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Spelinformatie 
 
Bedankt voor jullie deelname aan de Durpskwis Oeffelt. Lees onderstaande 

informatie eerst door voordat je begint.  

 

De antwoorden van de vragen dienen te worden ingevuld in de kaders van 

het vragenboek. Wij kennen geen punten toe aan niet of slecht leesbare 
antwoorden! 

 

Alleen de teams die hun vragenboek tijdig en op de juiste manier inleveren 

worden meegenomen in de bepaling van de uitslag. 

 

De voorwaarden hiervoor zijn: 

- Het vragenboek dient tussen 23.00 en 23.30 uur ingeleverd te worden in café 
  Die2. Na 23.30 uur kunnen er geen vragenboeken meer ingeleverd worden. 

- Leg alle bladzijden van het vragenboek op de juiste volgorde, zoals u het 

  ook ontvangen heeft. 

 

Indien er niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, wordt uw team 

gediskwalificeerd. 
 

In het vragenboek zijn 10 categorieën opgenomen, te weten: 

 

1)   Algemeen 

2)   Geschiedenis 

3)   Breinbrekers 
4)   (Oud) Oeffelt 

5)   Opdrachten 

6)   Sport 

7)   Aardrijkskunde 

8)   Muziek 

9)   Jeugd 

10)  Sponsorvraag  
 

De puntentelling gaat als volgt. Voor elk goed antwoord krijg je 2 punten. Wordt 

er bij een vraag om 3 antwoorden gevraagd (bijv. a, b en c of 1, 2 en 3) dan 

krijg je dus 3 * 2 = 6 punten voor deze vraag. Daarnaast krijg je, alleen bij een 

vraag waar meerdere antwoorden gegeven moeten worden, 2 extra punten 

indien je alle antwoorden op de vraag goed hebt.  
 

Een uitzondering hierop vormt de categorie Breinbrekers waar je 4 punten per 

goed antwoord krijgt en de Sponsorvraag waar je 5 punten per goed antwoord 

krijgt. Bij de opdrachten staat aangegeven hoeveel punten je  

met de desbetreffende opdracht kunt verdienen. 
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Er zijn ook opdrachten die buiten plaatsvinden. Wij verzoeken u om de geldende 

verkeersregels in acht te nemen voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van 

anderen.  

 
In geval van nood of calamiteiten kunt u de organisatie bereiken via 

telefoonnummer Hans Kersten 06-30100748 of Kars Jacobs 06-23656109. 

 

Wij als organisatiecommissie van de Stichting Durpskwis Oeffelt wensen alle 

teams heel veel plezier toe tijdens deze vierde editie van ‘de Durpskwis’ !! 

 

 
 
 

 

 Organisatiecommissie de Durpskwis. 

Van links naar rechts: Hans Kersten, Bart Coenen, Kars Jacobs, Gertjan Coenen, 

Jan van Gelder, Gerard Keijzers, Mark Dinnissen en Eric Jilissen. 
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1. Algemeen 
   

  Vraag 1.1 
 

 Van welk bedrijf was dit het logo? 

      

Antwoord:  

Van Gend en Loos 
 

    Vraag 1.2 
 

Op welk tijdstip is koningin Wilhelmina overleden?  

Antwoord:  

00.59 uur 
 

    Vraag 1.3 
 

Wat is de naam van dit voorwerp en waarvoor wordt het gebruikt? 

                                                               
Antwoord:  

Noligraph en het tekenen van notenbalken 
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     Vraag 1.4 (2 punten per goed antwoord + 2 bonus) 
 

Belangrijke gebeurtenissen in de afgelopen jaren. Geef de datum van de 

gebeurtenis en een korte omschrijving 

                    

Datum: 12 juni 2018  Datum: 23 februari 2010 

Omschrijving: Donald Trump en 

Kim Jong-un schudden elkaar voor het 

eerst de hand 

Omschrijving: Verkeerde 

wissel kost Sven Kramer 

olympisch goud 

                        

Datum: 23 juli 2014 Datum: 11 januari 2015 

Omschrijving: Aankomst eerste 

slachtoffers MH17 
 
 
 

Omschrijving: Wereldleiders 

lopen hand in hand na aanslag 

Charlie Hebdo 
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Datum: 14 juli 2017 Datum: 22 maart 2019 

Omschrijving: Voetbalfans betuigen 

steun aan familie Nouri 
Omschrijving: Nieuw-

Zeelandse premier Jacinda draagt 

een hoofddoek na de aanslagen in 

Christchurch 
 

 

Vraag 1.5 
 
 

  Waar stond deze kerk? 

    

Antwoord: 

Zwarte cross 2018 
 

Vraag 1.6 
 

Hoeveel geld (in 2 decimalen achter de komma) voor de strijd tegen kanker  

haalde Maarten van der Weijden op met zijn Elfsteden zwemtocht in 2019? 

Antwoord:  

Euro 3.910.763,11 
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Vraag 1.7 
 

Wie is de eigenaar van de app? 

                                         

Antwoord: 

Voormalige gemeente Boxmeer 
 

Vraag 1.8 
 

Wat was de naam van het evenement en in welke plaats dat op 3 december 

2019 door prins Mathijs bezocht werd? 
 

Antwoord: 

 

Gelijk = Gelijk in Utrecht 
 

Vraag 1.9 
 

In welke deelstaat in Duitsland werd als laatste de doodstraf afgeschaft? En op 

welke datum werd hierover door de inwoners gestemd? 

Antwoord:  

Hessen, 28 oktober 2018 
 

Vraag 1.10 
 

Wanneer werd de Midden Europese tijd (GMT +1) in Nederland ingevoerd? 

Antwoord:  

16 mei 1940 
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Vraag 1.11 
 

Op het eind van sommige potloden zit soms een gummetje. Hoe heet het 

onderdeel dat dit gummetje op zijn plaats moet houden? 

Antwoord:  

Ferrule 
 

Vraag 1.12 (2 punten per goed antwoord + 2 bonus) 
 

Wat is de naam van onderstaande gereedschappen? 

      

    A            B            C 

Antwoord: 

A Broodsnijder 

B Schapenscheer 

C Ridderspoor/textielpin 
 

Vraag 1.13 
 

Hoeveel kostte een glas bier in 1908? Prijs mag fl. 0,05 afwijken.    

Antwoord: 

5 cent 
 

Vraag 1.14 
 

Welke snelheid is in glasvezel ongeveer net zo groot als in koperkabel? 

 

Antwoord: 

voortplantingssnelheid van licht in glasvezel en elektriciteit in 

koperkabel 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://twitter.com/waaromweetikdit/status/1102831678534414337?lang%3Dga&psig=AOvVaw0Fx22weT90wLEmMoNkC6rG&ust=1582204940310000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC_mvja3ecCFQAAAAAdAAAAABAL
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Vraag 1.15 (2 punten per goed antwoord + 2 bonus) 
 

 Wat is het nummer van deze weg? (dus bv A59 of A1)  

            

  A      B 

 

                  

  C      D 

Antwoord: 

A A50 
B A2 
C A73 
D A15 

 

Vraag 1.16 
 

Wat was het allereerste woord wat geraden moest worden bij Lingo? 

