 28 februari 2016 is er een wedstrijd geweest die is georganiseerd door de Dancing Kids uit
Nistelrode.
Zelf mochten zij hier ook aan mee doen.
a) Hoe vaak stonden de Dancing Kids (solo, duo en als groep) op de uitslag lijst van 28 februari?
18 keer
b) Tijdens deze wedstrijd werd er een cheque uitgereikt tijdens een dans. Wat stond er allemaal op
deze cheque?
Cheque, miljoenenjacht, €2.500.000,- en dancing kids miljoenenjacht

ste

c) Hoeveel keer is Sascha Setubun 1
solo)?

geworden op een Europees kampioenschap (als duo en

4 keer
d) Wie traint het paar Jordi en Lieke? Geef voor- en achternaam.
Claudio Piga en Moniek van Heumen

52

Veel verenigingen in Nisseroi trekken soms buitendorps, zo krijgen we naamsbekendheid voor ons
mooie dorp.
a) Welke vereniging was op 9 april vlakbij een groot pretpark?
Het fanfareorkest van Fanfare Sint Lambertus was in Kaatsheuvel.

b) Waarom was deze vereniging daar?
Een uitwisselingsconcert met het Groot Harmonieorkest van Harmonie Kaatsheuvel.
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Onder de leden
Iedere club heeft zijn eigen gebruiken en vaak ook
een logo om zich te onderscheiden van de rest.

a) Welke Nisseroise vereniging voert dit logo?
(Uiteraard hebben we het een en ander weg
gelaten om het niet te makkelijk te maken.)

Motorclub de Rijdende Wevers
b) Welk evenement organiseerde deze vereniging tijdens hun 25-jarig bestaan?
Organisatie van een wedstrijd om het Nederlands Kampioenschap 125 cc der KNMV met o.a. rijders
als John de Berk en Dave Strijbosch.

54

Een aantal jaar geleden heeft een compleet team de overstap gemaakt van een andere club naar
Prinses Irene. Over dit “nieuwe team” willen we een aantal dingen weten:
a) Wat was de naam van de voetbalclub waarvan het team is overgestapt en in welk seizoen is dit
team bij Prinses Irene komen voetballen?
HVV, in Seizoen 2010/2011
b) Welk teamnummer kregen ze binnen de vereniging van Prinses Irene?
e

8 elftal
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Onder de leden
Wie zijn deze Nistelrodenaren tijdens uitoefening van zijn of haar hobby?
(Alleen de voor- en achternaam van de persoon is voldoende.)

1) Jonas Smits

2) Inge Bosch

3) Geertje Martens

4) Edwin van der Heijden

5) Lieke van Griensven

6) Jeroen van Roosmalen
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Onder de leden
Sponsoren zijn voor het verenigingsleven
van essentieel belang.
Zonder sponsoren geen clubs.
Dat geldt ook voor de Nisseroise Kwis.
Van wie zijn de vrienden op de foto
hiernaast?

Dv Dancing Kids

57

Op onderstaande foto is een team te zien. In welk jaar werd dit team kampioen?

1986
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Onder de leden
a) Wat hebben Pieter, Marinus, Arnold en Bert gemeen?

Ze waren bestuursleden van het eerste uur van Vogelvereniging Vogelvreugd in 1966.

b) Wat zijn hun achternamen?
Sommers, Smits, Van de Rakt, Van de Pasch

59

Welke prijzen worden hier uitgedeeld, aan wie en in welk jaar gebeurde dit?

a) Pluim van de club, Nico van Doorn, 2013

Nisseroise Kwis 2016

b) Promotie naar de sportklasse, Gwen Opstal,
2013
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Onder de leden
Bij welke Nisseroise verenigingen horen onderstaande (delen van) foto’s?

a)

b)

d)

e)

c)

f)

h)

g)

i)
j)
a) Afslag 15

b) Jeu de Boules club Die Le

c) Gilde Sint Antonius Abt - Sint Catharina
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d) Dancing Kids

e) EHBO vereniging

f) Politiehondenvereniging "Vriend bij Dag en Nacht"

g) Handboogschutterij Ons Genoegen

h) Volleybalclub Tornado

i) Gympoint

j) Scouting Mira Ceti
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Rondje kuieren
Kleed je op onderstaande locaties in de stijl van de activiteit die daar plaatsvindt en maak een foto
voor de entree van de locatie als bewijs. Voeg deze foto’s toe aan het kwisboek.
a) 51.70432795788292, 5.569859147071838 Prinses Irene voetbal- / korfbalkleding
b) 51.687703, 5.565814 Scouting Mira Ceti – scouting kleding
c) 51.7048998, 5.563625199999933 Healthy Centre - fitnesskleding
d) 51.7019843, 5.571555600000011 TC Telro / Kos Kojer – tenniskleding / balletkleding /
schietkleding

