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Uitleg
Beste Kwissers,
Van uitstel komt gelukkig geen afstel.
We zijn blij dat we deze editie weer gewoon als vanouds kunnen laten doorgaan, met alleen een
afwijkende datum. Maar alleen kniesoren letten daarop, toch?
De elfde Nisseroise Kwis ligt voor jullie.
Elluf alweer?!
Dat is het gekkengetal, wordt wel eens gezegd.
En natuurlijk zit er weer veel gekkigheid in deze editie van de Kwis.
Om mee te doen, moet je niet gek zijn.
En je bent gek als je niet meedoet.
Elf hoort bij carnaval, daarom in deze editie een hele categorie over carnaval. En wat heel
speciaal is dit jaar, elke categorie heeft maar liefst elf vragen! Nog meer uitdaging en plezier
voor jullie team.
Laat jullie vanavond dan weer als vanouds onderdompelen in alle vragen die we voor jullie
hebben bedacht. Soms een makkie, soms iets pittiger en voor de liefhebbers: soms bijna niet te
doen. Met vragen voor binnen en buiten, afwisselend op internet en in de knutselhoek.
Kortom: voor elk wat wils.
Let op! Jullie kunnen weer een joker inzetten op een categorie. De joker zorgt ervoor de het
puntenaantal dat jullie scoren voor deze categorie wordt verdubbeld, dat wil je niet missen
natuurlijk.
Op welke categorie zetten jullie je joker in? ………………………………………………………..
We hebben nieuw bloed in de organisatie, dus er was weer volop nieuwe creativiteit bij het
verzinnen van nieuwe vragen en uitdagingen voor jullie.
Wil je ook jouw creativiteit kwijt in een gezellig team, je kunt je nog altijd aanmelden om toe te
treden tot onze club van kwismasters, schrijf dan hieronder je naam en telefoonnummer op.
……………………………………………………………………………………………………………
Let op! Om 19.45 is de geheime opdracht in de Nesterlé. Die begint stipt op tijd, als je te laat
bent, kun je helaas niet meer meedoen. De deuren openen om 19.30. Stuur je beste bestuurder
naar deze opdracht en neem de voucher mee.
Voordat jullie beginnen aan de Kwis, vragen we jullie onderstaande vragen te beantwoorden:
Uit hoeveel personen bestaat jullie team? ......................................................................
Hoeveel kinderen doen er mee met jullie team?.............................................................
Met hoeveel personen komen jullie naar de feestavond?...............................................
Hoeveel computers en/of tablets gebruiken jullie? .........................................................
Op 2 april 2022 maken we de uitslag bekend, tijdens een gezellige feestavond in Zaal ’t
Tramstation, waar om 20.00 uur de deuren voor jullie openen (onder voorbehoud van de geldende
maatregelen, houd daarom onze social media kanalen in de gaten). Schrijf die datum meteen in jullie agenda.
Veel plezier en succes gewenst!
Organisatie van de Nisseroise Kwis,
Amy, Ilse, Jorg, Joyce, Judith, Linda, Manouk en Michelle
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Uitleg
Lees onderstaande punten aandachtig door voordat je begint!
1. De antwoorden op de vragen dienen in de daarvoor bestemde kaders te worden ingevuld
in dit kwisboek. Aan niet ingevulde antwoorden worden geen punten toegekend. Zet het
kwisboek weer op de juiste volgorde in elkaar als je het inlevert.
2. Er zijn 10 categorieën:
− Vur de kleintjes
− De 11e editie
− Vurrig Joar (wat op 28 december ‘Dees Joar’ zou zijn geweest)
− Tussen Donzel en Menzel
− Sport & Spel
− Witte gij di nog?
− Van alles wat
− Rondje om de wereld
− Wat een pret!
− Rondje kuieren
3. Per categorie zijn 110 punten te verdienen.
4. Als een vraag verdeeld is in a-b-c-d enz., dan worden de punten verdeeld over de
deelvragen.
5. Let goed op de aanwijzingen bij de vragen.
6. Bij vragen die via WhatsApp moeten worden ingeleverd, moet het team- en
vraagnummer erbij worden vermeld.
7. Schrijf met zwarte of blauwe pen, niet met rode pen, potlood of stift.
8. Het kwisboek dient op 19 maart vóór 23.30 uur ingeleverd te zijn in Café ’t Tramstation.
9. 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 uitslagavond en de social media kanalen
van de Nisseroise Kwis.
10. Met het meedoen aan de Nisseroise Kwis ga je akkoord met het reglement. Je vindt het
reglement op onze website, www.nisseroisekwis.nl.
11. Wij hebben het volste vertrouwen dat jullie de regels in het verkeer en van het RIVM
naleven.
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Partners

De Nisseroise Kwis wordt mede mogelijk gemaakt door:
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a.
b.
c.
d.

Hoe heet het beste vriendinnetje (het bruine konijntje) van Nijntje?
Hoe heet de beste vriend van Spongebob?
Hoe heten de beste vriendinnen van Lucky (uit Spirit)?
Hoe heten de zes bekendste puppy’s van Paw Patrol (uit seizoen 1)?

a

Nina

b

Patrick ster

c

Prue en Abigail

d

Rocky, Zuma, Skye, Marshal, rubble. Chase

In het boek “Wij gaan op Berenjacht” komen de kinderen steeds andere obstakels tegen. Zet de
obstakels in de juiste volgorde:
1. Dikke slikkerige modder
2. Lang, wuivend gras
3. Een nauwe en donkere grot
4. Een diepe, koude rivier
5. Een diep, donker woud
6. Een jagende zwiepende sneeuwstorm

2-4-1-5-6-3

Maak de vergelijkingen af:
a. Zo groen als …
b. Zo trots als een …
c. Zo sterk als een …
d. Zo slim als een …
a

Zo groen als gras

b

Zo trots als een pauw

c

Zo sterk als een beer

d

Zo slim als een vos

Wat hebben deze getallen met elkaar gemeen?
76386
76388
76390
75948
Het zijn allemaal Legopakketten in het thema van Harry Potter.
Antwoorden met overeenkomsten in de cijfers zijn ook goed gerekend.
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Vur de kleintjes
Wat zijn de namen van deze personages?

a

Buurman en Buurman, Pat en Mat

b

Gekko (groen), Catboy (blauw), Owlette (Rood) (van PJ Masks)

c

Bobbi (groen), Kai (geel), Rammy (rood), Lola (roze) (van Deer Squad)

d

Toto, Koning Koos en Sassa (van het Zandkasteel)

Hussel de volgende letters tot woorden die je kent, gebruik alle letters één keer.
a. aaaelpprtt
f. addeginer
b. aeeglmnswz
g. eeijnrvwz
c. aaabejnnt
h. eeeghijmp
d. defgijlmu
i. abeeknopv
e. bekmoorst
j. aaddhnnst
a

appeltaart

f

dierendag

b

zwemslagen

g

everzwijn/ verwijzen

c

banaantje

h

geheimpje

d

jeugdfilm

i

boevenpak

e

kerstboom

j

handstand
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?

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Welk deel van een zonnebloem kun je eten?
Hoe kun je de leeftijd van een boom bepalen?
Hoe drinken planten en bomen?
Waaraan slingerde Tarzan?
Voor welke mooie liefdesbloemen moet je toch uitkijken omdat ze doornen hebben?
Welke paddenstoelen groeien onder de grond en worden gezocht door varkens?
Welke plant wordt als geluksbrenger beschouwd?
Van welke boom staat een blad op de Canadese vlag?
Wat is de gebruikelijke naam van een Japans dwergboompje?
Een andere naam voor paasbloem of paaslelie is?

a

De pitten/ zaden

f

Truffels

b

Door de ringen in de stam te tellen/ jaarringen

g Klavertje vier

c

Met hun wortels

h Esdoorn/ Maple tree

d

Aan de lianen

i

Bonsai boom

e

Voor rozen

j

Narcis

Van welke kinderprogramma’s zijn de volgende intro’s? Luister de fragmenten op
www.nisseroisekwis.nl.
a

Calimero

b

Pieter Post

c

Ducktales

d

Teletubbies

e

Alfred Jodocus Kwak

f

Ovide en zijn vriendjes

g

Beugelbekkie

h

Lucky Luke

i

Boes

j

Bananen in Pyjama’s
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Vur de kleintjes
Hoe heet het onderstaande kinderspeelgoed?
a

Smartmax/ Geomag/ Supermag/ Magnetix

b

Nopper/ Bristle blocks/ Egelblokken

c

Clics

d

Playmobil 123

Je wilt door dit doolhof naar de uitgang lopen, maar zodra je een symbool passeert gaan alle
plekken met hetzelfde symbool dicht. Welke route neem je naar de uitgang?
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Vur de kleintjes
a. Hoeveel appels tel je op dit plaatje?

b. Hoeveel insecten tel je op dit plaatje?

c. Welke slipper zijn een paar?
Geef een opschrijving van de slippers.

d. Hoeveel paddenstoelen hebben een oranje
hoedje?

a

10

b

3

c

Paars en lila gestreept met een witte bloem

d

De kwismasters zijn net zo kleurenblind als de kwissers, we
rekenen alles goed.
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De 11e editie
Bij welke carnavalsdorpen/-steden horen onderstaande logo’s?
Benoem de carnavalsplaatsnaam en de originele plaatsnaam.
a

Zaandhaozenlaand - Elshout

b

Dwergonië - Drunen

c

Moesland - Schaijk

d

Kruikenstad - Tilburg

e

Indegat/Eendegat - Boxtel

Welke cadeaus heeft carnavalsstichting de Wevers aan Nistelrode geschonken tijdens de volgende
jubileumjaren van de stichting?
a. 11 jaar
a
b. 22 jaar
De pomp op het plein, dorpspomp
c. 33 jaar
b Prieel Zeven Eeuwen Park, muziekkiosk
d. 44 jaar
c

Houten Kruis aan/in de kerk in Nistelrode, crucifix

d

Fontein in het Zeven eeuwen park

Bedenk voor jouw team een originele carnavalsnaam en leg in een filmpje van maximaal één
minuut uit waarom dit bij jullie past!
Stuur het filmpje via Whatsapp door met vermelding van je teamnummer en vraagnummer naar:
06 – 16 24 71 37.
5 punten voor de originele naam, 5 punten voor de goede argumenten waarom het past bij het team

Hieronder zie je foto’s van carnaval in Nistelrode. In welk jaar zijn deze foto’s zijn genomen?
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a

2001

b

1994

c

1989

d

2012

e

1980

Pagina 9

?

