?

Uitleg
Beste Kwissers,
De negende Nisseroise Kwis ligt voor jullie. Ons team is weer op volle sterkte, dus we hebben
vol enthousiasme deze nieuwe editie gemaakt. Jullie staan aan de start van een avond vol
moeilijke en makkelijke vragen, leuke opdrachten, leerzame momenten, verwonderingen,
creativiteit, gezelligheid en soms wat stress. Dat hoort allemaal bij de Nisseroise Kwis!
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 welk tijdstip 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 ongeveer één uur.
• Stuur uit je team degene die het grootste blok aan jullie been is, of die er geen kijk op
heeft.
De joker:
Dit jaar kunnen jullie weer 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 onderstaande info goed door en begin dan vol overgave aan
deze negende 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)………………………………………..
………………………………………………………………………………………………....
We zien jullie graag op zaterdag 11 januari 2020 om 20.00 uur, tijdens de uitslag-/feestavond in
zaal ’t Tramstation.
Veel plezier en succes gewenst!
Organisatie van de Nisseroise Kwis,
Nick, Ellen, Manouk, Dennis, Jorg, Joyce, Maaike, Michelle, Simon 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, stift, of met potlood worden ingevuld. Alleen
blauwe of zwarte pen, tenzij anders vermeld.
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 café/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:
− The sky is the limit
− Aap-Noot-Mies
Puntenaantal Facebookvragen:
− Tussen de Loo en de Rèkt
− Flower Power
− Netflix & Chill
− Brainpower
− De slimste mens
− Hallo wereld!
− Sing it away
− Rondje kuieren
5. Voor de geheime opdracht stuurt ieder team één
persoon naar de locatie van de geheime opdracht (zie voucher).
De geheime opdracht start precies op de tijd die op de voucher staat.
6. Per categorie zijn 100 punten te verdienen.
7. Vanaf 1 november tot 28 december 2019 kon je via Facebook 50 extra punten
verdienen, deze worden bij het totaal aantal punten opgeteld.
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 team- en
vraagnummer erbij worden vermeld.
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
zaterdag 11 januari 2020 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.
16. Met het inleveren van het kwisboek gaat iedereen van het team ermee akkoord dat de
video’s en foto’s getoond kunnen worden op de uitslag-/feestavond en de social media
van de Nisseroise Kwis.

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
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Partners

De Nisseroise Kwis wordt mede mogelijk gemaakt door:
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The sky is the limit
Maak een filmpje in het Nederlands waarbij vier van jullie zich voordoen als
stewards/stewardessen. Heet alle Nisseroise kwissers hartelijk welkom aan boord van vlucht
NK2019 met als bestemming ‘Zweefvliegveld Nisseroi’. Leg vervolgens met een tikkeltje humor de
gehele vliegveiligheids-instructies uit. Stuur jullie filmpje met jullie teamnummer en het
vraagnummer via Whatsapp naar 06 - 26 137 867.

2 punten voor originaliteit/creativiteit, 2 voor humor, 1 voor 4 teamleden,
1 voor ‘welkom aan boord’ tekst, 1 voor het zwemvest, 1 voor de
nooduitgangen/glijbanen, 1 voor de gordel, 1 voor de zuurstofmaskers
Van welke luchtvaartmaatschappijen zijn deze ‘tails’ oftewel
staartvleugels?

a

Air Greenland

b

Wizz air

c

Aeroflot

d

Transavia

e

China Southern
Airlines

f

Zipair

g

Sun Country

h

Air Europa

i

Air Tanzania

j

TUI(fly) Duitsland

Welke heel belangrijke foto is er dit jaar gemaakt?
Er was veel aandacht voor, de foto werd op hetzelfde tijdstip op verschillende plaatsen ter wereld
getoond.

Een foto van een zwart gat.
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The sky is the limit
a. Vul de uitkomsten van de vragen bij de juiste letter in. Welke datum zoeken we? De vragen
zijn gebaseerd op de etherfrequenties in Nistelrode.
AB-CD-EEFF
A. Pak het tweede cijfer uit de naam van de radiozender die zich op etherfrequentie 102.6
bevindt.
B. Pak het derde cijfer in de radiofrequentie van de zender waar het spel ‘We zeggen ja
of nee in 3, 2, 1’ gespeeld wordt.
C. Pak het eerste cijfer in de radiofrequentie van RadioNL en vermenigvuldig dit met 0.
D. Pak het derde cijfer in de radiofrequentie van de zender waar in december altijd de top
4000 gepresenteerd wordt.
E. Pak het eerste cijfer in de radiofrequentie van de zender waar de Bossche Arianne de
Jong presentatrice is. Tel hier 10 bij op.
F. Op deze radiozender wordt in het weekend vaak het sportprogramma ‘NOS langs de
lijn’ uitgezonden. Pak van deze etherfrequentie de eerste 2 cijfers. Verminder dit aantal
met 10.
b. Welke speciale gebeurtenis, die met deze categorie en vraag te maken heeft, vond er op
deze datum plaats?
a

A. Op 102.6 zit Radio538. Het tweede cijfer is 3.
B. Q-music: 100.7. Het derde cijfer is 0.
C. RadioNL: 90.1, 90.5, 94.1 of 94.2. Het eerste cijfer is overal 9 x 0 = 0.
D. Radio10: 87.9. Het derde cijfer is 9.
E. Omroep Brabant: 95.8. Het eerste cijfer is 9+10=19.
F. NPO radio 1: 98.9. De eerste twee cijfers zijn 98-10=88.
30-09-1988. (A=3, B=0, C=0, D=9, E=19, F=88)

b

Op deze datum ging Skyradio van start.

Een ruimtevaartuig vertrekt van de Aarde naar de Maan, het vaartuig heeft een massa van 1500kg.
Bereken de zwaartekracht van het vaartuig op de maan.

2430 N
Maak een plaats delict (pd) met vijf menselijke krijtlijnen, waarbij iedere persoon een andere
houding aanneemt en bij iedere persoon een andere kleur stoepkrijt wordt gebruikt. Neem de foto
van bovenaf. Stuur jullie foto met jullie teamnummer en het vraagnummer via Whatsapp naar
06 - 26 137 867.

5 punten voor de kleuren, 5 punten voor 5 personen.
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The sky is the limit
Welke vijf sterrenbeelden kun je vinden door de puntjes met elkaar te verbinden? Gebruik elk
puntje maar één keer.

a

Kleine beer

b

Cassiopeia

c

Orion

d

Lier

e

Grote beer

Willekeurige volgorde.

Welke gebouwen staan hiernaast van boven naar beneden afgebeeld?
Benoem de namen van de gebouwen, de steden en de landen waar deze
gebouwen staan.
a

One World Trade Center – New York – VS

b

Taipei 101 – Taipei - Taiwan

c

Shanghai Tower – Shanghai – China

d

Burj Khalifa – Dubai – Verenigde Arabische
Emiraten
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The sky is the limit
Hieronder zie je een vluchtplan, de route die een vliegtuig vliegt.
LOWI MOGTI UP66 KPT UL608 TEDGO UN851 MASEK UL604 BIGGE T281 NORKU EHAM
a. Wat is de aankomst- en vertrekluchthaven van deze vlucht?
b. Wat zijn de 10 grootste steden (inwonersaantallen) waarover dit vliegtuig vliegt?
a

Vertrek: Innsbruck Airport, Aankomst: Amsterdam Schiphol Airport.

b

Amsterdam, Stuttgart, Münster, Hamm, Apeldoorn, Innsbruck, Heilbron,
Deventer, Hilversum, Hengelo, Kempten, Fulda

(10 van de 12)

Welke vijf luchtvaartuigen zijn hier afgebeeld?

a

AH-64 (apache)

b

Heteluchtballon

c

Fokker 60 (uta)

d

CH-47 (chinook)

e

F35 (jsf)
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Aap-Noot-Mies
Wat heeft dit plaatje met deze categorie te maken?