Antwoord: 

Noest 
 

 



  10 

 

Vraag 1.17 (2 punten per goed antwoord + 2 bonus) 
 

Wat zijn de nummers volgens de internationale tandnummering (ISO 3950) van 

de volgende tanden?         
  

a) Centrale snijtand in 2e kwadrant  

b) Tweede kleine kies in 4e kwadrant  

c) Verstandskies in 1e kwadrant   
d) Hoektand in 3e kwadrant    

 

Antwoord:  

a) 21 
b) 45 
c) 18 
d) 33 

 

Vraag 1.18 
 

Wie was de eerste aangewezen Designated survivor van Nederland? 

 

Antwoord: 

Minister Blok 
 

 

Vraag 1.19 
 

Waaraan ontleent een inbus sleutel haar naam inbus? 

Antwoord: 

Innensechskantschraube, Bauer Und Schaurte 
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Vraag 1.20  (2 punten per goed antwoord + 2 bonus) 
 

Wat is er in termen van tijd zo bijzonder aan dit koekje? Er zijn 4 antwoorden. 

                                   

Antwoord: 

De 4 hoeken van het koekje vertegenwoordigen de 4 seizoenen 

De rondjes aan de zijkanten staan voor de 52 weken in het jaar 

Het koekje meet verder 7 cm, dit zijn de dagen 

De 24 puntjes staan voor de 24 uren in een dag 

 

Vraag 1.21 (2 punten per goed antwoord + 2 bonus) 
 

Noem de benamingen van de uiteindes van onderstaand plaatje 

              

A           

        

  B 

 

C 

Antwoord: 

A Malishift 

B Nestelshift 

C Vetershift 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Malie_(veter)&psig=AOvVaw1G-OCOVYh8Kxg4N7jXxBXs&ust=1582208543886000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCID577To3ecCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Petit_Beurre&psig=AOvVaw32qtGVDMAh0Yyp6r-6YC4I&ust=1582204293056000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC-qfTY3ecCFQAAAAAdAAAAABAD
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Vraag 1.22  
 

Wat is het dichtstbevolkte land van de wereld? 

Antwoord: 

Macau 
 

Vraag 1.23 
 

 

Hoeveel ventielen heeft een trompet? 
 

Antwoord: 

3 
 

Vraag 1.24 
 

Welke nagel aan je hand groeit het hardst? 

 Antwoord: 
 

Middelvinger 
 

Vraag 1.25 
 

Wat is het aandeel van de schaal van een kippenei op het totaalgewicht in hele 

procenten? 

 Antwoord: 

12% 
 

Vraag 1.26  
 

De helpdesk van de ICT afdeling werd door iemand gebeld. Deze gaf aan dat de 

koffiebekerhouder was afgebroken. Wat was daadwerkelijk afgebroken aan de 

computer? 
 

Antwoord: 

De CD-rom drive 
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Vraag 1.27 
 

Op welke datum kreeg fanfare Vriendenkring uit Oeffelt een koninklijke 

erepenning? 

Antwoord: 

5 juli 1993 
 

 

Vraag 1.28 (2 punten per goed antwoord+ 2 bonus) 
 

  Wat is de officiële benaming van deze kwasten/penselen? 

 

                               
 A     B    C 

 

                       
 D     E    F 

   

Antwoord: 

 

A Kattentong 

B Rond penseel 

C Waaierpenseel 

D Gussow 

E Beitelkwast 

F Tamponeer/ sjabloneerkwast 
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Vraag 1.29 
 

Welk voorwerp hing er bij het afhalen van het kwisboek aan de buitenkant 

van cafe Die2 wat er normaliter in deze tijd niet hangt ? 

 

Antwoord: 

Bord residentie CV de Leemknejers 
 

Vraag 1.30 (2 punten per goed antwoord + 2 bonus) 
0 

 Welke breisteken zijn hier gebruikt?    

                          

Antwoord: 

A Tricotsteek 
B Ribbelsteek 
C Boordpatroon/boordsteek/patentsteek 
D Gerstekorrel 

 

 

Vraag 1.31 
 

Hoeveel mensen zaten er in Beugen in de kerk op aswoensdag 2022 volgens 

pastor Tullemans? 

Antwoord: 

8 
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Vraag 1.32 
 

Hoeveel dagen (incl. de dag van uitkomen en aftreden ) is Prins Mathijs I prins 

geweest in de Leemkuul? 

Antwoord: 

850 dagen 
 

 

Vraag 1.33 
 
Iedereen kent natuurlijk de James Bond films. Onderstaand hebben we een 

bepaalde reeks van vijf films onder elkaar gezet. We zoeken de naam van een 

James Bond film die past in deze reeks 

 

  GoldenEye 

  Casino Royale 

  The Living Daylight 
  You only live twice 

  On Her Majesty’s Secret Service 

 

  Antwoord: 

The man with the golden gun 
 

Vraag 1.34 
 

  Wat is hieronder afgebeeld? 

 

             
 

 Antwoord: 

Tio de Nadal 
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Vraag 1.35 (2 punten per goed antwoord + 2 bonus) 
 

In onderstaande afbeelding zijn 10 spreekwoorden verborgen. Schrijf er 

minimaal 5 op.   

                  
Antwoord: 

Alle begin is moeilijk                        Wie zwijgt stemt toe 
Kleine potje hebben grote oren         Men moet het ijzer smeden als het heet is 
Hoogmoed komt voor de val             Van een kale kip kun je niet plukken 
Wie niet sterk is moet slim zijn          Als er 1 schaap over de dam is…. 
De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet   Nood breek wet 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  17 

 

Vraag 1.36 (2 punten per goed antwoord + 2 bonus) 
  

   In welke steden zijn de volgende tunnelboormachines gebruikt? 

          

          A       B        C   

Antwoord:  

A Londen 

B Seattle 

C Amsterdam 

 

 

Vraag 1.37 
 

  Wat stellen de groene en rode lijnen, buiten het feit dat dit straten zijn, voor? 

      
 

  Antwoord: 

Strooigebied oude gemeente Boxmeer 
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Vraag 1.38 (2 punten per goed antwoord + 2 bonus) 
 

 

Wie weet het merk van onderstaande tractoren? 
 

 

  

Antwoord:Eicher Antwoord: Porsche  

  

Antwoord: Allis Chalmers Antwoord: Ford  
 

 
 

Vraag 1.39 open vraag 1 punt 
 

Weet iemand waar het spandoek van de Durpskwis ligt? 

Antwoord: 
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Vraag 1.40 (2 punten per goed antwoord + 2 bonus) 
 

Koppel de provincie met het juiste land welke, zo goed als, even vermogend zijn. 

