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Uitleg
Beste Kwissers,
De achtste Nisseroise Kwis alweer. Deze editie zorgt weer voor een avond vol entertainment,
spanning, lol, gezelligheid en soms wat stress. Voor jullie, of voor ons? That’s the question.
Omdat we volgend seizoen met minder kwismasters zijn, hebben we een nieuwe categorie
bedacht: “Doe ‘t (lekker) zelf”.
Mocht je interesse hebben om ons team te versterken, dan horen we dat graag!
De geheime opdracht is natuurlijk nog geheim, maar we nodigen van ieder team één persoon
van harte uit om het geheim te komen ontdekken. Dit gaan we doen in twee delen, kijk goed op
de voucher op welke tijd jullie team wordt verwacht.
Geheime opdracht:
 Neem de voucher op pagina 3 mee om binnen te komen.
 Kom op tijd; ben je te laat, dan heb je pech: je mag niet meer meedoen.
 De opdracht duurt één uur.
 Stuur uit je team jullie meest sensitieve persoon.
De joker:
Dit jaar kunnen jullie een joker inzetten op één categorie. De punten van deze hele
categorie worden dan verdubbeld.
Op welke categorie willen jullie je joker inzetten? …………………………………………
Wij hebben weer veel plezier beleefd aan de voorbereiding van deze kwis, in de hoop jullie een
leuke, leerzame en uitdagende avond te bezorgen.
Ga lekker bij elkaar zitten, lees de onderstaande info goed door en begin dan vol overgave aan
deze achtste editie!
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? .………….
Wie van jullie team heeft interesse om volgend jaar de kwis mee te organiseren? …
(graag voor- en achternaam met telefoonnummer en/of mailadres)………………………………………..
………………………………………………………………………………………………....
Wij hopen dat jullie net zoveel plezier beleven aan het kwissen, als wij aan het maken van de
kwis. We zien jullie graag op vrijdag 11 januari 2019, tijdens de uitslag-/feestavond in zaal ’t
Tramstation.
Veel plezier en succes gewenst!
Organisatie van de Nisseroise Kwis,
Nick, John, Priscilla, Gwenn, Rens, Niels, Ellen, Maik, Manouk 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 daarvoor bestemde kaders
van dit vragenboek. Aan niet of slecht leesbare antwoorden worden geen punten
toegekend.
2. De antwoorden mogen niet met rode pen of met 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 zaal ‘t Tramstation, 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 10 categorieën en 1 geheime opdracht:
 Dees joar
 Doe ‘t (lekker) zelf
 Generation Y
 Kinderspel
 Nieuws uit de natuur
 Reclame
 Rondje Kuieren
 Sport en spel
 Vroem vroem
 Watt Bell(t) Einstein
5. Voor de geheime opdracht stuurt ieder team 1 persoon naar ‘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. Als een vraag verdeeld is in a-b-c-d, dan worden de punten verdeeld over de deelvragen.
9. Extra opdrachten moeten tegelijk met het Kwisboek worden ingeleverd op de plaats die
bij de vraag wordt aangegeven. Let goed op de aanwijzingen bij de vragen.
10. Bij vragen die via WhatsApp moeten worden ingeleverd, moet het teamnummer erbij
worden geappt.
11. Bij de categorie waar de joker is ingezet, worden de punten verdubbeld.
12. Mocht je twijfelen over de juiste tijd: op www.nisseroisekwis.nl loopt een klok.
Deze klok is leidend.
13. De uitslag van de Nisseroise Kwis wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking,
op vrijdag 11 januari 2019 in zaal ‘t Tramstation.
14. Om mee te dingen naar de prijzen, moet tenminste één persoon van het team aanwezig
zijn op de feestavond om de prijs in ontvangst te kunnen nemen. Is er op het moment van
uitreiken niemand aanwezig, vervalt de prijs en blijft slechts de naam van het team
vernoemd op de ranglijst.
15. Denk bij het rondrijden door het dorp aan de veiligheid en de verkeersregels.
Met het meedoen aan de Nisseroise Kwis ga je akkoord met het reglement.
Je vindt het reglement op onze website, www.nisseroisekwis.nl.
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Geheime opdracht

Nisseroise Kwis 2018

Pagina 3

?

Partners

De Nisseroise Kwis wordt mede mogelijk gemaakt door:
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Dees joar
Wat geeft deze getallenreeks weer?
064307430846094810481148124813481448155316531753184819482048214822482348

De vertrektijden van de bus/bustijden van maandag t/m vrijdag van
bus 157 halte Delst van Oss naar Eindhoven Centraal Station.
In 2018 zijn er verschillende rampen geweest. Wij zijn op zoek
naar de officiële dodentallen horend bij onderstaande rampen.
a. 43
b. 0
a. De brug in Genua
b. Vliegtuigcrash in Mexico
c. 66
d. 2
c. Neergestort vliegtuig van Iran Aseman Airlines
d. Storm 18 januari 2018 in Nederland
De natuur en wij hebben afgelopen zomer heel wat moeten doorstaan, oftewel droogstaan.
Wij hebben wat vragen over deze periode.
In Brabant is het record van de langste hittegolf verbroken.
a. Op 3 augustus
a. Op welke datum is dit gebeurd?
b. Na hoeveel dagen is het hitterecord in Brabant
verbroken?
b. 23 dagen
1976 is het jaartal dat we vaak hoorden en waarmee 2018
steeds opnieuw vergeleken werd. Het droogterecord uit dat
jaar werd dit jaar dan ook twee keer doorbroken.
c. 24 mei en 25 juli
c. Op welke data was dat?
d. Hoeveel dagen heeft het hitteplan in 2018 in Brabant
d. 11 dagen
gegolden?
Voor een project zijn er een aantal kunstwerken onthult om een betere connectie tussen Maashorst
en omliggende dorpen te creëren.
a. Hoe heet het project?
b. Wie is de kunstenaar van het kunstwerk dat op 28 maart van dit jaar werd onthuld? Waar
haalde hij zijn inspiratie vandaan?
a. Dreven en driften
b. Hij gebruikte beelden uit de streek die de historie van Nistelrode en

de Maashorst laten zien. Robin Gerris.
Van welk fictief koppel werd dit jaar toegegeven dat ze een
liefdessetje zijn? (Al wordt het later ook weer ontkend).
Wat hebben de volgende
getallen met elkaar
gemeen, gelet op het
nieuws in Dees Joar?
a. 800, 350 en 3000
b. 231 en 181

Bert en Ernie

a. Het zijn gewichten van de reuzen van royal de luxe. Frans
theatergezelschap

b. De kilometers van de etappes die Groenewegen dit jaar won in de
Tour de France. Poolse president wint stemmen in motie van
wantrouwen.
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Dees joar
Dit jaar mocht je Rusland ook in zonder visum. Wat had je wel nodig?