Dit zijn Ot en Sien. Ot en Sien zijn
getekend en bedacht door Cornelis
Jetser (tekenaar), Jan Ligthart
(schrijver), Hendricus Scheepstra
(schrijver) wie tevens ook de
makers van het leesplankje Aap
Noot Mies zijn.
Ot en Sien werden gebruikt bij het
vroegere leesonderwijs.

Fins is een opmerkelijk en eigenaardig taaltje. In deze taal worden termen gebruikt welke
nauwelijks te vertalen zijn. Het zijn voornamelijk woorden die de Finnen zelf hebben bedacht en
voortkomen uit tradities en gewoontes.
Zo zijn Eukonkanto en Kippihevosharrastus enorme (volks)sporten in Finland.
We vragen jullie om ook een van deze sporten te beoefenen en een filmpje van minimaal 15
seconden te maken. Het moet duidelijk om een wedstrijd gaan, dus met meerdere deelnemers. Op
het filmpje moet duidelijk te zien zijn welke van deze twee sporten wordt beoefend. Stuur jullie
filmpje met jullie teamnummer en het vraagnummer via Whatsapp naar 06 - 26 137 867.
Eukonkanto: Een obstaclerun, maar dan met je vrouw op je rug. De Finnen organiseren
jaarlijks het wereldkampioenschap vrouwdragen, waarin een man een parcours met
obstakels van 253 meter moet afleggen met een vrouw van minimaal 49 kilo.
Kippihevosharrastus: Dit betekent hobby paardrijden. Deze rage is uitgegroeid tot een
volkssport. In Finland worden er meerdere kampioenschappen en competities
georganiseerd.
Punten voor:
Min. 15 sec, 2 deelnemers of meer, Juiste sport, Uitvoering, Originaliteit, elk 2 punten.

Vul in:
a. De schipper (wenden) ………………..gisteren het roer.
b. Wat een (durven) …………………….voorstel heeft hij gedaan.
c. Uitbreiding van de zaak (behoren) …………………..volgend jaar tot de mogelijkheden.
d. Doordat het hevig (plenzen) …………………slipte de auto in de gevaarlijke bocht.
e. Van Gaal heeft dat systeem (construeren)……………………...
f. Zorg dat je je krachten goed (verdelen)……………………….
g. Hij heeft een uur lang (streetdancen)………………………….
h. Nieuwe updates worden automatisch (installeren)…………………………...
i. “Niemand (houden)……………………. me tegen”, zei hij.

j. Mij (worden) …………………altijd gevraagd waarom ik met hem heb gecorrespondeerd.
a. wendde, b gedurfd, c. behoort, d. plensde, e. geconstrueerd, f. verdeelt,
g. gestreetdancet, h. geïnstalleerd, i. houdt, j. wordt.

Nisseroise Kwis 2019

Pagina 9

?

Aap-Noot-Mies
Welke spreekwoorden vinden jullie in deze zoekplaat?
Iedere twee goede antwoorden leveren één punt op.

Voorbeelden:
De vlag uithangen, Hoge bomen vangen veel wind, Een hart onder de riem steken, De
hond in de pot vinden, Haren op je tanden hebben, De druppel die de emmer doet
overlopen, Op elke slak zout leggen, Achter het net vissen, De koe bij de horens vatten,
Elk huisje heeft zijn kruisje, De appel valt niet ver van de boom, Een zware pijp roken,
In de put zitten, Geld moet rollen, Boter op je hoofd hebben, Water naar de zee dragen,
Het geld groeit op de rug, Elke vogel zingt zoals hij gebekt is, Het zwarte schaap, Achter
de wolken schijnt de zon, Appels voor citroenen verkopen, Met vlag en wimpel geslaagd,
De druppel die de emmer doet overlopen, Blaffende honden bijten niet, Op grote voet
leven, Appels met peren vergelijken, Scherven brengen geluk, enz. enz. enz.

Iedere twee goede antwoorden leveren één punt op.
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Aap-Noot-Mies
Vul in, of streep door wat niet van toepassing is:
a. “Het wor…….. je vanzelf wel duidelijk”, zei de directeur tegen mij.
b. Ik voelde me daar toen al snel thuis, omdat enkele collega’s mij de eerste twee dagen heel
goed begelei……...
c. Toen wij de rekening van de verrichtte/verrichte werkzaamheden kregen, schrokken wij van
de hoogte van het eindbedrag.
d. De als clown verklede/verkleedde portier werd door vrijwel niemand herkend.
e. Wie alles goed bijhou…….., zal daar zeker de vruchten van plukken.
f. enigszins / enigzins
g. Ik heb die twee schilderijen beide gekocht. / Ik heb die twee schilderijen beiden gekocht.
h. nek-aan-nek-race / nek-aan-nek race / nek-aan-nekrace
i. een havo diploma / een havodiploma / een havo-diploma
j. de burgelijke staat / de burgerlijke staat
a. wordt b. begeleidden c. verrichte d. verklede e. bijhoudt f. enigszins g. beide h. nekaan-nekrace i. een havodiploma j. de burgerlijke staat.
Benoem de palindromen die je tegenkomt in onderstaand stukje tekst. Dubbele palindromen
hoeven maar één keer opgeschreven te worden.
De kok was in de keuken op zoek naar het meetsysteem dat bekijkt of het stukje vlees goed
gegaard is. Terwijl hij hiernaar kijkt, houdt hij met een half oog ook zijn soep in de gaten en roert
met een lepel door de substantie. Het personeel van de keuken stormt binnen en vraagt of er nog
aardappel-appelextract is, om de groenten op smaak te brengen. Dit heeft de kok niet op voorraad.
De souschef springt snel in zijn auto en komt onderweg Max Verstappen tegen in zijn raceauto.
Wanneer de chef weer terug is in de keuken, zegt de kok dat er vanavond een speciale gast is:
oom komt eten met nichtje Anna.
Zij blijkt er niet bij te zijn: “De mooie zeeman nam Anna mee”, zei oom Ed tegen de ober. Hierdoor
blijft er een diner over wat de ober verorbert in de keuken.

Kok (3x)

Meetsysteem

Ieder genoemd antwoord is

Lepel

Anna (2x)

2 punten.

De mooie zeeman nam Anna mee'", zei oom Ed
Tegenwoordig wordt de methode ‘Aap-Noot-Mies’ niet meer gebruikt op de basisschool (in elk
geval niet in ons mooie Nisseroi).
a. Met welke methode werken de kinderen in groep 3 van de Beekgraaf?
b. Van welke uitgeverij is deze methode?
c. Wat is het eerste woord dat de kinderen daarmee leren?
d. Hoe heet deze methode in het vervolg in groep 4 en verder?
a Veilig leren lezen (Kim-versie)
b

Zwijsen

c

Ik

d

Estafette (editie 2 of 3)
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Aap-Noot-Mies
Hoe lees je studieboeken effectief? Tijdens een studie moet je veel lezen en daarbij is het
belangrijk om de juiste informatie uit de tekst te halen. Afhankelijk van het doel kun je verschillende
leesstrategieën gebruiken. Je kunt een tekst oriënterend lezen, globaal lezen, intensief lezen en
zoekend, of scannend lezen. Daarnaast kun je grote hoeveelheden tekst op verschillende manieren
samenvatten.
Hieronder volgt een instructie over het tekenen van een huis. Blijf binnen de lijntjes van het vak.
1.
2.
3.
4.