62

Hardlopen is een steeds populairdere sport, ook in Nisseroi zie je steeds vaker mensen rondrennen.
De vraag is dan ook, hoeveel km loop je als je onderstaande route volgt? (Rond af op 1 cijfer achter
de komma.)








Je start bij de kerk in de richting van ’t Maxend.
e
Daar ga je de 4 straat rechts.
Vervolgens de eerste straat rechts.
Daar sla je weer de eerste rechtsaf.
Op het eind ga je linksaf.
Weer op het eind ga je rechtsaf.
Vervolgens ga je op het eind weer rechtsaf en je eindigt bij de kerk.

4,3 km

63

Onderweg in ons dorp kwamen we een vreemde
streep op de weg tegen, in welke straat is deze
foto genomen?

Het Korteveld, Nistelrode
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Rondje kuieren
Nistelrode staat natuurlijk bekend om zijn vele water, daarom zijn er ook vele watervervallen in
Nistelrode te vinden. Noem van de onderstaande de dichtstbijzijnde straat.

a) Achterstraat

b) Hoogbroeksesteeg

c) Koudenoord

d) Leibeek
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Rondje kuieren
In Nistelrode kom je met regelmaat brandgangen tegen achter de huizen.
Soms zijn dit hele gangenstelsels en soms loopt de brandgang dood.
Zoek bij iedere brandgang het aantal uitgangen.
Let op: de plek waar je er in gaat, telt niet als uitgang.
a) Je gaat de brandgang in tussen Baansteen 50 en Baansteen 52. Hoeveel uitgangen heeft deze
brandgang?
0
b) Je gaat de brandgang in tussen Vatenstraat 15 en Vatenstraat 17. Hoeveel uitgangen heeft deze
brandgang?
3
c) Je gaat de brandgang in tussen Blauwesteenweg 25 en Blauwesteenweg 27. Hoeveel uitgangen
heeft deze brandgang?
1
d) Je gaat de brandgang in tussen Stekstraat 6 en Stekstraat 8. Hoeveel uitgangen heeft deze
brandgang?
3
e) Je gaat de brandgang in naast Wevershof 33. Hoeveel uitgangen heeft deze brandgang?
0
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Rondje kuieren
Deze goaltjes staan in Nisseroi. Zet ze op volgorde zoals ze van noord naar zuid gelegen zijn.

b)

a)

c)

e)

g)

d)

f)

h)

DHCEABFG
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Rondje kuieren
Ga voor de volgende vragen naar het
onderstaande bord.
a) Markeer met een blauw of zwart schrijvende
pen waar dit bord zich bevindt in Nistelrode.
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Rondje kuieren
b) Wij zijn op deze locatie op zoek naar het volgende: Schrijf de straatnamen op waarvan de namen
volledig in de volgende vakken te vinden zijn:
B4
- Loosbroekseweg
- Kantje

D5
- De Wilgen
- Laar
- Achterstraat

E5
- Wiekslag
- Oud Menzel
- Menzel

D2
- Vliegveldweg- Canadabaan- Noorderbaan- Kleinwijk- Bedrijvenweg
- De Oude Ros- Waardsestraat
- Vendelweg
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Rondje kuieren
Zet de volgende foto’s in de juiste volgorde.

1)

3)

2)

4)

4312

69

Waar ligt onderstaande ‘Maple Leaf’ in Nistelrode?