De 11e editie
Van welke prinsen zijn deze leuzen?
Noem zijn naam is het dagelijks leven en in welk jaar hij prins was.
a. Wij dragen ons STEENTJE bij vur unne KEI goeie CARNAVAL
b. Wat ruist er door het struikgewas?
c. Carnaval, we goan d’r vur
d. Hou het recht
e. We gaan knallen met z’n allen!
a

Mark Exters, 2012

b

Wim Lips, 1988

c

Antoon Ruijs, 1997

d

Gerrit Smits, 1985

e

Dennis van Roosmalen, 2007/ Yarik Scherts, 2008

Wat jammer dat afgelopen jaar de carnavalsoptochten niet door konden gaan. Als compensatie
mogen jullie zelf een optocht maken. Maak hier een filmpje van dat maximaal een halve minuut
duurt. De optocht moet minimaal 3 wagen en 2 loopgroepen hebben. Wees creatief!
Stuur het filmpje via Whatsapp door met vermelding van je teamnummer en vraagnummer naar:
06 - 16 24 71 37.
5 punten voor het juiste aantal wagens en loopgroepen, 3 punten voor kleurrijk geheel, 2 punten voor
carnavalsmuziek

Beluister de muziekfragmenten op de website www.nisseroisekwis.nl.
Welke typische carnavalsgeluiden hoor je hier?
a

Bierflesje openen

b

Serpentine blazen

c

Ei op de rand van de pan kapot tikken

d

Rits van een pak dichtdoen
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De 11e editie
Vul onderstaande weetjes over carnaval aan.
a. Carnaval is van oorsprong een …………… feest.
b. Tijdens carnaval wordt het begin van het ………………… gevierd.
c. Mogelijk is het woord carnaval ontstaan uit de twee Latijnse woorden
…………………...……… en ……………….……….
d. Een andere verklaring is dat het woord carnaval een verbastering is van het Latijnse woord
voor ……………………...
e. Elf wordt ook wel het ……………………. genoemd.
f. Tegenwoordig staat op ………………… vooral het ‘haringhappen’ nog op de agenda van
traditionele carnavalsvierders.
g. De kreet ‘alaaf’ stamt af van de ……………………. carnavalstraditie.
h. De term ‘dweilen’ stamt af van de betekenis ………………………………………..
i. De Italiaanse stad …………. staat met carnaval bekend om het gooien met sinaasappels.
j. Het ……………………………………….. kun je vinden in het herbouwde poortgebouw van het
middeleeuwse Zusters van Orthenklooster, gelegen aan De Binnendieze.
a

Katholiek/ gekerstend heidens feest

b

vasten

c

carne (vlees) en vale (vaarwel).

d

scheepswagen: ‘carrus navalis’.

e

gekkengetal

f

(as)woensdag

g

Keulse

h

doelloos, dan wel dronken, op straat rondzwerven

i

Ivrea

j

Oeteldonks Gemintemuzejum

Manouk verwarmt in een bakje een hoeveelheid alcohol. In het bakje zit een verwarmingselement.
Manouk sluit het verwarmingselement via een transformator en een kWh-meter aan op het lichtnet.
Het verwarmingselement werkt op een spanning van 6 V. Het lichtnet levert 230 V. Neem aan dat
de transformator ideaal is.
De primaire spoel van de transformator heeft 500 windingen.
Bereken het aantal windingen van de secundaire spoel.

n = 13 (windingen)
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a. De Wevers en andere carnavalsverenigingen begroeten elkaar met ‘alaaf’. Waar komt deze
carnavalsgroet vandaan?
b. Een aantal ex-prinsen van CS de Wevers hebben ooit het liedje ‘Durske’ geschreven. Hoe
vaak komt ‘Durske’ voor in dat nummer?
c. Wie was de eerste jeugdprins van CS de Wevers?
d. Hoeveel jaar werd ‘Feest in de tent’ georganiseerd in het Weversrijk?
e. Wat is de overeenkomst tussen prins Laurens d’n Urste, Prins Harrie d’n Urste, Prins Dennis
d’n Urste, Prins Kees d’n Urste en Prins Niek d’n Urste?
a

Het is een Keulse carnavalstraditie die werd gebruikt bij het uitbrengen van een
dronk/ verbastering van 11

b

11 keer

c

Antoine de Vocht

d

10 jaar

e

Het zijn allemaal jubileumprinsen. (11e, 22e, 33e, 44e, 55e)

Beluister de muziekfragmenten op de website www.nisseroisekwis.nl.
Welke carnavalskrakers zijn dit? Benoem de titel en artiest.
a

De Toreador - Opgeblazen & Wilbert Pigmans

b

Bloemetjesgordijn - Wim Kersten

c

Ons moeder zeej nog - Jan Biggel

d

Overal lagen peuken - Lennard Landman
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Vurrig Joar
Vorig jaar vonden in maart de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Vanwege de coronamaatregelen
op dat moment was er een mogelijkheid om op meerdere dagen te stemmen.
a. Bij hoeveel verschillende stemlokalen kon er in Bernheze gestemd worden tijdens de Tweede
Kamerverkiezingen van 2021?
b. Wat is het nummer en de naam van de kieskring waar Bernheze onder viel tijdens deze
verkiezingen?
c. Op hoeveel politieke partijen kon er gestemd worden?
d. Voor welke partij was er maar één kandidaat verkiesbaar en wie was dit?
e. Hoeveel kandidaten hadden volgens de kandidatenlijst een Brabantse woon-/verblijfplaats?
a

15 stemlokalen

b

Kieskring 18 ’s-Hertogenbosch.

c

32 politieke partijen in Bernheze/ 37 politieke partijen landelijk

d

Johan Vlemmix van De Feestpartij (DFP)

e

141 kandidaten

(5x Heesch, 3x Nistelrode, 1x Loosbroek, 1x Vorstenbosch, 5x Heeswijk-Dinther).

Onze gemeente kwam met verrassend nieuws via het gemeentebericht van week 22 van 2021.
Wat was dit nieuws?

Inwoners van de gemeente betalen sinds 1 januari 2021 één euro
per ophaalbeurt van de container.
a. Welk ‘WK’ werd in het voorjaar van 2021 in Breda gehouden?
b. Om welk bedrag ging het uiteindelijk?
a

WK terras zitten

b

€1.023,80

Hier zie je een lijstje met allerlei cijfers. Dit lijstje dat uit
een totaallijst is gehaald.
Waar zijn deze cijfers van?

Dit is de medaillespiegel van
nummer 20 t/m 25 van de
Olympische Spelen 2021
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Vurrig Joar
In 2019 zorgde Duncan Laurence ervoor
dat het songfestival naar Nederland
kwam. Helaas kon het in 2020 niet
doorgaan, maar in mei 2021 is er een
fantastische show in Ahoy neergezet
waarbij een prachtig decor werd gebruikt.
Geef aan van onderstaande foto’s
aangeven in welk jaar dit decor centraal
stond en in welke organisatiestad en welk
organisatieland het songfestival toen
plaatsvond?

a

2015 - Wenen - Oostenrijk

b

1970 - Amsterdam - Nederland

c

2006 - Athene - Griekenland

d

1987 - Brussel - België

e

2018 - Lissabon - Portugal

Geef antwoord op de vragen over de Paralympics 2021.
a. Hoe heet het Belgische team van Goalball?
b. Wat ging er mis voor Zakia Khudadadi?
c. Wat is de Schande van Sydney?
d. Welke vier sporten zijn in Tokio in of op het water geweest?
a

Belgian Bulls

b

Door de overname door de Taliban, is ze nooit bij de spelen gekomen.

c

De term verwijst naar het grootste schandaal uit de geschiedenis van de
Paralympische Spelen. In 2000 dribbelde Spanje overtuigend naar een gouden
medaille in het basketbal. Alleen bleek achteraf al snel dat 10 van de 12 teamleden
geen mentale beperking hadden.

