
 

   
 
 

 
Pagina | 1  

 

  

Teamnummer: 

Beste deelnemers, 
 
Eindelijk in jullie bezit: het quizboek van de tweede editie van de Bakelse Dorpsquiz 
“Bakelleien”. 

 
Na een zeer geslaagde editie vorig jaar, hopen wij als organisatie ook dit jaar weer een 
geweldige quiz voor jullie in elkaar te hebben gezet.  
 
De opzet van de quiz komt deels overeen met die van vorig jaar, maar er zijn ook 
verschillende verrassingselementen terug te vinden. Er zal een beroep gedaan worden op 
diverse talenten van de deelnemers, dus het is raadzaam om goed te bekijken wie waar 
ingezet gaat worden.  
 
Jullie enthousiasme en betrokkenheid bij de vorige editie heeft ertoe geleid dat wij als 
organisatie weer enorm gemotiveerd waren om er ook dit jaar een spektakel van te maken. 
Natuurlijk zijn wij ook dit jaar benieuwd naar jullie reacties om te bekijken wat we zeker 
moeten handhaven of eventueel aanscherpen. Daarnaast kunnen we altijd enthousiaste 
mensen gebruiken om de quiz mee te organiseren. Dit kan aan ons kenbaar gemaakt 

worden via het e-mailadres: bakelleien@gmail.com. 
 
Wij wensen jullie allemaal een fantastische avond toe en Bakellei ze! 
 
Organisatie Dorpsquiz Bakelleien 

 

 

 Willy Bouwmans - Joyce Martens - Mandy van der Haas - Anita Relou - Francis van Gils 
    Carla Jaspers - Kayl Bouwmans - Mariëlla Brekelmans 

 
    Foto: Joey Kuijpers 

  

 Voorwoord 
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Lees de onderstaande punten aandachtig door voordat je begint met het maken van de 
quiz! 
 
Wat zit er in de tas? 

 

Wat Waarvoor Na de quiz 

Quizboek  Terug in te leveren 

Plattegrond  Categorie I – Uit de Kom Terug in te leveren 

USB Broeckx 
Categorie C – Films en Series 
Categorie D – Reis om de Wereld 
Categorie F – Sport  

Terug in te leveren 

USB Triki Beheer Categorie I – Uit de Kom Terug in te leveren 

Tijdschema  
Categorie G – Bakel Doet 
Categorie L – Geheime opdracht 

 

Arceerstiften  Mag je houden 

 
De categorieën 
 

 A Ik hou van Holland 
 B Best wel ingewikkeld 
 C Films en series  
 D Reis om de Wereld 
 E 2017 in vogelvlucht  
 F Sport 

 G  Bakel Doet 
 H Bakelse geschiedenis 
 I Uit de kom 
 J De Bakelse mens 
 K Sponsorvragen 
 L Geheime opdracht 

 
Let op! Bekijk allereerst het tijdschema.  
Houd goed rekening met de geplande tijden voor Bakel Doet en de Geheime Opdracht! 
 
Verder belangrijk 
 
 Houd er rekening mee dat jullie waarschijnlijk niet alle vragen kunnen beantwoorden 

binnen de afgesproken tijd. De dorpsquiz is dit jaar namelijk uitgebreider! 

 De antwoorden op de vragen dienen te worden ingevuld op de daarvoor aangegeven 
plaats. Aan een niet of slecht leesbaar ingevuld antwoord worden geen punten 
toegekend. Streep foutieve antwoorden goed door. 

 Zorg ervoor dat eventuele bijlagen die je tijdens de quiz zelf maakt, goed vindbaar zijn 
voor de organisatie. Niet desnoods alle losse zelfgemaakte bijlagen aan elkaar. 

 Gebruik een kladblaadje om het quizboek overzichtelijk te houden. 
 Voor elke categorie mogen alle denkbare hulpmiddelen worden gebruikt om het 

antwoord op de vraag te vinden.  
 Vul op elke pagina jullie teamnummer in. Niet ingevuld op de pagina = pagina wordt niet 

nagekeken. 
 Ieder team dat een joker heeft verdiend voorafgaande aan deze quiz kan op de 

bijgevoegde joker aangeven bij welke vraag zij de joker in willen zetten. Het totaal 
aantal behaalde punten voor deze vraag zal dan worden verdubbeld. 

 

 (zie ommezijde) 
  

 Belangrijk om te weten 
 

 

 



 

   
 
 

 
Pagina | 3  

 

  

Teamnummer: 

 Het quizboek dient vóór 23:00 uur te worden ingeleverd bij Wereld-Café Hein Horst 
(Round-Up). Zorg ervoor dat alle pagina’s op de juiste volgorde in de map worden 
teruggeplaatst.  

 Teams die het quizboek te laat inleveren spelen niet mee voor de prijzen! 

 Iedereen die deelneemt aan deze quiz is op de hoogte van het reglement, 
www.destemvanbakel.nl/bakelleien, en dient zich daaraan te houden. Voor zéér 
dringende zaken betreft het noodnummer van de dorpsquiz: 0613048355.  

 Over de uitslag van de quiz kan niet gecorrespondeerd worden. Alle antwoorden en het 
quizboek zullen na de prijsuitreiking op de website geplaatst worden.  

 
De uitslag van de quiz wordt bekend gemaakt op zaterdag 18 november 2017. Deze 
feestavond wordt gehouden in zaal ‘De Zwaan’ in Bakel. De zaal is vanaf 19:30 uur open. 
Rond 21:00 uur zal de prijsuitreiking beginnen. 
 
 
 

  

 Belangrijk om te weten 
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Wij danken alle ondernemers die deze dorpsquiz mede 
mogelijk hebben gemaakt 

    

      

      

 Sponsoren 
 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq7Iidh8bWAhUEJFAKHTlMC34QjRwIBw&url=http://www.gemertsnieuwsblad.nl/&psig=AFQjCNHrX2TMboJDC1Bpt3U3dqChM1W1yA&ust=1506625423364747
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https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi34v7Uj8bWAhWSLVAKHck7DC4QjRwIBw&url=https://communicatieteam.nl/ons-werk/case/rebranding-kring-naar-alphega-apotheek/&psig=AFQjCNHDI0Wa9tJHXo0uHRUan6vuFqK6hQ&ust=1506627687054008
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Wij als Nederlanders zijn trots op ons mooie en gezellige kikkerlandje. Wij houden van 
Holland. Maar hoe goed kennen we ons land? Tijd voor een ‘Ik hou van Holland’-quiz! 
 

001 Spelling 
 

Zoals iedereen wel weet is Nederlands een moeilijke taal en maken we allemaal weleens 

fouten. Hieronder staan 10 Nederlandse woorden waarbij we de klinkers hebben 
weggehaald. Welke letter moet er op de puntjes komen te staan. 
 

A A P P L A U D I S S E R E N 
               

B C O N S C I E N T I E U S  
               

C D I A R R E E        
               

D E C Z E E M         
               

E I N T E R E S S A N T    
               

F L I N I A A L        
               

G P O R T E M O N N E E    
               

H R E P R E S A I L L E    
               

I S P E R Z I E B O O N    
               

J U I T T R E K S E L     

 

 

002 Bij wijze van spreken 
 
Hieronder staan enkele bekende spreekwoorden. Wat is de betekenis van het spreekwoord? 
 
A. Als apen hoger klimmen willen, ziet men gauw hun blote billen.  

Antwoord: zich voornamer voordoen dan men in het echt is, met gezichtsverlies tot gevolg. 

B. De rijpste pruimen zijn geschud.  

Antwoord: belangrijkste werk is gedaan of grootste deel van de oogst is binnengehaald 

C. Je kan geen omelet maken zonder eieren te breken.  

Antwoord: om iets te bereiken moet je kosten maken of moeite doen 

D. Men moet een paard de rug niet stuk rijden.  

Antwoord: men moet niet te veel eisen van een ander. 

E. Stille wateren hebben diepe gronden.  

Antwoord: mensen die weinig zeggen kunnen vaak meer dan men denkt. 

F. Vogeltjes die zo vroeg zingen, zijn voor de poes.  

Antwoord: wanneer iemand te snel van iets genieten wil, komen er vaak bedrogen vanaf. 

 

 

 Ik hou van Holland  
 

 

 Ik hou van Holland  
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003 Muziek 
 

Hieronder vind je songteksten van liedjes van een bekende band of artiest. Elke songtekst 
heeft op één of andere manier een Hollands randje. Noem de titel van het lied en de artiest 

of band. 
  

 
 
 
 
 

  

 Ik hou van Holland 
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004 Hotspots van Nederland 
 
In ons kleine kikkerlandje zijn talloze prachtige plekken te vinden. Ondanks dat de meeste 
buitenlandse toeristen zich werpen op hoofdstedelijke activiteiten is er naast Amsterdam 

natuurlijk nog veel meer te beleven. Hieronder zie je een aantal foto’s van bekende plekken 
in Nederland.  
Noem het hoogtepunt/bezienswaardigheid én de plaats. 

 

 
  

 Ik hou van Holland 
 

Antwoord: Keukenhof, Lisse Antwoord: Anne Frank Huis, 

Amsterdam 

Antwoord: Heineken 

Experience, Amsterdam 

Antwoord: Kröller-Müller 

Museum , Otterlo  

Antwoord: Molens, 

kinderdijk 

Antwoord: Kaasmarkt, 

Alkmaar 

Antwoord: Stadhuis Gouda, 

Gouda 

Antwoord: Hunebedden, 

Rolde (Drenthe) 

Antwoord: Euromast, 

Rotterdam 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUtc-igInVAhVHIVAKHSHQDLcQjRwIBw&url=https://www.geodruid.com/intl/en/place/487740-vvv-rolde-toeristische-informatie-rolde-nederland&psig=AFQjCNFPoNrrnTMOcsOCQqfrLUQA0aWJdw&ust=1500129554236180
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.allaboutparanormal.co/2015/04/anne-frank-reincarnation-case.html&psig=AFQjCNH1vJeKjjNr2-xvy6UCUEijZZZXoQ&ust=1500128873272123
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8v5Kr_IjVAhUOPFAKHX8aBNoQjRwIBw&url=https://stadhuysgouda.nl/huwelijk/&psig=AFQjCNElmVMhphBF8WUXsCL2W7MFLHifFg&ust=1500128479016068
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ4erL-4jVAhVFElAKHfacCgcQjRwIBw&url=https://www.lasergamerotterdam.nl/arrangement/euromast-lasergamen/&psig=AFQjCNES4ArwvDBbY6hRXRBYBkqxycO51A&ust=1500128292963072
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXy6SI-4jVAhXBL1AKHeWdDI0QjRwIBw&url=https://familiehotelalkmaar.nl/omgeving/&psig=AFQjCNFlVdl1kLB07u3RMKGpZF6eskc0iQ&ust=1500128068686693
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZ6O2z-ojVAhXRhrQKHTZsDMsQjRwIBw&url=http://www.dagjeuitmet.nl/62/Keukenhof-Lisse/&psig=AFQjCNF4WGa5XvdkxZ26spuoCEUn4O6QOA&ust=1500127980530303
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8gfLqlqnUAhULLVAKHV1eAZ4QjRwIBw&url=http://heineken.com/experience&psig=AFQjCNEsNa0GgSfsv5iysuwdjBKGo4ebsg&ust=1496837091491050


 

   
 
 

 
Pagina | 10  

 

  

Teamnummer: 

005 Erop uit 
 

De Efteling is een leuk dagje uit in Nederland voor jong en oud. Bezoek het sprookjesbos en 
laat je daarna gaan in de vele attracties die de Efteling kent. Door onderstaande rebussen 

op te lossen ontdek je de bijzonderheden van de Efteling. 
 

A 

 

 Antwoord: Fata Morgana 

B 

 

 Antwoord: Droomvlucht  

C 

 

 Antwoord: Assepoester  

D 

 

 
Antwoord: Python 

E 

 

 Antwoord: Holle Bolle Gijs 

F 

 
 

Antwoord: Roodkapje  

 
 

 

  

 Ik hou van Holland 
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006 Beroemde uitspraken  
 
In Nederland zijn veel legendarische uitspraken door beroemdheden gedaan. Hieronder 
staan een aantal van die beroemde uitspraken. Wie is degene die deze uitspraak deed? 

 
A. Zolang jij de bal hebt, kenne zij niet scoren. 

Antwoord: Johan Cruijff 

B. De volwassenen zijn de stenen, de kinderen het cement. 

Antwoord: Godfried Bomans 

C. Het huwelijk uit liefde mislukt meestal. Een huwelijk uit vriendschap heeft kans van 

slagen. 

Antwoord: Jan Greshoff 

D. Omdat er liefde is bestaat er geen voorbij in alle eeuwigheid ben jij. 

Antwoord: Toon Hermans 

E. Geluk is de harmonie tussen omstandigheden en behoeften. 

Antwoord: Nicolaas Beets 

 
 
 

007 Actief Nederland 
 
De Nederlanders houden van wandelen en fietsen. Er zijn daarom veel afstandstochten  
uitgezet. Hiernaast op de foto zie je een voorbeeld van zo’n afstandstocht. 

 
A. Noem het begin- en eindpunt van deze route? 

Antwoord:  

De route voert van Pieterburen nabij de 

Groningse Waddenkust naar de Sint-

Pietersberg bij Maastricht 

B. Door wie is deze route in kaart gebracht? 

Antwoord:  

 Tilburgse Toos Goorhuis-Tjalsma  

 en Groningse Bertje Jens 

C. Hoelang is deze route (in km)? 

 Antwoord:  

498  

D. Hoeveel jaar bestaat deze route al? 

 Antwoord:  

 34 jaar 

 

  

 Ik hou van Holland 
 

https://citaten.net/zoeken/citaten_van-jan_greshoff.html
https://citaten.net/zoeken/citaten_van-nicolaas_beets.html


 

   
 
 

 
Pagina | 12  

 

  

Teamnummer: 

008 Hollandse lekkernij 

 
Hieronder vind je ingrediënten van typisch Hollandse lekkernijen. 
Noem de naam van de lekkernij. 

 
Ingrediënten  

 500 gr bloem 

 250 gr boter, gesmolten 

 150 gr witte basterdsuiker of kristalsuiker 

 2 zakjes (van elk 7 gr) gedroogde gist 

 60 ml lauwe melk 

 1 ei 

 250 ml stroop 

 200 gr bruine basterdsuiker 

 50 gr (room)boter 

 1 theelepel kaneelpoeder   

Ingrediënten 

 250 gram witbroodmix 

 150 ml melk 

 1 el roomboter 

 200 gram half om half gehakt 

 2 eieren 

 3 el melk 

 1 klein sjalotje, fijngesnipperd 

 30 gram paneermeel 

 gehaktkruiden naar smaak 

 bloem om het aanrecht te bestuiven 

 

Antwoord: Stroopwafel Antwoord: Brabants worstenbrood 

 
 

009 Koningshuis 
 
Hoe heten deze kinderen van links naar rechts met de voornaam? 
 

 
 
Antwoord: Prins Maurits - Prins Bernhard - Prins Pieter-Christiaan - Prins Floris 

  

 Ik hou van Holland 
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010 Dialecten 
 
In Nederland spreken we veel verschillende dialecten (o.a. regio- en stadsdialecten). Welk 
dialect wordt hier gesproken? 