Hoge Akkers 1 Nistelrode / Bij ’t Gilde
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Rondje kuieren
Zie onderstaande foto’s van opmerkelijke objecten in ons Nisseroi. In welke straat stonden we toen
we ze fotografeerden?

a) Hoge Akkers

b) Oude Torenweg

c) Dintherseweg

d) Dintherseweg

e) Heuvelstraat – Laar - Weijen
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Santé
eé
Hieronder zie je een deel van een aantal songteksten weergegeven. Helaas was de bedenker van
deze vraag lichtelijk aangeschoten, waardoor delen van de songteksten niet goed leesbaar zijn.
Naar welke songteksten zijn wij op zoek? Noem de zanger/band en de naam van het nummer.
Netsoot ew naag un
nennim teh po
nereivnegez nennim teh taal
edfeil ed gaadnav nereiv ew tnaw
jij neb tad, edfeil njim en
a) Guus Meeuwis – Proosten

b) Bots / Peter Koelewijn – Wat zullen we drinken / Zeven dagen lang
k zt ls ltst hr n drnk
n rp d d drmn p
n mt mjn klvrjssn schp
schf k d gtn n ht znk
k strl hr blt zcht rm
n krg n rl n ltst gls
msschn s ht mrgn wl wr wrm
n lp k btn zndr js.
c) Rob de Nijs / Peter Koelewijn – Bier is bitter
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eé

d) Snollebollekes – Links Rechts

72

Alcohol en het verkeer gaan absoluut niet met elkaar samen. Om deze reden is de politie erg actief
met alcoholcontroles in het verkeer.
a) Wat adem je aan alcohol uit als je 500 ‘Uggel’ in je bloed hebt?
Dan adem je 550 microgram alcohol per uitgeademde liter lucht uit

b) Hoeveel UGL mag een beginnend bestuurder maximaal in zijn lichaam hebben om niet bekeurd te
worden?
88 µg/l
c) Wat houdt het in voor het bloed als een bestuurder een alcoholpromillage van 1,5 heeft?
Dan bestaat het bloed van de bestuurder voor 1,5 duizendste deel van het volume uit alcohol. / 1,5
milligram alcohol per milliliter bloed
d) Vanaf welk promillage wordt voor een gevorderd bestuurder de bevoegdheid voor het besturen
van een motorvoertuig ontzegd?
Vanaf 0,5 promille
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Santé
eé
Een bekend frisdrank merk staat bekend om zijn feelgoodreclames.
Onderstaand een tweetal fragmenten uit verschillende reclamespotjes, noem per fragment de titel.

a)

b)

a) Happy Holidays / Make someone happy

b) Taste The Feeling’
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Santé
eé
In de horeca wordt speciaal bier steeds populairder, België staat bekend als het bierland. Ook in
Nederland wordt er tegenwoordig volop speciaal bier gebrouwen.
Hieronder een aantal afbeeldingen van bierflessen. Noem de brouwerij, de naam van het bier en het
soort bier dat erbij hoort.

a) Jopen, Adriaan Wit, Witbier

b) Van Moll, toewijding, Blondbier

c) Westvleteren, Westvleteren 12, quadrupel
Trappist rekenen we ook goed

d) De Leckere, Willibrord, Amber
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e) Schneider Weisse, Mathilde Soleil,
Weizenbock

f) Berne Abdij ( of bevriende Abdij ), Prior dubbel,
dubbel

g) Van den Bossche, Buffalo, ( Belgian )
Stout

h) De La Lienne, Lienne Brun (bruin), Dubbel
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Santé
eé
Hieronder zie je twee afbeeldingen van het etiket van een Slimpie limonade fles.
a) Wat klopt er niet op het etiket?

Er staat dat er geen calorieën inzitten maar op het etiket staat dat dit er wel in zit.

b) Er staan 3 E-nummers op het etiket. Leg van alle 3 uit wat deze betekenen.

E211 Natriumbenzoaat – Conserveermiddel dat de groei van gisten, bacteriën en schimmels tegen
gaat.
E202 Kaliumsorbaat – Conserveermiddel actief tegen schimmels
E331 Natriumcitraten i) Mononatriumcitraat ii) Dinatriumcitraat iii) Trinatriumcitraat – Zuurteregelaar
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76

37

77

Bij Aeroclub in Nistelrode hebben ze in het clubgebouw een aantal speciaal bieren. Deze zijn
speciaal voor de club gebrouwen. Ze dragen dan ook een kenmerkende naam. Hoe heten de
speciaal bieren van Aeroclub Nistelrode en wat voor soort bier is het?
ACN bier

Witbier

Lier bier

Dubbel

Sterke Frits

Tripel
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Santé
eé
Bij welke Whisky’s horen deze etiketten?
Graag merk en alcoholpercentage vermelden.