Lees onderstaande stappen eerst goed door.
Teken een horizontale lijn.
Teken een verticale lijn naar boven aan de linkerzijde van de horizontale lijn.
Teken een net zo’n verticale lijn naar boven aan de rechterzijde van de horizontale lijn uit
stap 1.
5. Teken het dak, dit is een gelijkzijdig driehoek zonder onderzijde, waarvan de hoeken ieder
60˚ zijn.
6. Teken een schoorsteen op de linkerzijde van het dak.
7. Uit de schoorsteen komt een witte rookpluim met negen bollingen.
8. Teken een deur in het huis met deurklink, een huisnummer en een deurbel.
9. Teken een rond raam in het dak.
10. Bovenop het dak ligt wat sneeuw.
11. Boven het dak schijnt de zon met 18 zonnestralen getekend als losstaande lijntjes vanuit
het middelpunt van de ronde zon.
12. Alle voorgaande stappen mag je overslaan, om vervolgens in het witte vlak hieronder enkel
op te schrijven welke leesstrategie je hebt gebruikt.

Intensief lezen
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Aap-Noot-Mies
Luister naar het fragment bij deze vraag op onze website www.nisseroisekwis.nl en benoem welke
vijf dialecten je hoort.
a

Rotterdams

b

Twents

c

West-Fries

d

Afrikaans

e

Fries

Tegenwoordig wordt de methode ‘Aap-Noot-Mies’ niet meer gebruikt op de basisschool (in elk
geval niet in ons mooie Nisseroi). Op ‘t Maxend wordt ‘Staal’ gebruikt.
a. Noem drie speciale hakwoorden.
b. Noem drie plankwoorden.
c. Noem drie langermaakwoorden.
d. Noem drie kilowoorden.
a

Daar mag geen ‘u’ tussen. Zoals wolf, melk.

b

Daar mag geen ‘g’ tussen. Zoals bank, honk.

c

Maak het langer om op het einde een ‘d’ of een ‘t’ te schrijven.
Zoals hond, wand.

d

Ik hoor de ‘ie’, maar ik schrijf de ‘i’. Zoals kilo, millimeter.
Ze moeten dus zelf woorden verzinnen volgens deze regels.
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Tussen de Loo en de Rèkt

Welke woorden hebben wij doorgestreept? Invullen op volgorde van lezen. Spel het juist.
a

drie

f

Europa

b

Sharona

g

Beat It

c

Mirella

h

Amerika

d

thema

i

alle

e

stokjes

j

grabbelton

Als je deze route op een kaart van Nistelrode legt, dan zie je een verbinding tussen
de woonadressen van commissieleden van de Nisseroise Kwis.
Welke commissieleden wonen op beide uiteindes van de lijn?

Jorg van Berkel & Maaike en/of Dennis Hoogerdijk
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Tussen de Loo en de Rèkt
Welk Nederlands nieuwsbericht werd afgelopen
jaar gelinkt aan deze Nisseroise foto?

De foto werd op 23 april door
John Raijmakers gepost op de
Facebookpagina ‘Heel Nistelrode
in een groep’. Daarbij stond deze
tekst: ‘Geen Sahara-Zand
Atmosfeer maar wel Nisseroi’s
zand met dit weer.
Een antwoord met daarin iets
over Saharazand/Woestijnzand
in Nederland op komst is goed.

Een aantal keer per jaar vindt het Keez-toernooi plaats in zaal ’t Tramstation. Noem drie van de
negen datums waarop in 2019 zo’n Keez-toernooi plaatsvond en vermeld daarbij het goede doel
waar op dat moment voor gespeeld werd.

18 januari 2019 → Stichting Bernhezer Gehandicapte bal
8 februari 2019 → Stichting Bernhezer Gehandicapte bal
22 maart 2019 → Samen loop voor hoop
3 mei 2019 → Samen loop voor hoop
21 juni 2019 → De opkikker
30 augustus 2019 → De opkikker
27 september 2019 → Villa Pardoes
1 november 2019 → Villa Pardoes
13 december 2019 → Cystic Fibrosis (taaislijmziekte)
Iedereen kent hem, onze prachtige oude molen, de Windlust. Maar wat werd in april dit jaar bekend
over deze molen?

Dit blijkt niet de oudste (nog bestaande) standerdmolen van Nederland
te zijn.
Uit onderzoek is gebleken dat de Geffense molen (Zeldenrust) bestaat
sinds 1425 en de Windlust sinds 1532.
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Tussen de Loo en de Rèkt
Je kon begin dit jaar sparen voor tattoos van Freek Vonk.
Welke insecten zien jullie op onderstaande tattoos?
a

De Aardhommel

b

De Angelloze bij

Welke insecten horen bij onderstaande omschrijvingen?
c. De vrouwtjes hebben een soort zwaard, een legboor heet dat. Daarmee kunnen ze eitjes in
de grond stoppen, zodat ze veilig zijn.
d. De larven leven in rottend fruit. Blijkbaar is dat heel voedzaam, want binnen twee weken zijn
ze al volwassen!
c

De grote groene Sabelsprinkhaan

d

De Fruitvlieg

… ûn lieven hond, joh!
FEIT: 95% van alle hondenkenners zijn het erover
eens dat dit de liefste hond van heel Nistelrode en
omstreken is en dat terwijl maar 12% van alle
statistieken verzonnen zijn! Ik bedoel, kijk gewoon
even naar deze hond, dat spreekt toch voor zich! Hij
is door zijn eigenaar opgegeven voor de prestigieuze
prijs ‘liefste hond van Nederland’, maar heeft
vanwege matchfixing uiteindelijk niet gewonnen.
Deze hond is omniseksueel, lang, eigenwijs en écht
heel lief. Enkele bijnamen zijn: Joekel of Kapitein
kromstaart, maar hoe heet hij nou echt?
Tip 1: Genaamd naar een bekende Nederlandse
zanger.
Tip 2: Een straatnaam in Nistelrode.