 
A. 't Bien is stik tussen die twei 

Antwoord: West-Fries 

B. Kèk nâh, da leg een klâh! Issie van mè of issie van jâh? 

Antwoord: Haags 

C. Oonder 'n droad hen vretten 

Antwoord: Twents 

D. Eem een zwien slacht’n 

Antwoord: Gronings 

E. De mösje valle vaan ’t daak 

Antwoord: Limburgs (Maastrichts) 

F. Hey, hedde gij geen bier bij? 

Antwoord: Brabants 

G. Je kan beter vliehen vangn bie stroop as bie arzien 

Antwoord: Zeeuws 

H. Moe mot effe weg, geen rottigheidjes uithale 

Antwoord: Amsterdams 

 

  

 Ik hou van Holland 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-mrLxqMXVAhVMaFAKHVHxBGQQjRwIBw&url=https://ingejentink.com/2015/03/03/bertus-op-zijn-motor-en-tinus-op-een-anderrr-merrrk/&psig=AFQjCNH_S7dzXQoZCgL8FoJv2p8riDNi-w&ust=1502201970796322
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Sommige raadsels zijn zo moeilijk dat je er je brein over kunt breken. Deze categorie 
mogen we met recht dus best wel ingewikkeld noemen. Wie van jullie heeft voldoende 
inzicht om met deze uitdagende opdrachten aan de slag te gaan? 
 

011 Weegschaal 
 

Hoeveel varkens moeten er op de plaats van het vraagteken komen om de derde 
weegschaal in evenwicht te houden? 
 

 
 
Antwoord: 3 varkens 

 
 
 

012 De juiste formule 
 
Welke regel moet geschrapt worden zodat de rekening klopt?  
Omcirkel de juiste letter.  
 

 
 

  

 

 Best wel ingewikkeld   
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013 Voor iedereen hetzelfde 

 
De burgemeester van onze gemeente wil dat ieder perceel er hetzelfde uitziet, zodat 
niemand jaloers hoeft te zijn. De percelen bestaan uit een landbouwer, zijn hond, een kip, 

een boom en een leeg veld waar een schuur komt te staan.  
Opdracht: Baken vier percelen af, wetende dat ze alle elementen slechts één keer bevatten 
en dat hun oppervlakte gelijk is aan vijf vakjes.  
 

 
 

 
 

014 Rekenmachines 
 
Wat is het verband tussen de cijfers in het scherm op deze rekenmachines? 
 

 
 
Antwoord:  De rode rekenmachine vermenigvuldigd met de gele plus de blauwe is gelijk aan 

de groene. Of de groene min de blauwe is gelijk aan de rode vermenigvuldigd met de gele. 

 

 Best wel ingewikkeld 
 



 

   
 
 

 
Pagina | 16  

 

  

Teamnummer: 

015 Het mysterie van de drie meisjes 
 
Twee oude vrienden komen elkaar tegen op straat ter hoogte van 
nummer 13. Ze hebben elkaar jaren niet meer gezien. De ene 

vertelt de andere: “Ik heb drie dochters jonger dan tien”. De 
andere vraagt geïnteresseerd naar hun leeftijd.  
De eerste antwoordt: “Als je de leeftijd van mijn dochters 
vermenigvuldigt, krijg je 36” De ander is verward en kan de leeftijd 
niet achterhalen. 
Daarom zegt de vader van de dochters: “De som van hun leeftijd is 
gelijk aan het nummer van het huis waarvoor we staan.”  

De ander kijkt naar dat nummer maar komt er nog steeds niet uit.  
De vader zegt ook nog: “De oudste is blond.”  
De andere vriend zegt: “Ik heb het gevonden!” 
 
Wat is de leeftijd van de drie meisjes? 
 
Antwoord: tweeling van 2 jaar en is de oudste 9 jaar.  

 
 

016 Verlies je knikkers niet! 
 

Vier kinderen, kind A, B, C en D, spelen in totaal met 
60 knikkers.  
 
1. Als A de helft van zijn knikkers aan B geeft, als B 

(nadat hij er van A gekregen heeft) de helft van 
zijn knikkers aan C geeft en als C (nadat hij er 
van B gekregen heeft) de helft van zijn knikkers 
aan D geeft, dan hebben A en D evenveel 
knikkers. 

2. Als D de helft van zijn knikkers aan C geeft, dan hebben B en C evenveel knikkers. 
3. Als C al zijn knikkers aan B geeft, dan heeft B er dubbel zoveel als D. 
4. Als D al zijn knikkers aan B geeft, dan heeft B het driedubbele van C.  
 
Hoeveel knikkers hebben A, B, C en D in het begin?  
 
A: 36 B: 10  C: 6  D: 8 

 

 

017 Tweetaligheid 

 
 Brussel is een tweetalige stad (Nederlands en Frans). 
 

Als 70% van de bevolking Nederlands zou spreken en 
60% Frans, 
hoeveel procent van de bevolking spreekt dan beide 
talen? 

 
Antwoord: 30% 

Als 70% Nederlands spreekt, spreekt 30% het niet. 

 

 Best wel ingewikkeld 
 

Er zijn 5 mogelijkheden om tot 36 te komen 

door vermenigvuldiging van getallen onder 
10. Als je vervolgens de leeftijden optelt, dan 

zijn 3 sommen gelijk aan 13 (nummer van 
huis): 1+6+6 en 2+2+9. Aangezien je weet 

dat er eentje de oudste is, is er dus een 
tweeling van 2 jaar en is de oudste 9 jaar. 
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018 Nooit op tijd 
 
Willems en Janssen, twee horlogemakers, zetten hun horloges 
gelijk  (’s middags op 1 februari). Het horloge van Willems loopt 

per dag 5 minuten voor en het horloge van Janssen loopt per dag 
5 minuten achter. 
Ze beloven dat ze elkaar weer ontmoeten wanneer de wijzers van 
hun horloges overlappen; wanneer de kleine wijzer op de kleine 
ligt en de grote wijzer op de grote. 
 
Over hoeveel dagen zullen ze elkaar weer ontmoeten?  

 
Antwoord: 72 dagen. 

Na 72 dagen zal het horloge van Willems 18.00 uur aangeven. Het horloge van Janssen zal dan 06.00 

uur aangeven. Dan staan de wijzers op elkaar. 

 

 

019 Logo’s  
  
 Uit welke logo’s komen de letters van het onderstaande woord? 
 Noteer de juiste merknaam achter de bijbehorende letter. 
 

 
 
B: Bavaria     D: De Telegraaf 

A: Fiat     O: Metro 

K: Keurslager    R: Durex 

E: Efteling     P: PSV 

L: Netflix     S: Suzuki 

S: Skype     Q: Qmusic 

E: Blokker     U: Unilever 

          I: Liddl 

        Z: RTL Z 

 

 Best wel ingewikkeld 
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020 Kruiswoordpuzzel 
 
Los de onderstaande kruiswoordpuzzel op en beantwoord de volgende vraag. 
Hoe vaak vind je de letter “A” terug in de antwoorden van de kruiswoordpuzzel?  

 
Antwoord: 12 keer 

 
 

Horizontaal     Verticaal 

4. Zo heette Bakel rond 714   1. Speelavond senioren BC Bakel 

5. De voormalige Kerkstraat in Bakel  2. Jaarlijks festival 2e weekend juli 

7. Organisatie Bakel Markt   3. Evenement op 18-06-2017 

9. Aantal leden organisatie Bakelleien  6. Winkel aan Dorpsstraat 54 

11. Beeld Gemertseweg uit 1934  8. Tweedehands kledingzaak Speelweide 

12. Voorstelling 23-09-'17 Parochiehuis 10. Voorzitter sporthal 't Zand 

13. Aantal werktakken Stem van Bakel  15. Zo heet de judoclub van Bakel 

14. Straat Bed & Breakfast Bakel 

  

w
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 Best wel ingewikkeld 
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021 What they say 
 
Hieronder staan zinnen uit films en series. Benoem welk personage deze zin uitsprak en uit 
welke film of serie dit komt. 
 
A. ‘I promise. I will never let go, Jack. I’ll never let go.’ 

 Antwoord: Rose, Titanic 

B. ‘but for now, let me say… without hope or agenda… to me, you are perfect… And my 

wasted heart will love you…’ 

 Antwoord: Mark,  Love Actually 

C. ‘My momma always said, life was like a box of chocolates. You never know what you’re 

gonna get.’ 

 Antwoord: Forrest Gump 

D. ‘I’ll be back.’ 

 Antwoord: Terminator 

E. ‘Houston, we have a problem.’ 

 Antwoord: Jim Lovell, Apollo 13 

 

 

022 Stripfiguren 
 
Welke stripfiguren zie je in deze afbeelding van 
boven naar beneden? 
 
 
Figuur 1: Calimero 

Figuur 2: Yogi bear 

Figuur 3: Winnie Poeh 

Figuur 4: Peter Pan 

Figuur 5: Goofy 

  

 

 Films en series  
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023 What they drink 
 
Er wordt heel wat drank geserveerd in films. Kijk goed naar de afbeeldingen hieronder. Wie 
staat er op deze afbeelding en wat drinkt hij/zij? 

 

 
 
 

 Door wie? Wat? 

A 
Homer Simpson Duff Pils (bier) 

B 
Carrie Bradshaw Cosmo 

C 
Captain Jack Sparrow Rum 

D 
James Bond Vesper Martini 

 
 

  

C 

B 

D 

A 

 Films en series 
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024 Netflix 
 
Hoe ontzettend verslaafd ben jij aan Netflix? We zijn op zoek naar de titel van de aflevering 
uit de onderstaande series. 

 
A. Aflevering 19 van de serie Modern Family 

Antwoord: Game Changer 

B. Aflevering 10 van de serie The Crown 

Antwoord: Gloriana 

C. Aflevering 7 van het derde seizoen van de serie The Ranch 

Antwoord: One of those nights 

D. Aflevering 3 van de serie Wet Hot American Summer (ten years later) 

Antwoord: Tigerclaw 

E. Aflevering 16 van het vierde seizoen van de serie Suits 

Antwoord: Not Just a Pretty Face 

F. Aflevering 5 van het tweede seizoen van de serie Bloodline  

Antwoord: Deel 18 

G. Aflevering 18 van het eerste seizoen van de serie Designated survivor  

Antwoord: Lazarus 

H. Aflevering 7 van de serie Girl Boss 

Antwoord: Long-Ass Pants 

 

025 Disney 
 
Heb jij als kind ook alle Disneyfilms verslonden? Dan zijn deze vragen een makkie voor je! 
 

A. Waar woont Winnie de Poeh? 

Antwoord: Honderd Bunderbos 

B. Hoeveel zusjes heeft Ariel in de Disneyfilm de kleine zeemeermin? 

Antwoord: 6 

C. Pinokkio had als metgezel een krekel. Wat was de naam van deze krekel? 

Antwoord: Japie Krekel 

D. Waarom wil de boze stiefmoeder Sneeuwwitje doden? 

Antwoord: Omdat Sneeuwwitje mooier is dan zij zelf 

E. Wat voor dier is Meeko? 

Antwoord: wasbeertje (Pocahontas) 

 Films en series 
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026 Personages 
Uit welke televisie series komen de volgende personages? Schrijf de naam van het 
personage en de serie op. 
 

 
 

 Personage Televisieserie 

A 
Oma Knots Familie Knots 

B 
Barbie Under The Dome 

C 
Alicia Florick The Good Wife 

D 
Marion Flikken Maastricht 

E 
Rick Grimes The Walking Dead 

F 
Ben Heisthee Kees en Co 

G 
Alberto Samson & Gert 

 
 
 
 
 

A 

D 

C 

F G 

B 

E 

 Films en series 
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027 TV tunes 
 
Op de USB van Broeckx staan 15 bekende TV-tunes. Beluister deze goed en schrijf de titel 
van de bijbehorende serie of film op.  

 
TV-tune 1: The A-Team 

TV-tune 2: Baantjer 

TV-tune 3: Batman 

TV-tune 4: De Smurfen 

TV-tune 5: Eigen huis en tuin 

TV-tune 6: The flintstones 

TV-tune 7: James Bond Theme 

TV-tune 8: De dikke en de dunne 

TV-tune 9: Mission Impossible 

TV-tune 10: The Pink Panter 

TV-tune 11: Sportjournaal 

TV-tune 12: Flodder 

TV-tune 13: Looney Tunes 

TV-tune 14: Klokhuis 

TV-tune 15: Fabeltjeskrant 

 
 

  

 Films en series 
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028 Spelshows 
 
Welke spelshow zie je hier? 
 

 
 
 

  

Antwoord: Love Letters  Antwoord : Laat ze maar 

lachen 

Antwoord: Lotto Weekend 

Miljonairs  

Antwoord: Blokken Antwoord: De slimste mens Antwoord: Dik voormekaar 

show 

Antwoord: Soundmixshow Antwoord: Rad van Fortuin Antwoord: Lingo 

 Films en series 
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029 Kitchen 
 
Kookprogramma’s zijn hot! Wat weten jullie van deze lekkere zender? 
 

A. Welk programma hoort bij onderstaande omschrijving. Noem de titel van het 

programma. 

 
‘Wil jij je gezin gevarieerd, lekker en gezond te eten geven? Weet jij soms ook niet meer 

wat je nu weer klaar moet maken voor het avondeten? Wil jij ook binnen een half uurtje 

een smakelijk gerecht op tafel hebben staan? Houd je niet van dure en ingewikkelde 

ingrediënten? Of kun je wel wat kooktips gebruiken?’  

 
Antwoord: de makkelijke maaltijd 

B. Een bekend gezicht op de zender van 24Kitchen is Miljuschka Witzenhausen. Van welke 

BN’er is zij de dochter? 

Antwoord: Astrid Holleeder 

C. Nederland heeft slechts twee vrouwelijke meester-koks. Noem de volledige naam van 

beide dames. 

Antwoord: Margot Reuten en Angelique Schmeinck 

D. Wanneer mag je jezelf een meester-kok noemen? 

Antwoord:  

Een (SVH) meesterkok is een kok die de meesterproef van de Stichting 

Vakbekwaamheid Horeca (SVH) succesvol heeft afgelegd.  
 

  

 Films en series 
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E. De onderstaande gerechten zijn bereid tijdens een uitzending op de zender 24Kitchen. 

Wat is de naam van het gerecht en door welke kok is het gerecht bereid? 

 

 
  

Gerecht: Egeltjestaart 

Kok: Rudolph van Veen 

Gerecht: geroosterde ham met 

suikerstroop 

Kok: Nigella Lawson 

Gerecht: Broodje gegrilde hete kip met 

atjar door Rijst en Risotto  

Kok: Danny Jansen en Roberta Pagnier 

Gerecht: Cannelloni met groene groenten, 

romige ricotta en basilicumsaus 

Kok: Jamie Oliver 

Gerecht: Kiptajine met gedroogd fruit 

Kok: Mounir Toub 

Gerecht: Stamppot spruitjes met verse 

worst 

Kok: Estée Strooker 

 Films en series 
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030 Trailers 
 
Op de USB van Broeckx staan 20 korte fragmenten uit trailers. Weten jullie bij welke film 
deze fragmenten horen? 