Geldig ticket voor een wk wedstrijd en een FAN-ID, of boot vanuit
Finland.

Dit jaar zit de categorie ‘Achter de vurdeur’ niet in de Kwis. Toch
hebben we een vraag die uit deze categorie zou kunnen komen.
Uit welke editie van De MooiBernheze Krant komt dit artikel? Noem
het weeknummer en de datum?

(Jaargang 7 -) Week 13 - 28 maart 2018
In Nederland wordt er veel gebruik gemaakt van social media. Dit kan in allerlei opzichten. Van
serieus nieuws delen tot grappig (bedoeld) nieuws. Dit jaar was er een bakker in Nederland die een
grap had uitgehaald. Helaas konden veel mensen de grap niet waarderen en werden er veel boze
reacties onder zijn bericht gepost. Vrij snel is de grap dan ook ongedaan gemaakt.
a. Wat voor grap was dit (waar ging deze grap over)?
b. Welke bakkerij had deze grap uitgehaald?
a. Verkoopt schepijs. Zette in juni 2018 een bak met ijsklontjes in de

vitrine met de tekst: 'Nieuw: ijs glutenvrij, lactosevrij en zonder suiker'.
b. Bakkerij Jorink uit Raalte
De hete zomer van 2018 doet de oudere
garde terugdenken aan een zomer van jaren
geleden toen de droogte en hitte Nederland
ook in de greep hielden.
Hiernaast een fotocompilatie van de situatie
toen in Nederland. Geef van elke foto aan op
welke locatie de foto is gemaakt.

a. Den Haag, Rijswijkseplein (de Haagsche Courant).
b. Pootjebaden in de Lek.
c. Een boer in Harmelen (boven)
d. Amsterdam, dierentuin Artis
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Doe ‘t (lekker) zelf
In deze categorie mag de grootste winkelketen met doe-het-zelf-bouwpakketten niet ontbreken.
Bijna iedereen heeft wel een meubelstuk van Ikea in huis staan.
Wij zijn benieuwd of jullie deze meubels herkennen. Schrijf de naam van het model op.
a. Nordli of Platsa
b. Bekant
c. Kallax of Expedit
d. Hemnes
e. Hurdal

Doe het zelf…. Tja, zelfs de oudste hobby ter wereld kun je zelf uitvoeren.
Noem zoveel mogelijk verschillende Nederlandse woorden voor ‘masturbatie’

1 punt per antwoord. Max 10 te behalen

Elk jaar krijgen jullie punten voor de vragen, die tellen wij altijd bij elkaar op.
Onze vraag aan jullie is nu: hoeveel punten gaat jouw team dit jaar scoren?
Het gaat om het puntenaantal voor alle vragen samen, inclusief de geheime opdracht, maar
exclusief deze vraag en de joker. Als je het precies raadt, krijg je 10 punten. Voor elke 10 punten
die je ervan af zit, gaat er een punt af.

Dat is per team verschillend.
Maak een zo hoog mogelijke toren met spaghetti en spekjes. Zorg ervoor dat een teamgenoot op
de foto staat met een meetlint waarop duidelijk de hoogte af te lezen is. Print de foto uit en stop
deze achteraan in het kwisboek.
Puntenverdeling: Tussen de 20 en 40 cm = 3 punten / Tussen de 41 en 60 cm
= 6 punten / Tussen de 61 en 99 cm = 9 punten / Boven de 100 cm = 10
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Doe ‘t (lekker) zelf
Iedereen leest ze wel eens: stripverhalen. De vraag aan jullie is nu, maak zelf een stripverhaal.
Criteria: minimaal 5 plaatjes, het moet grappig zijn, het moet actueel zijn en in kleur.
Puntenverdeling: 5 plaatjes: 4 / Grappig: 2 / Actueel: 2 / Kleur: 2
Soms is het niet zo handig om dingen zelf te doen, daarvoor zijn er specialisten. Zij gebruiken
allerlei gereedschap. Welke beroepen horen bij de gereedschappen? Vul in het vakje in.
Loodgieter – Houthakker – Violist – Tandarts – Naaister – Leerkracht – Dokter – Politieagent Fotograaf – Brandweerman
Mondspiegel

Tandarts

Stethoscoop

Dokter

Buizensnijder

Loodgieter

Walther P-5

Politieagent

Spreider

Brandweerman

Tornmes

Naaister

Wireline

Houthakker

Strijkstok

Violist

Softbox

Fotograaf

Digibord

Leerkracht

De buurman gaat zijn eigen aanbouw metselen en heeft jullie gevraagd om advies te geven
betreffende het metselverband. Aan de hand van onderstaande foto’s willen jullie de buurman een
gedegen advies gaan geven. Zet bij iedere foto het juiste metselverband.
a. Kruisverband, of staand verband
b. Koppenverband
c. Ketting of Noors verband
d. Halfsteensverband
e. Kruisverband, of staand verband
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Doe ‘t (lekker) zelf
Iedereen kent ze nog wel, de Toverbal ook wel genoemd de Jawbreaker. Als dit niet het geval is,
dan zal je geheugen bij deze vraag worden opgefrist. Hoe langer je sabbelt, hoe meer kleuren er
verschijnen, magisch toch? In het plastic zakje bij het kwisboek zit een toverbal. Zorg ervoor dat je
deze ook weer inlevert in hetzelfde zakje, maar dan dient hij volledig blauw te zijn. Succes!

