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Ter informatie
        Lees onderstaande punten aandachtig door voordat je begint!

1. De antwoorden op de vragen dienen te worden ingevuld in de grijze kaders van dit vragenboekje. 
Aan niet of slecht leesbare antwoorden worden geen punten toegekend. 

2. Alleen de teams die hun vragenboekje tijdig en op de juiste wijze hebben ingeleverd  
dingen mee naar de prijzen. 
 
Wanneer moet het vragenboekje weer worden ingeleverd? 
Het ingevulde vragenboekje moet worden ingeleverd in gemeenschapshuis De Berchplaets,  
tussen 23:00 uur en 23:30 uur.  
 
Hoe moet het vragenboekje worden ingeleverd? 
Leg alle bladzijden van het vragenboekje op de juiste volgorde  
(paginanummers van laag naar hoog) en stop het vragenboekje terug in de enveloppe. 

3. Er zijn 12 categorieën. 
1. Ge moet ut mar wete…   4 5. Sport en spel  14  9. Ons mooie Berge  28 
2. Wat gebeurde er in 2010?  7 6. Bergse plaat(s)jes  17  10. Digi-Taal  31 
3. Er op uit   10  7. Logisch denken  20  11. Kunst… omdat het moet!  34 
4. Muziek   11  8. Eten en drinken   25  12. Geheime opdracht  37 
 
Per categorie zijn 100 punten te verdienen. Ieder team mag een joker inzetten op één van de categorieën. 
Voor die categorie tellen de punten dubbel. Geef op de voorpagina van dit boekje aan op welke categorie  
jullie team de joker inzet. 

4. Categorie 12 is een geheime opdracht. Ieder team moet voor deze opdracht één lid van het team naar  
de Berchplaets sturen.  
 
Dat teamlid: 
a.   moet om 21:00 uur in de Berchplaets zijn  
      (te laat aanwezig betekent helaas dat jullie team 0 punten krijgt voor deze categorie). 
b.   moet echt in zijn eentje komen! 
c.   moet het blaadje dat bij categorie 12 hoort bij zich hebben. 
d.   is rond 21:30 weer klaar. 
 
We vertellen nu natuurlijk nog niet wat de opdracht is. Tip: stuur een heer in het verkeer (een dame mag ook). 
Direct na de kwis zendt Berghem TV een reportage uit over categorie 12.

 
5. Bij het uitreiken van het vragenboekje heeft jullie team een cassettebandje ontvangen. 

Dit bandje heb je nodig bij categorie 3. 

6. Bij het uitreiken van het vragenboekje heeft jullie team ook een zakje met kruiden en specerijen ontvangen. 
Dit zakje heb je nodig bij vraag 8.1.  

7. Mocht je twijfelen over de juiste tijd: op Berghem TV loopt een klok. Deze klok is leidend. 

8. De uitslag van De Bergse Kwis wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking,  
welke plaats vindt in gemeenschapshuis De Berchplaets, op zaterdagavond 15 januari 2011.
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De Bergse Kwis zou niet mogelijk zijn zonder de bijdrage die onze sponsoren leveren. 
Hierbij dank aan iedereen die zijn of haar steentje bijdraagt aan het mogelijk maken van De Bergse Kwis. 
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7. Mocht je twijfelen over de juiste tijd: op Berghem TV loopt een klok. Deze klok is leidend. 

8. De uitslag van De Bergse Kwis wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking,  
welke plaats vindt in gemeenschapshuis De Berchplaets, op zaterdagavond 15 januari 2011.
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Ge moet ut mar wete…

“Dat is de wet van ... “ 

Slecht geld verdringt goed geld tegen gelijke valutakoers.

Flora: naar welke namen (Nederlands) zijn we op zoek?

Een giftige plant die ongeveer 120 centimeter groot 
kan worden. Hij bloeit van juni tot oktober. Deze plant 
kan niet blaffen, ondanks dat zijn naam dit wel doet 
vermoeden.

Op onderstaande kaart staan vijf steden en dorpen aangegeven. 
Onder welke alternatieve namen staan deze steden en dorpen op 6 maart 2011 beter bekend?

Dat is de wet van:Dat is de wet van:

a: d:

b: e:

c:

Als er meer dan één wijze is om een opdracht uit te 
voeren en één van die wijzen zal in een catastrofe resul-
teren, dan zal er een persoon zijn die het zo zal doen.

Een bloem die enerzijds geldt als symbool voor 
vruchtbaarheid en anderzijds wordt gebruikt om huid-
jeuk en eczeem te voorkomen. In het Engels heet deze 
bloem hetzelfde als een beroemde vrouwelijke eend.

1.1

1.2

1.3

a

c

d

E

b

.... ....