 
Fragment 1: Yes Man 

Fragment 2: Frozen 

Fragment 3: American Pie  

Fragment 4: Pietje Bell 

Fragment 5: The boy in the striped Pyjama’s  

Fragment 6: De Heineken ontvoering 

Fragment 7: Ted  

Fragment 8: Alive 

Fragment 9: Police Academy  

Fragment 10: Rocky 

Fragment 11: Onze Jongens 

Fragment 12: High School Musical 2 

Fragment 13: White House Down 

Fragment 14: De premier 

Fragment 15: Scary Movie 3 

Fragment 16: The Green Mile 

Fragment 17: Home Alone 

Fragment 18: Night At The Museum 

Fragment 19: Saving Private Ryan 

Fragment 20: The Lord of the rings (the return) 

 
 
 
 
 

  

 Films en series 
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Kon je maar een reis rond de wereld maken. Wat kom je dan allemaal voor moois tegen; 
natuurschoon, gebouwen, andere culturen, eetgewoontes, prachtige steden, heel 
indrukwekkend allemaal!  
Wij willen jullie in deze quiz laten meegenieten van al dat moois en wie weet ben je al op 
veel mooie plekjes geweest en zijn deze vragen helemaal niet moeilijk voor jullie! 
 

031 Wonderen van de natuur 
 

Er zijn vele natuurwonderen en prachtige gebouwen in de wereld. Benoem het 
natuurwonder of gebouw en geef aan in welk land je het kunt vinden. 
  

 

  

 

 Reis om de Wereld  

Antwoord: Pantheon, Italië Antwoord: Darling Harbour, 

Australië 

Antwoord: Gods Window, 

Zuid Afrika 

Antwoord: Preikestolen, 

Noorwegen 

Antwoord: Ben Bulben, 

Ierland 

Antwoord: La Tour Percee, 

Frankrijk 

Antwoord: Hasankeyf, 

Turkije 

Antwoord: Buen Retiro Park, 

Spanje 

Antwoord: Auschwitz, Polen 
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https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI382nj-vTAhUH1BoKHUFVCIsQjRwIBw&url=https://engineeringrome.wikispaces.com/Construction+and+Behavior+of+the+Pantheon&psig=AFQjCNEfMozcbnbxQ_9vZjQuK3HZT1kXEQ&ust=1494704752841457
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL0NaYkevTAhXIVhoKHc-sAwQQjRwIBw&url=http://www.kaapstadmagazine.nl/tafelberg-kaapstad&psig=AFQjCNGUpWcIOGn9PA_FdOGUfb8ghD1j3g&ust=1494705225639105
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6zfzijevTAhXHPBoKHdG3AIAQjRwIBw&url=http://www.motor-forum.nl/forum/list_messages/322254/7/Avonturiers-gezocht-rondreis-Turkije-september-201-8.html&psig=AFQjCNEpaDZhjraerextpT4IYE9HUd9nsw&ust=1494704330262756
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZqJ6CjevTAhUKuBoKHV9fCoMQjRwIBw&url=http://gotireland.com/2013/02/13/ben-bulben-co-sligo-facts-video-photos-the-yeats-connection/&psig=AFQjCNGfpM3VuUkwOyuNbHY2AdpArlwvLg&ust=1494704152021066
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032 Volksliederen 
 
Vele landen van de wereld hebben een eigen volkslied! In totaal zijn er 155 stuks.  
Uit die 155 hebben wij er een zestal geselecteerd en voor jullie op de USB van Broeckx 

gezet.  
 
Aan jullie de vraag van welk land het lied is dat je hoort.  
Vul hieronder het juiste antwoord in. 
 
A. Zweden 

B. Libië 

C. Limburg, Nederland 

D. Australië 

E. Engeland 

F. Europa 

 

33 Vlaggen 
 
Hieronder staan een aantal vlaggen van landen over de hele wereld. Aan jullie de vraag van 

welk land de vlaggen zijn.  Bij het antwoorden van de vraag werk je van links naar rechts. 

 

A: Burundi      G: Canarische eilanden 

B: Amerikaanse Maagdeneilanden  H: Corsica 

C: Azerbeidzjan     I: Ethiopië 

D: Aruba      J: Hawaï 

E: Brazilië      K: Jemen 

F: Mali      L: Verenigde Arabische Emiraten 

 

 Reis om de Wereld 
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034 Gebouwen van de wereld 

 
Als je een reis rond de wereld maakt bezoek je vaak de bijzonderheden van het land of de 
stad. Dit betekent dat je vaak langs mooie en bijzondere bouwstijlen komt. Hieronder staan 
een aantal van die mooie gebouwen/bouwstijlen.  
 
Noem de naam van het gebouw wat op de foto staat. In welk jaar zijn ze met de bouw 
begonnen en wie was de architect? 
 

 
 

 
 
 
 
 

Naam: Basilique du sacre-coeur 

Jaartal: 1875 

Architect: Paul Abadie en Lucien Magne 

Naam: Sint Pietersbasiliek  

Jaartal: 1506 

Architect: Donato Bramante 

Antonio da Sangallo de Jongere 

Michelangelo Buonarroti 

Giacomo Barozzi da Vignola 

Giacomo della Porta 

Carlo Maderno 

Gian Lorenzo Bernini 

Naam: Burj Arab  

Jaartal: 1994 

Architect: Tom Wright 

Naam: One World Trade center  

Jaartal: 2006 

Architect: David Childs (en Skidmore  

Owings and Merrill  

 Reis om de Wereld 
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Naam: Opera house  

Jaartal: 1955 

Architect: Jorn Utzon 

Naam: Burj Khalifa  

Jaartal: 2004 

Architect: Skidmore   Owings and Merril 

Naam: Bac de Roda 

Jaartal: 1997 

Architect: Calatrava 

Naam: Groothandelsgebouw 

Jaartal: 1955 

Architect: van Tijen en Maaskant 

Naam: Golden Gate Bridge  

Jaartal: 1933 

Architect: Joseph B. Strauss  Irving Morrow  

Charles Ellis 

Naam: Hassan ll- Moskee  

Jaartal: 1986 

Architect: Michel Pinseau 

 Reis om de Wereld 
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Naam: Prairiehuis  

Jaartal: 1893 

Architect: Frank Lloyd Wright 

Naam: Russisch paleis 

Jaartal: 1993 

Architect: Piet Blom 

Naam: Ta Prohm Temple 

Jaartal: eind 12
e
 en begin 13

e
 eeuw 

Architect: King Jayavarman Vll 

Naam: King’s college Chapel 

Jaartal: 1446 

Architect: John Wastell  Reginald of  Ely 

Naam: Carolusborromeuskerk 

Jaartal: 1615 

Architect: Jezuïetenorde 

 Francois DÁguilon 

Naam: Eerste piramide van natuursteen 

Jaartal: 2800 voor Chr. 

Architect: Imhotep 

 Reis om de Wereld 
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035 Gerechten 
 
Door het vele reizen leren wij ook de specialiteiten van het land kennen. 
Hieronder staan 3 recepten. Van welke gerechten zijn deze ingrediënten en uit welk land 

komen de gerechten? 
 
Ingrediënten 

 1 grote aubergine 
 400 gehakt, dit kan lams-, varkens-, of 

half om half gehakt zijn 
 1 blik tomaten op eigen sap 
 Een glas rode, zoete, wijn, bij voorkeur 

Mavrodafni. 
 1 grote ui 
 Geraspte kaas 
 1/2 liter bechamelsaus 
 2 vastkokende aardappelen 
 Bij voorkeur Griekse olijfolie van de 

eerste persing. 
 Gedroogde oregano 
 Zonnebloemolie om de aardappelen en de 

aubergines in te bakken 
 Een half kopje olijfolie 
 Een kopje paneermeel 
 Peper en zout 
 Een theelepel kaneel 

  

Ingrediënten 

 1 kilo gehakt 
 2 gesneden uien 
 2 eieren 
 2 teentjes knoflook 
 1 dikke snee witbrood 
 6 amandelen, in kwartjes  
 4 laurierbladeren  
 250 ml melk 
 125 gram rozijnen (zonder pit) 
 1,5 eetlepel suiker 
 1 eetlepel currypoeder 

 0,5 eetlepel kurkuma  
 2 theelepels zout 
 1 eetlepel sambal 
 0,5 theelepel peper 
 sap van 1 citroen 
 olijfolie 

 

Gerecht: Moussaka 

Land: Griekenland 

Gerecht: Boboti 

Land: Zuid-Afrika 

Ingrediënten 

 6 plakjes bladerdeeg 
 3 uien 
 350 gram kipfilet 
 2 handjes vol amandelen 
 3 eieren 
 Bosje peterselie 

 3 tl paprikapoeder 
 1 tl komijn 
 Halve tl ras el hanout 
 1 tl kerriepoeder 
 Snufje zout 
 Water 
 Halve tl kaneel 

 1 el suiker 
  

 

Gerecht: kip Bastilla 

Land: Marokko 
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036 De zeven wereldwonderen 

 
Er bestaan veel wereldwonderen. In het verleden is een lijst gemaakt met 7 
wereldwonderen. Later is die lijst aangepast en zijn er 7 nieuwe wereldwonderen gekozen.  
Ik ga twee reizen maken: 
Reis 1: ik bezoek de 7 oude wereldwonderen 
Reis 2: ik bezoek de 7 nieuwe wereldwonderen 
 
A. Benoem de wereldwonderen van reis 1 en van reis 2  

Reis 1  Beeld van Zeus /Griekenland 

 Vuurtoren van Pharos/Alexandrië/Pharos 

 Piramide van Cheops/Egypte/Cairo/Giza/Gizeh 

 Hangende tuinen van Babylon/Irak/Irak 

 Kolossus van Rhodos/Griekenland/Rhodos 

 Mausoluem van Halicarnassus/West-Turkije/Bodrum 

 Tempel van Artemis/Turkije/Selcuk/Izmir 

  
Reis 2  Chichen Itza/Mexico/Yucatan 

 Machu picchu/Peru/Cuzco 

 Cristo redentor/Brazilie/Rio de Janeiro 

 Chinese muur/China/Lop nur/Sinkiang 

 Taj Mahal/Noord-India/Agra 

 Rotwoningen in Petra/Jordanie 

 Colosseum/Italie/Rome 

 
 

 

B. Geef aan tijdens welke reis je de minste kilometers aflegt.  

Antwoord: Reis 1 

  

 Reis om de Wereld 
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037 Hoofdsteden  
 
Wij Nederlanders zijn een reislustig volk. We kennen de landen van Europa en de Wereld 
vaak beter dan ons eigen mooie Nederland. Door al dat reizen zijn we vaak ook in andere 

hoofdsteden geweest. En daar gaat deze woordzoeker over.  
 
A. Zoek de hoofdsteden van Europa in de woordzoeker. Welke hoofdstad blijft over? 

 
Antwoord: Amsterdam 

ATHENE  BELGRADO  BERLIJN  BOEDAPEST  
BOEKAREST BATISLAVA  CHISINAU  DUBLIN  
HELSINKI  KIEV   KOPENHAGEN  LISSABON 
LJUBLJANA  LUXEMBURG  MADRID  MINSK   
MOSKOU  PODGORICA  PRISTINA  REYKJAVIK  
RIGA  ROME   SARAJEVO  SKOPJE 
STOCKHOLM VALLETTA  WARSCHAU  WENEN 
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B. Zoek de hoofdsteden van de wereld in de woordzoeker. Welke hoofdstad blijft over? 

 
Antwoord: Bloemfontein 

 ABUJA   ALGIERS  ASMARA  ASTANA          
 BANGKOK  BEIROET  CANBERRA    CARACAS    
 DODOMA     HANOI            JAKARTA  JERUZALEM 
 KINGSTON    MANAGUA    OTTAWA     PARANARIBO         
 PEKING  PRAIA   PRETORIA    RABAT    
 SANTIAGO     SINGAPORE           TRIPOLI  TUNIS 
 

 
 
 

 

038 Hoedjes 
 
Over de hele wereld worden hoeden, petten en mutsen gedragen. Soms worden deze 
gedragen bij bijzondere gelegenheden of bepaalde tradities.  
 
A. Geef de definities van onderstaande hoofdbedekkingen. 

Baret van slappe stof, bijv. vilt, gedragen door vrouwen en mannen 

Slaapmuts lange gebreide muts. 's nachts tegen kou, ook om hals gewikkeld  

Fez cilindrisch hoedje, zonder rand en met platte bovenkant 

Tulband opgerolde sjaal, door mannen gedragen 

Frygische muts zacht kegelvormig hoofddeksel waarvan de top naar voren wijst en 

weer wat naar beneden valt. 
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B. De onderstaande hoeden komen uit de collectie van Prinses Beatrix en Koningin Maxima. 

Bij welke gelegenheid droegen zij deze hoed en wie is de ontwerper(ster)? 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. We kennen veel verschillende baretten. Ook zijn deze in vele verschillende kleuren te 

zien. Door wie worden de onderstaande militaire baretten gedragen? 

 
 Donkerblauwe baret met een blauw vlakje met daarop Rijkswapen 

 bewakingspersoneel Defensie Bewakings- en BeveiligingsOrganisatie 

 Lichtblauwe baret 

 Troepen met een vredesmissie namens de VN 

 Gele baret 

  troepen van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) 

 Nassaublauwe baret met zwart vlakje met daarop de springende granaat 

Militairen Koninklijke Marechaussee 

  

Gelegenheid:  Huwelijk Willem-Alexander 

Ontwerper: Suzanne Moulijn 

Gelegenheid: Huwelijk Friso  

Ontwerper: Suzanne Moulijn          

Gelegenheid: Huwelijk Friso 

Ontwerper: Emy Bloemheuvel 
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D. Noem de naam van de hoofdbedekking en het land van herkomst. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Een tiara is een kroon die gedragen werd door de paus. In moderne tijden is de meest 

voorkomende tiara een (half-)rond hoofdsieraad voor vrouwen. Hoe heet de laatste paus 

die nog gekroond werd met een tiara? 

  Antwoord: Paus Paulus VI 

 

 

 
 
 
 

 
 

  

Naam hoofdbedekking: Mantilla 

Land: Spanje 

Naam hoofdbedekking: Muts en poffer 

Land: Nederland 

Naam hoofdbedekking: Angisa 

Land: Suriname 

 Reis om de Wereld 
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Even alles op een rijtje. Er is wederom veel gebeurd in een jaar tijd. Hoogtepunten zoals het 
EK tot de woedende oorlogen als dieptepunten. Heb jij de kranten goed gelezen dit jaar?    

 

039 Lekker belangrijk nieuws 
 
Welk nieuwsbericht hoort bij welk bekend persoon? Vul het juiste bijbehorende nummer in. 

 

 
 

A. Naaktreportage in L’Homo. 

 Antwoord: 3 

B. Artiest treft voorzorgsmaatregelen voor het gebruik smartphones tijdens optreden 

Ziggo Dome. 

Antwoord: 4 

C. Productiemaatschappij krijgt boete wegens kinderarbeid. 

Antwoord: 1 

D. Bezoekers Disneyland verrast bij een attractie door bekende acteur. 

Antwoord: 6 

E. Microfoon levert ruim 10.000 euro op. 

Antwoord: 2 

F. Auto van zanger gestolen in PC Hooftstraat. 

Antwoord: 5 
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040 Trumptastic 
 
Donald Trump behaalde de afgelopen tijd vaak het 
nieuws. Waar gaan de onderstaande zaken over? 

Geef een beknopte omschrijving.  
 
A. Stiekeme tweede ontmoeting  

Antwoord: Tweede ontmoeting (onderonsje) met 

Poetin bij G20 

B. Wet intrekken, zonder alternatief  

Antwoord: Wetsvoorstel tegen Obamacare op de klippen. Republikeinse senatoren 

stemmen tegen.  