Volledig gele toverbal = 10 punten
Tegenwoordig is het vloggen niet meer weg
te denken. Van ‘gewone’ familie vloggers tot
bekende Nederlanders die wekelijks
gebeurtenissen uit hun dagelijkse leven
delen.
Hiernaast staan afbeeldingen die iets te
maken hebben met bekende Nederlandse
vloggers.
Schrijf de vlognaam op en hun volledige
voor en achternaam.

a. Nikkie tutorial – Nikkie de Jager
b. Enzo Knol, Enzo Erkelens
c. Dylan Haegens – Dylan Haegens
d. De Bellinga’s – Daniël, Fara (Iuan, Luciela, Luxy) Bellinga
Je kent het wel, je moet snel iets maken en daarvoor heb je een boor en schroeven nodig. Maar
welke boor heb je voor welke klus nodig? Geef van onderstaande afbeeldingen de juiste benaming.
a. Houtboor
b. Metaalboor, ijzerboor
c. Slangenboor
d. Universele boor/steenboor
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Generation Y (90’s)
Welke films zie je hier?
a. Dances with wolves
b. Armageddon
c. Titanic
d. Clueless
e. Thelma and Louise
Wat zijn de originele namen van dit typisch jaren ’90 speelgoed?
a. Slinky
.

b. Lolobal
c. Viewmaster
d. Skatebike

Wie kent hem niet, de fantastische film Titanic! “De bioscoopfilm” uit de jaren 90. De mannen
verliefd op Kate Winslet en de vrouwen verliefd op Leonardo DiCaprio! Zwijmelen bij de muziek van
Celine Dion! Wij willen jullie dit gevoel graag nog een keer geven! Speel een scene na uit de film
Titanic. Het mag een stukje zijn uit de film of een stukje uit onderstaand clipje:
https://youtu.be/FHG2oizTlpY Het filmpje moet minimaal 30 sec duren en maximaal 2 minuten.
Verstuur het filmpje via WhatsApp (zet je teamnummer erbij) naar nummer: 06
Minimaal 30 sec: 2,5 Origineel: 3 Scene herkenbaar: 2,5 ptn, muziek: 2 ptn
De jaren 90 staat ook bekend om zijn kledingstijl, plateauzolen, spijkerblouse, broeken met wijde
pijpen, fluorescerende kleding, bomberjacks, shirts met teksten, enzovoort. Ontdek bij
onderstaande foto’s welke artiesten (binnen- en buitenland) de jaren 90 kledingstijl droegen.
a. Spice Girls
b. Charly Lownoise en Mental theo
c. Gabberpiet
d. Vengaboys
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Generation Y (90’s)
Tegenwoordig kan de jeugd zich niet meer voorstellen dat we onderstaande GSM’s ooit hebben
gebruikt. Toch is het echt zo. Benoem bij onderstaande toestellen het merk, model en uit welk
jaartal ze afstammen.
a. Ericsson GF 768 (1997)
b. Philips Savvy DB (1999)
c. Pocketline Vespucci (Nokia ATF 3) 1992
d. Nokia 8210 (1999)
e. Siemens S4 (GSM 900) (1995)
Welke Nederlandse televisieprogramma’s of televisieseries uit de jaren 90 worden op onderstaande
foto’s weergeven? Benoem de titel van het programma of de serie. Let op, niet alle afbeeldingen
geven de titel weer, ze hebben ermee te maken.
a. Oppassen!!!
b. Telekids
c. De Mini playbackshow
d. Sam Sam
e. ‘t Zonnetje in huis
In de jaren 90 is de dancemuziek populair geworden. Wij hebben enkele DJ’s uit de jaren 90
hieronder afgebeeld. Wat is de naam van de DJ of de act op de foto?
a. Dj Dune
b. Dj Jean
c. Dj Dana
d. Rotterdam Terror Corps
e. Dj Pavo
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Generation Y (90’s)
De series Oppassen, Ben zo terug, Zonnetje in huis en Kees & Co zijn allemaal komedie series die
in de jaren 90 werden uitgezonden. Onderstaand een aantal fragmenten uit verschillende
afleveringen van deze series. Benoem welke serie het is en hoe de aflevering heet.

a. Oppassen / Het huwelijksaanzoek

c. Zonnetje in huis / Kopje onder

b. Kees & Co / Een vrije middag

d. Ben zo terug / De zonnebloem

Welke twee personen (noem van beide personen voor- en achternaam)
organiseerden dit evenement?

Geert van Dijk en
Stijn van de Bovenkamp
Maak onderstaande kruiswoordpuzzel door de vakjes over de jaren ‘90 in te vullen. De grijze vakjes
blijven leeg. Wanneer je met de letters uit de roze vakjes een woord vormt, vind je een item uit de
jaren ’90. Vul dit in de blokjes in.
D
G
P

L

A

I

G
T

E

A

H

M

B

O

E

B

E

B

B

O

E

Y

W

E
R

S

C

M

A

L

E

N

N

T
U

Z

O
P

G
S

T

T
L

I

F

E

S

T

T

R
I
S
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Generation Y (90’s)
Horizontaal
1.Draagbare cd-speler
5.Hoge schoenen zonder hakken
8. Boyband jaren ’90

T

A
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Verticaal
2. Liedje Spice Girls
3. Draagbare spelcomputer
4. Liefhebber van house
5. Hoofdrolspeelster Friends
7. Digitaal blokkenspel
O

T

C

H

I
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Kinderspel
Er was eens…
Wij waren eens in de Efteling…
In het sprookjesbos staat bij elk sprookje een verhaal in het grote sprookjesboek. Hieronder zie je
de sprookjes, welke titels horen erbij? Gebruik hierbij dezelfde interpunctie en hoofdletters net zoals
de Efteling doet in de boeken.