  Friesland  Letland  

  Groningen  Zuid Soedan 

  Overijssel  Oman  

  Drenthe  Litouwen 

  Flevoland  Guatemala 

  Gelderland  El Salvador 

  Utrecht  Libanon 

  Noord Brabant Mauritanië 

  Limburg  Kirgizië 

  Zeeland  Tadzjikstan  

  Zuid Holland   Ijsland 

 

 

Antwoord: 
 

Friesland Kirgizië 

Groningen Tadzjikstan 

Overijssel El Salvador 

Drenthe Zuid Soedan 

Flevoland Ijsland 

Gelderland Litouwen 

Utrecht Libanon 

Noord Brabant Guatemala 

Limburg Letland 

Zeeland Mauritanië 

Zuid Holland Oman 
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Vraag 1.41 (2 punten per goed antwoord + 2 bonus) 
 

Speciaal bier wordt steeds populairder. In het juiste glas komt de smaak beter 

tot zijn recht. Kies bij elk flesje bier het juiste glas. (logo is weggehaald) 

 

 
 

  
   

1 2 3 4 5 

     
6 7 8 9 10 

  

 

 
 

 

 

A B C D E 
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F G H I J 

 

  Antwoord: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
C   J G D A I E F B H 

 

Vraag 1.42 (2 punten per goed antwoord + 2 bonus) 
 

In Mei leggen alle vogels een…….. 

Herken het getekend kuiken, als deze pluizige bolletjes groot zijn, over welke 

vogels hebben we het dan? Omcirkel het juiste antwoord. 

 

  
1. A. Lepelaar 

     B. Kip 

     C. Vink 

2.  A. Wielewaal 

     B. Zanglijster 

     C. Uilskuiken 

 

 

3. A. Grutto 

    B. Koolmees 

    C. Tjiftjaf 

4.  A. Wilde eend 

      B. Wielewaal 

      C. Lepelaar 
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5. A. Lepelaar 

     B. Kluut 

     C. Grutto 

6. A. Spreeuw 

    B. Vink 

    C. Merel 

 

 
7. A. Vink 
    B. Kievit 

    C. Huismus 

8. A. Kievit 
     B. Vink 

     C. Tuinfluiter 

 

Vraag 1.43 (2 punten per goed antwoord + 2 bonus) 
 

Weet jij welk automerk en welk type/model onderstaand is afgebeeld? 

  

Antwoord:  VW Kever Antwoord: Fiat Multipla     

 
 

Antwoord: BMW X1   Antwoord: Citroen Ami break   
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Antwoord: Renault Zoe     Antwoord:  Daf 46  

 
 

Antwoord: Lamborghini Urus Antwoord:  Volvo X40  

  

Antwoord: Audi RS6   Antwoord: Tesla model 3 
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2. Geschiedenis 
 

Vraag 2.1 
 

Welke schilder was berucht omdat deze ’s nachts lijken opgroef om de anatomie  

te bestuderen? 

Antwoord: 
 

Leonardo da Vinci 
 

Vraag 2.2 
 

Vroeger droegen mannen pruiken, deze waren toen in de mode. De pruiken 

konden van verschillende materialen worden gemaakt. Van welk materiaal 

werden de goedkoopste gemaakt? 

Antwoord: 
 

Paardenhaar 
 

 

Vraag 2.3 
 

Welke wetenschapper had een dwerg, genaamd Jeppe, die hem bij etentjes 

moest vermaken? 

 Antwoord: 
 

Tycho Brahe 
 
 

Vraag 2.4 
 

Wat morste Judas, volgens de bijbel, op tafel tijdens het laatste 

avondmaal? 

Antwoord: 
 

Zout 
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Vraag 2.5 
 

Welk, toentertijd, nieuw Frans wapen gooide men uit vliegtuigen? 

                        

Antwoord: 
 

Flechette 
 
 

 
 

Vraag 2.6 
 

Welk gebouw in de directe nabijheid van Oeffelt maar niet in Brabant bestaat 

404-410 jaar en heeft een link met Petit&Fritsen? 

 Antwoord: 
 

Stadhuis Gennep 
 

Vraag 2.7 
 

In welk periode (noem jaartal start en jaartal gereed) is een groot water in onze 

huidige gemeente rechtgetrokken? 

Antwoord: 
 

1978-1981  Maasarm Boxmeer 
 

Vraag 2.8 
 

Mijn opa heette Marie Hendrik Dinnissen en kwam uit Mook.  Ga vanaf hem 6 

generaties terug en geef het jaar van overlijden van de mannelijke voorouder die 

met Agnes getrouwd was. 

Antwoord: 

1747 
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Vraag 2.9 (2 punten per goed antwoord + 2 bonus) 
 

Zet de specerijen bij het juiste jaartal wanneer deze naar Europa kwamen 

De jaartallen zijn: 400 v Chr, 1529, 1099, 1494, 200 v Chr 

 

Specerij Jaartal 

Peper 400 v Chr 

Koriander 200 v Chr 

Suiker 1099 

Rode peper 1494 

Paprika poeder 1529 
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3. Breinbrekers (4 punten per goed antwoord) 
  

Vraag 3.1 
 

3 ... 3 ... 3 ... 3 = 10 

Welke tekens moeten er op de puntjes staan zodat de uitkomst 10 is? 

Antwoord: 
 

3 * 3 + 3 /3 = 10 
 

Vraag 3.2 
 

Er liggen 3 kaarten op een rij. Er is een 2 rechts van een koning. Een ruit ligt 

links van een schoppen. Er is een aas links van een harten en er is een harten 

links van een schoppen. Wat zijn de 3 kaarten? 

Antwoord: 

Ruiten aas, harten koning en schoppen 2 
 

 

Vraag 3.3 
 

Zes gooien met een dobbelsteen 

Wanneer je meerdere keren gooit met een dobbelsteen met 6 zijden, dan      

verwacht je dat je binnen 6 worpen een 6 gooit, want de kans is immers 1 op 6. 

Het kan zijn dat er een 6 bij de 1e beurt gegooid wordt, maar het kan ook dat je 

veel vaker moet gooien. Meer uiteindelijk gooi je een keer een 6. Hoe groot is de 

kans dat je ten minste één zes gooit als je zes keer een dobbelsteen gooit? 

 
Antwoord:  

 

67% kijken dat je geen zes gooit = 5/6 * 5/6 * 5/6 * 5/6 * 5/6 *5/6 = 

0.33 = 33%. 1- 33% = 67% 
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Vraag 3.4 
 

Onderstaand plaatje kan op een bepaalde manier opgevouwen worden waardoor  

er een persoon zichtbaar wordt. We zijn op zoek naar de naam van die persoon. 

 

 Antwoord: 

 

Adolf Hitler 
 

Vraag 3.5 

 

De gewichten van zeven grote watermeloenen zijn opeenvolgende oneven   

getallen, met een gemiddelde gewicht van 7 kilo. Wat is het gewicht van de 

zwaarste meloen? 
 

Antwoord: 

  

13 kilo  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 kilo 
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Vraag 3.6 
 

Joop gaat iedere maandagavond naar cafe Die2 in Oeffelt en wordt door zijn 

vrouw altijd stipt om 00:00 uur opgehaald. Maar op deze avond heeft Joop 

alweer verloren met biljarten; hij is het spuugzat, zuipt zich een stuk in de 

kraag en wil naar huis. Hij rekent af, maar is te zat om te lopen. Hij kruipt 

precies om 23:30 uur weg richting huis. Hij neemt de route die zijn vrouw ook 

altijd neemt en verwacht haar dan vanzelf tegen te komen, wat ook gebeurd. 