Dries
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Tussen de Loo en de Rèkt
Welke bedrijven van vroeger staan hier afgebeeld?

a

Steenfabriek Harry Wolters

b

Café / Snackbar Nouwens, Postiljon

Ieder jaar met Pinksteren staat de kermis weer in ons mooie dorpje Nisseroi. Met al die
knipperende lampjes, attracties en gezelligheid is het een fantastisch festijn voor jong en oud. Zo
ook voor Kim. Zij is 5 april 2019 jarig geweest en heeft geld gekregen dat ze op de kermis in
Nisseroi uit gaat geven.
Achtereenvolgens gaat ze:
− twee keer in de Rups
a
− zeventien keer in de Spin
€136
− 8 bollen Italiaans schepijs eten
b 11 (stoel 7 miste)
− twaalf keer in de Beach Party
− tien keer slaan tegen de boksbal
− tachtig keer in de botsauto’s
− vier keer in de Need 4 Speed
a. a. Hoeveel geld was Kim kwijt deze avond?
b. b. Hoeveel stoeltjes stonden er bij de kamelenrace?
c.
Nisseroi was in het begin van 2019 druk in de weer met de plaatjes van de Jumbo in samenwerking
met R.K.S.V. Prinses Irene. Ruim 800 plaatjes van leden van de club werden verzameld en
geplakt. De Nisseroise Kwis heeft een vraag bedacht om ervoor te zorgen dat het plakken niet voor
niets is geweest en je het boek er weer eens bij kan pakken.
Welke vijf trainers hebben in het boek meer dan één team onder hun hoede? Benoem van deze
mensen hun voor- en achternaam en de nummers van de plaatjes die bij hen horen.

Ben Hanegraaf

632 en 801

Edwin van Niftrik

787 en 507

Leen Lindhout

436 en 562

Sander van Haaren

175 en 728

Tjeu Vogels

457 en 764
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Flower Power
Van welke bekende Nederlanders die in de jaren 60 hun bekendheid maakten, zien we hier de
babyfoto’s? Geef voor- en achternaam.
a

Andre van Duin/ Adrianus
Marinus Kyvon (geboren Adrianus
Marinus Kloot

b

Bas van Toor (geboren Bastiaan
van Toor)

c

Jos Brink (geboren Josephus
Gerardus Brink)

d

Johan Cruijff (geboren Hendrik
Johannes (Johan) Cruijff)

Wat is de kracht van
deze bloemen?
Schrijf de naam en de heilzame
werking op.

a

Aloë Vera, bij huidirritaties

b

Goudsbloem (Calendula), verzachtend voor de luchtwegen, heilzaam
voor gal en lever, wondherstellend

c

Meidoorn voor hart en bloedsomloop

d

Kamille, goede nachtrust en tegen hoofdpijn, ontstekingsremmend
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Flower Power
Wie zijn deze bekende personen uit de jaren 60? Geef voor- en achternaam.

a

Lyndon B. Johnson (President van de USA van 1963-1969)

b

Johan (Jopie) Adolf Pengel (premier van Suriname van 1963-1969)

c

Neil Armstrong (eerste man op de maan in 1969)

d

Julian Sorell Huxley (mede-oprichter van het WWF in 1961)

Met welke belangrijke gebeurtenissen uit de jaren 60 hebben onderstaande afbeeldingen te maken?
Geef ook de bijbehorende belangrijke datum.
a

15 – 18 aug 1969:
Woodstock festival

b

22 nov 1963: moord op
John F Kennedy
Of 20-1-1961, jongst
verkozen president

c

21 juli 1969: eerste stap
op de maan

d

3 mei 1960: opening Anne
Frank huis
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Flower Power
In 1969 was de allereerste maanlanding. Vele mensen kennen dan ook de eerste beelden van deze
gebeurtenis. Hieronder staat de foto welke behoort bij de eerste maanlanding. Kunnen jullie de tien
verschillen vinden? Omcirkel ze. Vergrootglas nodig? Ga naar onze website www.nisseroisekwis.nl.

Luister naar het geluidsfragment op onze website www.nisseroisekwis.nl. Herken jij de intro’s van de
verschillende jaren 60 liedjes? Noem de artiest en titel.
a

Blue Diamonds – Ramona

b

Caterina Valente- Sweetheart, My darling, Mijn schat

c

Cliff Richard (& The Shadows)– Living Doll

d

Elvis Presley- Are you Lonesome Tonight

e

Neil Sedaka – O Carol

Over welke ‘uitvindingen’ uit de jaren 60 hebben we het hier?
a. Personage dat figureerde in verscheidene reclamefilmpjes, hij kon een olifant optillen.
b. De smaken van de eerste variant zijn framboos, sinaasappel en ananas.
c. Voor arbeiders en een symbool voor individualisme en rebellie. Pas vanaf de jaren 60
veroverde het de wereld en ontwikkelde het zich uit tot een vast onderdeel van het dagelijks
leven.
d. Het is een fabrieksproduct op grond van een natuurlijke schimmelsoort en werd in de jaren
60 populair.
a

Joris Driepinter

c

Spijkerbroek

b

Raketijsje

d

LSD
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Flower Power
Benoem van onderstaande bloemen de originele Nederlandse benamingen.
a

Kattenkruid

b

Madeliefje

c

Plumeria, Frangipani

d

Dahlia

e

Parkiettulp

Welke mensen uit Nistelrode, geboren in de jaren 60, zie je op deze foto’s?

a

Ine van der Heijden

Bij negen goede

b

Elly van Dijk

antwoorden,

c

Doriet Verbakel

d

Wilma Ruijs

e

Monique van Kemenade

f

John Pepers

g

Jolanda Langenhuizen

h

Anita Wilbers

i

Wim Gielis
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Flower Power
Maak deze woordzoeker en vorm met de overgebleven letters een zin.

De eerste maanlanding is een feit.
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Netflix & Chill
Welke series/films zijn hieronder beschreven?
a. Ze moeten de wereld beschermen tegen
demonen. Heksen, vampiers, elfjes en
weerwolven zijn de normaalste zaak.
b. Een spel gaan spelen om te kijken wie
landelijk het beste is.
c. Ze probeert terrorisme te bestrijden. Maar dan
wordt ze verliefd op de hoofdverdachte van
een bomaanslag op de CIA.
d. Een aantal illusionisten is bereid om samen te
spannen en alle trucs te gebruiken om een
bank te overvallen.
e. Hij moet kijken waar de zwakke punten zitten.
Totdat hij moet ontsnappen uit zijn “eigen”
gevangenis.

a

Shadowhunters

b

Hungergames

c

Homeland

d

Now you see me

e

The escape plan

Wat weten jullie eigenlijk over Netflix?
a. Hoeveel abonnees had Netflix aan het begin van dit jaar?
b. Wanneer is Netflix opgericht?
c. Hoeveel geld heeft Netflix in 2018 besteed aan nieuwe films en series?
d. In welke drie landen kun je geen Netflix kijken?
e. Wat kost een Netflix basic abonnement in Taiwan?
a

139 miljoen

b

29 augustus 1997 (14 april 1998 online gegaan)

c

8 miljard dollar, of 12(,04) miljard rekenen we beide goed.

d

China, Noord-Korea en Syrië. Krim is geen land.

e

270 (nieuwe) Taiwanese dollar

Deze ‘kindsterren’ waren beroemd,
herkennen jullie ze nog? Noem de
film/serie en personage waarmee zij
bekend zijn geworden.

a
b

Ginny Wemel/Weasley, Harry Potter

c
d

Kevin McCallister, Home Alone

e

Rudy Huxtable, The Cosby Show
Het zonnegezichtje, Teletubbies
Cole Sear, The sixth sense; Forest Gump
Junior, Forest Gump
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Netflix & Chill
Welke ‘Netflix Original’ titels horen bij onderstaande afbeeldingen?

a

Better Call Saul

b

Blackmirror

c

La Casa de Papel

d

Our Planet

e

The Highwaymen

Welke personages uit welke series zijn dit?