a. De zes Dienaren

f. De Draak

b. De Magische Klok

g. Tafeltje dek je, Ezeltje strek je

c. De Trollenkoning

h. Het Kabouterdorp

d. De Chinese Nachtegaal

i. Het stoute Prinsesje

e. De Tuinman en de Fakir

j. De rode Schoentjes
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Kinderspel
Wekelijks komt de Donald Duck uit, veel kinderen (en ook volwassenen) zitten bij de brievenbus te
wachten tot hij op de mat valt om vervolgens gretig te gaan lezen. De lol begint al met de voorkant,
altijd staat daar een grappig plaatje van Donald Duck en/of zijn familie en vrienden. Wij zijn ook fan
van de Donald Duck. We zijn dan ook benieuwd of jullie het antwoord hebben op de volgende
vraag.
a. Hoe vaak staat Guus Geluk op de voorkant als je kijkt van 5 oktober 2017 tot en met 5 april
2018?
b. Op welke edities stond Guus Geluk? Noem hierbij weeknummer en het jaartal.

a. Twee keer
b. Op nummer 48 van 2017 en op nummer 15 van 2018.

Luister naar het fragment op …….. welke liedjes zijn dit?

Ha ha ha je vader
k

Ik lust alles
Gruwelijk eng
Het huis is van ons
Als niemand kijkt

De Efteling... Het blijft ons favoriete pretpark en we hebben er nog wat vragen over.
a. Hoe heet de krant die in de Baron 1898 op het bankje ligt?
b. In de souvenirwinkel In den Ouden Marskramer staat een tekst op de balken van het
plafond. Uit welk sprookje komt dit?
c. Welke voorwerpen staan op het familiewapen van de familie van Holle Bolle Gijs?
d. Hoeveel van de gemotoriseerde carrousels in het Marerijk draaien met de klok mee
a. De Morgenstond
b. Hans en Grietje
k

c. Een vork en een worst.
D. Drie stuks: de Stoomcarrousel en de vlindermolen op het Anton

Pieckplein en een miniatuurdraaimolen in het Diorama.
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Kinderspel
Met Duplo kun je alles maken!
Bouw het Duplo bouwwerk van de foto hiernaast
precies na.
Ga ermee op de foto en stuur via WhatsApp, op de
foto moet staan:
 Het bouwwerk, vanuit dezelfde hoek
genomen.
 De voorkant van je kwisboek.

Alle blokken goed = 10 punten
Alle vormen goed = 5 punten
Alle kleuren goed = 5 punten

Ruim zestig jaar lang maakte Dick Bruna boekjes volgens een vast stramien: handzame, vierkante
boekjes met 12 platen op de rechterbladzijde en een tekst op de linkerbladzijde.
De tekst in de boekjes bestaat altijd uit vier regels, waarvan het laatste woord van de tweede en
vierde regel rijmen. Ook hebben de zinnen een prettige kadans bij het (voor)lezen. Dit alles maakt
de teksten heel geschikt voor jonge kinderen: het is fijn om naar te luisteren en door de rijmwoorden
kunnen ze de teksten snel onthouden.
Onze vraag aan jullie is om een verhaal over Nijntje te schrijven van minimaal 8, maximaal
bladzijden tekst, volgens de manier van Dick Bruna. Het onderwerp waar het over moet gaan is
Nistelrode.
Tekeningen hoeven niet te worden gemaakt, dat mag natuurlijk wel.
Het verhaal mag toegevoegd worden achterin het kwisboek.

8-12 tekstjes van 4 regels (dus 32-48 regels) = 4 punten
De tweede en vierde regel rijmen overal = 4 punten
Gaat over Nistelrode = 2 punten

Welke cijfers horen bij elkaar? Vul de letter in die bij het cijfer hoort.
6027604

3178

4603309

9442

6018588

70112

4551620

2505

4114348

60006
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Kinderspel
Kinderen kijken vaak op een andere manier naar objecten dan volwassen mensen. Zo zien zij in de
wolken allerlei figuren en ook zien zij vaak hun fantasieën werkelijkheid worden. Hieronder staan
wat voorbeelden die op meerdere manieren bekeken kunnen worden. Schrijf op wat je in
onderstaande tekeningen of foto’s ziet.
a. Oude vrouw en op de kop prinses met

kroontje.
b. Een indiaan en een Eskimo.

c. Een vaas/kelk/bokaal en twee gezichten

d. Een saxofonist en het gezicht van

een vrouw.
Knip de tangram uit bijlage 1 uit en probeer onderstaande figuren te maken. Maak hiervan een foto
en stuur deze via WhatsApp door naar: 06—

Maak onderstaande puzzel.
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Nieuws uit de natuur
Hieronder zie je een slangensoort die dit jaar ontdekt is.
a. Door wie is deze slang ontdekt? (Noem voor- en achternaam).
b. Wat voor soort slang is het?
a. Freek Vonk
b. Vermicella parscauda / gifslang

Nieuws uit de natuur is een programma van SchoolTV dat is bedoeld voor kinderen op de
basisschool.
a. In welk jaar werd het programma als eerste uitgezonden?
b. Hoeveel presentatrices heeft het programma gehad?
a. Sinds 1985
b. 7 vrouwen
Welke natuurgebieden in Nederland zoeken wij?
a. De Drentse AA / Mantingerveld /

Dwingelerveld / Drent Friese Wold

b. Oostervaardersplassen /

Nationaal park Nieuwland
c. De Utrechtse Heuvelrug
d. De Loonse en Drunense Duinen

/ Nationaal Park van Gogh
e. Maasduinen / De Reulsberg
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Nieuws uit de natuur
Los de puzzel uit bijlage 2 op en noteer hoeveel dieren op de puzzel staan. De puzzel is uit te
knippen in bijlage 2.

