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A. SPORT
1. Welke atleet verbeterde in de jaren 70 in 40 dagen tijd 4 wereldrecords?
Antwoord: Sebastian Coe

2. Welke Europese voetbalclub maakte in de jaren 30 promotie naar de eerste klasse?
Antwoord: RSC Anderlecht

3. Wie werd wereldkampioen boksen toen Mohammed Ali zijn titel verloor?
Antwoord: Joe Frazier

4. Welke bijnaam kreeg een Belgische voetballer van de supporters van Schalke en wie
was die speler?
Antwoord: Das Kampfschwein
Antwoord: Marc Wilmots
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B. MAKE THAT THE CATE WISE
We spreken vaak een aardig woordje over de grens. Toch is het uitdrukken van onszelf soms lastiger dan
we denken en kunnen we nog wel eens uitspraken doen die nergens op slaan of zo hilarisch zijn dat ze het
noteren waard zijn.
De Nederlandse taal kent vele spreekwoorden en uitdrukkingen. Sommigen zijn typisch voor de
Nederlandse taal, anderen kennen buitenlandse varianten. Het is leuk om er soms de draak mee te steken
en dus grapjes over gaan maken.
Dit geeft een mooie aanleiding voor een vertaling. Los de puzzel op.
A

Forward it with the goat.

Vooruit met de geit

B

As smart as a fox

Zo slim als een vos

C

One swallow doesn’t make the summer.

Één zwaluw maakt nog geen zomer

D

The grass is always greener by the neighbours.

Het gras is altijd groener bij de buren

E

Hanging the dirty laundry outside.

De vuile was buiten hangen

F

Patience is a clean case.

Geduld is een schone zaak

G

Breaking iron with hands.

IJzer met handen breken

H

Barking dogs do not bite.

Blaffende honden bijten niet

I

There you have the puppets dancing!

Daar heb je de poppen aan het dansen!

J

Standing at the rudder

Aan het roer staan

K

There crows no rooster at.

Daar kraait geen haan naar

L

There you can take poison on.

Daar kun je gif op innemen

M

The fence is from the dam.

Het hek is van den dam

N

It is crying with the cap on.

Huilen met de pet op

O

Are you now completely from the rats besniffeld?

Ben je nu helemaal van de ratten
besnuffeld

P

Mop with the tap open.

Dweilen met de kraan open

Q

Write something on his belly.

Iets op zijn buik schrijven

R

Placed somewhere for in the cradle.

Ergens voor in de wieg gelegd zijn

S

Stabbing the drake.

De draak steken

T

They heard the bells, but do not know where the clapper
hangs

De klok horen luiden maar niet weten
waar de klepel hangt

U

That’s no pure coffee

Dat is geen zuivere koffie
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C. HOENDERS
Wat weet jij van kippen? Hieronder staan 6 soorten kippen.
Schrijf de juiste naam van het ras op.

Antwoord A: De Campine

Antwoord B: De (Nederlandse) Uilebaard

Antwoord C: Zwarte Witkuif
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Antwoord D: New Hampshire

Antwoord E: De Ancona

Antwoord F: De (Nederlandse)
sabelpootkriel
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D. ZOEKPLAATJE
Vele van jullie kennen de puzzels van Jan van Haasteren. Wellicht zijn sommige deze nu wel
aan het maken. In deze puzzels gebeurt er altijd vanalles. Bekijk het plaatje goed en
beantwoord onderstaande vragen:
1. Hoeveel brillen zie je?
Antwoord: Vier
2. Hoeveel mensen zie je?
Antwoord: Zestien (de ‘losse’ handen niet meegeteld)
3. Waar speelt dit plaatje zich af, in welke ruimte en bij wie (noem het beroep)?
Antwoord: In de wachtruimte bij de tandarts
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E. TIEN GEMERT-BAKELSE HANDEN
Zoals jullie van Bakelleien gewend zijn is een quiz niet compleet zonder Bakelse vragen. Heb
jij de afgelopen weken het Gemerts-Nieuwsblad goed gelezen? Op de foto’s hieronder zie je
handen van 10 Gemert-Bakelse mensen die in het Gemerts-Nieuwsblad hebben gestaan
tussen 28 februari 2020 en 20 maart 2020. Weet jij van wie welke hand is? Schrijf de voor en
achternaam op.
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Antwoord A: Harrie Verkampen

Antwoord F: Niels Kanters

Antwoord B: Francis van Gils

Antwoord G: Rick Faas

Antwoord C: Fazluddin Moqbel

Antwoord H: Anita Relou

Antwoord D: Maarten Mols

Antwoord I: Peter Bulwalda

Antwoord E: Mari van Berlo

Antwoord J: Ben Spierings

Zie hieronder de volledige foto’s:
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