79

a) Adelphi Distillery Limited , 40%

b) Bell’s 12 years celebration porcelain decanter,
43%

c) Yamazaki 12 years, 43%

d) Four Roses Single Barrel, 40% / 50%

Wij bestelden bij ’t Pumpke een kopje thee. Uit hoeveel verschillende soorten thee konden we
kiezen?
9 (inclusief verse muntthee)
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Santé
eé
Maak de onderstaande Japanse Puzzel, de uitkomst laat zien dat deze puzzel in deze categorie hoort.
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SM
eé
Over social media zijn al verschillende onderzoeken uitgevoerd. Zo ook een onderzoek in 2016 naar
welke platformen de meeste Nederlandse gebruikers hebben.
Zet de onderstaande platformen op volgorde met de meeste Nederlandse gebruikers naar de minste
gebruikers voor het jaar 2016.

LinkedIn, Facebook, WhatsApp, WeChat, Snapchat, Instagram, Pinterest, Tumbl, Twitter, Foursquare,
Google+, Youtube

1. WhatsApp: 9,8 miljoen
2. Facebook: 9,6 miljoen
3. YouTube: 7,2 miljoen
4. LinkedIn: 4,2 miljoen
5. Google+: 3,6 miljoen
6. Twitter: 2,6 miljoen
7. Instagram: 2,1 miljoen
8. Pinterest: 2,0 miljoen
9. Snapchat: 1,0 miljoen
10. Tumblr: 0,30 miljoen
11. Foursquare: 0,1 miljoen
12. WeChat: 0,1 miljoen

82

Er zijn sinds enkele jaren honderden social media platforms wereldwijd, welke social media platforms
bedoelen we hieronder?
a) Opgericht in 2006, heeft wereldwijd 15 mln gebruikers, haar core business is VoIP, instant
messaging en social network service.
Tuenti

b) Opgericht op 10 oktober 2006, de op 1 na grootste sociaalnetwerksite van Europa. 70 talen in
2014, 262 miljoen gebruikers
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VKontakte / VK

83

Maak van karton een 3D voorbeeld van het symbool van Twitter, Hyves, of Facebook.
Het symbool moet minimaal 30 centimeter hoog zijn, 5 cm diep en 15 centimeter breed.
Zorg dat op het symbool je teamnaam staat, lever dit in met het kwisboek.

Zie knutsel.
kloppende maten – 5 punten
teamnaam – 1 punt
origineel – 1 punt
mooi – 1 punt
karton – 2 punten

84

“Qmusic zoekt een Vlogmeister. Een videoheld. Een entertainmentkoning. Iemand die een jaar lang
verslag doet van de wereld van Qmusic. Je gaat met je camera naar de grootste concerten en beste
feestjes. Als nieuwe Q-vlogger kom je op bijzondere plekken en ontmoet je de leukste mensen.”

a) Noem de 6 kandidaten die vanaf 17 mei tegen elkaar moesten strijden (voor en achternaam).
Giorgio Verweij, Jordy van Lieshout, Michelle Potters, Mike Hoorman, Salma Chafouk Idrissi, Dylan
Piet.

b) Welk liedje (titel en artiest) moest de jongen, die ook bekend is uit Utopia, zingen bij Challenge 4 in
de achtbaan?

Hello van Adele
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SM
eé
De onderstaande foto’s zijn op social media geplaatst met een bepaald doel.

Waarom werden deze foto’s op social media geplaatst?
a)

b)

a)
De Italiaanse oud-wielrenner Mario Cipollini heeft op ludieke wijze wraak genomen op de kritiek dat
hij geen helm draagt bij het fietsen. Hij plaatste een foto op Facebook waarop hij naakt op de fiets zit,
maar wel een helm draagt.

b)
De 9-jarige Guusje Termaten heeft een ‘dikke vette goed’ voor haar spreekbeurt over social media
gekregen. Het meisje plaatste donderdag een oproep op Facebook met de vraag of mensen haar
bericht wilden delen. Ze wilde haar klas, groep 7a van basisschool De Malelande in Amersfoort, de
kracht van social media laten zien.
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SM
eé
In dit rijtje staan allemaal woorden/korte zinnen die met 10 verschillende social media platforms te
maken hebben, zoek twee woorden bij elkaar en bedenk daarbij welk social media platform erbij hoort.
Schrijf deze op achter de cijfers.
deelnemers tussen 10 en 19 jaar; inchecken, hartje, selfies, captcha, vierkante foto’s, 140, eigen
jargon met veel afkoringen, hoe is het?, 2000, tussen de 1 en 10 seconden, winks, gratis bellen,
doorbraak muziekbands, categoriseren in groepen, 2011, badges, geld sturen naar vrienden, 2006,
statussen plaatsen.