d

zwemmen, triatlon, roeien en kanovaren
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Vurrig Joar
Er was de afgelopen jaren een dier op de Veluwe wat heel veel aandacht kreeg en een echte
publiekslieveling om zijn liefde voor mensen en camera’s.
a. Wat voor dier was dit?
b. Hoe werd dit dier genoemd?
c. Deze zomer is dit dier helaas overleden, hoe komt dit?
d. Aan welk lichaamsdeel was dit dier in 2020 al eerder gewond geraakt?
a

Edelhert

b

Hubertus

c

Gewond geraakt (gevorkeld) bij een bronsgevecht met een ander mannetje

d

Aan zijn oog

Luister naar De vaccinerende podcast van Mattie & Marieke van Q-Music.
a. Hoeveel personen komen er in de podcast aan het woord? Noem ze ook bij naam.
b. Wie is de winnaar?
c. Naar welk liedje wordt er in de podcast gerefereerd? Noem titel en artiest.
d. Hoe lang is de langste man ter wereld volgens de podcast?
e. Maak een origineel spraakbericht van één minuut waarin je dezelfde methode als Marieke
hanteert (voor dit deel van de vraag kun je zes punten verdienen).
Stuur dit bericht via Whatsapp door met vermelding van je teamnummer en vraagnummer
naar: 06 - 16 24 71 37.
a

5 personen: Mattie Valk, Marieke Elsinga, Anne-Marie Rozing, Tom (de Graaf) van de
Intercom & Joe (Stam) stagiair van de show

b

Mattie Valk

c

Y.M.C.A. – Village People/ Leef – André Hazes

d

2 meter en 51 centimeter

e

Spraakbericht waarin ASMR wordt nagedaan.
2 punten voor uitvoering, 2 punten voor originaliteit, 1 punt voor humor, 1 punt voor 1 minuut.

Op 5 september 2021 werd in Zandvoort de Grand Prix Formule 1 gehouden. Een historische race
aangezien de race na 35 jaar weer terug was op Nederlandse bodem. Aan deze race namen 20
coureurs deel.
a. Hoeveel verschillende top 3’s waren er mogelijk in een wedstrijd met 20 deelnemers.
De race telde 72 ronden van 4259 meter en werd gewonnen door onze eigen Max Verstappen.
Verstappen deed in totaal 1,5 uur en 5 seconden over de race
b. Bereken zijn gemiddelde snelheid. Geef je antwoord in hele kilometers per uur.
a

6.840 (20*19*18 = 6840)

b

72 * 4259 = 306 648 m
1*60*60+30*60 = 5405 sec.
306 648 / 5405 = 56,7 m/s = 204 km/u
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Vurrig Joar
Veel feestjes zijn ook in 2021 niet doorgegaan, toch er waren mensen die het aandurfden om te
trouwen. Van wie zijn deze jurken, met wie trouwden ze en op welke datum?
a

Lucas de Wert, Evelien….,
5-9-2021

b

Glenn de Randamie (Typhoon), Marie
Broeckman, 30-6-2021

c

Wopke Hoekstra, Liselot Hoornweg,
4-9-2021

d

Pip Pellens, Pim Wessels,
9-4-2021

Corona houdt ons al zo lang bezig, dan kunnen wat vragen hierover niet uitblijven.
a. Wanneer was in Nederland de eerste vastgestelde corona besmetting?
b. Wanneer is de eerste persoon in Nederland overleden aan corona?
c. Op welke datum is in 2020 voor de eerste keer de horeca gesloten?
d. Op welke datum verviel de avondklok?
e. In welke plaats werd de eerste corona vaccinatie gezet?
f. Wanneer werd premier Rutte gevaccineerd?
g. Wanneer werd er voor het eerst een testfestival georganiseerd?
h. Hoeveel procent steeg de omzet van chocolade in 2020?
i. Waar in Nederland wordt het coronavaccin voor het eerst opgeslagen?
j. Voor welke acht dingen betaal je nu na corona veel meer?
a

27 februari 2020

b

6 maart 2020

c

15 maart 2020

d

28 april 2021

e

Veghel/ Coventry (UK)

f

31 mei 2021

g

Zaterdag 20 maart 2021 (georganiseerd op 14 maart 2021)

h

7%

i

Oss

j

Bier, boodschappen, energie, champagne, bouwmaterialen, huizen, papier en
karton, tweedehandsauto’s. We rekenen alles goed.

Nisseroise Kwis 2022 (of de uitgestelde van 2021)

Pagina 16

?

Tussen Donzel en Menzel
Teken de Nisseroise vlag welke sinds 25 juni 2016 is goedgekeurd door de Noord-Brabantse
commissie voor wapen- en vlaggenkunde. Voeg je tekening toe aan het boek.

5 punten voor juiste kleur
5 punten voor juiste verhouding geel/groen

In 2020 bestond buurtvereniging Achterstraat 50 jaar. Ter gelegenheid hiervan is een boek
uitgegeven. In dit boek staan de huidige en vroegere bewoners van de Achterstraat.
a. Wie is Hanna van Jan van Has van Orrikus van Hannes Heine?
b. Aan het begin van de Achterstraat staan twee gebouwtjes. Wat was hun oorspronkelijke
bestemming?
c. Wat werd aan de buurtbewoners uitgereikt voor het 10- en 40-jarig bestaan van de
buurtvereniging?
d. Wie was de hoofdbewoner van Achterstraat nummer 43 in 1952?
a

Hannie van den Akker - Broeksteeg

b

PTT-huisje en diepvrieshuisje

c

10-jarig bestaan: vaasje, 40 jarig bestaan: buxusstruikje

d

Adrianus van der Heijden

Op woensdag 17 Juli 1915 zijn in Nistelrode negen woningen afgebrand. Wie waren de
gezinshoofden van de afgebrande woningen?
Voor elke juiste naam krijg je één punt, allemaal juist is tien punten waard.

De kinderen van Martinus van de Laar/ Leonardus van de Laar
Adrianus Verwijst/ Antonius van Grinsven
Peter Roelof van der Heijden
Cornelis Leonardus van Dijk
Antoon van Tilburg
Frans Corns. van Grunsven
Petrus Johs. van der Heijden
Petrus School
Jocobus Antonii Voets
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Tussen Donzel en Menzel
Tegenwoordig kun je alleen via een team bij RKSV Prinses Irene meedoen aan de
voetbalcompetitie, Vroeger kon je ook meedoen met het buurtvoetbal. Welke buurtvoetbalteams
staan hieronder?

a

F.C. De Bus

b

F.C. Donzel

c

F.C. De Beekgraaf

d

F.C. Hoogstraat

Landgoed Strijbosch viel in 2021 tijdelijk binnen de bebouwde kom. Waardoor kwam dit?

Doordat de weg is aangepast en het binnen bebouwde kom bord tijdelijk
verplaatst is geweest tussen de huisnummers 31-35. Nu staat hij weer
terug tussen huisnummers 21 en 23.
Wie waren de bewoners van de volgende huizen?
a. Het gesloopte huis aan de Hoogstraat waar in 1973 is Basisschool de Beekgraaf werd
gebouwd.
b. Laar 19 van 1948 tot 1965.
c. Raadhuisplein 9 van 1978 tot 1993.
d. Laar 36 van 1990 tot 2000.
a

Familie Pashouwer - van de Graaf

b

Willem van Platen en Elize Hermens, kinderen Barteld en Mark

c

Theo Janssen en Pepi Fernandez, kinderen Cindi en Jordi

d

Maarten de Lorijn en Yvonne Verschuren, kinderen Derek, Gijs en Jaap
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Tussen Donzel en Menzel
Wie staan op deze foto’s?

a

Rinus van Hout

b

Avaline Schotveld en Gerrit Sleeuwen (zoon van Antoon)

c

Marinus van Tilburg en Johanna M. Vlind

d

Drie kinderen van Steenbergen, An, Harrie en Cor

e

Meester Anne v.d. Meer

f

Jan Herkenrath

g

Antonia van Doorn-Smits

h

Jori van de Kamp

i

Toon van de Ven en Toos Raaijmakers

j

Marinus van Dijk en Jaantje v.d. Rakt
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Tussen Donzel en Menzel
Los de Logikwis op, vul de tabellen in op de volgende pagina.
Een portiek geeft toegang tot vijf woningen: nummer 118 op de begane grond, nummers 120 en 122
op de eerste verdieping en nummers 124 en 126 op de tweede verdieping. Op een ochtend bellen
vijf mensen aan die elk bij één van die woningen moeten zijn, maar ze zijn er nog nooit eerder
geweest en ze drukken allemaal op de verkeerde bel.
• Op de eerste verdieping wonen Sylvia Looier, die de deur niet om 11.25 uur opendoet, en de
oma van een familie die de schoonmaker verwacht. Op de tweede verdieping wonen de
familie Boersma en de familie die Emma verwacht.
• Victor, die niet de verzekeringsagent is, belt 25 minuten later dan de kennis van iemand die
door moeder Agnes wordt opengedaan.
• Het huisnummer van Martine is 2 hoger dan dat van de familie Albers waar de zoon van het
gezin op iemand van de sportclub wacht.
• Degene die per ongeluk bij Eric aanbelt, doet dat later dan degene die aanbelt bij nummer
126, maar eerder dan degene die eigenlijk bij nummer 126 moet zijn.
• Roland doet de deur open voor degene die om 10.10 uur aanbelt en bij een lager
huisnummer had moeten zijn dan dat van de familie Paoli, waar een bezoekje verwacht
wordt van iemand die op een advertentie heeft gereageerd, maar een hoger huisnummer
dan dat van de familie waar iemand op Ynez wacht.
• Eva, die bij de familie Dupont moet zijn, drukt op de bel van de familie die op dezelfde
verdieping woont als Dupont. De verzekeringsagent drukt op de bel van een woning die een
verdieping lager ligt en hij doet dat later dan Eva, maar eerder dan degene die moet zijn bij
de familie waar Eva per ongeluk aanbelt.