Nu blijkt dat ze 20 minuten eerder dan normaal thuis zijn. Hoe lang heeft 

Joop gekropen? Je mag aannemen dat zijn vrouw altijd met een constante 

snelheid rijdt en dat Joop’s vrouw precies om 00:00 uur bij het café zou zijn 

aangekomen als ze Joop al niet eerder was tegengekomen. 

 

Antwoord:  

 

20 minuten 
 

 

Vraag 3.7 
 

Ik heb bossen, maar geen bomen. Ik heb meren maar geen water. Ik heb 

wegen, maar geen auto’s. Wat ben ik? 

Antwoord:  

 

Landkaart 
                                

Vraag 3.8 
 

Elke avond geef je aan  wat ik moet doen. Elke ochtend doe ik wat je me 

gevraagd hebt. En toch kan ik niet ontsnappen aan je gescheld. Wat ben ik? 

 

Antwoord: 

 

Wekker 
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Vraag 3.9 
 

Onderstaand hebben we een partij in de eindfase gevonden. De vraag is hoe  

WIT binnen twee zetten ZWART schaakmat kan zetten. WIT is aan zet. 

 

                 
 

  Antwoord:  

 

WIT: Dame van F4 naar F7  

ZWART: KONING van G8 naar F7           (OF van G8 naar H8) 

WIT: LOPER van C4 naar E6                   (OF van H6 naar G7) 
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4. (Oud) Oeffelt 
 

Vraag 4.1 
 

Noem de namen van 2 mannen uit Oeffelt die soldaat waren in het leger van 

Napoleon? 

Antwoord:  

Michel Maassen en Gerard Gruiters 
 

Vraag 4.2 
 

Op welke data zijn zuster Gerardine Jansen, zuster Maria Thoonen en pastoor 

Joannes Cornelius Antonius Willhelmus Walter overleden ? 

Antwoord:  

17 mei 1860, 10 april 1913, 15 augustus 1861 
 

Vraag 4.3  
 

Architect Pierre Cuypers heeft de oude kerk van Oeffelt getekend en gebouwd.    

Voor welk bedrag in guldens mocht hij de kerk bouwen? 

Antwoord:  

16.900 gulden 
 

Vraag 4.4 
 

Wanneer werd in Oeffelt de eerste markt van hoornvee, varkens, vlas en linnen 

gehouden? 

Antwoord:  

17 maart 1875 
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Vraag 4.5 
 

En op welke datum heeft de gemeenteraad van Oeffelt besloten om te stoppen 

met deze markt? 

Antwoord:  

12 januari 1889 
 

Vraag 4.6 
  

In welke straat stond deze boerderij? 

       

 Antwoord:  

Krolhoek 
 

Vraag 4.7 
 

Op welke datum werd de kerktoren van Oeffelt opgeblazen tijdens de tweede 

wereldoorlog? 

 

Antwoord:  
 

7 november 1944 
 

Vraag 4.8  
  

Op de Cuijkseweg in Oeffelt stond vroeger een cafe. Wat was de naam van dit 

cafe? 

 
 

Antwoord:  
 

Warmoord 
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Vraag 4.9 
 

Welke gemeentelijke prijs won gilde Salvator Mundi in 2018 en wat was het 

geldbedrag van deze prijs?  

Antwoord:  

Dr Peelencultuurprijs , 750 euro 
 

Vraag 4.10 
 

 Wat was de naam van het cafe in Oeffelt afgebeeld op dit suikerzakje? 

                 

 Antwoord:  

De Korenbeurs 
 

 

Vraag 4.11 
 

De huidige straatnamen in Oeffelt zijn bij iedereen bekend. Wat was vroeger de 

naam van de straat die nu Katsestraat heet? 

Antwoord: 

Kat Steeg 
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Vraag 4.12 
 

 
 

 Wat is de naam van de voetballer 4e van links op de onderste rij? 

 

                 
 

 Antwoord: 
 

Theo Cornelissen 
 
 

Vraag 4.13 
 

Over De Smul was er in augustus 2020  een kort filmpje op Omroep Brabant. 

Welke Oeffeltenaar bestelde in dat filmpje friet? 

 

Antwoord:  
 

Marius Gieben 
 

Vraag 4.14 
 

Welke bekende Oeffeltenaar staat op deze foto? 

 

                         
Antwoord: 

 

Pastor Tullemans 
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Vraag 4.15 (2 punten per goed antwoord + 2 bonus) 
 

Op deze foto staat het eerste symfonie orkest van Oeffelt. Wat was de naam van 

dit orkest en wat is de naam van de persoon met de viool? 

               

 Antwoord:  

Onder Ons 

Burgemeester Voets 
 

 

Vraag 4.16 
 

Tussen het kerkhof en het kerkplein staat een muurtje. Als je met je gezicht naar 

de kerk staat is de muur aan de meest rechterkant een paar meter anders dan 

de rest van de muur. Wat is de reden dat dit gedeelte anders is? (NB antwoorden 

als andere stenen ed. worden fout gerekend) 

Antwoord: 

Daar liep vroeger een paadje naar de Urling 
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Vraag 4.17 (2 punten per goed antwoord + 2 bonus) 
 

In cafe Die2 zitten glas in lood ramen. Wat staat op deze glas in lood ramen 

afgebeeld en waarom heette dit cafe vroeger de Nieuwe Wijngaard? 

Antwoord:  

Wijnranken 

Oeffelt was al een cafe de Wijngaard (huis Fleuren in Lietingesestaat) 
 

Vraag 4.18 
 

Bij de grote ingang naar het kerkhof staat nu een oud hekwerk. Bij welk 

openbaar gebouw stond dit hekwerk vroeger? 

                      

 

 Antwoord:  

Peuterschool St Frans Hofke 
 

Vraag 4.19 
 

Op 22 november 2019 vond er een grote brand plaats in Oeffelt. Wat was de 

windrichting? 

 

Antwoord:  

Zuidoosten 
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Vraag 4.20 (2 punten per goed antwoord + 2 bonus) 
 

De volgende vragen gaan over de voormalige spoorbrug tussen Oeffelt en  

Gennep. 

a) In een van de brugpijlers is voor Tweede Wereldoorlog destijds een 

mijnkamer aangebracht om de burg op te kunnen blazen. In welke pijler 

werd deze mijnkamer aangebracht? 

b) Op het einde van de tweede wereldoorlog hebben de Duitsers de burg 

opgeblazen. Op welke datum gebeurde dat? 

 

Antwoord:  

a) In de pijler midden in de rivier 
b) 18 september 1944 

 

Vraag 4.21 (2 punten per goed antwoord + 2 bonus) 
 

a) Hoeveel medewerkers had de Steenfabriek op 14-04-1965 bij in gebruik 

name van de nieuwe fabriek? 
b) Wat was de jaarproductie? 