a) Cu2: deelnemers tussen 10 en 19 jaar; 2000.

b) Hyves: goldmembership; krabbels.

c) MSN: winks ; eigen jargon met veel afkortingen.

d) Linked In: vakmensen , wereldwijd registraties.

e) Facebook: statussen plaatsen; categoriseren in groepen / inchecken

f) Snapchat: tussen 1 en 10 seconden ; selfies / 2011

g) Untapped: badges , inchecken

h) Myspace: doorbraak muziekbands , captcha

i) Facebook messenger: 2011, geld sturen naar vrienden

j) Whats app: hoe is het? Gratis bellen

k) Instagram: vierkante foto's ; hartje

l) Twitter: 2006 ; 140
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SM
eé
Welke beroemdheden zitten er onder de snapchat?
a) Luuk de Jong

b) Kevin Strootman

c) Conchita Wurst/ Tom Neuwirth

d) Serena Williams

e) Geri Halliwel
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SM
eé
Velen onder ons maken gebruik van social media. Wij zijn benieuwd of jullie naar aanleiding van een
afbeelding ons kunnen vertellen naar welke social media wij op zoek zijn.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

1) Periscope

2) Path

3) Foursquare

4) Twitter

5) Pinterest

6) Tinder
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SM
eé
Welke attributen staan er op de volgende afbeeldingen? Deze vraag is voor de 18+ deelnemers.
a)

b)

c)

d)

a) Martinet / zweep / wipping willow / flogger / karwats

b) Geisha ballen / venus balls / vaginaballetjes

c) Mondspreider / beugel van het spel mouthguard challenge

d) Mystym electro dilator
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Voicemailvraag. Bel met nummer …. , beluister de vraag en antwoord hieronder.
Voor welke stichting proberen de ouders van Tijn, bekend van Serious request, geld in te zamelen
voor het gezin zelf?
Stichting Semmy
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Snipperdag
Familie Jansen bestaat uit een familie vol wereldreizigers. In augustus zouden de familieleden elkaar
weer eens willen opzoeken op een bepaalde bestemming. Door de onderstaande reisgegevens van
enkele familieleden te combineren, moet je de plaats van bestemming kunnen benoemen. Benoem
het land en de stad waarnaar wij op zoek zijn.
1. Jan vliegt vanaf Schiphol en vliegt in een rechte lijn 5.164 kilometer. Het tijdsverschil met
Schiphol bedraagt 2 uur.
2. Anita vliegt vanaf Sydney en vliegt in een rechte lijn 12.067 kilometer. Het tijdsverschil met
Sydney bedraagt 6 uur.
3. Bas vliegt vanaf Rio de Janeiro in een rechte lijn 11.896 kilometer. Het tijdsverschil met Rio
de Janeiro bedraagt 7 uur.
4. Gerda vliegt vanaf Halifax (CA) in een rechte lijn 10.090 kilometer. Het tijdsverschil met
Halifax bedraagt 8 uur.
(We gaan ervan uit dat het vliegtuig in staat is om in een rechte lijn en in één vlucht naar de plaats
van bestemming te vliegen.)
Verenigde Arabische Emiraten, Dubai
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Gordon en Gerard Joling hebben samen veel
programma’s gemaakt en zijn op veel plekken
geweest. Hieronder zie je een afbeelding.
Beantwoord daarover de volgende vragen:

a) Uit welk programma komt dit (foto) fragment?
Gordon en Joling over de vloer / Geer en Goor over de vloer

b) Waar zijn deze twee heren?