Zie volgende pagina.
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Tussen Donzel en Menzel

Tijd

Voornaam

Hoedanigheid

Moet zijn bij

9.45 uur

Eva

Schoonmaker

Dupont

10.10 uur

Marcel

Verzekering

Boersma

10.35 uur

Ynez

Kennis

Looier

11.00 uur

Victor

Sportclub

Albers

11.25 uur

Emma

Advertentie

Paoli

Nummer

Voornaam

Familielid

Belt aan bij

120

Martine

Oma

122

124

Eric

Vader

118

122

Sylvia

Dochter

126

118

Roland

Zoon

124

126

Agnes

Moeder

120
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Tussen Donzel en Menzel
Zoek in onderstaande woordzoeker twintig Nisseroise
straatnamen en schrijf ze in alfabetische volgorde op
in het antwoordvak.

Binnenpad

Lambertusstraat

Delst

Loo

Dintherseweg

Maalsteen

Donzel

Maalstoel

Hazenveld

Menzel

Kantje

Molenhoeve

Kerkhoflaan

Parkstraat

Kerkveld

Urnenveld

Kruipaal

Wedstraat

Laarhof/ Laar

Wevershof

Welk bier werd geschonken in het café aan Weijen, op de hoek met Kievitsweg?

Z.H.B. Bieren (Zuid-Hollandse Bierbrouwerij uit den Haag).
Bierbrouwerij is later overgenomen door Oranjeboom.
Hieronder zijn een foto en tekening te zien van het rechtergedeelte van een hanglamp. Het snoer in
het rechtergedeelte heeft een lengte van 200 cm en loopt vanaf A via B en C naar D. A zit op
dezelfde hoogte als C en B zit op dezelfde hoogte als D. D ligt recht onder C.

a. Hoe groot is de afstand van A tot C in centimeters?
b. Hoeveel graden is de aangegeven hoek C? Rond af op hele getallen.
a

72 cm

b

31 graden
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Pokémon evolueren, daarbij krijgen ze steeds meer krachten, maar ook een nieuwe naam. Vul het
schema verder in.

Bulbasaur

Ivysaur

Venusaur

Charmender

Charmeleon

Charizard

Squirtl

Wartortle

Blastoise

Caterpie

Metapod

Butterfree

Pidove

Tranquill

Unfezant

Pichu

Pikachu

Raichu

Oddish

Gloom

Vileplume/ Bellossom

Weedl

Kakuna

Beedrill

Abra

Kadabra

Alakazam

Bellsprout

Weepinbell

Victreebell

Oranje was in 2021 aanwezig bij het EK, maar hebben jullie ze goed in hun ogen gekeken? Van
welke spelers zijn de volgende ogen?

a

Luuk de Jong

f

Donyell Malen

b

Owen Wijndal

g

Steven Berghuis

c

Joel Veltman

h

Matthijs de Ligt

d

Tim Krul

i

Daley Blind

e

Frenkie de Jong

j

Jurrien Timber
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Sport & Spel
Beantwoord de volgende vragen over Prinses Irene.
a. Hoeveel senioren voetbalteams heeft Prinses Irene aan het begin van het seizoen 20212022?
b. Hoeveel spelers telt de A-selectie van het herenvoetbal?
c. Hoeveel spelers van de A-selectie kwamen over van JO19-1?
d. Uit hoeveel speelsters bestaat het team van vrouwen 1?
e. Welke klasse speelt vrouwen 1 ?
a 15 teams
b

38 spelers

c

5 spelers

d

17 /18 spelers

e

Eerste klasse

In juli 2021 vonden de
Olympische Spelen plaats in
Tokio.
Wat zijn de namen van
onderstaande sporters die voor
Nederland uitkwamen in Tokio?
Benoem hierbij ook de sport
waarvoor ze naar Tokio gingen.

a

Twan van Gendt – BMXRacing

f

Robert Meeuwsen - Beachvolleybal

b

Nycke Groot – Handbal

g

Sifan Hassan – Atletiek (10.000

c

Celine van Duijn –

d

e

/ 5.000 / 1.500 meter)
h

Vera van Pol – Turnen

Bas Verwijlen – Schermen

i

Billy Bakker – Hockey

Enzo Kuworge – Gewichtheffen

j

Roos Zwetsloot - Skateboarden

Schoonspringen (10m)

(Klasse +109 kg)
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Sport & Spel
In de maanden juni en juli van 2021 werd het EK-voetbal gehouden in elf steden. Hieronder worden
er tien omschreven. Over welke steden gaat het?
a. Michelangelo schilderde het plafond van de sixtijnse kapel in de stad van de
openingswedstrijd. Dat is…………………
b. Haggis eten en langs graffitimeesterwerken de ‘city centre mural trail’ lopen dat kun je in ….
c. In Zaandam staat een huisje uit 1632. Hierin woonde een Rus die stierf in speelstad ………
d. Onze koning vond zijn Maxima in de speelstad van de Flamenco, dus in ……………
e. Hippiewijk Christiania & de Kleine Zeemeermin vinden we in de speelstad ………
f. De speelstad waar Oranje zijn pijnlijkste nederlaag ooit én zijn grootste triomf vierde, dat is..
g. Tot de speelsteden behoort ook de hoofdstad van Azerbeidzjan, namelijk ………
h. Hier speelde Nederland zijn eerste wedstrijd van het EK 2021, ……………….
i. Hier speelde Nederland zijn laatste wedstrijd van het EK 2021, ………………
j. In deze stad werd Engeland Europees Kampioen 2021, …………………….
a

Rome

f

München

b

Glasgow

g

Bakoe

c

Sint-Petersburg

h

Amsterdam

d

Sevilla

i

Boedapest

e

Kopenhagen

j

Londen

Verenigingen en organisaties gebruiken vaak mascottes om hun team of evenement te supporten.
Welke mascottes zie je op onderstaande plaatjes en wie of wat supporten zij?
a

Schellie – Prinses Irene

b

Bikkel NEC

c

Skillzy – EK 2020 / 2021

d
e

Miraitowa – Olympische Spelen 2021/ Tokyo 2020/2021

Stockey - KNHB

Amy doet aan slacklining. Zij spant een nylon band tussen twee palen. Vervolgens balanceert zij
over de band van de ene naar de andere paal. Amy (massa 60 kg) tilt steeds een voet op en zet die
voorzichtig voor de andere voet. Als zij op één voet staat is het contactoppervlak met de band
6,5 cm². Wat is de druk in Newton onder de voet van Amy?

P= 92 N/cm2 of 920.000 N/m2 of P of Pa of 920 KN/m2
Getal tussen 90,46 en 90,55 is ook goed.
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Sport & Spel
Welk woord levert op dit Scrabblebord de meeste
punten op?
Benoem woord/naam en het aantal punten.
Joyce – 42 punten

In 2021 werden de Olympische Spelen in Tokio gehouden. Geef antwoord op de volgende vragen.
a. De oude Olympische Spelen vonden voor het eerst plaats in de achtste eeuw voor Christus.
Waar vonden deze spelen plaats?
b. Wat voor lichaamsbescherming of kleding droeg men toen?
c. Hoelang duurde de oude Olympische Spelen?
d. In de vierde eeuw na Christus verbood keizer Theodosius I de grote alle heidense festivals
en waren de Spelen verleden tijd. Toch werd er nieuw leven in geblazen en ontstonden de
moderne Olympische Spelen. In welk jaar was dit?
e. Tussen 1912 en 1945 deden niet alleen sporters mee aan de Olympische Spelen. Wie nog
meer?
f. Hoeveel handdoeken werden tijdens de spelen in Londen (2012) gebruikt?
g. Van welk materiaal waren de medailles gemaakt die dit jaar in Tokio zijn uitgereikt?
h. Welke vorm had de Olympische fakkel?
i. Welke steden waren nog meer kandidaat voor de Olympische Spelen 2020?
j. Hoeveel deelnemers deden mee aan de Olympische Spelen 2021 in Tokio?
a

In het oude Olympia

b

Geen. Men sportte naakt

c

5 tot 6 maanden/ 1169 jaar

d

1896

e

Kunstenaars

f

165.000

g

Gerecycled materiaal van oude mobieltjes

h

Een Sakura (de kersenbloesem)

i

Istanbul, Madrid en Rome

j

Ongeveer 11.091 deelnemers
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Sport & Spel
Beantwoord de volgende vragen over het Bernhezer boekje van Sjors Sportief.
a. Bij welke verenigingen kun je gaan korfballen?
b. Op welke data mag je gaan paardrijden?
c. Welke groepen mogen proeflessen schaatsen volgen?
d. Op hoeveel plaatsen kun je tennis uitproberen?
e. Kunnen jongens zich ook voor turnen opgeven?
a

DOT Oss, Prinses Irene, Altior

b

14 en 21 november 2021

c

Groep 4 t/m 6

d

4,

e

Nee, alleen meisjes.