a

Dr. Rajesh Koothrappali, The big bang theorie

b

Gunther, Friends

c

Fishlegs Ingerman (Nederlands, vissepoot), Hoe tem je een draak/ Dragons /
Draken, race naar de rand / Drakenrijders

d

Sara lance (Black Canary), Arrow

e

Declan Harp, Frontier

Luister naar het fragment bij deze vraag op onze website www.nisseroisekwis.nl. Hierin zitten
verschillende intro’s van bekende series verwerkt. Welke series hoor je terug in de fragmenten?
a

Breaking Bad

b

Fargo

c

Friends

d

Peaky Blinders

e

Stranger Things
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Netflix & Chill
Onder de categorie Netflix & Chill kun je verschillende dingen interpreteren.
Beeld de onderstaande standjes uit en maak foto’s. Stuur jullie foto’s met jullie teamnummer en het
vraagnummer via Whatsapp naar 06 - 26 137 867.
Superman

Ballerina

Acrobaat

Orchidee

Superheldenfilms zijn populair. Beantwoord de volgende vragen hierover.
a. Deze scene is mogelijk nog realistischer dan dat de
bedoeling was. Wat is er achter de schermen namelijk
gebeurd na deze film uitkwam?
a

Spidermans filmlicentie is van Sony,
die splitte van Marvel nadat
onderhandelingen fout gingen.

Wie zijn de aartsvijanden van deze superschurken?
b

Dr. Strange

c

Iron Man

d

Captain America

e. Wat hebben deze 2 personages in de comics
met elkaar gemeen?
e

Ze waren beiden verliefd
op hetzelfde personage
Mistress Death.
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Netflix & Chill
Hier staat een beschrijving van de reden waarom een aantal personages uit ‘Orange is the new
Black’ in de gevangenis belandden. Welke personages bedoelen we?
a. Ze stalkte haar ‘vriend’ en probeerde diens vriendin te vermoorden door een bom in haar
auto te stoppen.
b. Ze was heroïneverslaafd. Ze werd opgepakt toen ze een taxi had gestolen.
c. Ze schoot een werkster neer uit een abortuskliniek.
d. Ze schoot per ongeluk een jongen neer. Ze kweekte wiet in haar tuin en wilde een ree
neerschieten die al haar planten opat.
e. Ze werd als jonge vrouw verliefd op een charismatische leider. Na vele jaren waarin hij haar
pestte en vernederde, duwde ze hem van een rots.
a

Lorna Morello

b

Nicky Nicols

c

Tiffany “Pennsatucky” Dogget

d

Yoga (Erica) Jones

e

Norma Romano

‘Netflix & Chill’ is een uitspraak die doet vermoeden dat het niets meer is dan een avondje films
kijken via de streamingsdienst. Wat nog steeds niet iedereen weet is dat dit wereldwijd bekende
begrip een tweede betekenis heeft. In de volksmond staat het namelijk gelijk aan een avondje seks;
zonder of met Netflix en zonder te chillen.
a. Wanneer en waarin werd de term Netflix & Chill voor het eerst gebruikt?
b. De betekenis van Netflix & Chill werd voor het eerst geplaatst op Urban Dictionairy.
Door wie werd dit geplaatst?
c. Vanaf welk jaar raakte Netfilx & Chill volgens de trend van de zoekopdrachten in Google
bekend?
d. Over de betekenis van Netflix & Chill is lang niet iedereen op de hoogte. Welke
supermarktketen deelde dit bericht met receptideeën voor een avondje Netflix & Chill?
a

De term werd voor het eerst in een tweet in 2009 gebruikt.

b

laxbuhl7

c

Vanaf 2015

d

Albert Heijn
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Brainpower
Afgelopen maandag gingen Ad, Jan, Mari, Marieke en Rian op pad in Nistelrode. Ze gingen
allemaal iets anders doen op een verschillend tijdstip. Wie was waar, met welke reden en op welk
tijdstip? Aan de hand van 5 tips is deze puzzel op te lossen.
1. Door een wegafsluiting
(vanaf 10:00 uur) kwamen
degene die naar de
Nesterlé en het
organiseren van de open
dag gingen te laat. Ook
degene die om 15:00 uur
ergens zou moeten zijn
kwam daardoor te laat. Jan
kwam wel op tijd, die was
zelfs voor openingstijd van
de locatie al binnen en bij 't
Pumpke werd er ook op tijd
gestart.
2. Beide dames waren
betrokken bij een
evenement dat niet om
15:00 zou starten en
waarvan er één te laat
startte en de ander op tijd
startte.
3. In de Nesterle begint er
niets om 08:00 uur en het
koffie drinken start niet om
09:30 uur.
4. De starttijd van de
prijsuitreiking in Laarstede
komt direct na de starttijd van de vergadering en direct voor de starttijd van hetgeen waar Rian
naartoe gaat.
5. Zowel Ad als degene die naar Prinses Irene gaat hadden de aanvangstijd in de middag
gepland. Degene naar Van Tilburg gaat, degene die naar de kennismaking van de nieuwe
medewerker gaat en Mari, kozen er alle drie voor om al vóór 14:00 te beginnen.
Naam

Evenement

Locatie

Tijd

Ad

Prijsuitreiking

Laarstede

15:00

Mari

Vergadering

Nesterlé

11:00

Rian

Organiseren open dag

Prinses Irene

16:30

Jan

Koffiedrinken

Van Tilburg

8:00

‘t Pumpke

9:30

Kennismaking nieuwe
Marieke medewerker
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Brainpower
Op internet komen vaak puzzels voorbij waar mensen op allerlei manieren antwoorden geven en
met elkaar in discussie gaan.
Wij willen van jullie de antwoorden weten die op de plaats van het vraagteken moeten komen te
staan.

a

43

b

10

Voor een bepaalde datakabel geldt:
R1: soortelijke weerstand in Ω/m
=1
L: soortelijke zelfinductie in H/m
=10-6
-1
G2: soortelijke lekgeleiding in Ω /m =10-9
C: soortelijk capaciteit in F/m
=10-9
De frequentie van het datasignaal

Karakteristieke impedantie:

𝑅1 + 𝑗𝜔𝐿
𝑍0 = √
𝐺2 + 𝑗𝜔𝐶

=2,4*109 Hz

(2,4GHz)

31,6 Ω,
of 32 Ω

Bereken Z0
Welke pen moet je verplaatsen om de som kloppend te maken? Welke som krijg je dan?

Je verplaatst de pen linksonder van de 8 naar de 1. 7 + 2 = 9
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Brainpower
De KEMA heeft een meetsysteem ontwikkeld om de temperatuur in ondergrondse
hoogspanningskabels te meten. Daartoe bevindt zich over de hele lengte een glasvezel midden in
de kabel. Door de glasvezel laat men zeer korte pulsen infrarode straling lopen. Deze straling is
afkomstig van een laser. Voorkomen moet worden dat er een te sterke knik optreedt in de
glasvezel. In het figuur is een knik over hoek α in een vezel getekend. Daarin is ook een straal
getekend die bij de knik aankomt. Door de sterke knik verlaat deze straal de glasvezel bij A.