Centerparcs de Huttenheugte in Dalen (Coevorden) (Drenthe) / Bij Gordon thuis
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Snipperdag
In de serie ‘Floortje naar het einde van de wereld’ reist Floortje Dessing naar de verste uithoeken op
aarde. Ook in 2016 is ze weer de hele wereld over gereisd.
Wij hebben een aantal afleveringen bekeken, noem het land waar het in onderstaande aflevering
over gaat.
a) De hoofdpersoon in deze aflevering wilde vroeger astronaut worden, is in luxe opgegroeid en heeft
pretparken als Six Flags bezocht.
Mongolië
b) De hoofdpersoon in deze aflevering heeft in India haar huidige man ontmoet, waarbij ze één dag
na de ontmoeting bij hem is ingetrokken.
Nieuw-Zeeland
c) De hoofdpersoon in deze aflevering is stage gaan lopen in het continent waar de aflevering zich
afspeelt. En zegt hierover letterlijk: ‘toen voelde het meteen alsof ik thuiskwam, alsof ik hier hoorde,
alsof ik hier altijd geweest was’.
Namibië
d) De hoofdpersoon in deze aflevering heeft eerst in een Boeddhistisch klooster en bij een gezin in
Fiji gewoond.
Nepal

94

Ontwerp en maak één muts voor de Nisseroise Kwismasters. Hierdoor kunnen we er volgend jaar
warmpjes bij lopen, wanneer we vragen voor volgend jaar gaan bedenken. Het materiaal mogen jullie
zelf bepalen. Lever deze in bij het kwisboek en vermeld je teamnaam erbij.
Beoordeling 10 punten verdelen onder bijvoorbeeld: originaliteit, zelf gemaakt, Nisseroise Kwis erin
verwerkt, goede kwaliteit, in de winter te gebruiken (warm).
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Snipperdag
Welke Nisseroise bekendheid viert op onderstaande foto zijn snipperdag?

Pastoor Groothuijse
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a) In welk programma waren er heel vaak één of meerdere wereldbollen in beeld?
b) Wie presenteerde dat programma?
a) De Vakantieman / De wereld draait door / Timboektoe

b) Frits Bom / Matthijs van Nieuwkerk / Victor Reinier
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Snipperdag
De letters van deze stedentrips zijn gehusseld. Naar welke steden in welke landen zijn wij op zoek?
Noem de stad en het land.
a) Taunkhooct
b) Bhajscaad
c) Baalvrasti
d) Omayossokuur
e) Aagoudooguu
f)

Slimbaada

g) Raamplukulu
h) Huiscain

a) Mauritanië - Nouakchott

b) Turkmenistan - Asjchabad

c) Slowakije - Bratislava

d) Ivoorkust - Yamoussoukro

e) Burkina Faso - Ouagadougou

f) Pakistan - Islamabad

g) Maleisië - Kuala Lumpur

h) Moldavië - Chisinau

Nisseroise Kwis 2016

Pagina 69

?
98

Snipperdag
In welke landen zijn de onderstaande foto’s gemaakt?
Je kunt gebruik maken van de hints.
a) Als je hier bent geweest kun je op of in dit land zijn geweest.

b) Dit land behoort tot één van de tien landen met de meeste oppervlakte.

c) Dit land is ongeveer vijftig keer groter dan Nederland.

d) De afstand van Amsterdam naar de hoofdstad van dit land is 10.520 km.

a) Madagascar (of wel: Malagasië)

b) China

c) Indonesië

d) Peru
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Snipperdag
Op een snipperdag kun je naar een van de vele attractieparken en dierentuinen in ons land. Wij
kochten in april voor een aantal hiervan online een abonnement.
Hieronder staan de kosten daarvan.
Van welke parken hebben wij een abonnement gekocht (we zijn allemaal volwassen, maar nog geen
50-plussers)?
a) €52,00
b) € 170,00
c) €57,50
d) €55,00
e) €70,00
f)

€49,50

g) € 75,00
h) €79,95
VRAAG GENEUTRALISEERD / ALLE ANTWOORDEN ZIJN GOED
a) Dierenpark Amersfoort

b) Efteling

c) Hellendoorn

d) Burgers Zoo

e) Dolfinarium

f) Slagharen

g) Diergaarde Blijdorp

h) Walibi
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Snipperdag
Ook de Koninklijke familie gaat ieder jaar op vakantie. Hieronder zie je een aantal foto’s. Schrijf onder
iedere foto wie er op deze foto staat en op welke datum (dag/maand/jaar) hij is genomen.
a)

c)

b)

d)

a) Koning Willem Alexander (toen nog prins), 14 maart 1973

b) Prins Bernard, 10 maart 1969

c) Prins Constantijn, 22 december 1981

d) Gravin Leonore, 10 februari 2008
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Watt Bell(t) Einstein
3

Onderstaande Kubus met een volume van 2 m wordt met behulp van 2 dubbelwerkende cilinders
over een asfalt ondergrond rechtlijnig richting de muur getrokken.