De Hoef in Heesch, De Broekhoek in Heesch, De Ballendonk in Heeswijk-Dinther, Telro in Nistelrode

Hier zie je een gedeelte van een foto die onlangs in de Mooi Bernheze krant op de voorpagina
stond.

a. Wat is de kop van het artikel?
b. Er is echter een foutje in het artikel geslopen, wat klopt er niet?
a

Koninklijke erepenning voor Fanfare St. Lambertus

b

Onder de foto staat de naam Geert, dit moet Joost Wingens
zijn/ een van de telefoonnummers heeft maar 9 cijfers

Nisseroise Kwis 2022 (of de uitgestelde van 2021)

Pagina 27

?

Witte gij di nog?
Rond de volgende vragen af op hele getallen, antwoord in uren.
a. Hoe lang rijd je als je van New York naar San Francisco gaat met een gemiddelde snelheid
van 70 kilometer per uur?
b. Hoe lang ben je onderweg met een auto die gemiddeld 70 kilometer per uur rijdt van Miami
naar Boston?
c. Je legt de afstand Casablanca -New York af met een schip dat 7 kilometer per uur vaart.
Hoeveel uur doe je dan over de reis?
d. Je rijdt met de auto van Detroit naar Washington D.C. met een gemiddelde snelheid van 80
kilometer per uur. Onderweg sta je 60 minuten in de file. Hoelang ben je onderweg?
a

2908 mijl = 4680 km : 70 = 67 uur

b

1491 mijl = 2400 km : 70 = 34 uur

c

5797 km : 7 = 828 uur

d

526 mijl = 847 km : 80 = 11 uur + 60minuten file = 12 uur

Weten jullie van welke onderwijs-attributen deze ingezoomde onderdelen zijn?

a

Telraam/ abacus/ rekenrekje

b

Wereldbol/ globe

c

Schaar

d

Geodriehoek

e

Potlood

Onderstaande zinnen zijn omgebouwd met synoniemen, wat was de bestaande zin?
a. Onze joekel is jongstleden week gezegevierd voor zijn hondenjongopleiding.
b. Dit speeltoestel heeft een socialist interval en een lazuren functie.
a

Onze hond is vorige week geslaagd voor zijn puppycursus.

b

Deze glijbaan heeft een rode trap en een blauwe baan.
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Witte gij di nog?
Bekijk de tabellen en beantwoord de vragen:

a. Zijn Amir en Sven klasgenoten?
b. Welke van de twee leerlingen staat er gemiddeld gezien over alle vakken het beste voor?
c. De gemiddelde cijfers worden door de schoolleiding afgerond op één decimaal. Wat is het
werkelijke gemiddelde van Amir voor Nederlands en Muziek?
d. Wat zijn de werkelijke gemiddelden van Sven voor Nederlands en voor geschiedenis?
e. Voor één vak behaalden de jongens exact hetzelfde cijfer. Voor welk vak is dit?
f. Voor welk vak behaalden ze precies hetzelfde gemiddelde, ondanks dat hun cijfers niet
hetzelfde waren?
g. Amir miste, omdat hij naar de orthodontist moest, één toetsmoment. Welk moment is dit?
h. Wat is het hoogste cijfer dat Amir in deze periode behaalde?
i. Wat is het laagste cijfer dat Sven in deze periode behaalde?
j. Mevrouw Francina Konijn is lerares techniek. Welke taak heeft zij nog meer?
a

Nee

b

Sven

c

Nederlands 6,15 en muziek 6,93/ vakken samen is 6,54

d

Nederlands 6,25 en geschiedenis 6,53/ vakken samen is 6,39

e

Aardrijkskunde

f

Informatica/informatiekunde/informatieverwerking

g

Geschiedenis, 3e toets

h

9,9

i

4,6

j

Ze is mentor
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a. Ruben, Zara en de automobilist willen
allen rechtdoor.
In welke volgorde moeten ze hun weg
vervolgen?

b. Sam wil naar links. Karin en Marcella willen
rechtdoor. In welke volgorde moeten ze hun
weg vervolgen?

c. De fietser wil rechts afslaan, de auto wil
links afslaan. De voetganger wil rechtdoor.
In welke volgorde moeten ze voorgaan?

d. Mieke wil naar links. Latifa en Tijn willen
rechtdoor. In welke volgorde moeten ze
verder gaan?

a

1. Ruben, 2. de automobilist, 3. Zara. (Het verkeersbord betekent:

als je fietst, moet je

voorrang krijgen van iedereen die van rechts komt rijden. Ruben mag dus eerst. Het bord geldt niet voor

b
c

voetgangers. De auto komt uit een zijweg en mag dus voor Zara.)

1. Marcella, 2. Karin, 3. Sam. (Bestuurders

die van rechts komen rijden krijgen voorrang, als de

voorrang niet geregeld is.)

1. De voetganger, 2. de fietser, 3. de automobilist. (Rechtdoor op dezelfde weg gaat
voor. Dat geldt voor bestuurders en voetgangers. Ook geldt hier: kleine bocht gaat voor grote bocht.)

d

1. Latifa, 2. Mieke, 3. Tijn. (Bestuurders

die van rechts komen rijden krijgen voorrang als de

voorrang niet geregeld is.)
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Witte gij di nog?
Benoem in de onderstaande zinnen de dikgedrukte zinsdelen (redekundig ontleden).
a. De orkaan verwoestte de strandhuisjes.
b. Freek behaalde een goed resultaat bij de marathon in New York.
c. IJsbrand plukt de appels uit de boom van de buurvrouw.
d. De rondvaartboot vervoerde de Japanse toeristen.
e. Wat geef jij Pieter voor Sinterklaas?
f. De paddenstoelen in het bos zijn bijzonder giftig!
g. De nieuwe scooter van mijn zusje is gisterenavond gestolen
h. Het café tegenover het marktplein is onlangs afgebrand.
i. Mijn broer gaat na deze zomer in Groningen medicijnen studeren.
j. Wil jij mijn peetoom schrijven dat ik op zijn verjaardag kom?
a

Lijdend voorwerp

b

Persoonsvorm / werkwoordelijk gezegde

c

Bijwoordelijke bepaling/ bepaling van plaats

d

Onderwerp

e

Meewerkend voorwerp

f

Naamwoordelijk gezegde

g

Onderwerp

h

Bijwoordelijke bepaling/ bepaling van tijd

i

Lijdend voorwerp

j

Meewerkend voorwerp

In which sentences is ’s used to talk about things that belong to you
or others?
1. Kim’s parents bought an eco-friendly house.
2. Her friend Jim’s a very nice guy.
3. It’s an expensive house in Spain.
4. There’s a blue houseboat in the mooring.
5. My friend’s house is made of steel and wood.
6. This man’s apartment was sold for a good price.

1, 5, 6

a. Welke nieuwe rekenmethode heeft de Beekgraaf dit jaar?
b. Wanneer is het laatste onderdeel geleverd?
a

Getal en ruimte junior

b

Nog steeds niet.
11-11-2021: alles is binnen, behalve de toetsboeken van groep 4.
2-12-2021: de vertegenwoordiger geeft aan dat de toetsboeken van groep 4 rond
20 december worden verwacht.
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Witte gij di nog?
Met de getallen 1 t/m 5 kun je sommen maken met de antwoorden 1 t/m 30.
Gebruik de volgende regels:
- Je hoeft niet alle getallen van 1 t/m 5 in elke som te gebruiken.
- Per som mag je elk getal maar één keer gebruiken.
- Je mag de getallen in de som alleen van klein naar groot gebruiken.
- Je mag de volgende tekens gebruiken: x : - + ( )
- Je moet je houden aan de regels voor de rekenvolgorde.
Per fout gaat er één punt af.

16 =
17 =

1 + (3 × 5)
2 × (4 + 5)

1+3

18 =
19 =

5=

2+3

20 =

4× 5

6=
7=

2× 3

21 =
22 =

1+ 4× 5

8=
9=

3 + 5 of 2 x 4

23 =
24 =

(1 + 2) + 4 × 5

10 = 1 + 2 + 3 + 4 of 2 x 5
11 = 1 × 2 + 4 + 5 of 1 + 2 x 5
12 = 1 + (2 × 3) + 5 of 3 × 4
13 = (1 + 2) × 3 + 4 of 1 + 3 x 4
14 = 2 + (3 × 4) of 2 x (3 + 4)

25 =

(2 + 3) × 5

26 =
27 =

1 + (2 + 3) × 5

28 =
29 =

(1 + 2 × 3) × 4

15 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 of 3 × 5

30 =

1 + (2 × 3 × 4) + 5

1=
2=
3=
4=

1
1×2
1+2

3 + 4 of 1 + 2 x 3
4 + 5 of 1 + 2 x 4

3× 4+ 5
2× 3× 4 - 5

1× 2+ 4× 5
2× 3× 4

1+ 2× 3+ 4× 5
2× 3× 4+ 5

a. Welke basisschool heeft een klas met 52 kinderen dit jaar?
b. In welk dorp heeft één enkele leerling het bestaan van de basisschool gered dit jaar? Hoe
heet deze school?
a

De Boeier in Lelystad

b

De Start in De Moer
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Witte gij di nog?
Bekijk de doorsnede van de school en beantwoord dan de vragen.

a. De klaslokalen zijn 7,10 meter breed. De lerarenkamers en kantoren zijn 4,90 meter breed.
De hoogte van de verdiepingen is 3 meter. De inhoud van een lokaal is 170,4 m³. Hoe lang
zijn de lokalen?
b. De gang in het gebouw is 1,90 meter breed. Het plafond van de gang wordt geschilderd met
latex. De gang is 50 meter lang. Eén pot latexverf is voldoende voor 25m². Hoeveel potten
latex heeft de schilder nodig?
c. De fundering van de school bestaat uit heipalen. Het gebouw heeft een lengte van 50 meter.
Om de vijf meter is er een rij van zeven heipalen geheid. Op hoeveel palen staat het
bouwwerk?
d. Op elke verdieping zijn er tussen de lokalen toiletten geplaatst. Aan beide zijkanten is een
trap. Hoeveel lokalen zijn er maximaal per verdieping te vinden?
a

17,4 : 7,10 : 3 = 8 meter

b

(1,90 x 50) : 25 = 3,8 = 4 potten

c

11 x 7 = 77 palen

d

5 lokalen
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Van welk merk zijn deze logo’s en wat hebben deze logo’s met elkaar gemeen?

a.
a

b.