C. Orange is the new black. 

Antwoord: Opvallende oranje huid Trump (Ook goed: protesterende castleden) 

D. The Simpsons predictions 

Antwoord: Tekenfilm The Simpsons voorspelde presidentschap Trump in oude 

aflevering van 2000 

E. Junior in Rusland 

Antwoord: Zoon Trump tijdens verkiezingen bezoek Rusland voor belastende info over 

Hillary Clinton 

F. De Adams-family 

Antwoord: Groepsfoto met Paus Franciscus met familie Trump 

 

 

041 Fokke en Sukke 
 
Welk woord hoort te staan bij de rode letters in de afbeeldingen? 
 

 
 
A: Lava 

B: Topsporters 
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042 Nieuws in beeld 

 
Welk nieuwsbericht wordt hieronder afgebeeld? Geef een beknopt antwoord. 
 

  
  

Antwoord: Bevrijding van Mosul Antwoord: Moord Savannah. Sloot waar 

Savannah werd gevonden, is drooggelegd 

voor zoektocht telefoon  

  
  
Antwoord: Klopjacht op 19-jarige Marcel 

Hesse vermoord 9-jarige en 22-jarige 

jongens met vele messteken 

Antwoord: Emmanuel Macron win 

Presidentsverkiezingen Frankrijk 

 
 

043 Recordboete 
 
Een bedrijf moet een recordboete betalen aan de EU wegens ‘machtsmisbruik’.  

Over welk bedrijf gaat dit? 

Antwoord: Google  

(Google moet de EU een recordboete van 2,4 miljard euro betalen wegens machtsmisbruik van zijn zoekmachine). 
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044 Waar gaat het over? 
 
In de onderstaande nieuwsberichten ontbreken enkele woorden. Vul de ontbrekende 
woorden in. 

 

A Dementie blijft grootste doodsoorzaak in Nederland. 
    

B SIRE wil jongens ‘echt weer jongens’ laten zijn. 
    

C Nagellakactie Tijn behaalt streefbedrag van 1 miljoen euro. 
    

D Wild zwijn veroorzaakt drie ongelukken in Duitsland. 

 
 
 

045 Nederlands voetbal 
 
A. Danny Blind stapte na de zoveelste nederlaag op als bondscoach. Na welke wedstrijd 

was dit? 

Antwoord: Bulgarije – NL (WK kwalificatie) 

B. Op welke plek stond de tegenpartij 

op de wereldranglijst op dat 

moment? 

Antwoord: 71 

C. Wie werd in eerste instantie als de 

nieuwe bondscoach genoemd?  

Antwoord: Van Hanegem 

D. Wie scoorde de allereerste 

Nederlandse goal bij het EK 

vrouwenvoetbal dit jaar?  

Antwoord: Shanice van de Sanden 

 

 

046 Linda lijnt 
 
Linda de Mol: “Dat woog ik voor het laatst toen ik zwanger was. Fan-tas-tisch.”  

Linda maakte een vlog over haar afvalstrijd. 
 
A. Wat was haar begingewicht?   Antwoord: Bijna 82 kg 

B. Wat is haar eindgewicht bij haar laatste vlog? Antwoord: 76 kg 
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047 Franse presidentsverkiezingen 

 
A. Welke presidentskandidaat van dit jaar 

heeft haar/zijn vader ooit uit de partij 

gezet? 

 Antwoord: Marine Le Pen 

B. Welke twee kandidaten bleven in de 

eindstrijd over? Noem tevens de 

bijbehorende partij. 

Kandidaat 1: Emmanuel Macron: La République en marche (LREM) of En Marche 

Kandidaat 2: Marine Le Pen: Front National (FN) 

C. De verliezer in de eindstrijd om het presidentschap besloot op het laatste moment 

haar/zijn mening over een bepaald onderwerp bij te schaven om extra stemmen te 

winnen, gezien het feit dat de meerderheid van de Fransen het niet met hem/haar eens 

was. Waar ging dit over? 

 Antwoord: Afschaffing munteenheid. Meeste Fransen willen de Euro behouden.  

 Le Pen wilde deze afschaffen. 

 
 

048 Watskeburt? 

 
Zeg het maar. Wat is er in de onderstaande foto gebeurd? Geef een beknopte omschrijving. 

 

 

Antwoord: Cato van Mierlo rijdt een huis binnen aan de kortestraat in Bakel 
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 Sport  
 
Voetbal, wielrennen, volleybal, basketbal, zwemmen, schaatsen, handboog, atletiek, 
motorsport, autosport, rugby en baseball. Wie is de grootste sportkenner van Bakel? 
 

049 Voetbal - Snoekduik 
 

Robin van Persie maakte een prachtig 

doelpunt op de WK in Brazilië tegen 
Spanje. Hij scoorde met een vallende 
snoekduik. De voorzet was van Daley 
Blind.   
 
Welke Nederlandse international scoorde 
ook een fameus doelpunt met een 

snoekduik net als Robin van Persie 
waarmee voortaan zo’n doelpunt werd 
geëerd? 
 
Antwoord: 

Bep Bakhuys 

 

050 Voetbal - topscorer 
 
Coen Dillen heeft nog altijd het record van de meest gescoorde doelpunten in een 
eredivisieseizoen. In 1956-1957 scoorde hij voor PSV in 1 seizoen 43 doelpunten. Daar mag 
Luuk de Jong alleen maar van dromen.   
 
A. Wie is de topscorer aller tijden in de Nederlandse eredivisie?  

B. En met hoeveel doelpunten? 

C. En voor welke clubs? 

 

Antwoord A Antwoord B Antwoord C 

Willy van der Kuylen 311 PSV en MVV 
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051 Voetbal – Europa Cup 
 
PSV, Ajax en Feijenoord wonnen allemaal 1 
of meer keer de Champions League. Ajax 

won 4 keer, Feijenoord 1 keer en PSV 1 keer. 
Nederland won dus zo 6 keer de Cup met de 
grote oren (citaat Leo Beenhakker). 
Duitsland won 7 keer, Engeland en Italië 12 
keer.   
A. Welk land haalde de meeste Champions 

League bekers? 

B. Met welke 2 clubs? 

C. En hoeveel bekers haalde iedere club 

binnen? 

 

Antwoord A Antwoord B Antwoord C 

Spanje 
Real Madrid 12 keer 

Barcelona 5 keer 

 
 

052 Voetbal – Transfers 
 
Een sportquiz zonder een vraag over Johan Cruijff is geen quiz. Johan Cruijff is de beste 
voetballer uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Hij leidde Ajax naar drie 
achtereenvolgende overwinningen in de Europa Cup en was de aanvoerder van het 
Nederlands elftal dat met het totaalvoetbal op de WK in Duitsland in 1974 Vize-Weltmeister 
werd. Cruijff speelde toen voor Barcelona. Hij was namelijk in 1973 verkocht door Ajax aan 

Barcelona voor 1,2 miljoen euro. In 1987 werd Ruud Gullit de duurst verkochte speler toen 
hij door PSV werd verkocht aan AC Milan voor 8 miljoen euro. 
 

A. Bij welke 3 spelers zijn de hoogste transfersom betaald? 

B. Van welke club kwamen ze af? 

C. En naar welke club gingen ze heen? 

 

Antwoord A Antwoord B Antwoord C 

Neymar FC Barcelona PSG - Paris Saint-Germain 

Paul Pogba Juventes Manchester 

Gareth Bale Tottenham Hotspur Real Madrid 
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053 Wielrennen – Giro d’Italia 
 
Tom Dumoulin won in 2016 de proloog en het roze 
bij de Giro-start in Apeldoorn. Steven Kruijswijk 

was dicht bij het roze en etappewinst maar won 
niet. Daarmee blijft het aantal Brabantse ritzeges in 
de Giro d’Italia op vijftien stuks. De laatste 
Brabantse winst in de Giro was Jeroen Blijlevens in 
1999. 
 
Wie was de eerste Brabander die een rit in de 

Ronde van Italië won? 
 
Antwoord: 

Wim van Est  

 

 

054 Wielrennen – Tour de France 
 
Nederland was met de TI Raleighploeg erg succesvol in de Tour de France. De ploeg onder 
leiding van Peter Post behaalde in 1980 elf ritzeges en bovendien met Joop Zoetemelk de 
Tourzege. Het specialisme van de ploegen van Peter Post was de ploegentijdritten met maar 
liefst 11 zeges in de Tour. De opvolgers werden het Spaanse ONCE (6 ploegentijdritzeges). 

Ploegen als ONCE, US Postal en Discovery en de ploegen van BMC en wereldkampioen Quick 
Step komen bij dat aantal zeges in ploegentijdritten niet in de buurt. 
 
Wie was de laatste Nederlandse wielrenner die met zijn ploeg de ploegentijdrit won in de 
Tour? 
 
Antwoord: Eddy Bouwmans 

 
 

055 Wielrennen – WK 
 
Frankrijk en Nederland behaalden bij het WK wielrennen op de weg 

de meeste wereldtitels. Beide landen zijn goed voor 9 
regenboogtruien. Recordhoudster is Jeannie Longo-Ciprelli met 5 
wereldtitels.  
 
Welke Nederlandse wielrensters (de top drie) wonnen de meeste 
regenboogtruien op de weg en in welke jaren? 
 
Antwoord: Marianne Vos – 2006, 2012, 2013 

          Keetie Hage – 1968, 1976 

         Leontien van Moorsel – 1991, 1993 
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056 Wielrennen - Bijnamen 
 
Wielrenners kregen zeker in de vorige eeuw allemaal bijnamen. De Kannibaal was de 
beroemdste: Eddy Merckx. IJzeren Willem herinnert aan de val in het ravijn van de 

Aubisque door Wim van Est. De Condor van Varsseveld is de bijnaam van Robert Gesink. 
Het dwaze hart was de bijnaam van Franco Bitossi, een bijnaam die de Italiaan kreeg omdat 
zijn hart af en toe stilstond en hij dan even moest pauzeren. Monsieur Chrono was de 
meesterlijke tijdrijder en vijfvoudig Tourwinnaar Jacques Anquetil. De piraat was de bijnaam 
van Marco Pantani. Uomo di Gavia is de eretitel voor Johan van der Velde, die met blote 
armen door de sneeuwmuren van de Gavia fietste.      
 

Welke Tour- en Girowinnaar kreeg de bijnaam de Engel van de Bergen? En waarom? 
 
Antwoord: Charly Gaul. Luxemburger die minuten achterstand kon wegfietsen wanneer het 

stortregende in de bergen en hij dus als enige steeds sneller begon te fietsen. En zo  onder 

die omstandigheden naar de zege in Tour en Giro reed. 

     
 

057 Wielrennen – Groene trui 
 
In de Tour de France gaat het ook om 
de groene trui, deze wordt op het aantal 

punten gewonnen. 
 
Met welk puntenverschil won 
wereldkampioen Peter Sagan ten 
opzichte van zijn naaste belager in 2016 
in de Tour de France voor de vijfde keer 
de groene trui? 
 
Antwoord: 242 punten 

 
 
 

058 Volleybal – Finales 
 
De Nederlandse volleybaldames haalde in 2016 op de Olympische Spelen in Rio de strijd om 
het brons, maar verloren van de Verenigde Staten. De vierde plaats was de beste klassering 
ooit voor de Nederlandse volleybaldames in vier deelnames.  
De Nederlandse volleybalmannen schitterden in Rio door afwezigheid. Zij deden vijf keer 
mee. In 2004 was voorlopig de laatste keer met een 9e plaats. Twee keer haalde Oranje de 
finale. In 1992 en 1996. In 1996 won Nederland (met Ron Zwerver, Peter Blange en Olof 
van der Meulen) goud in de finale door van Italië te winnen. 
 
Van wie verloor Nederland de Olympische volleybalfinale in 1992 in Barcelona en met 
hoeveel? 
 
Antwoord: Brazilië, met 0-3 
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059 Basketball - Recordhouder 
 
Yellow Sox is de basketbalclub van Bakel, maar zoals we weten is de landstitel slechts een 
beetje in Bakel terecht gekomen (toen de dochter van Johnny Bouwmans Nederlands 

kampioen werd met de basketbalvrouwen met Lekdetec Batouwe in Bemmel). Bij de 
mannen gaat het al jaren tussen Amsterdam, Den Bosch, Groningen en Leiden. 
 
A. Wie is de recordkampioen van het Nederlands mannenbasketbal (met een meest aantal 

titels binnengehaald)? 

B. Wie staat er op plaats 2? 

C. Wie staat er op plaats 3? 

 

Antwoord A Antwoord B Antwoord C 

Den Bosch - New Heroes ABC Amsterdam Groningen (BVG) 

 

 
 

060 Basketball – NBA 
 
Bij basketbal scoor je een punt per vrije worp, 
je scoort twee punten wanneer je van dichtbij 
scoort en wanneer je van buiten de ring scoort, 
krijg je drie punten op je lijstje. Wanneer je een 
triple double scoort, heb je niet alleen tien 
assists gegeven en tien rebounds gepakt, maar 
ook meer dan tien punten gescoord. Scoor je 
regelmatig meer dan 20 punten in een wedstrijd 
dan behoor je tot de toppers.   
 

A. Wie is de topscorer allertijden in de NBA, de Amerikaanse profbasketbalcompetitie? 

B. Met hoeveel punten? 

C. En in hoeveel NBA profseizoenen? 

 

Antwoord A Antwoord B Antwoord C 

Kareem Abdul Jabbar 38.387 punten 20 

 
 

061 Zwemmen – De voorganger 
 
Pieter van den Hoogenband is tot nog toe de derde mannelijke zwemmer die sinds 1896 

twee keer op rij de 100 meter zwemfinale heeft gewonnen op de Olympische Spelen. Pieter 
van den Hoogenband won in 2000 en in 2004. Voor hem presteerde Alkesandr Popov (1992 
en 1996) hetzelfde. De eerste mannelijke zwemmer die twee keer op rij Olympisch goud op 
de 100 meter zwemfinale won, werd later ook beroemd door een filmrol. 
 
Wie was deze Amerikaan die in 1924 en 1928 Pieter van den Hoogenband vooraf ging op de 
Olympische 100 meter? 

 
Antwoord: Johnny Weismuller 
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062 Zwemmen – 10 km 
 
Nederlanders zijn echte zwemmers. We hebben al veel 
gouden medailles mogen binnenhalen. 

 
Welke drie Nederlanders wonnen de gouden medaille 
bij de olympische tien kilometer open water 
zwemmen? 
  
Antwoord:  Sharon van Rouwendaal 

  Ferry Weertman 

  Maarten van der Weijden      

 

 

 

063 Schaatsen - WK 
 
Nederland heerst bij het Wereldkampioenschap schaatsen voor allrounders. Sven Kramer 
behaalde afgelopen winter zijn 9e wereldtitel. Koen Verweij, Gianni Romme, Jochem 
Uytdehaage, Rintje Ritsma en Ids Postma wonnen de afgelopen twintig jaren ook een of 
meer wereldtitels. En de ouderen onder ons herinneren zich de wereldtitels van Hein 

Vergeer, Hilbert van der Duim (zonder 
vogelpoep), Kees Verkerk en Ard Schenk 
om enkele wereldkampioenen te noemen 
uit de jaren 60 tot 80.  
In het rijtje individuele wereldtitels blijven 
ze allemaal ver uit de buurt van Sven 
Kramer. Van de landgenoten komt Rintje 
Ritsma het dichtste in de buurt met vier 
WK-titels. Van de zeven schaatsers die drie 
wereldtitels behaalden, zijn er twee 
Nederlanders. De ene is Ard Schenk. 
 
Wie is die andere Nederlander die een tijdje geleden drie keer wereldkampioen werd en in 

welke jaren?  
 