 

Antwoord:  

a) 25 

b) 25 miljoen stenen 

 

 

Vraag 4.22 
 

Gymnasiast Tim van Dijk haalde zijn eindexamen met een uitzonderlijk hoog 

gemiddelde. Tevens deed hij in meer vakken dan vereist examen. Wat waren zijn 

punten? 

Antwoord:   

7x een 10 & 6x een 9 
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Vraag 4.23 (2 punten per goed antwoord + 2 bonus) 
 

 

In Oeffelt werd dit jaar voor de 16e NK Maasheggenvlechten gehouden. Wanneer 

werd waar het Maasheggenvlechten gehouden? Om het jullie gemakkelijker te 

maken hebben we de keuze hieronder al gegeven:   

2006     2009      2013      2018 

                   

 Antwoord:  

A 2009 
B 2013 
C 2018 
D 2006 

 

 

 

 

a 

b 

c 

d 
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Vraag 4.24 
 

Wie was de coach van de oud internationals tijdens de jubilieumwedstrijd in 2018  

tussen de oud internationals en de selectie van De Zwaluw? 

Antwoord: 

Sjaak Swart 

 

Vraag 4.25 (2 punten per goed antwoord + 2 bonus) 
 

Welke straat of straten liggen het dichtste bij deze oude benamingen van 

gebieden in Oeffelt? 
          

Antwoord: 

Klein Niemandsvriend Viltseweg 
Hang Hapseweg 
Koude Oord Kleinestraat 
De Houw Houwsestraat 

                         

Vraag 4.26 (2 punten per goed antwoord + 2 bonus) 
 

Hoeveel officiële postadressen hebben de volgende straten? 

Antwoord: 

Molenstraat 28 
Viltseweg 10 
Schoolstraat 34 
Urlingsestraat 26 
Rijtjes  16 

 

Vraag 4.27 
 

Welke leden van de organisatiecommissie zijn in Oeffelt geboren?                           

Antwoord:  

Kars, Gertjan, Eric, Hans 
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Vraag 4.28 
 

Wie maakte in 2019 beide doelpunten tegen Ommel in de promotiewedstrijd naar 

de 4e klasse van VV De Zwaluw?             

Antwoord:  

Boyd van Sambeek 
 

 

Vraag 4.29 
 

Onroerend goed te koop aangeboden. Ga naar Funda en bepaal wat de totale 

vraagprijs is voor het totale woningaanbod in Oeffelt. 

 Antwoord: 

€ 2.642.500 
 

Vraag 4.30 
 

Uit welk officieel document komt dit en wat stelt het voor? 
 

                             

 Antwoord: 

 

Vraag is geschrapt vanwege een verkeerde kaart bij de vraag 
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Vraag 4.31 (2 punten per goed antwoord + 2 bonus) 
 

Tijdens een feestavond zijn er karikaturen gemaakt van enkele gasten. 

Weet jij welke personen het zijn? Schrijf de namen onder de karikatuur. 

   
Frank/Annie Coenen Erwin/Mieke Kersten Anita van de Heuvel 

   

Jan/Ineke van Gelder Tim/Lisanne Hendriks Jeroen/Henny de Wit 

   
Bram/Marielle 

Moeskops 

Charly/Irny Prijs Wout/Lisa Keijzers 
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Robert/Nicole Kersten Kars Jacobs/Bart 

Coenen 

Eric/Jacquelien Jilissen 

 

Vraag 4.32 
 

In Oeffelt komen 3 speciale herdenkingsstenen te liggen. Hoe worden deze 

stenen genoemd? 

Antwoord: 

Stolpersteine/struikelstenen 
 

Vraag 4.33 
 

Wat is de eindbestemming van de bus die om 17.18 uur vertrekt vanaf het 

Raadhuisplein? 

Antwoord: 

Busstation Grave 
 

Vraag 4.34 
 

Wat is de minimale waterhardheid van het drinkwater in Oeffelt?  

Antwoord: 

7,34 dH 
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5. Opdrachten 
 

Het vermelde puntenaantal per opdracht kan behaald worden indien de volledige 

opdracht juist afgerond wordt. Let op: na de genoemde tijd in de opdracht wordt 

er niemand meer binnengelaten op de locatie. 

Opdracht 5.1 (25 punten) 
 

Samen bouwen  

Omdat wij het als organisatie altijd leuk vinden om dingen te bouwen, dachten 

wij dat het wel leuk is om een mooie toren te bouwen van de spaghetti. De 

volgende eisen zijn er aan de toren gesteld: 

• De toren dient zelfstandig te blijven staan zonder steunen van buitenaf 

• De toren dient opgebouwd te zijn uit spaghetti.  
• De onderlinge verbinding van de spaghetti mag je zelf kiezen 

• De toren dient minimaal 50 cm hoog te zijn 

 

De toren moet ingeleverd worden samen met de antwoorden map. Dan wordt de 

hoogte van 50 cm gecontroleerd.               

 

 

Opdracht 5.2  (max. 100 punten) 
 

Hou uw telefoon in de gaten voor de locatie, tijd en opdracht !! 

 

 

 

Opdracht 5.3 (25 punten) 
 

De paashaas is net langs geweest en de zomer staat voor de deur. Dus dachten 

wij het dat het wel een leuk idee was om een foto te maken van een kerstboom. 

Daarom is de opdracht om met een aantal leden van het team op de foto te gaan 
met een aangeklede kerstboom. Dat mag ook een kunstkerstboom zijn, maar 

een echte is natuurlijk nog mooier. Daarnaast moet de onderstaande piek 

bovenin de kerstboom gehangen worden.  Print de foto en lever de foto in samen 

met het antwoordenboek. 
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Opdracht 5.4 (10 punten) 
 

In Oeffelt staat een woning met glas in lood ramen aan de voorkant van de 

woning. Een van de ramen heeft de afbeelding van het wapen van de voormalige 

gemeente Oeffelt. Wat is de straatnaam en huisnummer waar deze woning 

staat? 

Antwoord: 

Beugenseweg 15 
 

Opdracht 5.5  (5 punten per goed antwoord) 
 

Geef van onderstaande voordeur het adres (Straatnaam en huisnummer). 

Kijk goed op de details van desbetreffende voordeur en omgeving. 

 

 

 

 

Antw: Velgert 42b 

  

Antw: Willem 

Alexanderstraat 17 

Antw: Lietingsestraat 

13  
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Antw: Kerkplein 4  

  

Antw: Schoolstraat 

26 

Antw:Kerkstraat Zuid 

12 

 

 

  

Antw: Looi 1F  
    

 Antw: Nieuwstraat 13      

 

 

 

Antw: Hogehoek 20   
  

 Antw: Katsestraat 2    
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Opdracht 5.6 (10 punten per goed antwoord) 
 

Bij de attributen die jullie meegekregen hebben zitten 4 proefflesjes. In deze 

flesjes zitten 4 verschillende soorten witte wijn. Op de flesjes staat een letter 

geschreven en hieronder staan vier witte wijn soorten gegeven. Je snapt het al. 

Zet bij iedere letter de juiste wijnsoort. 