Chanel, Gucci, Hilfiger, Lacoste, Adidas: het zijn allemaal
kledingmerken

b

Katja, Napoleon, Haribo, Venco, King: het zijn allemaal
snoepmerken

Waar zijn deze logo’s van?

e. Wat hebben deze logo’s met elkaar gemeen?
a

Brawl stars

b

Fortnite

c

Among us

d

Roblox

e

Het zijn games
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Van welke merken zijn deze slogans/bekende uitspraken? En in welk jaar werden ze gebruikt?
a. Foutje bedankt!
b. Geen Bommetje!
c. Pleh!
d. Bla, bla bla, bladibladibla
e. Komt wel goed, schatje
a

Reaal, 1991 t/m 1994

b

Melkunie, 1996/1997

c

Interpolis, 2012/2013

d

Hi KPN, 2006 t/m 2008

e

Roosvicee, 2006 t/m 2019

Welk product bestond eerder?
a. Pindakaas van Calvé of PCD?
b. Margarine van Blue Band of Gouda’s Glorie?
c. Hazelnootpasta van Nutella of Duo Penotti?
d. Sinaasappelfrisdrank van Sisi of Fanta?
e. Cola van Pepsi of Coca-Cola?
a

PCD uit 1905 (Calvé pindakaas komt uit 1948)

b

Blue Band uit 1923 (Gouda’s Glorie uit 1946)

c

Nutella uit 1964 (Duo Penotti begin jaren 70)

d

Sisi uit 1951 (Fanta uit 1955)

e

Coca-Cola uit 1886 (Pepsi uit 1890)

Lekker discussiëren, even niets oplossen of Googelen.
Wij geven gratis punten weg!
Vul hieronder in hoeveel punten je team voor deze vraag wil krijgen (maximaal tien punten en alleen
hele getallen tellen we mee). Deze punten tellen we erbij, mits dit aantal punten het minst gekozen
puntenaantal is dat alle teams ingevuld hebben.
Het minst gekozen getal is ………punten.

De getallen 5/6/7 zijn allemaal één keer ingevuld.
Een veroordeelde moordenaar moet kiezen tussen drie opties.
Hij wordt in een kerker gegooid waar het continu tachtig graden is, een kerker waar een leeuw is
opgesloten die een jaar niet te eten heeft gehad, of een kerker met zeven giftige slangen. Welke
kerker kan hij het beste kiezen?

De man moet de kerker met de leeuw kiezen, een leeuw die een
jaar niet te eten heeft gehad leeft niet meer.
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Tijdens de uitgifte van het kwisboek hebben jullie vier theezakjes meegekregen. Maak vier heerlijke
kopjes thee voor jezelf en schrijf de smaken van de thee hieronder op.
a

Groene thee lemon

b

Rooibos

c

Gember thee

d

Turkisch Apple

Op www.nisseroisekwis.nl staat een filmpje met voice-overs. Noem de voor- en achternamen van de
voice-overs die je op het filmpje hoort.
a

Hadewych Minis

b

Judith Woltjer

c

Jeroen Kijk in de Vegte

d

Marjon Keller

e

Kristel van Eijk

f

Edwin Ouwehand

g

Karin van As

h

Tuffie Vos

i

Ymke Hufteugel

j

Domien Verschuuren

In de bijlage staat een kubus, knip deze uit en plak ‘m in elkaar. Volg onderstaande instructies.
Welke cijfercode komt eruit?
a
Leg de kubus voor je en start met het cijfer 8 naar boven Het noorden
0
moet van je afwijzen. Draai de kubus 90˚ met de klok mee. Kantel de
b 5
kubus naar het westen. Het naar boven gerichte nummer is a.
Draai het westen van je af. Kantel de kubus twee keer naar het noorden.
c 9
Kantel hem twee keer naar het oosten. Welk getal staat nu aan de
onderkant van de kubus? Dat is b.
d 2
Draai het noorden naar rechts. Kantel de kubus op zijn linkerkant. c is de
som van de cijfers die aan de rechterkant en aan het plafond zichtbaar
zijn.
Kantel de kubus op een manier die de 4 onder de kubus verbergt. Het noorden moet van je
afwijzen. d is het getal dat aan de linkerkant staat.
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Ontcijfer:
22 444 5 0 44 33 8 0 33 555 333 3 33 0 5 2 2 777 0 44 666 666 777 8 0 33 33 66 0 5 666 55 33 777
00 888 33 777 4 33 8 33 66 0 5 88 555 555 444 33 0 66 444 33 8 0 3 33 9999 33 0 5 666 55 33 777
0 666 7 0 33 33 66 0 222 2 8 33 4 666 777 444 33 0 444 66 0 8 33 0 9999 33 8 8 33 66 0000

Bij het elfde jaar hoort een joker. Vergeten jullie niet deze joker
op een categorie in te zetten?

De organisatie van de Nisseroise Kwis gaat een dagje uit naar Groningen. Judith neemt haar
dochter Ilse van 8 jaar mee en ze gaan met de trein. Ze stappen om 08:05 uur in en vertrekken
vanuit station Oss. Joyce reist ook met de trein, ze vertrekt een half uur later vanaf hetzelfde station
als Judith en Ilse. Joyce heeft een vouwfiets bij zich, die gelukkig goed van pas komt. Vanwege een
verstoring wordt Joyce verzocht om uit te stappen op station Haren. Manouk stapt in Ravenstein op.
Zij reist als voorzitter van de Nisseroise Kwis als enige eerste klas. Na aankomst in Groningen
neemt ze voor 3,5 kilometer een NS-Zonetaxi. Jorg, die zijn pasgeboren zoontje meeneemt vertrekt
om 09:23 uur vanaf station Rosmalen. Vanwege gedoe met de kinderwagen vergeet hij in
Groningen uit te checken, daar is de komende 6 uur ook geen tijd meer voor om het te kunnen
herstellen. Linda en Michelle reizen samen vanaf station Oss West. Linda reist met een gratis door
de NS verstrekte dagkaart naar aanleiding van een eerdere klacht omtrent vertraging. Michelle heeft
als enige geen OV-chipkaart en koopt een kaartje op het station, een zogenoemde eenmalige OVchipkaart. Na aankomst in Groningen huren Michelle en Linda een OV-fiets voor 12 uur. Ze spreken
met de verhuurder af dat ze de fiets op een andere locatie in kunnen leveren, later op de dag.
Helaas wordt de fiets van Michelle in de stad van Groningen gestolen. Ze had hem nog wel op slot
gezet. Ze laat bij de politie een proces-verbaal opmaken, waarbij de politie vraagt of ze de
fietssleutel nog heeft. Michelle laat de fietssleutel aan de politie zien en meldt de diefstal bij de NS.
Amy reist vanaf station Utrecht. Ze vergeet daar in te checken. Onderweg wordt ze gecontroleerd op
haar vervoersbewijs dat ze niet heeft. Conducteur Ilse geeft haar een boete voor zwartrijden.
Inmiddels is het 16:00 uur in de middag en heeft de organisatie het nog erg gezellig in Groningen.
Tot nu toe is er door alle organisatieleden dus alleen nog een enkele reis met de trein afgelegd. Wat
heeft dit dagje uit tot nu toe de organisatie van de Nisseroise Kwis gekost?