Antwoord: Jaap Eden, 1893, 1895 en 1896 
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064 Schaatsen - Elfstedentocht 
 
De Elfstedentocht werd in 1997 voorlopig voor 
het laatst gereden. Winnaar van de 200 

kilometer schaatsen langs elf Friese steden 
werd spruitjeskweker Henk Angenent. De 
eerste Elfstedentocht werd in 1909 gewonnen 
door Minne Hoekstra. Toen telde de 
Elfstedentocht 23 deelnemers, het laagste 
aantal ooit. Het recordaantal deelnemers was in 
1986.  

 
Wie won in dat jaar, 1986, de Elfstedentocht? 
En hoeveel schaatsrijders vertrokken vanuit 
Leeuwarden in 1986? 
 
Antwoord: Evert van Benthem 

 
 

065 Handboog – Olympische spelen 
 
Handboogschieten is een van de sporten die op de Olympische Zomerspelen wordt 
beoefend. Boogschieten stond voor het eerst op het programma van de Spelen in 1990 in 
Parijs. Nederland was zowel in 

Londen als in Rio de Janeiro 
dicht bij een medaille, maar in 
beide gevallen strandde de 
Nederlandse boogschutter in 
de strijd om het brons. 
 
Wie waren de Nederlandse 
handboogschutters die in 
Londen 2012 en Rio de Janeiro 
2016 net niet zuiver genoeg 
schoten voor een medaille? 
 
Antwoord: Rick van der Ven (Londen) 

  Sjef van den Berg (Rio de Janeiro) 
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066 Atletiek - Goud 
 
Dafne Schippers stelde zichzelf het meeste teleur toen ze op de 200 meter in Rio de Janeiro 
Olympisch goud miste en tweede werd. Dat ze Europees kampioen op de 100 en 200 meter 

in Amsterdam was geworden in 2016 en daarmee haar Europese titels van Zurich 2016 
prolongeerde, was onbelangrijk. Zoals de teleurstelling alleen maar groter was, omdat ze in 
Rio juist als de wereldkampioen op de 200 meter van Peking 2015 aan de start was 
verschenen.  
Fanny Blankers-Koen, de vliegende huisvrouw die in 1948 vier (!) keer goud won op de 
Olympische Spelen van Londen (100 meter, 200 meter, 80 meter horden en 4 x 100 meter 
estafette) blijft daardoor de enige Nederlandse vrouw die goud won op de 200 meter. Ria 

Stalman won in 1984 bij het discuswerpen goud in Los Angeles (maar heeft toegegeven 
daarvoor doping te hebben gebruikt). 
 
Wie is de laatste Nederlandse vrouw die Olympisch goud won op                             
een atletiek nummer? 
 
Antwoord: Ellen van Langen (op de 800 meter in Barcelona) 

 
  

067 Atletiek – Usain Bolt 
 
Usain Bolt is de snelste man ter wereld. Hij wint de ene na de andere gouden medaille op de 
Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. Hij is een groter kampioen dan illustere 

voorgangers al Carl Lewis en Jesse 
Owens. Zij waren ook ooit de snelste op 
de 100 meter. Jim Hines liep in 1968 als 
eerste man onder de tien seconden. Carl 
Lewis doorbrak de barrière van 9,9 
seconden en liep in 1988 een 
wereldrecord in 9,86. Ben Johnson 
finishte als eerste onder de 9,8 seconden 
maar zijn Olympische zege in Seoel in 
9,79 seconden werd geschrapt nadat hij 
positief werd bevonden in de 
dopingcontrole. Sinds 1988 is het alleen 
maar sneller gegaan. Usain Bolt heeft het 

wereldrecord op de 100 meter al drie keer 
verbeterd. 
 
Wat is het wereldrecord op de 100 meter atletiek voor mannen? 
 
Antwoord: 9,58 seconden (door Usain Bolt) 
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068 Motorsport – Jeffrey Herlings 
 
Jeffrey Herlings is de enige Nederlandse motorcrosser die drie keer wereldkampioen is 
geworden. John van den Berk haalde twee wereldtitels en Pedro Tragter en Dave Strijbos 

kwamen beiden tot een wereldtitel maar dat was in een tijd dat er wereldtitels te verdienen 
waren in drie klassen (500, 250 en 125 cc, respectievelijk MX1, MX2 en MX3). Sinds 2014 
zijn er nog maar twee klassen, de MXGP en de MX2. Jeffrey Herlings werd afgelopen seizoen 
wereldkampioen in de MX2 
klasse, voor de derde keer 
dus. Om het absolute record 
van Stefan Everts te 

verbeteren, moet Herlings 
nog een aantal jaren aan de 
bak. Everts heeft tien 
wereldtitels op zijn palmares 
staan.  
De kans dat Jeffrey Herlings 
recordhouder Grand Prix-

overwinningen wordt is 
groter. Stefan Everts leidt in 
dat klassement met 101 GP-
zeges voor Antonio Cairoli 
met 78 zeges.  
 
Hoeveel GP-zeges heeft Jeffrey Herlings behaald voor aanvang van seizoen 2017? 
 
Antwoord: 61 zeges 

 
 

069 Autosport – Max Verstappen 
 
Max Verstappen was de eerste Nederlander ooit die een Grand Prix won. Hij deed dat vorig 
seizoen. Deze historische overwinning behaalde hij in Barcelona. Hij kreeg voor die zege 25 
punten voor het WK. Vier Nederlanders gingen hem voor met het behalen van WK-punten, 
waaronder zijn vader Jos Verstappen, Christian Albers en Gijs van Lennep. 
 
Wie was de eerste Nederlander ooit die WK punten haalde en in welk jaar? 

 
Antwoord: Carel Godin de Beaufort in 1962 en 1963  

  (GP van  Argentinië, Frankrijk, België en de Verenigde Staten) 

 
 

070 Rugby – Nieuw Zeeland 
 
Het Nieuw Zeelandse rugbyteam voert voor aanvang van zijn interlands altijd een 
traditionele dans en lied uit. Dat is de Haka. 
 
Wat is de bijnaam van het Nieuw Zeelandse rugbyteam? 
 

Antwoord: All Blacks 
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071 Rugby – Bonuspunten! 
 
Verdien bonuspunten door een filmpje te maken met tenminste 3 personen, waarbij 
(minimaal 15 sec en maximaal 30 sec) een stukje van de befaamde Nieuwe Zeelandse Haka 

wordt uitgevoerd.  

 
Zet het filmpje op de USB van Broeckx in de tas. Op de USB is hiervoor een apart mapje 
aangemaakt om de video op te slaan: Categorie Sport – Haka. 
 
 
 

072 Baseball - EK 
 
In 2005 werd het EK baseball gespeeld in Tsjechië. De finale werd gespeeld                                                     
tussen Nederland en Italië. Deze werd uiteindelijk door Nederland gewonnen met 15-0 na 7 
innings. In de 6e inning sloeg Nederland back-to-back homeruns. 
 

 Wie waren deze beide Nederlanders die na elkaar een homerun sloegen in de 6e inning? 
 

Antwoord: Sidney de Jong en Ivanon Coffie 

 
 

073 Baseball – Jack Hubbard 
 

In 2005 werd het WK in Nederland gespeeld. In die periode was er vaak een Amerikaanse 
coach bij de staf van het Nederlandse team opgenomen. Dit was een instructie coach van 
de New York Yankees met de naam Jack Hubbard 
 
Met welk rugnummer nam Jack deel aan het WK in Nederland in 2005 en wat was zijn 
functie tijdens de wedstrijden? 
 
Antwoord: rugnummer 22 en  was 1e honk coach.   

 

 

 Sport 
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074 Baseball - Oefenwedstrijden 
Nederland speelde in de voorbereiding op de Olympische Spelen 2008 in Beijing een tweetal 
oefenwedstrijden in Beijing tegen Canada. 
 

Op welke data werden deze wedstrijden gespeeld en wat was de uitslag van de twee      
oefenwedstrijden? 
 
Antwoord: 09/08/08: 1e wedstrijd 1-1 gelijkspel.  En 11/08/08: 2e wedstrijd 7-3 eindstand, 

gestaakt bij 8-3. Dan telt de gelijkmakende slagbeurt 

 
 

075 Baseball – Professionals 
 
In 2011 werd het WK in Panama gespeeld. Het 
Nederlands team werd wereldkampioen door in 
de finale Cuba te verslaan. Het team bestaat 

tijdens een WK uit 24 spelers. 
 
A. Hoeveel van de spelers van het team van 

2011 waren op dat moment professioneel 

speler in een van de Minorleagues in de Major 

League Baseball organisatie? 

  
 Antwoord: 10 

B. En hoeveel speelden er op respectievelijk A, AA en AAA niveau? 

 Aantal 

A-niveau: 5 

AA-niveau: 4 

AAA-niveau: 1 

 
 

 

076 Baseball – Hotel 
 
In 2009 nam Nederland voor de 3e keer deel aan de World Baseball Classic, een toernooi 
georganiseerd door de Major League Baseball, met de beste landen ter wereld met de beste 
profspelers ter wereld. Nederland begon zijn voorbereiding op het Pirate City Training 
Complex (training faciliteit van Pittsburgh Pirates) in Bradenton Florida. Na deze 

voorbereidingsperiode moest het Nederlands team verhuizen naar hun eerste hotel alwaar 
de WBC zou beginnen. 
 
In welk hotel begon voor Nederland de WBC in 2009? 
 
Antwoord: Het Hyatt Regency Hotel in Sarrasota, Florida 

 
 

  

 Sport 
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Dat de Bakelse gemeenschap graag actief bezig is, is ons inmiddels meer dan duidelijk. Dit 
heeft geleid tot een categorie die geheel in het teken staat van echte “doe-activiteiten”. 
Verschillende talenten worden in deze categorie aangesproken.  
 
Lees alle opdrachten eerst goed door en bekijk ook zeker de bijgevoegde lijst met daarop 
specifieke plaatsen en tijden voor de verschillende teams: het tijdschema. 
 

077 De klassieker 
 
Deze klassieker zorgt al jaren voor plezier bij jong en oud.  
 
Voor deze activiteit zijn we op zoek naar degene uit jullie 
team die wel een schuivertje wil maken. 

 
Voor de exacte tijd en locatie, zie bijgevoegd tijdschema. 
  
 
 
 
 
 
 

078 Het actieve meesterbrein 
 
Voor deze activiteit mag het team een afgevaardigde sturen 
die in een goede conditie verkeert.  
Deze persoon moet echter wel het hoofd koel kunnen 
houden en zijn of haar meesterbrein optimaal in kunnen 
zetten. 
  
Voor de exacte tijd en locatie, zie bijgevoegd tijdschema. 
 
Neem hiervoor zaal/sportschoenen mee. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Bakel Doet  
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79 Twister 
 
Twister is het welbekende spel waar iedereen, 
jong en oud, de grootste lol mee beleeft. Er 

wordt een kleur gedraaid en hier moet jij met je 
voet of hand op gaan staan. Dit leidt tot de 
meest hilarische posities.  
 
Voor deze opdracht moet je team op zoek naar 
een Twisterkleed. 
  

Het is de bedoeling dat er een foto wordt 
gemaakt, waarin we de volgende dingen terug 
kunnen zien:  
 Er staan 4 personen op de foto 
 In totaal staat er 1 knie op groen 
 In totaal staan er 2 ellebogen op rood 
 In totaal staan er 3 duimen op geel 

 In totaal staan er 2 linkerbillen op blauw 
 In totaal staan er 2 rechtervoeten op groen 
 Verder mogen er geen andere lichaamsdelen op een van de kleuren te vinden zijn.  
 
De foto wordt geprint en vervolgens in dit boek als bijlage toegevoegd. Vermeld hieronder 
duidelijk waar we de foto kunnen terugvinden.  
 
De foto is terug te vinden:____________________________________________________ 
 
 
 

80 Creatief met je teamnaam 
 
De teams voor deze dorpsquiz zijn al weken of 
misschien zelfs maanden geleden gevormd. Ook 
is er veel aandacht geschonken aan het 
bedenken van een teamnaam. Al deze 
teamnamen willen we graag op ludieke wijze 
verzamelen. Dit gaat gebeuren in deze 
opdracht.  

 
Ontwerp voor je team een albumhoes waarin 
jullie teamnaam verwerkt is.  
 
Deze albumhoes wordt vervolgens in dit boek 
als bijlage toegevoegd. Vermeld hieronder 
duidelijk waar we de afbeelding kunnen 
terugvinden. 
 
De bijlage is terug te vinden: 

_________________________________________________________________________ 

 

 

  

 Bakel Doet 
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81 Sneller dan de rest 
 
Wie uit jullie team is sneller en 
scherper dan alle anderen?  

Deze persoon is nodig voor deze 
activiteit. Affiniteit met muziek is een 
pré.  
 
De exacte tijd en locatie is te vinden in 
het bijgevoegde tijdschema. 
 

 
 
 
 

82 Op zoek naar de mystery guest 
 
Ga op Twitter op zoek naar het account van Bakelleien. Iemand uit het team moet dit 

account gaan volgen. 
  
 Op een drietal vaste tijden (zie bijgevoegd 

tijdschema) verschijnen op Twitter een aantal 
cryptische aanwijzingen. Deze aanwijzingen 
leiden naar de locatie van onze mystery guest. 
Drie locaties in totaal.  

 Onze mystery guest deelt op deze locaties 
punten uit. Elk team mag maximaal 1 persoon 
sturen.  

 De eerste vijf personen die de mystery guest 
vinden, krijgen puntenkaartjes.  
Deze mogen aan het einde van de avond met het 
boek ingeleverd worden (in de tas). 
  

Omcirkel hieronder of jullie aan het eind van de avond puntenkaartjes hebben gescoord.  
 
Wij hebben puntenkaartjes gescoord: Ja / Nee 
 
 

 

  

 Bakel Doet 
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083 Rondje Bakel 
 
In deze opdracht maken we een rondje door ons dorp. Ga op pad en kijk wat je allemaal 
tegenkomt. 

 
A. Welke datum wordt er genoemd bij het beeld van het Pierke? 

Antwoord: 10-11-1996 

 

B. Wat zijn de openingstijden van begraafplaats De Hoberg volgens het informatiebord 

aldaar? 

Antwoord: Iedere dag van 9:00 tot 17:00 uur 

C. Wat betekent het symbool dat is bevestigd aan het altaar van de Maria grot? 

Antwoord: AVM = Ave Maria 

D. Wat staat er achter het raam bij de brandweerkazerne? 

Antwoord: Drie flesjes bavaria 

E. Hoeveel meter is de vlucht van de Bakelse Molen? 

Antwoord: 26,6 meter 

F. Welke tijd geeft de geschilderde wijzerplaat van de Bakelse Molen aan? 

Antwoord: Half elf (borreltijd) 

G. Hoeveel bomen staan er rondom het grasveld op het Hagelkruis? 

Antwoord: 15 

 

H. Hoeveel gereserveerde parkeerplaatsen zijn er op het Soersel, Ossenmarkt? 

Antwoord: 4 

  

 Bakel Doet 
 

https://www.facebook.com/507973175962674/photos/1080794512013868/
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I. Waar in Bakel zijn de onderstaande foto’s gemaakt? 

 
 

 
 

 

 

 

  

 Bakel Doet 
 

Antwoord: Deurklink van het gebouw naast 

het Bakkershuis (Dorpstraat 7) 

Antwoord: In het huis van Van den Boom 

(Dorpstraat 33) 

Antwoord: Het huis tegenover de 

slager/opticien, schoolstraat 18 

Antwoord: Bankers op de Helmondse straat 



 

   
 
 

 
Pagina | 60  

 

  

Teamnummer: 

 
De organisatie van Bakelleien bedankt 
heemkundekring Bakel en Milheeze voor 
haar bijdrage aan dit quizboek. Het zijn 
pittige vragen geworden, maar alles is op 
te zoeken! Dus doe je best en ga op zoek 
naar de antwoorden in Bakel!  
 