Riesling Chardonnay  Sauvignon Blanc  Pinot Gris 

A Pinot Gris 

B Chardonnay 

C Riesling 

D Sauvignon Blanc 

 

Opdracht 5.7 (5 punten per goed antwoord) 
 

Hieronder staan een 5-tal bomen gegeven in bovenaanzicht. Graag willen wij 

weten wat de boomsoort is van deze bomen. 

  
Locatie: 
51.698192, 5.933960 

 
Locatie: 
51.698075, 5.930119 

Antwoord: Kersenboom Antwoord: Walnoot 
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Locatie: 
51.695501, 5.9522072 

 
Locatie: 
51.695123, 5.935544 

Antwoord: Zomereik of inlandse eik Antwoord: Gewone beuk 

 
Locatie: 
51.698337, 5.932722 

 

Antwoord: Hollandse Linde of 

gewone linde 
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6. Sport 
 

Vraag 6.1 
 

Welke Nederlandse voetballer, die in 2017 de KNVB-beker won, heeft 2 

eredivisierecords achter zijn naam staan en welke zijn dit? 

 

Antwoord: 
 

Steven Kruiswijk, snelste eigen doelpunt, eerste doelpunt in 304 

wedstrijden 
 

Vraag 6.2 
 

Welke sport(st)er wordt bedoeld; prof bokser, prof basketballer, 2 x platina 

albums, senator?l? 

Antwoord:  

Manny Pacquiao 

 

Vraag 6.3 
 

De winnaar van De Hel van ’63 overleed afgelopen jaar. Wie is dit en hoeveelste 

werd hij tijdens zijn eerste lange tocht op natuurijs? 

  

Antwoord:  

Reinier Paping – 2e 
 

Vraag 6.4 
 

Wie van het koninklijk huis schaatste de Elfstedentocht in een broek van Playboy 

en jas van Marlboro? 

Antwoord: 

Prins Willem-Alexander 
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Vraag 6.5 
 

Welke voetballer, die minimaal 30 goals scoorden in de Eredivisie, heeft 

procentueel de meeste goals gemaakt wanneer de kerstboom staat?? 

Antwoord:  

Romano Denneboom 
 

Vraag 6.6 
 

Wie is de eerste zwemmer die de 50 meter schoolslag onder de 25 seconden 

heeft afgelegd?? 

Antwoord:  

Emre Sakci 
 

Vraag 6.7 
 

Claudio Pizarro zorgde in de Bundesliga voor een record door te scoren toen hij 

40 jaar en 136 dagen oud was. Wat gebeurde er tijdens deze speelronde bij zijn 

oude club Bayern Munchen wat tevens ook een record op bracht? 

Antwoord:  

Snelste eigen goal na 13 seconden 
 

Vraag 6.8 
 

De gebroeders Gretzky hebben het NHL record in handen voor meest gescoorde 

punten. Hoe ziet de verdeling van deze punten eruit? 

Antwoord:  

Totaal 2861, Wayne 2857 & Brent 4 
 

Vraag 6.9 
 

Welke snelheid heeft Kjeld Nuis behaald op het Noorse meer Savalen?  

 Antwoord: 

103 km/uur 
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Vraag 6.10 
 

Wie heeft de sport schaakboksen bedacht en hoe heetten de schaakboks-aliassen 

die de eerste wedstrijden speelde? 

Antwoord: 

Iepe Rubinh - Iepe the Joker en The Lawyer 
 

Vraag 6.11 
 

 Compound is een onderdeel bij het handboogschieten. Nederland won brons op  

dit onderdeel. Hoe kwam deze 3e plaats uiteindelijk tot stand? 

Antwoord: 

In het beslissende end moesten de laatste 3 pijlen, 3 tienen worden. Dat lukte 
 

Vraag 6.12 
 

De ploegentijdrit voor gemengde teams vond in 2019 voor het eerst plaats op de 

EK wielrennen. Op dit onderdeel wist Nederland de gouden plak te veroveren. 

Welke namen deden hieraan mee? 

Antwoord: 

Mollema, Bouwman, Sinkeldam, Mackaij, Markus & Pieters 
 

Vraag 6.13 
 

Sifan Hassan heeft bij de WK atletiek de wereldtitel op de 10 km veroverd. 

Hassan werd hiermee de 3e Nederlandse wereldkampioen in de buitenlucht. Wie 

gingen haar voor? 

Antwoord: 

Daphne Schippers & Rens Blom 
 

Vraag 6.14 
 

Wat hadden Sven Kramer en zijn vader Yep in week 41 van 2019 opmerkelijk 

genoeg samen gemeen? 

Antwoord: 

Beide bij een fietsongeluk betrokken. Yep woensdag en Sven zaterdag 
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Vraag 6.15 
 

Eliud Kipchoge is als eerste atleet ooit onder de 2 uur gedoken op de marathon. 

Echter werd deze tijd niet erkend als wereldrecord. Wat zorgde ervoor dat deze 

tijd niet erkend werd? 

Antwoord: 

Vraag is geschrapt vanwege meerdere antwoord mogelijkheden 
 

Vraag 6.16 
 

In 2019 was er een unicum bij de finales van de World Series. Wat was dit 

unicum? 

Antwoord: 

Nooit eerder werden alle 7 uitduels gewonnen door de bezoekers 
 

Vraag 6.17 
 

Na 18 pogingen in 173 duels lukte het deze speler eindelijk om een 3 punter te 

scoren. Over welke voormalig rookie van het jaar en All Star-team speler hebben 

we het? 

Antwoord: 

Ben Simmons 
 

Vraag 6.18 
 

Welke sport werd in Engeland voor het eerst beoefend en is nu uiterst populair in 

diverse voormalige Britse kolonien? 

 

Antwoord: 

Cricket 
 

Vraag 6.19 (2 punten per goed antwoord + 2 bonus) 
 

Hoe heet de hardloper die, volgens de mythe van marathon, naar Athene rende 

om te vertellen dat perzen waren verslagen? 
 

Antwoord: 

Phidippedes 
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Vraag 6.20 
 

Deze sport is ontstaan in 1969. Spanje en Argentinië zijn toplanden in deze 

sport. Nederland heeft in deze sport ook ooit meegedaan aan een WK. Eerste WK 

was in 1992. Het is een mix van 2 meer bekende sporten. Het is een balsport. 

Antwoord: 

Padel 
 

Vraag 6.21 
 
Ondanks dat een Nederlandse hinkstapspringster een nieuw, indoor, Nederlands 

record vestigde, was ze nog ver verwijderd voor deelname aan het WK indoor in 

Belgrado dit jaar. Hoeveel cm kwam ze nog te kort?  

Antwoord: 

109 cm 
 

Vraag 6.22 
 

Hoeveel seconde moest de nederlandse skeletonner Kimberley Bos in de laatste 

run goedmaken om brons te halen op de olympische spelen?  

Antwoord: 

0,12 seconde 
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7. AARDRIJKSKUNDE 
 

 

Vraag 7.1  
 

Stel ik zit te luisteren naar een ongeveer 1,5 jaar oude satelliet op 10489550 Khz 

en ik moet daarvoor mijn schotel vast uitrichten op een azimuth van 160 graden 

en een elevation van 40 graden. 