€ 356,39
Marge van 10% (tussen €320,75 en €392,03) is 10 punten.
Marge van 15% (tussen €302,93 en €409,85) is 5 punten
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Friesland bestaat uit veel steden, dorpen en gehuchten. Een aantal van deze plaatsen staat
hieronder in emoji’s uitgebeeld. Welke plaatsnamen zoeken we?
a

Leeuwarden

b

Blauwhuis

c

Appelscha

d

Heerenveen

e

Wolvega

f

Stiens

g

Sneek

h

Buitenpost

i

Sexbierum

j

Drogeham

Hieronder staan een aantal landen cryptisch omschreven. Naar welke landen zijn we op zoek?
a. Vader laat moeder voorgaan.
b. Hier kun je over de koppen lopen.
c. Een negatief en positief land.
d. Wat een plaatje.
e. Heb je iets tegen dit land?
f. Deze wijn kan zeer vies smaken.
g. Hier spreekt je verbeelding
h. Op deze afstand wordt veel land gepikt.
i. Hier worden veel bonen met vlees gegeten.
j. Dit lappen we aan onze laars.
a

Panama

b

Nederland (bollenvelden)

c

Polen

d

India

e

Verenigde Staten/VS

f

Portugal

g

Dromenland/ Phantasialand/ Disneyland/ Land van Ooit

h

Kaapverdië/ Malediven

i

Chili

j

Italië
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Rondje om de wereld
Beantwoord de volgende vragen over de gevangenis Alcatraz.
a. Sinds welk jaartal werkt de vuurtoren?
b. Hoe lang heeft Al Capone in Alcatraz gevangen gezeten?
c. Waar bracht Al Capone de meeste tijd door gedurende zijn gevangenschap?
d. Hoeveel cellen zijn er in Alcatraz en wat was de maximale bezetting?
e. Hoeveel ontsnappingspogingen zijn er gedaan?
a

1854/ 1853

b

4,5 jaar

c

In het ziekenhuis en in de isolatiecel

d

336 hoofdlijncellen, 42 eenzame opsluitingcellen. De
maximale bezetting is 302 man (260 is gemiddeld).

e

14 keer

Welke bekende plekken zien we hier van bovenaf?

a

De Eiffeltoren

b

Kathedraal van de Voorbede van de Moeder Gods op de Greppel / Balisiuskathedraal /
Pokrovkathedraal

c

Sfinx van Gizeh

d

De Chinese Muur

e

Vrijheidsbeeld
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Hieronder staan wat vragen waar wat geografische kennis bij nodig is.
a. Je vaart van Zuid-Amerika naar het oosten tot je in Afrika bent. Over welk water vaar je?
b. Als je met een schip van Cyprus naar India vaart, kom je over deze vier wateren.
c. Als je van Tokyo naar Beijing vliegt kom je over het land ….?
d. Hoe heet de rivier die vanuit Guinee door Mali, Niger en Nigeria stroomt en uitmondt in de
Atlantische Oceaan?
a

Atlantische Oceaan

b

Middellandse Zee, Suezkanaal, Rode Zee, Golf van Aden, Indische Oceaan, Arabische Zee

c

Zuid-Korea en/of Noord-Korea

d

Niger

Bij welke luchtvaartmaatschappijen horen de volgende uniformen?

a

United Airlines

f

Play Airlines

b

Singapore Airlines

g

Emirates

c

Binter Canarias

h

Transavia

d

Pobeda

i

Corendon

e

Etihad Airways

j

Hainan Airlines
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Bij de zogenaamde wetenschappelijke notatie schrijf je een getal als vermenigvuldiging van een
getal tussen 1 en 10 en een macht van 10. Bijvoorbeeld: 1 lichtjaar = 9,46 × 10¹².
Gebruik bij je antwoorden op de volgende vragen steeds de wetenschappelijke notatie. Rond het
getal tussen 1 en 10 af op één cijfer achter de komma.
a. Bij de evenaar heeft de planeet Jupiter een diameter van 143.000 km. Hoe groot is de
omtrek van Jupiter?
b. De ster die het dichtst bij de aarde staat, is Proxima Centauri. De afstand tussen deze ster
en de aarde is 4,3 lichtjaren. Hoeveel kilometer is dat?
c. Een ster uit de Grote Beer staat 19 lichtjaren van de aarde. Hoeveel kilometer is dat?
d. De ster VV Cephei staat op 10.500 lichtjaren van de aarde. Hoeveel kilometer is dat?
e. De gemiddelde afstand tussen twee sterrenbeelden is 3 miljoen lichtjaren. Hoeveel kilometer
is dat?
a

π × 1,43 × 10⁵ = 4,4902 × 10⁵ afgerond: 4,5 × 10⁵ km

b

4,3 × 9,46 × 10¹² = 4,0678 × 10 × 10¹² afgerond: 4,1 × 10¹³ km

c

19 × 9,46 × 10¹² = 1,7974 × 10¹⁴ afgerond: 1,8 × 10¹⁴ km

d

10.500 × 9,46 × 10¹² = 9,9330 × 10¹⁶ afgerond: 9,9 × 10¹⁶ km

e

3 × 10⁶ × 9,46 × 10¹² = 2,838 × 10¹⁹ afgerond: 2,8 × 10¹⁹ km

Benoem van de volgende steden de klimaatcode aan de hand van de klimaatclassificatie van
Köppen.
a. Belém, Brazilië
a
f
Am
Cfc
b. Colombo, Sri Lanka
c. Split, Kroatië
b As
g Cfa
d. Attu, Groenland
e. Sapporo, Japan
c Csa
h Cwb
f. Reykjavik, IJsland
g. Taipei, Taiwan
Ef
d ET
i
h. Dali, China
BSk
i. Oktoberrevolutie, Rusland
e Dfc
j
j. Madrid, Spanje
a. Welke naam heeft het eiland gekregen dat in 2021 is ontdekt?
b. Wat betekent de naam?
a

Qeqertaq Avannarleq

b

Het meest noordelijke eiland
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Welke ‘buitenlandse’ plekken liggen in onze eigen Nederlandse provincies?
a. Welke Zwitserse stad vind je ook in Friesland?
b. Welk deel van de wereld is in het Engels gespeld een dorp in de Peel?
c. Waar in Suriname én in ons land stond of staat Hotel de Wereld?
d. Hoog in Groningen staat er soms een ster boven ………………………?
e. Welke Vlaamse stad aan de Demer ligt aan de Dedemsvaart in ons land?
f. Zowel in tropisch Curaçao als aan het Hollands Diep vind je deze eeuwenoude architectuur.
g. Ruslands oosten en een afgelegen buurtschapje in Drenthe hebben dezelfde naam
h. Deze Russische grootvorstin en een 19de-Eeuwse Hollandse polder hebben dezelfde
naam.
i. Het Wankdorf Stadion bevindt zich in deze stad welke ook een buurtschap in Gelderland is.
j. Dit ‘dorp’ is ook te vinden op de Nederlandse Antillen.

Zurich

f

Willemstad

b America

g

Siberië

c Wageningen

h

Anna Paulowna

d Bethlehem

i

Bern

e Hasselt

j

Julianadorp

a

Je ziet hieronder een transportkaart van een Europese hoofdstad. De kaartenmaker heeft per
ongeluk een metrolijn van een andere hoofdstad aan dit netwerk toegevoegd.

a.
b.
c.
d.
e.

Van welke stad is deze transportkaart?
Welke kleur lijnen zijn metrolijnen?
Welke kleur lijn hoort hier niet thuis?
In welke stad hoort deze metrolijn wél thuis?
Wat is het nummer en de begin-/eindbestemming van de in vraag c beschreven metrolijn?

a

Athene

b

Groen, rood, lichtblauw (en bruin)

c

Bruin

d

Berlijn

e

U5 Hauptbahnhof – Hönow (of andersom)
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Welke achtbaan hoort bij het volgende kenmerk en ik welk park staat het?
a. 60 meter
a
b. 123 km/u
Colossos, Heide-Park
c. 2268,3 meter
b Wildfire, Dierentuin Kolmården
d. 1.45 minuten
e. 4,3 meter
c Ultimate, Lightwater Valley
f. 39 km/u
g. 996 km/u
d Pegasus, Efteling of Fenix, Toverland
h. 1.15 minuten en 1.13 minuten
i. 35 meter
e Spinning Coaster, Kinderstad Heerlen
j. 2 x 810 meter
Donderstenen, Hellendoorn
f
g

Xpress, Walibi Holland

h

Max en Moritz, Efteling

i

Troy, Toverland

j

Joris en de draak, Efteling

In welke pretparken staan deze attracties:
a. Scorpios
a
b. Mad Mill
Toverland
c. D’n Oude Tuffer
b Duinrell
d. Sewer Rat
e. Super Nova
c Efteling
f. Flying Cloud
g. Hemelaya
d Hellendoorn
h. Krummel
i. Twistrix
e Duinen Zathe
j. Drako

f

Slagharen

g

Billy Bird

h

De Valkenier

i

Drievliet

j

Walibi

Op de basisscholen gaan de schoolreisjes vaak richting een pretpark. Ook Jochem Meyer had een
scène over een schoolreisje in één van zijn shows. Maak met je team een filmpje waar de kinderen
van het schoolreisje allemaal voorkomen!
Stuur het filmpje via Whatsapp door met vermelding van je teamnummer en vraagnummer naar:
06 - 16 24 71 37.
Harm - ‘Ik begrijp er niks van’
Loes – eczeem
Wendy – het kakmeisje, sssttt
Lucas – moet piesen
Ronald – neuken, neuken
Kees – hahaha, altijd lachen
Jochem – zelf
Alle 7 kinderen = 7 punten
Herkenbaar wie het zijn = 3 punten
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Op de onderstaande afbeeldingen zie je verschillende Disneykastelen van over de hele wereld. In
welk land en in welke stad vind je deze kastelen?

a

Frankrijk, Parijs/ Marne-la-Vallée

b

Verenigde Staten, (Florida) Orlando

c

Verenigde Staten, (Californië) Anaheim

d

Japan, Tokio/ Urayasu

e

China, Hongkong

Bij welke pret- of themaparken horen onderstaande afbeeldingen?
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a

Julianatoren

b

Efteling

c

Avonturenboerderij Molenwaard

d

Toverland
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Het Europapark bevindt zich in Rust in Duitsland. Het is een prachtig opgezet park dat
onderverdeeld is in verschillende themagebieden. Een groot aantal van deze themagebieden is
gerelateerd aan Europese landen. Benoem alle landen die een eigen themagebied hebben in het
Europapark en geef daarbij aan hoeveel officiële attracties zich in het betreffende themagebied
bevinden.
Per fout of niet gegeven antwoord - 1 punt eraf
Duitsland – 9 attracties

Scandinavië is geen land

Engeland – 7 attracties
Frankrijk – 6 attracties
Griekenland – 5 attracties
Holland/Nederland – 6 attracties
Ierland – 11 attracties
IJsland – 6 attracties
Italië – 3 attracties
Luxemburg – 2 attracties
Oostenrijk – 5 attracties
Portugal – 2 attracties
Rusland – 4 attracties
Spanje – 5 attracties
Zwitserland – 3 attracties
In de Efteling is geheimschrift te vinden op een muur, waar vind je dit en wat betekent het?