084 Joppemennekes 
 
Kijk goed naar de onderstaande foto, gemaakt in Bakel. Hier woonden de “Joppemennekes”. 
 
A. Wat was hun Familienaam? 

Antwoord:  

Joseph van Neerven 

B. Waar stond dit huis? 

Antwoord: 

St. Wilbertsplein 

C. Uit hoeveel personen bestond dit gezin in 

1920?  

Antwoord:  

4 mannen en 2 vrouwen 

D. Welke beroepen oefenden de familie uit? 

Antwoord:  

Timmerman/timmerlieden, Caféhouder Mutsenmaakster 

E. Wat was de laatste bestemming van het huis van de Joppemannekes? 

Antwoord: secretarie van het gemeentehuis 

F. Wat is nu in 2017 nog een levende herinnering aan de Joppemannekes? 

Antwoord: 3 lindebomen midden op het St Wilbertsplein 

 
 

  

 

 Bakelse geschiedenis  
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085 De Reisende Man 
 
In Bakel zijn 2 cafés of Herbergen geweest met de naam “De Reisende Man”. 
 

A. Waar hebben die gestaan? 

Antwoord: huidige dorpsstraat is en op den Oldert 

B. Wat is de huidige bestemming in 2017 van de 19de en 20ste-eeuwse Cafés 

Antwoord: Het parkeerterrein voor de fuse in Bakel of  vroeger de meisjesschool en “van 

Ansem transportbedrijf, Sander en Marij van Ansem, Oldert 5 Bakel 

 
 

086 De Heemkamer 
 
A. Zoek op de site van Heemkundekring Bakel en Milheeze bij Atlantis "Uit de Aauw doos” 

onder identificatienummer B-000157 de omschrijving van de foto en noteer deze. 

Antwoord: (HKK-BM (Bakel)): Bakel, Muggenheuvel. Thans staat hier al verschillende 

jaren de "Wilbertsdries" Daat waar de boom staat was voorheen het binnenplein van de 

Wilbertsdries. Later is dit allemaal veranderd en verbouwd 

B. Op de site van heemkundekring Bakel en Milheeze staat onder historische wandelroutes 

een foto van een zeer unieke plek in Bakel. Op welke route bewandel je deze plek en 

hoe heet dit pad? 

Antwoord:  

Gele route, Holle weg 

C. In de heemkamer staat in de bibliotheekkast een boek met nummer BM 0029. Wat is

 de titel en wie is de schrijver van dit boek? 

Antwoord: (T)Es(p)buukske, Theo Kanters  

D. Er ligt in de heemkamer op tafel een foto. Hoe heette dit gebouw wat je op de foto ziet, 

en hoe heet het gebouw dat nu ongeveer op deze plaats staat? 

Antwoord: Cafe-zaal Sjoke van Tiel, Gasterij de Gouden Leeuw 

E. De Heemkamer heeft getracht een specifieke uitstraling te geven. Wat is de uitstraling 

van de heemkamer? 

Antwoord: In de heemkamer staat behoudens de kasten het meubilair van de oude 

raadkamer van het gemeentehuis wat tegenover de kerk stond 

  

 Bakelse geschiedenis 
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087 De schoolboerderij 
 
Heemkundekring Bakel en Milheeze is gehuisvest aan het Gildepad 1 te Bakel. Deze woning 
is in 1864 gebouwd als bovenmeesters woning, vast tegen het schooltje wat er al stond 

vanaf 1830. Van 1948 tot 1997 is deze woning bewoond door koster Jan van Berlo met zijn 
gezin. 
 
A. Wat waren toen de adressen van deze “kosterswoning”? 

Antwoord: St. Wilbertsplein 10 tot 1953, Kerkplein B55 

B. Hoeveel deuren kwamen uit in de gang van de kosterswoning?  

Antwoord: 6 

C. De eerste deur rechts in de gang, gezien vanaf de voordeur, noemde men in de 

kosterswoning “het zwarte kamertje”. Waarom? 

Antwoord: De muur achter het potkacheltje was besmeerd met teer om de warmte 

langer vast te houden 

Aan de rechterkant van de voorzijde van de bovenmeesters woning bevindt zich een boog. 
Links van die boog net boven de grond zit een klein deurtje. 
 
D. Waar diende dat voor? 

Antwoord: De asla 

E. Hoe heette de laatste bovenmeester die woonde in de “bovenmeesters woning”? 

Antwoord: Martinus Antonius van de Poel 

F. In welk jaar verliet hij de “bovenmeesters woning”? 

Antwoord: 1924 

G. Deze bovenmeester liet een nieuwe woning bouwen, wat is het huidige adres (straat en      

 huisnummer) van deze woning? 

Antwoord: Helmondsestraat 18 

H. Wie nam daarna zijn/haar intrek in de voormalige “bovenmeesters woning”? 

Antwoord: Mevr. Nipperus 

I. Wat was zijn/haar beroep en wat was in die tijd de “bijnaam” van dat beroep? 

Antwoord: Vroedvrouw “De goei vrouw” 

 

 
  

 Bakelse geschiedenis 
 



 

   
 
 

 
Pagina | 63  

 

  

Teamnummer: 

088 Lezen is een leuke bezigheid 
 
A. Wat staat in de verordeningen van het dorpsbestuur van Bakel van voor 1800 tegenover 

de ceuren? 

Antwoord: Breucken (keuren zijn gemeentelijke verordeningen, breucken de 

overtredingen daarop) 

B. Waar leidt dit toe: Een halve loot galnoten, gekneusd, een kwart loot Arabische gom  en 

een achtste loot koperrood? 

Antwoord: goede inkt 

C. “Peter Henrick Saerden wedt in mei 1647 in een herberg in Bakel dat er peijs zal 

 komen tussen den koninck en de Heeren Staten.” Over welke beroemde gebeurtenis 

ging dit? 

Antwoord: De Vrede van Westfalen (ook wel de Vrede van Münster) 

D. Dorpsbestuurder Daniël Mackalla sprak in 1674 soms onduidelijke taal. Uit welk land 

was hij afkomstig? 

Antwoord: Schotland 

E. Waar is de grote dorpsbrand van Bakel – zowat heel het dorp ging in 1708 in as op - 

ontstaan? 

Antwoord: in de turfschop van Jan Emissen 

F. Een kauw valt van de Bakelse kerktoren, in 1750. Hoe kan het dat daarbij een 

volwassen man om het leven is gekomen? 

Antwoord: Een cauw, een kauw, is een grote kooi, waarin werklieden aan de buitenkant 

van de toren naar boven werden gehesen 

G. De Bakelse Van Ommeren was in de Haagse Voorpoort gevangen. Waarom? 

Antwoord: Corruptie en oplichting in zijn functie als dorpsbestuurder 

H. De rode koorts in Bakel… Wanneer? 

Antwoord: 1779 

I. Wie mocht in de Franse Tijd in Bakel het naastend kerkgenootschap zijn? 

Antwoord: het  kerkgenootschap met de meeste leden; in Bakel dus overduidelijk de 

rooms-katholieken 

J. Hoe lang was de weg die vanuit Bakel in 1846 naar Helmond werd aangelegd, let op, 

niet in meters, maar in ellen? 

Antwoord: Circa 3000 ellen 

 

 Bakelse geschiedenis 
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089 De Kerk 
 
A. In welk jaar is de kerkhofmuur in Bakel gebouwd? 

Antwoord: 1833 

B. Welke pastoor gaf daartoe de opdracht? 

Antwoord: J. van de Donk 

C. Wie gaf de verplichting om de kerkhofmuur te bouwen? 

Antwoord: Lodewijk Napoleon 

D.  Wie was in 1950 pastoor van Bakel? 

Antwoord: P. Sanders 

E. Wie waren de kerkmeesters? 

Antwoord: Hendricus van den Berk,  Bernard Nooijen,  

      Jan van den Heuvel,    Willem Joosten. 

 

F.  Van welke heiligen staan er beelden aan de voorzijde van de Kerk? 

Antwoord: H. Lambertus en H. Willibrordus 

G. Hoe hoog waren de uitgaven van de R.K. meisjesschool in 1950? 

Antwoord: Hfl 15.000,- 

H. Hoe hoog waren de uitgaven van de R.K. jongensschool in 1950? 

Antwoord: Hfl 14.000,- 

I. Vanaf welk jaar was de brandweerkazerne achter bij de kosterswoning? 

Antwoord: 1951 

J. Welke pastoors die in Bakel Pastoor zijn geweest liggen er op het kerkhof begraven? 

Antwoord: Pastoor Smits,   Pastoor van Bokhoven, 

       Pastoor van Zeeland,  Pastoor Wassenberg 

K. Hoe heten de klokken in de toren van Bakel? 

Antwoord: St Willibrordus, Petrus en Maria 

 Bakelse geschiedenis 
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L. In welk jaar zijn de klokken gegoten? 

Antwoord: 1898 

M. Welke teksten staan op deze klokken? 

Antwoord: 1. In Sinte Willibrordus naam roep ik u allen tesaam Met blijde vredesklank 

nood ik u tot lof en dank.   2. Na roof en strijd werd ik gewijd tot tolk van tijd en 

eeuwigheid.   3. Ave Maria 

N. Van welk jaar is de grote voordeur van de St Willibrorduskerk?  

Antwoord: 1898 

O. Door wie is deze deur gemaakt? 

Antwoord: De Joppemannekes 

P. Welke reliëfs staan er op de “kuip” van de preekstoel? 

Antwoord: De vier evangelisten (Marcus, Lucas, Mattheus en Johannes) 

Q. Wie is de maker van de preekstoel en wanneer zijn ze vervaardigd? 

Antwoord: H. Bauer in 1820 

R. Vroeger waren er veel weggetjes en paadjes die als kerkpad richting de kerk liepen. Hoe 

werd de Julianastraat vroeger genoemd. 

Antwoord: De Kerkschesteeg 

 
 

090 Esp 
 
Bakel bezit een heus grachtenpand. Het betreft een boerenhoeve op Esp met gevelnaam.  
 
A. Wat is de hoevenaam zoals die nu op de gevel prijkt? 

Antwoord: COMMANDEURS OF ESPESCHE  HOEVE (dit is de enige juiste schrijfwijze) 

B. Waardoor wordt de huidige gracht hoofdzakelijk gevoed? 

Antwoord: Wijstwater vanuit de Peelrandbreuk 

C. Uit welk jaar stamt de éérste plattegrond van deze woonomgeving? 

Antwoord: 1788 

D. Het aantal generaties van de huidige familie die er woont is? 

Antwoord: 4 

E. Wat is de volledige naam van de eerste koper van huidige familienaam? 

Antwoord: Antonius Kanters 

 
 

 Bakelse geschiedenis 
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091 De koningin 
 
A. Wanneer was Koningin Juliana in Bakel? 

Antwoord: 6 september 1951 

B. Ter welke gelegenheid was zij in Bakel? 

Antwoord: Bezoek aan het Sanatorium te Bakel en Milheeze 

 
 

092 Beukebomen 
 
Deze beukebomen waren in vroegere tijden een haag die een specifieke plek creëerden. 
 

 
 
A. Wat was de betekenis van deze plek?  

Antwoord: Algemene begraafplaats 

B. Waar is deze plek? 

Antwoord: Allereerste bocht op weg vanaf Roessel naar St Jozefsheil. Bocht om de 

begraafplaats 

 
 

093 Boekwerk 
 

A. Het hoeveelste onderwerp  van dit boek is de “Pest”? 

Antwoord: 94 (blz 329) 

B. Vanaf welke bladzijde wordt het onderwerp “Elektriciteit” besproken? 

Antwoord: Vanaf blz 422 

 
 
 

 Bakelse geschiedenis 
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094 Olielantarens 
 
Voordat het elektriciteitsnet werd geïnstalleerd in Bakel, werd Bakel verlicht door 
Olielantarens. 

 
A. Hoeveel olielantarens waren er in het centrum van Bakel? 

Antwoord: 3 

B. Wie was verantwoordelijk voor het aanmaken en doven van de lantarens? 

Antwoord: Veldwachter (vanaf 1918) 

 
 

095 Monument 
 
Bakel kent diverse herinnerings-/herdenkingsmonumenten en of kunstwerken. 
 

  
Foto 1 Foto 2 
 
A. Waar staan deze monumenten en waar stonden ze voorheen? 

Foto 1: Op het terrein van het Sanatorium op de voormalige algemene begraafplaats 

aan het Roessel, voorheen in de nabijheid van de visvijver. 

Foto 2: Thans Gemertseweg, voorheen aan het pad tussen het kerkplein en de 

Gemertseweg ter hoogte van de boom in de tuin van de pastorie, origineel is het 

geplaats in de Schoolstraat wat later is hernoemd naar van de Poelstraat. 

B. Wat was de betekenis volgens de beeldhouwster van het eerste monument (foto 1)? 

Antwoord: De rits.  

 

 Bakelse geschiedenis 
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096 Evenement 
 

 
 
A. Wie was de organisator van deze dag die je op de foto ziet? 

Antwoord: Jan Vriends 

B. Waar is deze foto genomen? 

Antwoord: Dorpsstraat. De Zwaan. Waar nu de Viltstraat is (toen een kerkepad) 

C. Hoe wordt deze dag(en) genoemd? 

Antwoord: De Willibrordusoptocht of de Willibrordusdagen 

D. Wanneer vond dit plaats? 

Antwoord: Optocht 4 Juni 1939. Vanaf 14.00uur 

 
 

097 Tweede Wereldoorlog 
 
Hoeveel tanks werden er volgens Marinus van de Weijer aan de grens tussen Bakel en 
Deurne kapot geschoten? 
 

Antwoord: 3 (http://route.bevrijdenbezet.nl/marinusvandeweijer/)  

 
 
 
 
 
 

 

  

 Bakelse geschiedenis 
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Heb je deze zomer Willy Bouwmans geregeld op zijn scooter met een camera zien 
rondrijden in het buitengebied van Bakel? Dat kan kloppen. Bakel heeft namelijk een 
prachtig en groen buitengebied. En dat willen we met deze categorie laten zien.  
Maar hoe goed kennen wij de plekjes buiten de kom? 
 

098 Waar ben ik? 
 
In de tas vinden jullie een USB van Triki Beheer en een kaart van Bakel. Pak deze er beiden 
bij. Op de USB vinden jullie onder Categorie I Uit de Kom bij deze vraag meerdere mapjes. 
Elke map bevat een reeks foto’s. 
 
Lees hieronder goed wat je moet doen. Geef de exacte locatie aan waar de betreffende 
foto’s genomen zijn op de kaart. Maak daarbij gebruik van de arceerstiften in de tas en een 

pen.  
 
A Gevels Teken een duidelijke stip met de gele arceerstift op de 

locatie van de gevel zelf. 
B Straatjes en laantjes Arceer een stukje van de straat of laan met de blauwe 

arceerstift. 
C Tractors Omcirkel duidelijk met een pen het huis van de eigenaar 

van de tractor. (Zorg ervoor dat dit goed zichtbaar is) 
D Bijzondere objecten Teken een duidelijke stip met de roze arceerstift op de 

locatie van de gevel zelf. 
E Slootjes Arceer een stukje van de straat of laan met de groene 

arceerstift. 
 