Bij welke grote stad bevind ik me? 

Antwoord: 

Rome 
 

  Vraag 7.2 
 

Welk land is dit? 

 

               
Antwoord: 

Cyprus 
 

Vraag 7.3  
 

Ik sta lekker hoog en zie de kerktoren van Oeffelt op 48,25 graden , de 

kerktoren van Gennep op 73 graden en de kerktoren van Beugen op 146,53 

graden. 

Bij welk familiebedrijf bevind ik me? 

 Antwoord: 

Lamers Krolhoek 
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Vraag 7.4 
 

Welke stad ligt in 2 continenten? 

Antwoord:  

Istanbul 
 

Vraag 7.5  

 

Noem de stad waarvan de naam op 5 continenten voor komt , en op 1 continent 

zelfs 13 maal.  

Antwoord:  

Rome 
  

Vraag 7.6  

        

Ik vlieg mee in het ISS. Op welke afstand ligt mijn horizon op aarde? 

Antwoord:  

 Ongeveer 1600 km 
 

Vraag 7.7 
 

Noem 3 landen zonder hoofdstad 

Antwoord:  

Monaco, Vaticaanstad, Zwitserland 
 

Vraag 7.8 
 

Milaan is Alpha net als Chicago. Wat is dan Amsterdam? 

  Antwoord:  

Alpha- (Alpha min)) 
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Vraag 7.9 
 

Wat is de locatie van de Witte Batman in Japan? 

 Antwoord:  

Okinawa air base Kadena 
 

Vraag 7.10 
 

Ik sta in St.Agatha ik zie er 70 , ik doe er 54 bij en bestel wat te drinken. Waar 

ben ik dan? 

Antwoord:  

Het Veerhuis 
 

Vraag 7.11 
 

Welke stad zie je hieronder? 

                        

 

Antwoord:  

Berlijn 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://twitter.com/waaromweetikdit/status/1193197121702449153&psig=AOvVaw3wCqkVqrT5omXAvbJkM_GH&ust=1582210689765000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDMqrHw3ecCFQAAAAAdAAAAABAD
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Vraag 7.12 
 

Hoeveel % maanoppervlakte kunnen we vanaf de aarde zien?   

Antwoord:  

Tussen 52% en 57% afhankelijk van de bron 
 

Vraag 7.13 
 

In de buurt van Collins Avenue en 17th street ligt een zwembad met een M er in. 

Waar staat de M voor? 

Antwoord:  

Hotel Marseille Miami Beach 
 

Vraag 7.14 
 

In welke straat bevind ik me? 

           

 

Antwoord:  

Oeffelt Kleine straat tussen voetbalveld en Veerhuis 
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Vraag 7.15 
 

In welke straat ben ik en voor wie zijn huis sta ik? 

        

Antwoord:  

Cuijkseweg, Charly Prijs 
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8. Muziek 
 

Vraag 8.1  (2 punten per goed antwoord + 2 bonus) 
 

 

Wat is de naam van onderstaande muzikant of band? 

 

                                

Antwoord: Heino Antwoord: ABBA 

            
                     

Antwoord: Europe Antwoord: Corry en de Rekels 
 

 

 

Vraag 8.2 (2 punten per goed antwoord + 2 bonus) 
 

Bij welke voetbalclub horen de volgende liedjes? 

a) Blue is the colour  

b) Die Legende Lebt  

 

 Antwoord:  

a Chelsea FC 

b 1 FC Nurnberg 
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Vraag 8.3 (2 punten per goed antwoord + 2 bonus) 
 

Op 17 maart 2019 overleed de artiest André Williams op 82 jarige leeftijd. 

a) Welke bekende muzikant overleed die dag nog meer?  
b) Wat was het eerste instrument dat hij kocht voor 6 dollar?  

c) En wat was het eerste liedje dat hij er op speelde?  

d) Welke film heeft als eerste liedje in de film zijn meest bekende hit als 

uitvoerend artiest ?  

e) Wat is de naam van dat liedje?  

 

Antwoord: 

a Vraag is geschrapt vanwege meerdere antwoord mogelijkheden 
b  
c  
d  
e  
 

 

Vraag 8.4 (2 punten per goed antwoord + 2 bonus) 
 
Het cabarettrio Jiskefet heeft in de loop der jaren vele liedjes ten gehore 

gebracht of laten brengen in hun series. In welke serie of sketch komen de 

volgende liedjes voor? 

 

a) Haar in mijn glas 

b) Poep in je hoofd  
c) Jeuk aan me naad 

d) Dit is mijn club 

 

Antwoord:  

a Lullo’s 
b Lullo’s 
c Proleten 
d De Skybox 
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Vraag 8.5 
 
 

Wat heeft Theo Diepenbrock in zijn mond op de LP waarop zijn lied staat waar hij 

het hoogste in de Top 40 is gekomen? 

 

Antwoord: 
 

Een takje met 1 blaadje en 7 besjes 
 

Vraag 8.6 (2 punten per goed antwoord + 2 bonus) 
 

Het Jongerenkoor Oeffelt heeft ooit een LP uitgebracht. 

a) Wat was de naam van deze plaat? 

b) Wat waren de 14 liedjes die op deze plaat stonden? 
 

Antwoord: 

 

A Els 
 

1 Laat zingen de bloemen 8 Heer ontferm u 

2 Dag en nacht 9 Heilig 

3 Geef mij kracht 10 Give me that old time religion 

4 Blowing in the wind 11 Juicht aarde juicht 

5 Fluistering der hoop 12 Glorie 

6 Breng ons naar huis 13 Onze vader 

7 Hoelang zal het duren 14 Christmas boogie 
 

Vraag 8.7 (2 punten per goed antwoord + 2 bonus) 
 

 

Welke uitvoerende artiesten/groepen wonnen de LVK in de volgende jaren: 
 

Antwoord:  

Jaar Antwoord 

1982 De Zjweitvuit 
1987 De Kuulköpkes 
1995 De Wazelvotte 
2001 Dét môt kènne 
2006 Kartoesj 
2013 La Bamba 
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Vraag 8.8 (2 punten per goed antwoord + 2 bonus) 
 

Hieronder vind je een aantal emoticons die een band of artiest uitbeelden. Noteer 

de naam van de band of artiest die er bedoeld wordt. 
 

 

Antwoord: Guns and Roses 
 

 

Antwoord: Party animals 
 

 

Antwoord: The Ramones 
 

 

Antwoord: Snoop Dog 
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Antwoord: Kings of Leon 
 

 

Antwoord: Three doors down 
 

 

Antwoord: Coldplay 
 

 

Antwoord: Def Leppard 
 

Vraag 8.9 (2 punten per goed antwoord + 2 bonus) 
 

 

De één gaat helemaal op in de tekst van een lied. De ander kan het niet zoveel 

schelen wat er gezongen wordt, zolang de melodie maar lekker is. Bij de meeste 

liedjes doet de tekst er helemaal niet toe, geloven velen. “Het schijnt dat er naar 

85 procent van de liedjes niet tekstueel wordt geluisterd’’ maar is dat ook zo? 
 