De brekingsindex n van het glas is voor de infrarode straling gelijk aan 1,52.
a. Bereken met behulp van de wet van Snellius hoe de infraroodstraal verder gaat na breking
aan het grensvlak (hoek β).
Om geen onnodig verlies van intensiteit te krijgen, moet bij elke reflectie aan de rand van de vezel
volledige terugkaatsing optreden.
b. Bereken hoe groot hoek α dan maximaal mag zijn als de straal vóór de knik evenwijdig loopt
aan de as van de glasvezel, zoals getekend is in de figuur.
a

49°

b

48,9°

In deze brief zitten een hele reeks geschreven getallen verborgen. Haal de getallen eruit en tel ze
bij elkaar op. Hierbij een voorbeeld, dit voorbeeld telt niet mee voor het antwoord. Bijv. De kat weet
dat er melk is. = 2
Wat is de uitkomst wanneer je alle geschreven getallen bij elkaar op telt?
“Beste Daan,
Graag wil ik je vragen om in de nacht de vrachtwagen niet meteen zelf naar de garage te brengen,
maar hulp te vragen aan Cathleen. Jort weet ook dat je het ditmaal niet zelf moet regelen.
Onze ventilator is kapot en Jort denkt dat ze ventielen hebben meegenomen in de garage. Ze
stelen ook regelmatig andere onderdelen uit vrachtwagens, zoals riemen en radio’s. Doe onze
stiefmoeder de groeten.
Hopelijk spreken we elkaar snel.
Groeten, Adrienne”

8 + 8 + 1 + 11 + 1 + 2 + 11 + 7 + 7 + 6 + 8 + 6 + 3 = 79
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Brainpower
Aan de ingang van een PID-regelaar bieden we het in figuur 1 afgebeelde signaal error(t) aan.
Voor de regelaar geldt: Kc = 1, τi = 1 sec, τd = 0,5 sec
a. Bereken de totale output van de regelaar op het tijdstip t = 2 sec.
b. Op welk tijdstip werken de I-actie en de D-actie maximaal tegen elkaar in?

Error(t) als functie van de tijd
Error(t)

2
1
0
-1

0

2

4

-2

6

8

time (sec)

Figuur 1: signaal error 1
Aan de ingang van een PID-regelaar bieden we het in figuur 2 afgebeelde signaal error(t) aan.
Voor de regelaar geldt: Kc = 1, τi = 2 sec, τd = 0,5 sec
c. Bereken de totale output van de regelaar op het tijdstip t = 1 sec en op het tijdstip t = 6 sec
d. Op welk tijdstip werken de I-actie en de D-actie maximaal tegen elkaar in?

Error(t) als functie van de tijd
Error(t)

2
1
0
-1 0
-2

2

4

6

8

time (sec)

Figuur 2: signaal error 2
𝑃

𝑡

Voor de PID-regelaar geldt: 𝑜𝑢𝑡(𝑡) = 𝑃 ∗ 𝑒(𝑡) + 𝜏𝑖 ∫0 𝑒(𝑡) ∗ 𝑑𝑡 + 𝑃 ∗ 𝜏𝑑 ∗
a

1,0

b

Op tijdstip t = 2 sec. (Na t = 2 sec neemt de I-actie af.)

c

-0,25 en -1,25

d

Op tijdstip t = 4,999… sec

𝑑𝑒(𝑡)
𝑑𝑡

(Richtingscoefficient is maximaal positief (+1) → D-actie = 0,5
Oppervlakte is maximaal negatief (-2,5) → I-acie = -1,25)
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Brainpower
Los de Zeeslagpuzzel op. De schepen liggen horizontaal
of verticaal en raken elkaar nergens. De cijfers geven aan
hoeveel bootdelen er in de betreffende rij of kolom te
vinden zijn. ~~~ is water. De volgende schepen zijn
aanwezig in dit zeegebied:

Oplossing handmatig verwijderen.

Los deze sudoku op.

Oplossing handmatig verwijderen.
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Brainpower
Los de Tectonic puzzel op. Vul de vakjes van elk dik omrand blokje met de getallen 1, 2, 3, 4 of 5
(net zoveel als er vakjes zijn). Vul dus 1 in bij een blokje met één vakje en 1 en 2 bij een blokje met
twee vakjes etcetera. Vakjes met dezelfde getallen mogen elkaar niet raken; ook niet diagonaal.

Oplossing handmatig verwijderen.
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De slimste mens
Vandaag is het 28 december 2019. Opgeschreven is dat 28-12-2019.
Wat is de eerstvolgende datum welke met acht verschillende cijfers wordt geschreven?

17-06-2345
Een dief wil graag een kluis openmaken, maar hij weet de 5-cijferige code niet. Hij weet wel het
volgende:
Het vijfde plus het derde getal is gelijk aan veertien.
Het vierde getal is één meer dan het tweede.
Het eerste getal is één minder dan twee keer het tweede getal.
Het tweede plus het derde getal is gelijk aan tien.
74658
De som van alle getallen is gelijk aan dertig.
Wat is de code van de kluis?
Een doorstroomboiler wordt tussen de waterleiding in de keuken geplaatst om zo sneller warm
water te hebben.
De elektricien vraagt zich af hoe hoog hij deze boiler moet afzekeren.
Hij heeft keuze uit 10A, 20A, 25A of 40A.
Op de typeplaat van de boiler staan de volgende gegevens:
Technische gegevens
Spanning
230 V
Maximaal vermogen
4,8 kW
Maximaal debiet
3,1 L/min
Leg met behulp van een berekening uit welke zekering hiervoor het meest geschikt is en waarom
de andere zekeringen niet geschikt zijn.

De stroomsterkte 𝐼 =

𝑃
𝑢

=

4800
230

= 20,9𝐴 de zekering van 25 A is

dan het meest geschikt. Zekeringen tot en met 20 A
branden allemaal door, de zekering van 40 A geeft te weinig
bescherming bij overbelasting
Van welke dieren zijn deze pasgeboren baby’s?
a

Vos

b

Ooievaar

c

Kangoeroe

d

Panda / Reuze
Panda
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De slimste mens
In de tijd van de Romeinen was er al geld in Nederland, alle munten hadden een bepaalde waarde.
Maar hoe verhouden die zich tot elkaar?
a. Hoeveel Semis is één Aureus?
b. Hoeveel Dupondius is één Quinarius?
a

800

b

4

Welke getallen staan hier als je ze vertaalt naar onze (Arabische) schrijfwijze?
a. MMMDCCCXXIV
b. LXXIII
c. CCLXXXVI
d. MMXIX
e. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMCCLXXXI
a

3824

b

73

c

286

d

2019

e

73281

In welke volgorde lopen de cilinders vol?
(Er zitten geen deksels op de cilinders.)

3 en dan 4,
(4 blijft daarna
overstromen.)
Alleen 4 rekenen
we ook goed.
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De slimste mens
Vogels hebben verschillende kleuren. Hieronder zie je plaatjes met kleurenvlakjes, de kleuren
geven de verhouding van het kleurenpallet van een bepaalde vogel weer.
Welke vogels beelden deze plaatjes uit?
a

Putter

b

Vlaamse Gaai

c

Grote Bonte Specht

d

Blauwe Mees / Pimpelmees

e

Wilde Eend

Een voertuig van het merk Tesla, type Model S, rijdt met een snelheid van 250 km/h over de weg.
Op deze snelheid levert de elektromotor een nuttig vermogen van 90kW en heeft de motor een
rendement van 75%. De accu heeft een capaciteit van 100 kWh.
Bereken de actieradius van de auto in kWh/km.