Zie het onderstaande voorbeeld hoe de locatie aangegeven wordt.  

(Het onderstaande voorbeeld is willekeurig getekend en bevat geen tips of tricks). 

 
 
 
 

  

 

 Uit de kom  
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099 Uitzicht op de toren 
 
Vanuit meerdere uithoeken van Bakel is de toren in de Mortel duidelijk te zien. Op de USB 
van Triki Beheer vinden jullie onder Categorie I Uit de Kom bij deze vraag wederom een 

map met foto’s. 
 
De locatie van de toren is wel bekend. Maar waar stond Willy toen hij de foto nam? 
Arceer een stukje van de straat van waar uit de foto is genomen met de oranje arceerstift. 
Maak daarbij gebruik van de arceerstift in de tas. 

 
Zie het voorbeeld uit de vorige vraag hoe de locatie aangegeven wordt.  

(Het voorbeeld is willekeurig getekend en bevat geen tips of tricks). 
 
 
 

100 Op d’n plak 
 

Er worden verschillende gewassen in Bakel geteeld. Op de USB van Triki beheer vinden 
jullie onder Categorie I Uit de Kom bij deze vraag wederom een map met foto’s. 
 
Noteer de Nederlandse naam van de afgebeelde gewassen. 
 
Gewas A: Bieten 

Gewas B: Lelies 

Gewas C: Hop 

Gewas D: Maïs 

Gewas E: Aardappelen 

Gewas F: Rabarber 

 
 
 

101 Pootafdrukken 
 
Er is volop natuur in Bakel aanwezig. De bossen en poelen in Bakel zorgen voor een grote 
variëteit aan dieren. Ook in de lokale landbouw zijn er vele diersoorten te vinden. Op de 

USB van Triki beheer vinden jullie onder Categorie I Uit de Kom bij deze vraag wederom 
een map met foto’s. 
 
Noteer naam van het dier die hoort bij de afgebeelde pootafdruk. 
 
Pootafdruk A: Ree 

Pootafdruk B: Das 

Pootafdruk C: Paard 

Pootafdruk D: Wild Zwijn 

Pootafdruk E: Vos 

Pootafdruk F: Koe 
 
 

  

 Uit de kom 
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In deze categorie zoomen we in op verschillende Bakelse mensen en hun organisaties. Wie 
zijn zij en hoe zien we hen in ons dorp terug? Een reis door het heden en het verleden, 
waarbij verschillende Bakelse inwoners centraal staan. 
 

102 Jeugdfoto’s Bakelse ondernemers 
 

Het is niet moeilijk om Bakelse personen in het heden te herkennen. Is dit echter ook zo 
makkelijk wanneer we gebruik gaan maken van hun jeugdfoto’s? Hieronder staan 6 foto´s 
van bekende Bakelnaren in hun jeugd. Welke personen zien we op deze foto’s? 
 

 
 

  

 

Antwoord: Ans Sleegers 
 

Antwoord: Bas Nooijen 

 

 

Antwoord: Marchel Mertens 

 

 

Antwoord: Maria de Vries 

 

 

Antwoord: Twan Bouwmans  

 

 

Antwoord: Roel Niessen 

 

 De Bakelse mens  
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103 Activiteiten en hun vrijwilligers 
 
Wanneer we een rondje door Bakel maken, zien we dat de Bakelse mens ook een grote 
vrijwillige bijdrage levert aan verschillende Bakelse activiteiten of evenementen. Weten 

jullie wat er allemaal georganiseerd wordt in Bakel en wie hierbij betrokken zijn? 
 
A. Welke dames zongen mee in de BH’s? 

Antwoord: Hanny van Erp,  

      Hanny Kuijpers,  

      Berdy Bouwmans 

B. Van wie komen de onderstaande woorden. Wat is er daarom georganiseerd?  

Wie zijn de organisatoren? 

“Er is genoeg te doen in Bakel, maar niet voor de jeugd”. 

Uitspraak van: Kayl Bouwmans 

Evenement/activiteit: We-Lands 

Georganiseerd door: Kayl Bouwmans 

         Rick Kuijpers 

    Maikel van der Heijden 

    Jeroen Maas 

    Tijmen van Dinther 

    Patrick van den Heuvel   

C. Van welke organisatie komen onderstaande woorden en in welk jaartal is dit gezegd? 

“Met 50 teams op zaterdag en 35 teams op zondag”. 

Antwoord: Zeskamp Bakel, 2014 

D. In welke stichting hebben volgende personen zitting: Antoinette Kanters en Kathelijne 

van Neerven? 

Antwoord: Oranje Comité 
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E. Noem de leden van de werkgroep “Bakel Leeft”.  

Antwoord:  

Ineke Bevers  

Maud Boonstra  

Dorita van Bree  

Marcel van den Broek  Marrêt van den Heuvel 

Frans van Dooren   Roel Niessen 

Jeroen Geurts    Peter Smits 

Johan Habraken     Marijn Rongen 

F. Op welke uitnodiging stond de onderstaande tekst? Noem de naam van het evenement, 

de datum en het jaartal. 

“Die Frauen sind feuchtig, die Maenner haben eine stiebe. Dames und Herren, herzlichen 

willkommen auf: das Festival der Liebe!!” 

Antwoord: Themafeest Bakel, 11  oktober 2008 

G. Welk evenement is begonnen op een boerenkar in de Van de Poelstraat? 

Antwoord: Streetrock 

H. Welke vereniging heeft een club van 55 opgericht en in welk jaar was dit? 

Antwoord: Pierewaaiers, 2015 

I. In 2017 is de locatie van de Tractor Pulling gewijzigd. Waar naartoe?  

Hoeveel jaar werd de Tractor Pulling op de vorige locatie gehouden en waar was dit? 

Antwoord: Terrein aan het heidveld te Bakel, 

       11 jaar (2005-2016), Kivitsbraak Bakel 

J. Van welke club zijn onderstaande gegevens? 

 Algemene clubgegevens: 
 Aantal leden: 92  
 Datum oprichting: 16-09-1987  
 Datum toetreding: 01-03-1988 
 Verhouding man/vrouw: 35/65  

 Gemiddeld aantal MP: 989  
 Gemiddelde rating: 103 

 
Antwoord: Bridgeclub de Bakelse Brug 

  

 De Bakelse mens 
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K. Welke stichting is naar aanleiding van onderstaand genoemde bijeenkomst in 1972 

opgericht? 

“Onder impuls van Stichting Samenlevingsopbouw kwamen op maandag 15 mei 1972 de 

personen bijeen die als reactie op de enquête, hadden laten weten iets te willen 

organiseren. Deze bijeenkomst was aan de Dorpsstraat in café “Eikendreef”, (fam. v.d. 

Heuvel-Louwers) een café dat helaas is verdwenen.’” 

 
Antwoord: KVW 

L. Bij welke Bakelse activiteit behoren de onderstaande cijfers? 

 We hadden 501 waarvan er 499 zijn gebruikt. 
 893 gratis ritten  
 336 gratis frietjes 
 400 gratis frikadellen 

 
Antwoord: Bakel Kermis 

M. Welke vereniging heeft op de volgende data activiteiten georganiseerd en hoe hebben ze 

die week genoemd: 18, 20, 21, 24 en 26 juli 2017. 

Antwoord: KBO, Zomerweek 2017 
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104 Bakelse Prinsen 
 
In 2018 bestaat CV De Pierewaaiers 55 jaar. Dat betekent dat er al veel prinsen in de 
afgelopen jaren het carnaval zijn voorgegaan. Wie wordt de prins van 2018? 

 
Maar voor het zover is, wie kent de onderstaande prinsen? In welk jaar waren deze 
personen prins? En wat was de spreuk van deze prins? 
 

 

    

  Naam: Maarten Manders (Prins Maarten d’n Uurste) 

  Jaar: 2017 

  Spreuk: Liever een ritje gemist, dan wir te loat op di fist 

   

 

  

  Naam: Piet van Ansem (Prins Piet d’n Uurste) 

  Jaar: 1965 

  Spreuk: Als wij dan met veel plezier en vrijwel zonder zorgen  

              de dolle dagen met gezond verstand door brengen,  

              dan weet ik zeker dan we zullen slagen. 

   

 

  

  Naam: Leo van Lamoen ( Prins Leo d’n Uurste) 

  Jaar: 1968 

  Spreuk: Op zijn steun kunt U allen rekenen, doordat ik met  

              de volle inzet van al mijn krachten zal streven naar  

              plezierige en gezonde carnavalsdagen. 
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Pagina | 76  

 

  

Teamnummer: 

 
   

 

    

  Naam: Frits Smits (Prins Frederik d’n Uurste) 

  Jaar: 1971 

  Spreuk: Als je honger krijgt bij ’n ander,  

              moet je niet thuis gaan eten. 

   

 

  

  Naam: Jan van de Broek (Prins Jan d’n Derde) 

  Jaar: 1975 

  Spreuk: Ons motto is: Pier, maak veel plezier 

   

 

  

  Naam: Jan van den Besselaar ( Prins Jan d’n Vierde)  

  Jaar: 1978 

  Spreuk: Alaaf, Alaaf, Alaaf, Alaaf, Alaaf! 

   

 

 

 

 

  Naam: Antoon Verberkt (Prins Toon d’n Twidde) 

  Jaar: 1981 

  Spreuk: Wai hebbe nog unne vrijwilliger noddig um op  

              onze Sammie te paasse 
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  Naam: Harrie Biemans (Prins Harrie d’n Twidde) 

  Jaar: 1991 

  Spreuk: Maak van de carnaval iets mirakels en  

              houd ’t op z’n  Bakels 

   

 

    

  Naam: Harrie Klaus (Prins Harrie d’n Derde) 

  Jaar: 1999 

  Spreuk: Ut klinkt stom, maar ik mis men trom! 
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Pagina | 78  

 

  

Teamnummer: 

105 Voetbalplaatjes 
 
Afgelopen jaar was heel Bakel aan het verzamelen. De boeken moesten vol en er werden 
zelfs heuse ruilbeurzen georganiseerd. Wie stonden er allemaal op deze plaatjes en waar 

zijn zij te vinden bij voetbalvereniging Bavos? 
 

 

 

  Naam: 

  Björn Kant  

  Team/functie: 

  JO19-1 

 

 

 

  Naam: 

  Jip Vereijken  

  Team/functie: 

  JO15-1 

     

 

 

Naam: 

Anke Swinkels 

Team/functie: 

VR1 

 

 

 

  Naam: 

  John Brouwers  

  Team/functie: 

  Bavos 1 

     

 

 

  Naam: 

  Geert Claassen 

  Team/functie: 

  Technische Staf bavos 4 

 

 

 

  Naam: 

  Sjors van Mierlo 

  Team/functie: 

  Bavos 6 

     

 

 

  Naam: 

 Tom Donkers  

  Team/functie: 

  Bavos 5 

 

 

 

  Naam: 

  Penny van Dijk 

  Team/functie: 

  VR30+ 
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  Naam: 

  Tren van Loon 

 

  Team/functie: 

  Minioren 

 

 

 

  Naam: 

  Henk Baggermans 

  Team/functie: 

  Groencommissie 

     

 

 

  Naam: 

  Wim van de Ven 

 

  Team/functie: 

  Kantine 

 

 

 

  Naam: 

  Nik Spaan 

 

  Team/functie: 

  JO11-3 

     

 

 

  Naam: 

  Sem Sleegers  

  Team/functie: 

  Bavos 2 

 

 

 

  Naam: 

  Lisa Brouwers  

  Team/functie: 

  Trainster minioren 

     

 

 

  Naam: 

  Henri van Bree 

 

  Team/functie: 

  Veteranen 

 

 

 

  Naam: 

  Johnny Sleegers  

  Team/functie: 

  Bavos 3 
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106 In de Biechtstoel met… 
 
Voor onze dorpsquiz zijn een aantal bekende Bakelnaren 
in biechtstoel “gekropen”. Aan jullie de taak om naar 

aanleiding van hun “biecht” te bepalen over welke 
Bakelnaar dit gaat. 
 
Geef boven elk biecht aan wie er op de biechtstoel zit. 
 
A. In de Biechtstoel met: Siel Peijs 

 
Geloof je? 
Ik kom eigenlijk nooit in de kerk. Maar ik geloof wel dat er meer is tussen hemel en aarde. 
Ik heb teveel toeval gezien. En ik geloof in liefde. Van verliefdheid tot zorgen voor elkaar. 
Liefde maakt de wereld altijd mooier. 
 
Wat is je grootste deugd? 

Als mensen mij ergens voor vragen wil ik altijd helpen. Ik heb daardoor al bij veel clubjes in 
Bakel binnen mogen kijken. De keerzijde is dat ik soms weken heb dat ik elke avond van 
huis ben. ‘Ga je nu alweer weg, papa?’ vragen de kinderen dan. 
 
Wat is je grootste zonde? 
Ik kan nooit de uitgang vinden. Op een feestje, of bijvoorbeeld bij Hein. Ook al is het qua 
drank of vermoeidheid allang de hoogste tijd. Als ik ga, dan doe ik per definitie het licht uit. 
 
Wat koester je het meest? 
Ik vind dat ik een bijzonder leven mag leiden. Met mijn gezin, mijn vrouw en mijn kinderen, 
mijn omgeving en mijn werk. Ik heb veel vrijheid. Maar ik heb ook mijn 
verantwoordelijkheden. En ik heb uitschieters naar beneden en boven gehad. Mijn leven is 
een rijke mix. 
 

Wat stuit je het meest tegen de borst? 
Mensen die vooral aan zichzelf denken. Dat zijn vaak ook de mensen die graag met zichzelf 
te koop lopen, die op de verkeerde momenten vooraan gaan staan. Die kom je op elk 
niveau tegen. Daar snap ik niets van. Leven kun je alleen maar samen. Samen kun je ook 
de mooiste dingen bereiken. En als je plotseling een keer vooraan mag staan, dan moet je 
vooral beseffen dat je dat mag omdat anderen je die positie gunnen. Dan moet je dus ook 
proberen er iets goeds mee te doen. 

 
Waar kun je heimelijk van genieten? 
Op een feestje kan ik gerust een half uur met een pilsje aan de kant gaan staan om alles 
eens aan te kijken. Dan zie je allerlei mensen samen praten, lachen of dansen. Dat plezier, 
zeker als die mensen op het eerste gezicht niets met elkaar lijken te hebben, daar kan ik 
stilletjes van genieten. 
 

Van wie kun je nog wat leren? 
Van kinderen, of het nu mijn eigen kinderen zijn of kinderen die ik tegenkom. Bijvoorbeeld 
als ik trainingen geef. Kinderen kijken heel onbevangen naar de wereld. Ze denken niet in 
de beperkingen die volwassenen vaak hebben. 
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Achter welke deur in Bakel zou je weleens een kijkje willen nemen? 
Ik heb geen deur waar ik speciaal achter zou willen kijken. Ik kom voor mijn werk op heel 
veel plaatsen, en telkens merk ik weer dat achter iedereen een interessant verhaal schuilt. 
 

Met wie zou je een Weesgegroetje willen bidden? 
Met mijn broer. Die is jong overleden, en sindsdien is er heel veel gebeurd. Met hem zou ik 
het graag een keer over alles hebben. Al heb ik regelmatig het idee dat hij meekijkt en 
bijstuurt als het nodig lijkt. 
 
Heb je nog iets op te biechten? 
Bakelleien is een prachtig evenement voor heel Bakel. Iedereen, van jong tot oud, praat er 
weken over. De organisatie mag heel trots op zichzelf zijn; het is echt een verrijking voor 
het dorp! 