Attractie: Symbolica
Geheimschrift: Achter deze muur zorgt je fantasie voor
avontuur.
Wat zijn de officiële parknamen van de onderstaande Roller Coaster Tycoon parken?
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a

Ghost Town

b

Trinity Island

c

Dynamite Dunes

d

Infernal Views

e

Bumbly Beach
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In de volgende stukjes staan personages beschreven uit pretparken.
Benoem de personages met het bijbehorende pretpark.
a. Dit meisje van 5 jaar heeft 4 grote broers, ze heeft altijd een paardenknuffel bij zich.
b. Dit is een boef die het pretpark wil stelen, hij lijkt de slimste van twee boeven, maar toch niet
slim genoeg.
c. Deze magiër heeft een twinkeltoorts en wil graag een grootmagister worden.
d. Het is geen vogel en het is geen vliegtuig, wat is het wel?
e. Een hond die goed verstoppertje kan spelen.
f. Dit groene personage heeft een vriendje Rick, ze draagt een gele jurk met rode hartjes.
g. Deze 11-jarige wasbeer is een echte avonturier, zijn 3 jaar jongere zusje is speels en
ondeugend.
h. Deze vogel draagt een paarse pet.
i. Deze muis draagt een smoking.
j. Deze muis woont in het park met Edda, Louis Böckli en Eurofant.
a

Kloontje het Reuzenkind - Land van Ooit

b

Ben Bang - Julianatoren

c

Pardoes - Efteling

d

Mega Mindy - Plopsaland

e

Pim de Hond - Avonturenboerderij Molenwaard

f

Lelie de Kikker - Duinrell

g

Randy (en Rosie) - Slagharen

h

Billybird - Billybirdpark Hemelrijk

i

Mickey Mouse – Disneyland

j

Ed Euromaus - Europapark
We hebben een rondje gelopen
in de omgeving van een oud
pretpark. We hebben wat foto’s
gemaakt. Zoek bij elke foto welke
attractie/beeld op die plek heeft
gestaan?
Combineer de letters met de
cijfers.
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a

3

b

1

c

2

d

4
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In een pretpark staat een zweefmolen die Vertical Swing wordt genoemd. De zweefmolen heeft
twaalf armen op gelijke afstand van elkaar, waaraan kabels met stoeltjes hangen.

a. In het bovenaanzicht zie je de armen A en B aangegeven. Bereken hoeveel graden de hoek
tussen arm A en arm B is. (4 punten)
In de tekening zie je een gedeelte van de zweefmolen met twee armen en aan één arm een
kabel en een stoeltje. De kabel KS heeft een lengte van 8 meter. Als de zweefmolen op een
bepaalde snelheid is, maakt de kabel met de arm een hoek van 132°

.

b. Bereken hoeveel meter de afstand van het midden van de zweefmolen (M) tot het stoeltje
(S) is in deze situatie. Geef je antwoord in twee decimalen. (3 punten)
c. Als de zweefmolen op topsnelheid is, is de afstand van het midden van de zweefmolen (M)
tot het stoeltje (S) 12,6 meter. Als de zweefmolen één keer ronddraait, legt het stoeltje een
bepaalde afstand af. Bereken hoeveel meter deze afgelegde afstand is, in hele meters. (3
punten)
a

30°

b

De afstand is 13 : 2 + 5,35 = 11,85 m

c

79 m
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Rondje kuieren
Hoeveel fietsen kunnen in de fietsenstallingen op onderstaande locaties worden geplaatst?
a. Bushalte Udenseweg
b. Tramstraat 23/25 (Hoogstede optiek)
a
12
c. Bushalte Weijen
d. Dorpshuis
b 5
e. Bushalte Laar
c

28

d

52

e

0

Maak om 23.00 uur een filmpje waarbij we kunnen horen dat de kerkklok elf keer slaat, zorg ervoor
dat één deelnemer met het kwisboek op het filmpje staat.
Stuur het filmpje via Whatsapp door met vermelding van je teamnummer en vraagnummer naar:
06 - 16 24 71 37.
23 uur = 2,5 punt, 11 keer slaan te horen = 2,5 punt, 1 deelnemer = 2,5 punt, Kwisboek zichtbaar = 2,5 punt

In Nisseroi staan er zeven karaffen verspreid met letters erop. Maak van deze letters een woord.
Om het iets makkelijker te maken hebben we hieronder een route getekend waarop de karaffen te
vinden zijn.

Ellufde

Bij de uitgifte van dit Kwisboek zit een sticker met jullie teamnummer.
In het Tramstation hangt een grote kaart met daarop lege vakjes.
Het is de bedoeling dat daarop ‘vijf op een rij’ wordt gehaald door het opplakken van jullie stickers.
Pas als verticaal, horizontaal of diagonaal vijf stickers op een rij zijn, krijgen de teams van die rij
punten.
Elke volle rij levert 5 punten op.
Als jullie nummer dus in meerdere volle rijen staat, kun je meerdere punten behalen.

Nisseroise Kwis 2022 (of de uitgestelde van 2021)

Pagina 48

?

Rondje kuieren
Hoeveel vierkante meter is de oppervlakte van de vloer van het prieel in het Zeven Eeuwen Park?

Getal tussen 49,46 en 61,55 m2

Geef aan hoeveel speeltoestellen in onderstaande speeltuinen te vinden zijn.
Let op: een toestel wat oorspronkelijk bedoeld is voor sportdoeleinden, telt in deze vraag niet mee
als speeltoestel.
a
a. Zeven Eeuwenpark
3
b. Johan Frisostraat
b 8
c. Kruisstraat (beide speeltuinen)
d. Oude Torenweg / Vlasstraat
c 7
d

6

Op welk adres staan de volgende vlaggenmasten?

a

Wiekenas 12

b

Delst 35

c

Blauwesteenweg 12

d

Hoogstraat 53

e

Laar 55

Hoeveel gekleurde schoolzone paaltjes (groot en klein) staat er in Nistelrode?

27 (11 bij ’t Maxend en 16 bij de Beekgraaf)
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Rondje kuieren
Maak een foto van een teamlid met de voorkant van het boek bij de volgende beelden/monumenten.
Stuur de foto’s via Whatsapp door met vermelding van je teamnummer en vraagnummer naar:
06 - 16 24 71 37.
a. Evert Egel
b. Poppy
c. De Brabantse boer en boerin
d. Zeven Eeuwen
e. Ad de Laat
Na een stukje wandelen beland je op het terras van ’t Pumpke om even iets te drinken. Om bij ’t
Pumpke te eindigen ben je gestart met wandelen richting het westen. Na 190 meter sla je rechtsaf,
na 28 meter sla je linksaf. Daarna loop je 170 meter om daarna links af te gaan en na 290 meter ga
je weer links. Na 180 meter sla je weer linksaf en 45 meter verder ga je naar rechts. Dan nog 160
meter tot je weer linksaf slaat. Nog 180 meter rechtdoor om rechtsaf te slaan en na 110 meter sla je
voor de laatste keer links af. Na nog een stukje wandelen vind je ‘t Pumpke aan je linkerkant.
Wat was het beginpunt?

Gildekapel Sint-Antonius, Hoge Akkers 1.
We bestaan 11 jaar. Maak van elf huisnummers 11 in verschillende Nisseroise straten een foto met
iemand van je team en de voorkant van je kwisboek.
Stuur de foto’s via Whatsapp door met vermelding van je teamnummer en vraagnummer naar:
06 - 16 24 71 37.
De 11e editie van de Nisseroise Kwis, daar proosten we op!
Bij Borrelpunt staat tussen 20.30 en 21.00 uur iets voor jullie klaar om te proosten. Welke drankjes
zijn dit?
Daarnaast staat er ook in het bloemenpunt iets om te ruiken. Welke geur is dit?
Let op, maximaal één teamlid kan naar binnen bij Borrelpunt, dus stuur de beste 18+ fijnproever uit
je team.
Daarnaast hanteren we de Coronaregels die momenteel zijn opgelegd vanuit de overheid.
a

Rosé

b

Wit bier (Hoegaarden)

c

Amandellikeur

d

Amsterdam

Nisseroise Kwis 2022 (of de uitgestelde van 2021)

Pagina 50

?

Bijlage
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