Wrijvingscoëfficiënt Kubus – Asfalt = 0.8
Dichtheid Kubus = 9,3 kg/dm3
Cilinder data = Boring ø 80 mm, Stang ø 50 mm, Slag 300 mm

Bereken de benodigde druk per cilinder om de kubus in beweging te krijgen.
Geef het antwoord in bar.
238 bar

102

a) Geef de scheikundige reactievergelijking bij een onvolledige verbranding van Ethaan.
b) Geef de scheikundige reactievergelijking bij een volledige verbranding van propaan.
a) 2C2H6 + 5O2 => 4CO + 6H2O

b) C3H8 + 5O2 => 3CO2 + 4H2O
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Watt Bell(t) Einstein
Hans Janssen heeft plannen om een nieuwe supermarkt te openen in een dorpje in Brabant.
Momenteel is hij druk aan het werk om zijn ondernemingsplan tot in de puntjes uit te werken. Een
belangrijk onderdeel van dit plan is het berekenen van het break-even punt.
Hans zou graag het break-even punt willen weten aan de hand van de onderstaande gegevens.
De artikelen die hij verkoopt, worden bij enkele grossiers ingekocht. De verkoopprijs bepaalt Hans
door de inkoopprijs met 25% te verhogen. Hij begroot zijn omzet voor het eerste jaar op €400.000.
De totale bijkomende kosten boven de inkoopprijzen worden begroot op €60.000, waarvan €44.000
vaste kosten zijn, het resterende deel van deze kosten zijn proportioneel variabel.
Bereken het break-even punt voor Hans. (Inclusief berekening.)

Inkoopprijs is 80% (100/125) van de omzet. Brutomarge: 20%
Variabele kosten: (60.000 – 44.000) / 400.000 x 100% = 4%
Blijft er nog 16% (20 – 4) over voor de dekking van de bijkomende vaste kosten.
0,16x = €44.000
44.000 / 0,16 = €275.000
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Jan is op een mooie zonnige dag met zijn fiets op pad. Tijdens zijn fietstocht welke hij met
gemiddelde snelheid aflegt, telt hij, dat hij 1 seconde nodig heeft om het voorste tandwiel rond te
trappen.
Hij weet dat de bandenmaat van zijn fiets 28 inch is, het voorste tandwiel 48 tanden en het achterste
tandwiel 20 tanden heeft.
Bereken de gemiddelde snelheid die Jan fietst (geef het antwoord in km/h).

19,3 km /h

(19 km/h is ook goed)

Trapfrequentie = 1 omw/sec
Overbrengverhouding tandwielen (i) = 48 / 20 = 2,4
1 Inch = 0,0254 meter
Diameter fietswiel = 28 Inch * 0,0254 = 0,7112 m
Omtrek fietswiel = diameter * ∏ = 0,7112∏ = 2,23 m
Gemiddelde snelheid = Trapfrequentie * Overbrengverhouding * Omtrek fietswiel Gemiddelde
snelheid = 1 * 2,4 * 2,23 = 5,35 m/s
Gemiddelde snelheid = 5,35 * 3,6 = 19,3 km/h
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Watt Bell(t) Einstein
Bij het proeven van wijn kan de vorm van het glas ongewenste effecten geven.
Zo zal de wijn er in een breed glas donkerder uitzien dan in een smal glas. De breedte van het glas
heeft ook invloed op de geur van de wijn.
Daarom is voor het proeven van wijn een standaard proefglas ontwikkeld: het ISO Standard Wine
Tasting Glass.
De eisen die aan dit standaard proefglas worden gesteld zijn vastgelegd in een ISO-rapport. Aan de
hand van de gegevens in dit rapport heeft een technisch tekenaar een model van het standaard
proefglas getekend. Een zijaanzicht van dit model zie je in figuur 1.

Om dit model te maken heeft de tekenaar drie wiskundige functies gebruikt. De bijbehorende
grafieken beschrijven de buitenkant van het glas. Door deze grafieken om de -as te wentelen,
ontstaat een model van het standaard proefglas. In figuur 2 zijn de drie grafieken en hun spiegelbeeld
in de -as getekend.