𝑃𝑛𝑢𝑡
90
=
= 120 𝑘𝑊ℎ
𝜂𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 0.75
𝑝𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘
120
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑒𝑟𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠 =
=
= 0,48 𝑘𝑊ℎ/𝑘𝑚
𝑝𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘 =

𝑏𝑖𝑗𝑏𝑒ℎ𝑜𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑

250

De Ediswan light bulb is de langst brandende gloeilamp op aarde.
Bereken de hoeveelheid energie in kWh die deze lamp heeft verbruikt sinds deze werd aangezet.
Je mag aannemen dat de lamp al die tijd was aangesloten op een spanning van 110V, dat deze
vandaag 28 december om 19.00 uur exact … jaar brandt, dat zijn elektrisch vermogen steeds 5,0
W is geweest, je hoeft geen rekening te houden met schrikkeljaren.
Rond je antwoord af op hele decimalen.

5957, of 5956,8 (kWh)
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Hallo Wereld!
Welke nationale parken zie je hieronder? En geef aan vanuit welke bekende punten deze foto’s zijn
genomen.

a

Angels landing, Zion National Park

b

Sentinel dome, Yosemite National Park

c

Artist’s drive, Death Valley National Park

d

Yavapai point/ Yaki point, Grand Canyon National Park

In welke taal zijn onderstaande woorden geschreven?
a. ਜਾਣੋ
b. ianao
c. вы
d. joka
e. 這個
a

ਜਾਣੋ = Punjab

b

ianao = Malagassisch

c

вы = Russisch

d

joka = Fins

e

這個 = Chinees

In de Efteling is dit jaar de Carnaval Festival vernieuwd.
Alle poppen (op wat dieren na) hebben één ding gemeen, behalve één.
Wat is dat speciale aan die ene pop?

Er is één pop met 5 vingers aan één hand.
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Hallo Wereld!
Wat is er zo bijzonder aan de volgende Donald Ducks (weekblad) van dit jaar?
a. Donald Duck nummer 15
b. Donald Duck nummer 25
a

Het is de eerste Donald Duck met een lesbisch stel op een plaatje.

b

Het is het 3500e nummer.

Teken en kleur met de juiste kleuren de vlag van het land waar deze bijzondere verkeersregels
gelden. Vlaggen handmatig verwijderen!
a. Hier mag je in één stuk door claxonneren als je een ziek of gewond
persoon vervoert.
b. Dieren hebben in dit land altijd voorrang. Daarnaast dient op
tweebaanswegen met een vluchtstrook te worden uitgeweken naar de
vluchtstrook als de bestuurder ingehaald wordt.
c. In dit land mag je niet rondrijden met een hond vastgebonden op je
dak. Toeristen krijgen een boete voor te langzaam rijden

d. Op zondag is het hier verboden om je auto te wassen. Er staan veel
blauwe vierkante borden langs de weg met een gele signaalhoorn.
Hier moeten de aanwijzingen van de postautochauffeur opgevolgd
worden.
e. Met een elektrische auto mag je hier over de busbaan rijden.
Let op dat er geen rendieren op de weg staan.

Teken het organigram van het koningshuis van Araluen.

Oswald (x Deborah)
↧
Duncan x Rosalinde
↧
Cassandra x Arnaut (Horace)
↧
Madelyn
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Hallo Wereld!
Dit voorjaar werden er fanatiek sportplaatjes verzameld van RKSV Prinses Irene. In het
verzamelboek staan wat foto’s waarbij 80 jaar Prinses Irene in beeld is gebracht. Wie staan er op
onderstaande foto afgebeeld? Noem voor- en achternaam. Let op! Ieder fout antwoord is 1 punt
aftrek.

Thea Wijnen

Corrie van Uden

Jelle van Osch

Carla van de Brand

Riny Buuts

Thieu Arts

Frank Jansen

Peter Raaymakers

Jos Bongers

Jan Danen

Gerrit Jansen

Piet van der Heijden

Peter van Venrooij
Deze personages spelen een rol in verschillende films. Geef aan hoe het personage in de film heet
en uit welke film deze komt.
a
Ash – Sing
b

Fat Amy – Pitch Perfect

c

Miss Hannigan – Annie

d

Frenchie - Grease
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Hallo Wereld!
Google verandert tijdens speciale dagen vaak zijn logo. Het logo is dan aangepast op de feestdag.
Geef van onderstaande logo’s aan:
1. Over welke (feest)dag dit gaat.
2. Bij welke datum dit logo hoort.

a

Lerarendag 2019 (meerdere data mogelijk)

b

Nationale dag van de Thaise vlag Thailand, 28-09-2017

c

25e verjaardag van de 1e vrije verkiezingen in Polen, 04-06-2014

d

Onafhankelijkheidsdag van Indonesië, 17-08-2017

Een tartan is een geruite, wollen stof, waar de Schotse kilt van wordt gemaakt. Elke ruit behoort tot
een Schotse clan. Hieronder zie je vier ruiten afgebeeld staan. Bij welke clans horen deze ruiten?
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a

Farquharson Clan

b

Wallace Clan

c

Menzies Clan

d

Abercrombie Clan
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Sing it away
Knutsel een herkenbaar muziekinstrument. Lever deze, voorzien van teamnummer, tegelijk met het
kwisboek in.

Ingeleverd, 4 punten
Herkenbaar, 4 punten.
Mooi, 2 punten

Hoe heten deze popsterren van vroeger?

a

Bananarama

b

David Lee Roth

c

Eddy van Halen

d

Debbie Gibson

e

Sting

f

Rick Astley

g

Pat Benatar

h

Axl Rose

i

Olivia Newton John

j

Bryan Adams

Het liedje ‘Nisseroi’ van Ad de Laat is bij iedereen wel bekend. In bijlage 1 hebben we de songtekst
toegevoegd. Maak een kort filmpje met zoveel mogelijk van jullie teamleden waarbij alleen de
gemarkeerde regels worden gezongen.
Stuur jullie filmpje met jullie teamnummer en het vraagnummer via Whatsapp naar 06 - 26 137 867.
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Sing it away
Welke muziekinstrumenten zie je hier?
a

Lure/ Bronselur

b

Mandola/ Bouzouki

c

Violofoon/Strohviool

d

Hydrolofoon/ Woodwater
instrument

e

Patica/ Kashaka

Afgelopen jaar heeft Duncan Laurence voor Nederland het Eurovisiesongfestival in Tel Aviv
gewonnen met zijn nummer ‘Arcade’. Het is heel wat jaren geleden dat Nederland het liedjesfestijn
gewonnen heeft. Er waren namelijk ook wat ‘slechtere’ jaren, waarbij er vanuit Nederland veel kritiek
kwam op bepaalde acts en de finale niet haalden.
a. Hoeveel punten heeft Nederland in totaal gehaald op het Eurovisiesongfestival sinds de
invoering van de halve finale(s)?
b. Hoeveel van deze punten kwamen van onze twee aangrenzende buurlanden?
Hoeveel procent (afgerond op twee decimalen) is dit van het totaal?
a

Invoering halve finale is sinds 2004.
1.483 punten uit halve finales, 1.285 punten uit finales. Totaal: 2.768 punten

b

82 van België en 51 van Duitsland in halve finales, 90 van België en 47 van
Duitsland in finales. Totaal: 270 punten (9,75%).