14 dieren
De man op onderstaande afbeelding heeft iets verkeerds gedaan, al denkt hij hier anders over.
a. Wat heeft hij gedaan?
b. Wat kreeg hij als ‘straf’ hiervoor?
a. Blikje bier in het water

gegooid.
b. Een boete van €100,-

In het onderstaand verhaal staan verschillende dieren verstopt. Benoem deze dieren in de
onderstaande kolom. Iedere diersoort hoeft maar eenmaal opgeschreven te worden.
Bijv. apenkooi of hij smeerde gel in zijn haar.
Enkele weken geleden vertelde een kroeggast mij een opmerking verhaal.
Jaren geleden maakte een man een wandeling door het bos. Op een gegeven moment hoorde hij
een heel vreemd geluid. Het klonk als een dier wat huilde. Het leek vanuit de top van een hoge
boom te komen. Toen hij omhoog keek zag hij tot zijn grote verbazing een haas gieren van het
lachen. Het was al verwonderlijk dat een haas in staat was om enig menselijk geluid te maken.
Maar omdat hij toch al met stomheid geslagen was, vroeg hij maar meteen aan de haas of hij de
reden van zijn lachen ook met hem wilde delen. Dat wilde hij maar al te graag. Wat bleek nu, aan
de achterzijde van de boom stond een enorme ladder waarop een herkauwende goedgebekte koe
stond. De koe stond te tieren tegen de haas. Ondanks zijn geraas kon de man opmaken dat de koe
de haas bazig noemde. Hierop moest de haas nog harder lachen. Toen de man omhoog keek om
aan de haas te vragen waarom hij de boze koe grappig vond, zag hij tot zijn verbazing dat de haas
verdwenen was.
Wat uiteindelijk de clue van dit vertelsel is, is helaas nooit bekend geworden. De reden waarom de
haas moest lachen zal eeuwig onbekend blijven.

Uil – Haas – Aasgier of gier – Adder – Kauw – Degoe – Koe – Gnoe
– Ooi – Leeuw – Os –Ara – Hen – Aal – Ree - Eend
Wat hebben de volgende dieren met elkaar gemeen?
De Nutalls nachtzwaluw, de Oost-Europese egel, de gewone dwergvleermuis en de ringslang?

Ze houden allen een winterslaap.
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Nieuws uit de natuur
Tot op de dag van vandaag worden er nog steeds nieuwe dieren of diersoorten ontdekt. Op
onderstaande foto’s staan dieren die vanaf het jaar 2016 zijn ontdekt.
Benoem van elk dier de naam.
a. Euroscaptor orlovi / Miller
b. Euderus set / Cryptkeeper wesp
c. Geckolepis megalepis
d. Hyalinobatrachium yaku / yaku

Glassfrog
e. Nystalus obamai

In welk land zijn onderstaande foto’s genomen en welke factoren van deze plek spelen rol in het feit
dat deze dieren niet meer levend van deze plek zijn gekomen?

Tanzania (5 punten)
De temperatuur van dit helse meer
kan oplopen tot 60 graden Celsius.
De zuurgraad van het meer ligt
tussen de pH 9 en 10,5. Het water
zit vol natron (5 punten).
Geef van de volgende papegaaien de volledige naam.
a. Hyacint ara / Blauwe Ara / Zuid Amerikaanse Ara /

Anodorhynchus Hyacinthius
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Nieuws uit de natuur
b. Soldaten ara / Buffons Ara / Ara Militaire / Ambigua Ara /

Grote Groene Ara
c. Timneh grijze roodstaart / Psittacus eritakus Timneh
d. Blauwbaard amazone / Amazone Festiva
e. Naaktoog kaketoe / Kakatoe Pastinator
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Reclame
In de volgende vraag komen er een aantal slogans voorbij van reclames uit de jaren 90, vul op de
puntjes in om welk product het gaat:
a. … Cheezer…….., heb jij er al 1 gemaakt?
b. Nog meer dorst? Die moeten ……Punica…. drinken!
c. It’s the fruit that makes the ……Fristi…..
d. Straks is die kleine meid ook nog aan de ……Choq……
Dat grote merken veel geld investeren in pakkende
commercials is algemeen bekend. Hiernaast staat een
afbeelding uit een commercial die uiteindelijk is
teruggetrokken, omdat deze te veel kritiek met zich mee
bracht.
Van welk merk is deze commercial en wat was de kritiek?

In de reclame met topmodel Kendall Jenner is te zien hoe Jenner
meeloopt in een protest ergens in de Verenigde Staten. Wanneer de
groep tegenover de politie komt te staan, trekt Jenner een blikje
Pepsi open en zijn alle problemen plots voorbij. Juist politiegeweld is
op dit moment een van de gevoeligste thema’s in de Verenigde
Staten, wat de reclame gelijk een zware politieke lading geeft.
Alsof een blikje cola en een leuk model dit soort problemen snel
kunnen oplossen.
Wat hebben Muhammed Ali, Jennifer Lopez en Pierce Brosnan gemeen op het gebied van
reclame?
Ze hebben alle drie een contract gehad met frisdrankgigant Coca-Cola, of voor een automerk

Welke merken horen bij deze personen?

a. Robijn
b. Calvé pindakaas
c. Chocomel
d. Unox
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Reclame
Zoals jullie weten is de Nisseroise Kwis op zoek naar nieuwe Kwismasters. Voor het werven van
nieuwe leden willen we graag dat ieder team een eigen reclame maakt waarin dat in minimaal 30
seconden en maximaal 45 seconden de Kwis in stijl gepromoot wordt. Hierbij wordt het
reclamefilmpje beoordeeld op originaliteit, overtuigingskracht en een pakkende afsluitende slogan.
Stuur het filmpje (en je teamnummer) via WhatsApp naar nummer …

3 punten voor originaliteit
3 punten voor overtuigingskracht: brengen ze de boodschap goed over
3 punten voor de afsluitende slogan.
1 punt voor juiste tijd: tussen de 30 en 45 seconden.
Wat weten jullie over reclames?
a. Welke bank was jaren De bank?
b. “Begin je dag goed met …..” (geef twee antwoorden)
c. “Even Apeldoorn bellen”, welke maatschappij neemt er dan op?
d. Wie speelt het typetje Marcelino Wünderlich?
e. Sinds wanneer is er de broodversierder?
a. ABN-