Kromme AB is de grafiek van de functie f met f (x) = 4,5+ 28,0⋅ e−0,452x op het domein [0,0; 55,3];
hierbij zijn f (x) en x in mm. Door kromme AB te wentelen om de x-as ontstaan de buitenkant van de
voet en de steel van het wijnglas. De voet en de steel zijn massief.
Bereken het volume van de voet en de steel samen. Rond je antwoord af op een geheel aantal cm3.

Het antwoord: 8 (cm3) 1

Nisseroise Kwis 2016

Pagina 75

?
106

Watt Bell(t) Einstein
Een wielrenfiets van 25 kg wordt opgehangen aan het plafond met onderstaand ophangsysteem.

a) Bereken de handkracht die nodig is om de fiets op te tillen. (Geef het antwoord in Newton.)
61,3 N

Marge tussen 61 & 62,5 N is goed

De kracht wordt over 4 stukken touw verdeeld de te leveren kracht is dus ¼ van het gewicht van de
fiets.

b) Bepaal hoeveel meter touw je naar je toe moet trekken om de fiets 1,5 meter van de grond af te
tillen. (Geef het antwoord in meter rond af op 1 decimaal)
6,0 meter
De kracht wordt over 4 stukken touw verdeeld je moet dus ook 4x zoveel lengte touw binnenhalen bij
een hoogte verplaatsing van de fiets van 1,5 meter moet er dus 6 meter touw worden binnen
gehaald.
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Watt Bell(t) Einstein
Een watervat volgens onderstaande afmetingen (in millimeter) is gevuld met water, bereken hoeveel
seconden het duurt om het watervat leeg te laten lopen.
Voor het hoogteverschil tussen waterniveau en uitloop mag bij benadering worden uitgegaan van ∆h.
Geef je antwoord in gehele seconden.

Antwoord: 1312 seconden
Marge tussen de 1308 & 1316 seconden is goed
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Watt Bell(t) Einstein
Wat betekenen de volgende formules?
a) Ek = ½mv²

c) t = V/l

b) P = E/t

d) l = V/t

a) Kinetische energie / bewegingsenergie

b) Vermogen

c) Tijd

d) Stroomsterkte

109

Vul onderstaande figuur reeksen aan met figuur 1, 2, 3, of 4.

1

2

3

4

1

2

2

3
Reeks c)

4

Reeks b)

Reeks a)

1

3

4

1

2

3

4

Reeks d)

a) 3
b) 4
c) 3
d) 4
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Watt Bell(t) Einstein
Henk en Jannie hebben inmiddels al meer dan tien jaar een schoenenwinkel, genaamd Schoenen
B.V. Zij werken beiden zes dagen in de week, waarvan Jannie één dag in de week de administratie
voert. Op de koopavonden, zaterdagen en de koopzondagen krijgen zij ondersteuning in de winkel
van twee oproepkrachten.
De maand februari is altijd een drukke maand omdat het bedrijf dan de zomercollectie binnen krijgt.
Dit jaar bedroeg de totale inkoopwaarde (exclusief btw) van de nieuwe collectie €25.550,-. Hiervan is
€5.500,- gekocht in België.
In deze periode ligt de werkdruk altijd hoger, omdat de winkel dan van de winter naar de zomer
inrichting omgebouwd wordt. Het ombouwen van de winkel neemt twee avonden in beslag. Vanuit
Schoenen B.V. wordt er voor deze twee avonden voor het eten gezorgd. De totale kosten hiervan
bedroegen €80,-. Naast deze kosten bedroegen de totale kantinekosten in februari €45,-.
Jannie heeft tussen de drukke periode door, de administratie t/m 27 maart bijgewerkt en op 27 maart
ook meteen de btw aangegeven. Uit de administratie bleek dat de omzet in februari €6.500 bedroeg
en de omzet van februari t/m maart €8.500,-. De totale kantinekosten (voor zover bekend) over maart
bedroegen €35,-.
Vul op de volgende pagina de btw-aangifte in die Jannie op 27 maart heeft ingediend. (Schoenen
B.V. maakt gebruik van een maandelijkse aangifte)

1a. te betalen: 6.500/100*21% = €1.365,4b. Te betalen (binnen EU) 5.500/100*21= €1.155,- Dit bedrag wordt via de voorbelasting weer
teruggevorderd.
5b. Voorbelasting 25.500/100*21 = €5.365,50 Voorbelasting (80+45)/100*6 = €7,50
Totaal voorbelasting: €5.373
5f. Schatting deze aangifte €-2853,-
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