 

a) Hoe vaak zongen The Beatles ‘nah’ in ‘Hey Jude’? 

b) Hoe vaak hoor je PINK ‘na’ zeggen in ‘So What’? 

c) Hoe vaak tel je ‘Around The World’ in ‘Around The World’ van Daft Punk? 

d) Hoe vaak zingt The Police ‘la’ in ‘De Do Do Do, de Da Da Da’? 

                     

Antwoord:  

a 153 keer 
b 52 keer 
c 142 keer 
d 0 keer 
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Vraag 8.10 (2 punten per goed antwoord + 2 bonus) 
 

Van welke band is onderstaande logo en van wie is het origineel ontwerp? 
 

 

         

        

Band: Queen 
Ontwerper: Freddie Mercury 

Band: Offspring 

Ontwerper: Alan Forbes 

 

                     

Band: Aerosmith 

Ontwerper: Ray Tabano 

Band: Jamiroquai 

Ontwerper: Jason Kay 

      
           

Band: Onyx 

Ontwerper: Fredro Starr 

Band: Rammstein 

Ontwerper: Dirk Rudolph 
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Band: Simple Minds 

Ontwerper: Malcolm Garret 

Band: The Who 

Ontwerper: Martin de Mod/Brian 

Pike 
 

 

Vraag 8.11 (2 punten per goed antwoord + 2 bonus) 
 

 

Wie hoort er niet thuis in dit rijtje (A) en waarom niet (B)? 

 

 

 

   

Antwoord: 

a Freddie Mercury 
b Andere behoren bij de club van 27, zijn op 27 jarige leeftijd overleden 
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Vraag 8.12 (2 punten per goed antwoord + 2 bonus) 
 

De Toppers geven al een aantal jaren een concert in de Johan Cruijff Arena te 

Amsterdam. 

Onderstaand zie je een screenshot uit een concert. 

Geef aan uit welk jaar dit is en geef het eventueel thema van dat jaar aan. 

 
  

Jaar 2017 Jaar 2012  Jaar: 2005 

Thema: Wild West, 

Thuis Best 
Thema: the Love 

Boat 
Thema: geen/Toppers 

in concert 
 
 

   

 
  

Jaar: 2011 Jaar: 2009 Jaar: 2016  

Thema: The Royal 

Party for Kings and 
Queens 

Thema: 
geen/Toppers in 
concert 

Thema: Royal Night 

of Disco 
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9. JEUGD 
 

 

Vraag 9.1 (2 punten per goed antwoord + 2 bonus) 
 

Deze bekende filmpersoonlijkheden stonden model voor een Fortnite-personage. 
Noem het filmpersonage en de figuur van Fortnite die hierop gebaseerd is. 
 

                  
Film: Gingy/Peperkoekman Film: Wonderwoman / Princes Diana 

Fortnite: Merry Marauder Fortnite: Valor 

  

Film: Buddy from Elf Film: Star Lord  

Fortnite: Codename E.L.F. Fortnite: Rust Lord 
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Vraag 9.2 (2 punten per goed antwoord + 2 bonus) 
 

Tegenwoordig is gamen een ontzettende populaire bezigheid. In onderstaande 

afbeelding zitten 10 populaire games verborgen. Noem 5 games uit 

onderstaande afbeeldingen. 

 

1 Rocket League                   6.    Pokemon  
2 Grand theft Auto (GTA)       7.   Fortnite  
3 The Last of Us                    8.   Donkey Kong 
4 Horizon zero Dawn              9.  Battle field 2  
5 The Sims                           10.  Sonic the Hedgehog 
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Vraag 9.3 (2 punten per goed antwoord + 2 bonus) 
 

De appel valt niet ver van de boom. Wat wil je dan ook als je ouders beroemd 

zijn. Wat is de voor- en achternaam van onderstaande kinderen en noem ook de 

voor- en achternamen van beide ouders. 

                              

Kind: Luca Borsato Kind: Stella Banderas 

Ouders: Marco en Leontien 

Borsato 

 

Ouders: Antonio Banderas en 

Melanie Griffith 

                           

Kind: Rumer Willis Kind: Dylan Michael Douglas 

Ouders: Bruce Willis en Demi 

Moore 
 

Ouders: Michael Douglas en 

Catharina Zeta Jones 

                

 

Kind: Charlotte 

MountbattenWindsor 

 

Ouders: Prins William en Kate 

Middleton 

 



  70 

 

 
 

   Vraag 9.4 (2 punten per goed antwoord + 2 bonus) 
 

Onderstaand zie je foto’s van bekende programma’s op televisie. Zet de juiste 

naam van het programma bij de foto's. 

     

Antw.: Fiets hem d’r in Antw: Rol hem er op 

     

Antw: Tobbedansen Antw.: Hoog en droog 
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10. Sponsors 
 

Vraag 10.1 (5 punten per goed antwoord) 
 
Onderstaand zie je een gedeelte van een zin staan. Deze zin staat altijd op de 

homepage van de website van de sponsor. Zoek de juiste sponsor bij de gedeelte 

van de zin. Hieronder staat het overzicht van de sponsors. 

 

Sponsor Bijbehorende letter 

Nillezen Transport BV Oeffelt F 

Van Elst Containerverhuur Haps M 

Café Die2  Oeffelt K 

Het Veerhuis Oeffelt A 

De Smul Oeffelt D 

Kersten Assurantiën Oeffelt S 

Makelaardij Twan Poels Cuijk G 

Huidverzorgingspraktijk Evelien Oeffelt X 

Hotel-restaurant De Bankier Cuijk N 

South-Eath Motorcycles Beugen AA 

Van Berkel Deuren Cuijk T 

VinoVero Wijnhandel Oeffelt AC 

R. Leenders Grondwerken en Bestratingen Oeffelt Q 

Botden en van Willigen Fruittrees Sambeek L 

Boomverzorging Arie Arts BV Rijkevoort Z 

Autoservice vd Bosch Oeffelt E 

Bouwbedrijf Kerstens Oeffelt AD 

De prinsensteek Oeffelt C 

Freek Derks Hoveniers Oeffelt H 

Kapsalon Annemarie Oeffelt U 

RedB Architects Oeffelt J 

Peter Graat Tuinontwerp en advies Oeffelt B 

Spar Oeffelt Y 

Sfeerhuis Groesbeek/Oeffelt O 

Haldie Siebengewald AE 

Loon-en grondverzetbedrijf Gebr. van Gelder BV Oeffelt W 

Zetesem Koeriers Oeffelt I 

CP Tuinen Oeffelt R 

Van Keijsteren BV Beugen AB 

Autobedrijf Jos Bongers Oeffelt P 

Farmstore Cuijk V 
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Het gedeelte van de zin op de homepage: 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

 

J 

K 

L 

M 

N 

O 

P 



  73 

 

Q 

R 

S 

 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 

AA 

AB 

AC 

 

 

AD 

 

AE 
 

 

 

 



  74 

 

 

 