Je ziet hieronder vijf nummers uit een top 40 van lang geleden.
Nr. 5 Seasons in the sun - The Fortunes
Nr. 9 Ensemble - Mireiflle Mathieu
Nr. 15 Dizzy - Tommy Roe
Nr. 21 Proud Mary - Creedence Clearwater Revival
Nr. 32 Twenty-five Miles - Edwin Starr
a. Van welk jaar en welke week is deze top 40?
b. Wat was de nummer 1 in die week? Geef titel en artiest.
c. Hoeveel weken stond deze nummer 1 al in de top 40?
d. Behalve de nummer 1 zijn er nog een aantal nummers uit die top 40 dat niet van plek is
veranderd ten opzichte van de week ervoor. Welke nummers, titels en artiesten zijn dit?
a

1969, week 18

b

Goodbye – Mary Hopkin

c

4 weken

d

5th Symphony Beethoven – Ekseption (Nr. 3)
Daydream – Wallace Collection (Nr. 14)
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Sing it away
In Disney films wordt veel gezongen. Maar weten jullie onderstaande feitjes uit de films van Disney?
a. De prins van ‘Belle en het Beest’ werd vanwege egoïstisch gedrag veranderd in een beest.
Hoe oud was hij toen dit gebeurde?
b. In de film ‘Up’ wil de hoofdpersoon zijn huis verplaatsen, naar welke plaats wil hij toe?
c. Hoe heet de hond van Prins Erik?
d. Wat is het adres van de tandarts uit ‘Finding Nemo’?
e. Wat is de naam van de mannelijke hoofdpersoon uit ‘Tangled’?
f. Waarheen tovert Merlijn zichzelf op vakantie?
g. Hoe noemt Graaf Slis, Koning Jan als hij uit een biervat komt?
h. Aan welke personages leende Lex Goudsmid zijn stem?
i. Welke kleur zijn de handschoenen van Elsa?
j. Wat moet Tiana bakken voor het bal?
a

11 jaar

b

Paradise Falls

c

Max

d

42 Wallaby Way, Sydney

e

Eugene Fitzherbert/Flynn Rider

f

Bermuda

g

Oliebol

h

Kolonel Hathi, Merlijn de Tovernaar, De koning in Assepoester

i

Blauw

j

Beignets

Oorwurmen, oftewel muziek die in je hoofd blijft hangen.
Welke oorwurm-liedjes zie je in bijlage 2?
a

Hallo allemaal (– De Luizenmoeder)

b

Carnaval festival (– De Efteling)

c

Ik word altijd wakker met een wijsje in mijn hoofd (–

d

Seven Nation Army (– White Stripes)
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Sing it away
De opkomst en het succes van festivals met hardere stijlen muziek kan niet worden ontkend. Dit zijn
bekende DJ’s die, met energie-opwekkende deuntjes, menig hart sneller laten kloppen. Wie zijn
deze DJ’s?
a

Neophyte

b

Bass Chaserz

c

Thyron

d

Korsakoff

e

Ruthless

f

Dr. Peacock

g

Angerfist

h

Greazy Pussy Fuckers

i

Sefa

j

Rooler

Op welk liedje slaan deze afbeeldingen? Noem de titel en artiest.

Don’t stop me know - Queen
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Rondje kuieren
In Nisseroi vind je deze beelden. Welke borden met tekst horen bij welk beeld?
Combineer de letters met de cijfers.

a

4

c

1

b

3

d

2

Waar vind je deze glas-in-lood ramen? Noem de straat en
het huisnummer.
a

Tramstraat 14

b

Eeuwsel 4

c

Hoogstraat 8

d

Boekweitstraat 35

Welke zes dingen staan er op deze Mozaïekkubus afgebeeld?

Zon, Vis, Vlinder, Vogel (papegaai), Olifant en Uil
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Rondje kuieren
Maak twee foto’s van drie auto’s op een rij volgens onderstaande kleurvolgordes. Zorg ervoor dat
een teamgenoot jullie voorkant van het kwisboek vasthoudt en op de foto erbij staat (het kwisboek
moet leesbaar zijn). Stuur jullie foto’s via Whatsapp onder vermelding van jullie teamnummer en het
vraagnummer naar 06 - 26 137 867.
a. Rood-Wit-Blauw
b. Zwart-Geel-Rood
Bij welk adres liggen deze keien? Noem de straat en het huisnummer.
a

Menzel 61

b

Donzel 77

c

Loo 26

d

Vlasstraat 12

Wat is er zo bijzonder aan de huisnummers van het nieuwgebouwde appartementencomplex op het
Laar/Hazenveld?

Tijdens de ontwikkeling van het Centrumplan Achterstraat/Hazenveld is er
rekening gehouden met 16 huisnummers voor de appartementen (nr. 1 t/m
31 oneven). Hazenveld begint pas bij nr. 33. De voordeur van het gebouw
bevindt zich op het Hazenveld. Echter hebben de appartementen een
huisnummer van het Laar gekregen (58 t/m 64 even, met verschillende
toevoegingen a t/m d).
Waar vind je de volgende opvallende huisnummers? Noem de straat en het huisnummer.

a

Toniesplein 7

d

Kromstraat 6

b

Maxend 22

e

Eeuwsel 2

c

Laarhof 1
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Rondje kuieren
Maak een duidelijke foto op de plek waarbij deze fotolijst als omlijsting
wordt gebruikt.
Zorg ervoor dat een teamgenoot jullie voorkant van het kwisboek
vasthoudt en op de foto erbij staat (het kwisboek moet leesbaar zijn).
Stuur jullie foto’s via Whatsapp onder vermelding van jullie
teamnummer en het vraagnummer naar 06 - 26 137 867.

a. Uit hoeveel zwart-grijze blokken bestonden de twee omstreden en zogenoemde
‘zwabberpaden’ rondom van Tilburg?
b. Welke aanpassing is er gemaakt in mei van dit jaar?
a

Heuvelstraat: 14 zwart-grijze blokken, Laar: 24 zwart-grijze
blokken. Totaal: 38 zwart-grijze blokken.

b

De zwart-grijze blokken zijn doorgetrokken, waardoor het geen
zwabberpaden, maar normale zebrapaden zijn. Daarnaast zijn er
verkeersborden met ‘Kijk hier is een zebrapad’ geplaatst.

Waar staan de volgende opvallende objecten in de voortuin? Noem de straat en het huisnummer.
a Loosbroekseweg 21
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b

De Geerden 15

c

Loo 37

d

Boekweitstraat 9

e

Baansteen 7
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Bijlage 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Tusse Donzel en Meijnzel, tusse de Loo en de Rekt.
Li un klen stukske Brabant, we men altijd wer trekt.
Ik heb er ens leere loope, men part wor ik ur oud.
Nisseroi, de is alles, as ge de mar onthoudt.
Ik ken der de mense al van jongsaf oan.
Dur zen der be wor ik nog te voet me no school he gegoan.
Keijk ik over de misse ut langst dur ut veld.
Zo 'k ut nie kunne misse, Nisseroi vur gin geld.
Li de wes op de bleijk en de keijnder op bed.
Dan wordt er nog lichelijk koffiegezet.
Dan zie'k op de geut net de meule nog stoan.
En hur ik in turrep de kerktorre sloan.
Tusse Donzel en Meijnzel, tusse de Loo en de Rekt.
Dor li un klen stukske Brabant, we men altijd wer trekt.
Ik heb er ens leere loope, men part wor ik ur oud.
Nisseroi, de is alles, es ge de mar onthoudt.
Nisseroi, de is alles, es ge de mar onthoudt.
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