Amro

b. Nutella of

c. Centraal

Yakult, of

d. Ruben Nicolai

e. 1860

beheer Achmea

Bolletje
ontbijtcrackers

We vonden op ons jaarlijkse rondje fietsen door
Nisseroi een lokaal reclamebord.
a. Van welk bedrijf is het volgende reclamebord?
b. Wat voor speciaal dierproduct verkopen ze daar?
a. Tuinderij van de Ven
b. Tamworth varkensvlees

Op veel verpakkingen staan keurmerken om zo een
product beter te verkopen, het ene keurmerk heeft meer
betekenis dan het ander. Hier staan een paar
keurmerken.
a. Waar staat dit keurmerk voor?
b. Hoe heet dit keurmerk?
c. Wat betekent dit keurmerk?
d. Voor welke productgroepen staat dit keurmerk?
a. Erkend streekproduct
c. Halal product
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Reclame
Bekijk fragment 2 op de website van de Nisseroise Kwis. Benoem van ieder beeld het bijbehorende
merk en benoem daarnaast het merk wat bij het liedje hoort.
a. Mercedes

f. Dreft

b. Werthers Originals

g. Bolletje

c. Lidl

h. Nespresso

d. Appelsientje

i. Jumbo

e. Hertog Jan

j. Liedje: Douwe Egberts

Beantwoord onderstaande vragen.
a. Hoe heet de prijs voor de beste reclame?
b. Van wanneer tot wanneer was Loeki de Leeuw te zien op de Nederlandse televisie?
c. Noem de vriendjes van Loeki de Leeuw.
d. Wie heeft Loeki de Leeuw bedacht?
e. Naar wie is Loeki de Leeuw vermoedelijk vernoemd?
Een aantal jaar geleden was er sprake van dat Loeki zou stoppen en dat er een ander karakter voor
in de plaats zou komen.
f. Wie zou dat andere karakter zijn?
g. In welk jaar was dat?
h. Waarom is dat niet door gegaan?
i. Hoe groot was Loeki in zijn beginjaren?
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Reclame
j.

Hoeveel keer kwam je Loeki tegen als je een ritje in de Carnavalsfestival deed?

a. De Gouden Loeki
b. van 1972 t/m 2004, 1972-2004
c. Welpie en het kleine leeuwtje, Piep de Muis, Roosje het leeuwinnetje,

Guusje het eendje, Filiep de blauwe olifant.
d. Joop Geesink
e. Vermoedelijk naar Louis Biesbrouck
f. Mickey Mouse
g. 1994
h. Het was een 1-april grap
i. 25 cm
j. 14 keer
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Rondje Kuieren
Schrijf de zin op welke bij het onderstaande deels
afgebeelde bord hoort.

Vuur dat de grens schendt van zijn
recht vind hier een meester die het
knecht
Bij welk huis hoort deze voordeur?
Geef de straatnaam en huisnummer.

Donzel 80

Bij welk Nisserois bedrijf staat dit bord?

Het hof van Donzel

Op dit kaartje van de kerk staan cijfers, welke foto’s
horen bij de cijfers?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

D

A

H

C

G

B

I

E

F
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Rondje Kuieren
Welke straatnaam is hieronder deels gefotografeerd?

Het Korteveld

Hoeveel vierkanten (dus geen rechthoeken)
vind je op de Mondriaan in het dorp?

10 stuks

Hoeveel vakken tellen de wieken van de molen op het kerkveld bij
elkaar opgeteld?
In welke straten zijn deze paaltjes te vinden in Nistelrode?

397 vakjes

a. Koudenoord
b. Het Korteveld / Waardse straat

c. Canadabaan
d. Heescheweg
e. Delst

Nistelrode wordt steeds veiliger. Hetgeen wat op deze locatie is
geïnstalleerd draagt hieraan bij.
a. Wat staat hier nu op deze locatie?
b. In welke straat is dit?
a. Een AED
b. Kruipaal
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Rondje Kuieren
Uit voorgaande jaren is gebleken dat jullie graag op zoek gaan naar de verschillende locaties waar
wij foto’s gemaakt hebben. De vraag is dan ook,
in welke straat staan onderstaande foto’s?
a. Weverstraat
b. Zwarte Molenweg
c. De Beekgraaf
d. Vinkenstraat
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Sport en Spel
Er zijn over de gehele wereld veel voetbalclubs met allemaal
hun eigen shirts. We zijn op zoek naar de voetbalclubs die bij
deze gedeeltes van de shirts horen.
a. Athelitic bilbao
b. VFB Stuttgart
c. Besiktas
d. Everton
Waar kinderen tegenwoordig vaker naar de tablet of
telefoon zullen pakken voor een spelletje, werden er
vroeger veelvuldiger gezelschapsspellen gespeeld.
Hier zie je een aantal afbeeldingen van “spellen van
vroeger”. Wij willen graag de naam van het spel
weten wat je op de afbeelding ziet.
a. Trou Madame
b. Master Mind / Code breaker
c. Willem Wiebel
d. Doe de deur dicht
Lionel Messi en Cristiano Ronaldo bestoken elkaar al jaren als de beste voetballer van de wereld.
Oftewel ‘The Goat’, the greatest of all time. Dit jaar was er nog een sporter meer die dit gebaar
maakte. Hij deed dit voor de grap, wat hij met een vriend had afgesproken.
Wie was deze sporter en welke sport beoefent hij op dit moment?
(We zoeken de voor- en
achternaam en goed gespeld)
Wielrenner Remco Evenepoel
Veel sporten speel je met een bal, over welke ballen hebben we het (we zoeken de herenversies)?
a. Omtrek van 65 tot 67 cm en een gewicht van 260 tot 280 gram.
b. 68-69 cm en een gewicht tussen 410-440 gram.
c. Maximale diameter van 42,67 mm, maximaal gewicht van 45,93 gram.
d. Een diameter van 61-61,5 mm en een gewicht van 205-220 gram.
e. Omtrek 76 cm en een gewicht van 600 gram.
a. Volleybal

d. Biljartbal

b. Waterpolobal

e. Basketbal

c. Golfbal
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Sport en Spel
Een heel oud, maar nog altijd populair spel is
natuurlijk schaken. Voor jullie de opdracht:
vind voor jezelf de beste zet voor
onderstaande puzzels.
a. D8 naar D3
b. H4 naar H6
c. C4 naar A6
d. C2 naar C8