 
B. In de Biechtstoel met: Rick Kuijpers 

 
Geloof je? 

Ja ik heb mijn communie kruisje nog steeds om mijn nek hangen. 
 
Wat is je grootste deugd? 
Het expres langs de haan schieten zodat Maikel vorig jaar Koning werd. 
 
Wat is je grootste zonde? 
‘s Nachts brokken maken in Bakel. 

 
Wat koester je het meest? 
Dat Bakel leeft, dat zie je in alles wat er wordt georganiseerd in Bakel, kijk maar naar 
streetrock, Bakel kermis, tractor pulling, themafeest, deze quiz en WE-LANDS natuurlijk. 
 
Wat stuit je het meest tegen de borst? 
Het rookverbod in de kroeg. 

 
Waar kun je heimelijk van genieten? 
Van een pilsje in aan de bar. 
 
Van wie kun je nog wat leren? 
Van mijn vader, hij is een ware koning. 
 

Achter welke deur in Bakel zou je weleens een kijkje willen nemen? 
Die van Huub van Hoof, hij heeft tenslotte 60 procent van alle huizen in Bakel in bezit. 
 
Met wie zou je een Weesgegroetje willen bidden? 
Met Nard Thijs, ik heb tenslotte in zijn schoenen gestaan. 
 
Heb je nog iets op te biechten? 

Ja ik heb vorig jaar niet mee gedaan aan deze quiz, tot mijn grote spijt. 
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C. In de Biechtstoel met: Piet van Ansem 

 
Geloof je? 

Wat is geloven? In de goeie ouwe tijd moest je geloven in de mensheid.  
 
Waarom: Als je niet geloofde wat de pastoor, de bovenmeester, oom agent, de 
burgemeester  en  je ouwe lui je voorhielden, had je grote problemen.  Je was onderdanig 
aan alles wat ze je vertelden. Eigen mening was er niet bij. Nu in deze wonderlijke tijd van 
een  ik – maatschappij wil je wel geloven in de goede dingen van je medebewoners. Wees 
op je hoede en probeer er een wij-maatschappij van te maken, samen kunnen we veel meer 
bereiken   
 
Wat is je grootste deugd? 
Het klaar staan voor anderen en aandacht geven waar nodig. 
 
Wat is je grootste zonde? 
Soms ben ik wel eigenzinnig,  maar ik kan ook heel goed luisteren en toegeven als andere 

een mening hebben die goed of beter is.  
 
Wat koester je het meest? 
Mijn  eigen vrouw, kinderen en kleinkinderen. Mensen die eerlijk en fair zijn. Kinderen, 
pubers, leeftijdgenoten en oudere personen waarmee je werkt en plezier in heeft om  dat te 
kunnen doen, dat is leven! Mensen waar mee je samenwerkt betrouwbaar en open met je 
zijn. Personen die ook klaar staan voor de gemeenschap en het beste er mee voor hebben. 

 
Wat stuit je het meest tegen de borst? 
Oneerlijkheid, het altijd beter willen weten, overal aan beginnen maar korte tijd daarna 
weer gevlogen zijn. Mensen die veel praten maar niks zeggen. Roddel en kletsen over 
anderen. Geld maakt niet gelukkig, het is goed om er mee rond te komen. Spiegelen aan 
andere mensen die het beter doen in jouw ogen. 
 

Waar kun je heimelijk van genieten? 
Als je iets organiseert met andere personen en het loopt op rolletjes. 
Als dan het moment komt dat je hiermee geslaagd bent en de deelnemers blij en goedlachs 
zijn weegs gaan. 
 
Van wie kun je nog wat leren? 
Je bent nooit te oud om te leren. Ik ben  wel altijd nieuwsgierig in het doen en laten van 

dorpsgenoten. Ik hou niet van politiek, maar volg het wel. Het verenigingsleven in het dorp 
hou ik wel bij. Een leuze van mij is: politiek en verenigingsleven gaan nooit lang samen. 
 
Achter welke deur in Bakel zou je weleens een kijkje willen nemen? 
Ik heb al zoveel deuren aan de binnenkant bekeken, overal is er wel iets loos. 
Elk huisje heeft zijn kruisje. Als er behoefte is om ergens achter de voordeur te moge kijken 
en ik wordt er voor uitgenodigd zal ik dit zeker doen.  Onze voordeur is open maar meestal 

komen de mensen achterom, een goede gewoonte.  
 
Met wie zou je een Weesgegroetje willen bidden? 
Met vrienden die deze wereld te vroeg hebben verlaten en waarmee ik een heel goede band 
had. Of zij dat ook zouden willen is een goede vraag. Vroeger teveel gebeden in de kerk. 
Dwangmatig naar de kerk, wat nu niet meer het geval is. 
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Heb je nog iets op te biechten? 
Sta klaar: verbeter de wereld en begin bij jezelf, voor zover dit nog kan en nodig is. 
Hou je ogen goed open en luister naar alles wat je oren opvangen. Klaar staan voor 
anderen, helpen waar nodig zolang de tijd dit toe laat. 

 
D. In de Biechtstoel met: Inge van Dijk 

 
Geloof je? 
Goede vraag. Ik denk het niet meer. 
 
Wat is je grootste deugd? 
Ik durf wel te zeggen dat ik recht door zee ben en geen verborgen agenda heb. 
 
Wat is je grootste zonde? 
Junkfood! Terwijl ik een fanatiek sporter ben. Erg slecht maar ja … . 
 
Wat koester je het meest? 

Misschien een beetje cliché maar toch echt mijn familie.  
 
Wat stuit je het meest tegen de borst? 
Mensen die zonder na te denken en achtergrond te kennen meningen de lucht in slingeren 
en vervolgens niet voor rede vatbaar zijn. Met deze houding verpesten we onze 
gemeenschap.  
 

Waar kun je heimelijk van genieten? 
I love it when a plan comes together… 
Als we problemen voor inwoners kunnen oplossen en het wordt ook echt zo ervaren! 
 
Van wie kun je nog wat leren? 
Van heel veel mensen. Ik probeer iedere dag open te staan voor mensen met andere 
meningen en ideeën. Van ons pa had ik nog veel kunnen leren.  

 
Achter welke deur in Bakel zou je weleens een kijkje willen nemen? 
Ik droom stiekem over verhuizen. Dus ik zou graag een keer willen spieken achter de 
voordeur van een heel aantal huizen die op mijn lijstje staan van “vindt ik leuk!” 
 
Met wie zou je een Weesgegroetje willen bidden? 
Met een aantal besluitnemers in de Provincie Brabant. Het ene na het andere slechte plan 

rolt daar van tafel zoals een lange omleiding over deels Bakels grondgebied waarbij gekozen 
is voor een 1 x 1 oplossing (terwijl iedereen weet dat deze verbreedt gaat worden binnen 
een paar jaar), gekozen is voor een lange 50 miljoen duurdere omleiding terwijl uitbreiding 
van het huidige tracé volgens de onderzoeken evengoed werkt en een halve ontsluiting van 
Bakel op deze omleiding zodat de bereikbaarheid van onze inwoners slechter wordt. 
 
Zucht laten we bidden (en strijden)  

 
Heb je nog iets op te biechten? 
Ik heb ooit PVDA gestemd… 
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Antwoord: Ga 

 

Antwoord: na 

 

Antwoord: ar 

 

Wortel van 7056  
-/-  
wortel van 3136 

Eerste + vierde letter uit 
de voornaam. 

Eerste twee letters uit 
de voornaam. 

Laatste twee letters uit 
de achternaam. 

 

Antwoord: de 

 

Antwoord: Helling 

 

Antwoord: 28 

Eerste twee letters uit 
de achternaam.   O = E 

Achternaam.     L = LL 

107 Rebus met de Bakelse mens 
 
A. Los de onderstaande rebus op én voer de gegeven opdracht uit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
B. Noteer hier de antwoorden in naar aanleiding van de bovenstaande opdracht. 

  
Antwoord 1: 4         Antwoord 2: 4 

Antwoord 3: 4 - Klimop, Spar, Centra en C1000 

Antwoord 4: Kim  Vermeulen 

Antwoord 5: 2015 

Antwoord 6: Martien-Leny Holding BV 
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108 Spreekwoorden 
 
De organisatie van Bakelleien bestaat uit verschillende Bakelse mensen. Zij hebben een 
aantal spreekwoorden uitgebeeld. Om welke spreekwoorden gaat het? 

 
 

 De Bakelse mens 
 

Antwoord: Iemand iets op de mouw 

spelden 

Antwoord: Met de deur in huis vallen 

Antwoord: Naast je schoenen lopen. Antwoord: Uit de kast komen 

Antwoord: Tijd heelt alle wonden. 
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Als dank voor de sponsoring hebben de hoofdsponsoren een sponsorvraag mogen indienen. 
Laat je verrassen en ga op zoek naar het juiste antwoord! 

 

109 Jumbo Bakel 
 
Jumbo staat bekend om het grote assortiment, maar hoeveel 

producten telt de DKW afdeling bij Jumbo Bakel? 
 
Antwoord: 8919 

 
 

110 Van de Heuvel Elektrotechniek 
 
In Kinderdijk werd in het jaar 1886 de eerste Nederlandse 
openbare elektriciteitscentrale opgericht: “N.V. Electrische 
Verlichting Kinderdijk”. Hiervoor waren er in Nederland al 
kleine elektriciteitscentrales die toen al gebouwen konden 
voorzien van “elektrische verlichting”, allemaal particuliere 
initiatieven.   

 
A. Noem een bekend (horeca) gebouw in Nederland waar al voor 1886 elektrisch licht 

brandde. 

Antwoord: Wintertuin cafe/hotel Krasnapolsky  Amsterdam   

B. Hoe heette het type lamp ( voorloper van de gloeilamp) die men hier toen gebruikte.  

Antwoord: De booglamp 

C. Welke man werd hierdoor geïnspireerd en startte (samen met zijn vader) een 

gloeilampenfabriek? Noem zijn naam, geboortedatum en geboorteplaats? 

Antwoord: Gerard Leonard Frederik Philips 

       09-10-1858  Zaltbommel 

D. Wat was de datum van oprichting, de naam bij oprichting en waar was deze fabriek 

gevestigd ( straatnaam en woonplaats) 

Antwoord: 15 mei 1891,   firma Philips en co 

       aan  smalle stadgracht “de Vest” ingang vanuit de Vrijstraat 

 
  

 

 Sponsorvragen  
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111 Triki Beheer 
 
Noem minimaal 2 zaken waarin Triki Beheer BV adviseert.  
 

Antwoord: Schadeverzekeringen    

Hypotheken       

Vermogen 

 

 

112 Broeckx makelaars 
 
In Bakel staan momenteel ca. 44 woningen te koop. In de tekst 
van een van deze woningen zit een verborgen boodschap 
verwerkt. Zoek de woning met de verborgen boodschap en 
beantwoord de volgende vraag: wat is de kleur van de 4e ordner 

van rechts op de 2e plank in het kantoortje van deze woning?  
 
Antwoord: Geel (Betreft woning Groenveld 21 Bakel. De verborgen boodschap staat met 

grote letters in de aanbiedingstekst verwerkt en is best makkelijk te spotten.) 

 

 

113 Travel XL@Home – Ans Sleegers 
 
Hoe heet de hoogste berg ter wereld die geen deel uit 
maakt van een bergketen en in welk land ligt die? 
 
Antwoord:  Kilimanjaro in Tanzania 

 
 

114 Van den Boom Voeders 
 
Hoeveel minuten per dag slaapt een koe? 

 
Antwoord: 30 minuten 

 
 

115 Nederheide BV 
 

Hoeveel biggen zie je op de voorgevel van Nederheide BV? 
 
Antwoord: 3 
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116 Dynamique Coaching 
 
Kost een vliegretourtje Amsterdam-New York veel 
minder, iets minder, evenveel, iets meer of veel 

meer energie per passagier als zes maanden een 
verwarming in een gemiddeld Nederlands 
huishouden? 
 
Antwoord: Gelijk 

 

 

117 Slagerij Hagelaar 
 
Hieronder zie je twee foto’s van hetzelfde product: de voor- en achterzijde.  
 

 
 
A. Van welk dier is dit vlees afkomstig? 

Antwoord: Varken 

B. Van welk deel is dit product gemaakt? 

Antwoord: Ribstuk of varkensfilet 

C. Wat is de naam van het product? 

Antwoord: Gerookte Casselerrib 

 

 

118 Auto Mertens 
 
Welke grote gebeurtenis vond er plaats in Nederland tijdens 
de opening van het pand van Auto Mertens in Bakel? 
 

Antwoord: vuurwerkramp in Enschede 
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119 Autobedrijf Van Lierop 
 
Autobedrijf van Lierop is al meer dan 50 jaar een begrip in 
Bakel en omstreken. Bij ons bedrijf zijn ook al jaren bekende 

gezichten werkzaam, maar er komen zo nu en dan ook 
nieuwe gezichten bij.  
 
Nu is de vraag of dit ook bekende gezichten zijn voor jullie? 
Aan de hand van deze kennis en een kijkje op onze site, is de 
puzzel op te lossen. 
 

Alleen met het goede antwoord van de puzzel verdienen jullie de punten. 
 
 Neem de 2e letter van de achternaam van de monteur die onder de motorkap aan het 

werk is. Zet deze letter op plaats 6. 
 Onze jongste monteur is alweer ruim 2 jaar in vaste dienst. Wat is de 1e letter uit zijn 

voornaam? Deze mag naar plaats 2. 
 Deze Bakelnaar is jaren een vertrouwd gezicht op onze bergingsvoertuigen, herkenbaar 

in zijn oranje overall. De 3e letter van zijn achternaam mag op plaats 4. 
 Wat is de 7e letter van de naam van de man die verantwoordelijk is voor de 

autoverkoop? De letter mag naar plaats 8. 
 Wat is de 2e letter uit de voornaam van de man op de teamfoto met de oranje 

veiligheidsjas? Deze letter gaat naar plaats 3. 
 Hoe heet onze vrouwelijke collega? Zet de 2e letter van haar naam op plaats 7. 
 In 1985 hebben de broers samen het bedrijf overgenomen, neem de laatste letter van de 

naam van de broer die rechts staat. Deze mag naar plaats 5. 
 De 2e letter uit de naam van de monteur die uiterst links staat op de foto. De letter mag 

naar plaats 1. 
 
Antwoord: 

 
 
 
 

120 Brouwerij Holevoort 
 

Welke verschillende hopsoorten worden er op de Hollevoort voor 
Brouwerij Holevoort verbouwd? 
 
Antwoord: Comet,   Perle,   Cascade,  

  Hallertauer Tradition,  

  Hallertauer Taurus,  
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121 Elk 
 
Waar zijn de twee kantoorpanden van Elk gelocaliseerd (noem het 
adres en de plaats)?  

 
Antwoord: Nieuweweg 78, Wijchen  

Oost-om 65, Gemert  
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122 De Geheime Opdracht 
 
Jaja, ook dit jaar wederom een geheime opdracht. Een opdracht die hele andere talenten 
van jullie vraagt dan de geheime opdracht van de vorige editie.  
 
Voor de exacte tijd en locatie, zie bijgevoegd tijdschema. 

 
 Stuur jullie meest theoretisch ingestelde teamlid naar de hal van Musis Sacrum.  
 Wij starten om klokslag 21.00 uur. Te laat betekent: geen deelname. 
 Het is niet wat het lijkt.  
 
Veel succes!  
 

 

 
 

 

 
 

 

 Geheime opdracht  