Wij hebben het spel Carcassonne gespeeld, hieronder zien jullie hoe het spelbord er na een
avondje spelen uitzag.
We hebben voor jullie wat vragen over de puntentelling.
a. 127
a. Hoeveel punten heeft rood op deze foto’s?
b. Wie heeft er gewonnen?
b. Geel
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Sport en Spel
Ga naar onze website en luister het
audiofragment.
Waar zijn deze intro’s van?

a. intro clublied FC barcalona
b. intro Lucky thirteen
c. intro clublied PSV
d. intro wie is de mol
e. intro clublied Ajax

Op onze planeet worden de meest bizarre sporten
uitgeoefend. Voor onderstaande sporten worden
zelfs kampioenschappen georganiseerd.
Welke sporten zijn dit?
a. Fret Legging
b. Shin Kicking
c. Moddersnorkelen
d. Chessboxing
e. Toe Wresling

Een gezin uit Nisseroi bestaat uit 5 gezinsleden:
- Vader Geert 45 jaar
- Moeder Els 43 jaar
- Zoon Rick 15 jaar
- Dochter Emma 12 jaar
- Zoon Stef 10 jaar
Moeder Els gaat iedere maandag en donderdag tennissen met haar vaste tennisclubje bij tennisclub
TC Telro. Geert en Rick zijn sinds 1 maart begonnen bij de plaatselijke sportschool Conscius,
waarbij ze op dinsdag een les spinning volgen en op vrijdag fitnessen. Emma volgt al vanaf haar
zesde klassiek ballet, dit deed ze eerst bij balletstichting Nistelrode en nu bij balletstudio van der
Stappen. Stef voetbalt van jongs af aan bij voetbalclub R.K.S.V. Prinses Irene en voetbalt nu in het
team JO11-2. Vader Geert is actief betrokken bij de voetbalclub en heeft in 2016 besloten om
steunend lid te worden, beiden betalen via automatisch incasso.
Wat moest dit gezin in 2018 in totaal betalen aan contributie?

Nisseroise Kwis 2018

€1118,50

Pagina 32

?

Sport en Spel
Monopoly is een van de meest uitgebrachte spellen ter wereld, in allerlei verschillende edities.
a. Zo is er dit najaar is er een Eftelingmonopolyspel op de markt gebracht, welke twee grote
attracties komen niet voor in het spel?
a. De Bobsleebaan en de Pandadroom.
b. Er is ook een wereldeditie, daar zijn mooie gouden speelfiguren bij. Wat beelden deze
speelfiguren uit?
b. Een beeld van het Paaseiland, de Eiffeltoren, het Vrijheidsbeeld en

een Sphinx
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Sport en Spel
Bij welk merk en model voertuig horen onderstaande koplampen?
a. Ford Focus (type MK2)
b. Seat Leon
c. Volvo XC90
d. Volkswagen Golf IV
e. Opel Astra (type G)
Om letsel in het verkeer te voorkomen worden tegenwoordig in bijna alle voertuigen airbags
ingebouwd.
km2
a) Waardoor wordt een airbag opgeblazen?
b) Welk gas komt er vrij als een airbag wordt opgeblazen?
a. Door de elektrische ontsteking van de stoffen Kaliumnitraat en

Natriumazide vindt er een kleine explosie plaats waardoor de airbag
zichzelf snel opblaast met stikstof
b. Stikstof
Wat is bij onderstaande situaties de juiste volgorde van voor laten gaan?
a. Voetganger, Tram, Auto

b. Snorfiets, blauwe auto,

motor
c. Blauw auto, afslaande

snorfiets, lichte auto
d. Voetganger, Snorfiets, Auto

Welke Nisseroise straat wordt hier afgebeeld?

Canadabaan
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Sport en Spel
Hoe goed kennen jullie de verkeersregels in Nederland? Vul de ontbrekende woorden of getallen in.
Het is verboden te parkeren op minder dan ...vijf….(a) meter afstand van een kruispunt. Doe je dit
toch riskeer je een boete van … €95,-…(a).
Mistlampen achterzijde mogen alleen gebruikt worden bij zicht minder dan …50 meter…(b)
meter en mogen niet gebruikt worden bij …zware regenval…(c).
Een autoweg is een weg gelegen buiten de bebouwde kom en uitsluitend bestemd voor
gemotoriseerd verkeer dat harder kan en mag rijden dan …50…(d) km/h. Op autowegen geldt
standaard een maximumsnelheid van …100…(e) km/h.
Veel mensen gaan er in de zomervakantie met hun camper op
avontuur. Je ziet hierbij veel merken voorbijkomen. Wij zijn
benieuwd of jullie de merken bij de volgende logo’s kunnen
achterhalen.
a. Roller team
b. Knaus
c. Swift
d. Chausson
We gaan een ritje maken met de auto, de bestemming is te bereiken via onderstaande instructies.
Vertrekpunt: St. Lambertuskerk in Nistelrode.
1. Start met het gezicht richting de hoofdingang van de
kerk
2. Vertrek naar rechts en volg deze weg 450 meter
3. Volg daarna de aansluitende weg 800 meter
4. Sla links af
5. Volg deze weg 1,1 kilometer en sla daarna rechtsaf
6. Sla na 650 meter linksaf.
7. Na 170 meter vind je de bestemming aan je linkerzijde.

De bestemming is:

Natuurcentrum de
Maashorst

Welke hectometerpaaltjes zijn het dichtstbijzijnd bij de volgende adressen?
a. Canadabaan 14, Nistelrode
b. Graafsebaan 11, Heesch
c. Hoogveld 16, Cuijk
d. Hal 33, Esch
a. A50 128,1 li

b. A59 155,3 re

c. A73 88,3 re

d. A2 124,9 re
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Sport en Spel
Tijd om de theoriekennis te testen! Wat betekenen de onderstaande verkeersborden?

a. Einde verplichte rijbaan of -

strook uitsluitend ten behoeve
van trams en lijnbussen
b. Uitwijkplaats links van de weg

c. Kiss & Ride
d. Gesloten voor voertuigen met

gevaarlijke stoffen
e. Adviessnelheid 30 km/h

Hieronder zie je bizarre knooppunten, bruggen en wegen.
Benoem de naam van deze weg/ knooppunt en in welk land deze ligt.
a. Judge Harry Pregerson

Intersection in Los Angeles, in
de VS
b. Lombard street, San

Francisco in deVS
c. Atlantic Road in Noorwegen /
Storseinsundet Bridge
d. The Magic

Roundabout in Swindon in
England
e. Eshima Ohashi Bridge in

Japan
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Watt Bell(t) Einstein
Bert gaat met zijn grasmaaier met een vermogen van 2,2 kW het gazon maaien, met behulp van
een 20 meter lange verlengkabel sluit hij deze aan op een stopcontact met 230V.
a. Bereken de stroomsterkte welke het lichtnet aan de grasmaaier levert als deze is
ingeschakeld.
b. Bereken de weerstand van één koperdraad in de verlengkabel. Uitgaande van een
doorsnede van 2,2 mm2 van de koperdraad.
a. 9,56A

b. 0,15Ω of 0,16 Ω
De vrouw op de afbeelding draagt met een draagstok aan
haar ene zijde haar zoontje, welke inclusief mand 18 kg
weegt, en aan de andere zijde een mand met planten. De
stok is in evenwicht.
Bereken het gewicht van de
mand inclusief planten, bepaal
hiervoor eerst de
evenwichtsverhouding.

11 kg

Gert en Truus krijgen een verrassingsuitje georganiseerd door Annie. Ze zijn beiden erg
nieuwsgierig en willen weten op welke datum dit uitje gaat plaatsvinden. Annie geeft 10 mogelijke
datums:
15 mei, 16 mei, 19 mei, 17 juni, 18 juni, 14 juli, 16 juli, 14 augustus, 15 augustus en 17 augustus.
Annie zegt tegen Gert de maand en tegen Truus de dag van de datum van hun uitje.
Gert: “Ik weet niet wanneer het uitje is, maar ik weet dat Truus het ook niet weet.”
Truus: “Op het begin wist ik de datum niet, maar nu weet ik het.”
Gert: “Dan weet ik ook wanneer het uitje is.”
16 juli
Wanneer zal hun verrassingsuitje plaats vinden?
Een lichtstraal valt vanuit polycarbonaat naar lucht. De hoek van breking is 36˚. De brekingsindex
van polycarbonaat is 1,59.
Bereken de grenshoek voor een lichtbundel die van polycarbonaat naar lucht gaat.

39,0 graden

Een elektrische bouwlift met een vermogen van 9 kW wordt gevoed door een 48V accu welke 400
Ah levert. Deze lift verplaatst 1000 kg per omhooggaande cyclus, de lift gaat naar een hoogte van
20 meter in 30 seconden.
Bereken hoeveel keer de lift omhoog kan tot dat de accu leeg is.
255 keer
(Ga ervan uit dat de lift geen stroom verbruikt om te dalen.)
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Watt Bell(t) Einstein
Wat is de oplossing van de onderstaande vragen?
a. In een waterplas groeit riet. Elke dag verdubbelt het
oppervlak dat wordt bedekt door het riet. Het duurt 50
dagen voordat het riet de gehele waterplas bedekt. Hoeveel
dagen duurde het voordat het riet de helft van het meer
bedekte?
b. Pien staat op de rommelmarkt en heeft een boek en een
pen gekocht, samen kosten ze 1,10 euro. Het boek kost een
euro meer dan de pen. Hoeveel kost de pen?
Janneke heeft vandaag een examen van 100 vragen, waar
zij niet voor gestudeerd heeft.
a. Hoe groot is de kans dat Janneke alle vragen goed
gokt? Het gaat hierbij om een multiplechoicetest
met op elke vraag de keus uit antwoord a-b-c-d.
b. Wanneer Janneke een voldoende wil halen, moet
zij minimaal 60% van de test goed beantwoorden.
Hoe groot is de kans dat Janneke een voldoende
haalt door alleen te gokken?

a. 49 dagen

b. 5 cent

a. 0,25 ^ 100 =

6,223015277*10^ -61
b. 1,33*10 ^ -13

Een ledlampje is aangesloten volgens onderstaande schakeling.
De spanning van de spanningsbron wordt gevarieerd en aan de
hand hiervan wordt de stroomsterkte in de stroomkring en de
spanning over de led gemeten. Zie de tabel hiernaast.

Bereken hoe groot de weerstand is welke in de schakeling is
opgenomen.

30,6 Ω
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Watt Bell(t) Einstein
Lijnstuk AE en lijnstuk CD lopen evenwijdig.
Lijnstuk AE is 2cm lang en lijnstuk CD is 5cm lang.
Lijnstuk AD is 11 cm lang.
Hoe lang is lijnstuk BD?
Rond je antwoord af op twee decimalen.

7,86 cm
Welke opa hoort bij welke oma en welke sporten beoefenen zij? Vul dit in het schema onder de
aanwijzingen in.
Aanwijzingen:
1. Opa Gerrit is getrouwd met oma Karin.
2. De wielrenner is getrouwd met de hockeyster.
3. Opa Klaas zit op turnen.
4. Van één van de echtparen beginnen de namen met dezelfde letter. Daarnaast beoefent één
van hen beiden een sport die met de letter t of v begint.
sport opa
bowlen turnen
opa

sport oma

oma

oma
wielrennen Guusje

Karin

Puck

sport oma
ballet
hockey

Opa

Sport opa

Oma

Sport oma

Gerrit

Wielrennen

Karin

Hockey

Klaas

Turnen

Guusje

Ballet

Peter

Bowlen

Puck

Volleybal
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Gerrit
Klaas
Peter
ballet
hockey
volleybal
Guusje
Karin
Puck

Pagina 39

?

Nisseroise Kwis 2018

Bijlage 1

Pagina 40

?

Nisseroise Kwis 2018

Bijlage 2

Pagina 41