Gresham

Knollevretersgat (Berkel Enschot)

Hondspeterselie 

 Germelaand (Mill)

Madeliefje (Daisy)

Rottenrijk (Geffen) Kattegat/Keijebijtersstad (Helmond)
Schorsbos (Schijndel)

Murphy
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“Dat is de wet van ... “ 

Slecht geld verdringt goed geld tegen gelijke valutakoers.

Op onderstaande kaart staan vijf steden en dorpen aangegeven. 
Onder welke alternatieve namen staan deze steden en dorpen op 6 maart 2011 beter bekend?

Welke bijzondere taak hadden 300 soldaten die kort voor de opening van de Staatsopera in Wenen in 1869 naar 
het gebouw werden gestuurd?

Ge moet ut mar wete…

Willem van Oranje kwam in opstand tegen de Spaanse overheersing. Het citaat “De koning van Hispanje heb ik 
altijd geëerd“ uit ons volkslied duidt er echter op dat de opstand niet tegen de Spaanse koning Filips II was gericht. 
Tegen wie dan wel?

Nederland van boven.

Van welke plaats is hier de haven uitgebeeld?

Hoe heet dit stadion?

Wat is de naam van dit “eiland“?

Bij welk paleis vind je deze tuin?

....

....

....

....

....

1.4

1.5

1.6

....

Volendam

Thialf

De Hertog van Alva (Fernando Álvarez de Toledo)

Het verwarmen van het gebouw.

Neeltje Jans

Paleis ‘t Loo

(Het was een koude dag en de verwarmingsinstallatie 

werkte nog niet. De soldaten moesten met hun lichaamswarmte 

de binnentemperatuur op een aangenaam niveau brengen
. 

Naar verluidt is hen dat gelukt!)
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Ge moet ut mar wete…

In welk van onderstaande landen was nooit een Nederlandse kolonie?
- Sri Lanka - Nieuw Zeeland
- Taiwan  - Guyana

Frank Robinson verkocht, samen met een zakenpartner, in 1888 voor nog geen 600 dollar zijn belang in een bedrijf 
waarvoor hij in 1919 meer dan twintig miljoen dollar had kunnen vangen. Welk bedrijf wordt bedoeld?

Op hemelsbreed precies 24839 meter van de Sint Jan in Den Bosch, 50305 meter van de Dom in Utrecht 
en 63273 meter van de Grote Kerk in Breda, staat een andere kerk.

Hoe heet deze kerk?               In welke plaats staat deze kerk?

Hieronder zie je vier jeugdfoto’s van internationale beroemdheden.
Welke beroemdheden zijn dit?

....

a: .... c: ....

1.7

1.8

1.9

1.10

....

b: .... d: ....

a

c d

b

.... ....

Nieuw Zeeland. 
Nieuw Zeeland is overigens wel ontdekt door een Nederlander: Abel Tasman.

Arnold Schwarzenegger Barrack Obama
David Beckham

St. Sebastianuskerk

Coca-cola

Amy Winehouse

Herpen



7

a: .... c: ....

....

b: .... d: ....

Wat gebeurde er in 2010?

In 2010 hebben we weer kunnen genieten van de Tweede Kamer verkiezingen en de bijbehorende lijsttrekkers-
debatten. Wat betreft de lijsttrekkers was er bij deze verkiezingen sprake van een unicum. 
Veel van de lijsttrekkers waren van huis uit jurist. Maar niet één van de lijsttrekkers was van huis uit ???. 
Dat laatste is sinds de tweede wereldoorlog niet meer voorgekomen. 

Welk zevenletterig woord hoort er op de plek van de ??? te staan?

Overleden in 2010:
a) Zangeres die eind jaren negentig nog in de zuivelindustrie werkte. 
b) Oorlogsveteraan die na de zestiger jaren nauwelijks van zich liet horen. 
     Zijn creatie over een ‘honkbalspeler’ had hem toen echter al wereldfaam bezorgd. 
c) Ging voor zijn sport door de hel en zegevierde, maar bij het beoefenen van een andere sport 
     verloor hij uiteindelijk het leven. 
d) Vertolker van een ondergrondse peetoom. Koos zelf voor zijn einde.

Een klein dorpje in Gallië bood eeuwenlang dapper weerstand aan de Romeinen. Maar dat dorpje kon (tot woede 
van vele fans) dit jaar een buitenlandse indringer niet buiten de deur houden. 
Althans… volgens een reclamecampagne van deze zelfbenoemde indringer. 

Over welke indringer hebben we het?

Zie onderstaande cartoons. Welke namen horen op de plekken van de vraagtekens te staan?

2.1

2.2

2.3

2.4

....

.... ....

Econoom

Jack de Vries

Ann Vervoort (ex-zangeres Milk inc.)
J.D. Salinger

McDonalds 

Bas van Toor

Franco Ballerini
Antonie Kamerling 
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Wat gebeurde er in 2010?

Deze drie foto’s zijn gelinkt aan een man 
die in Eindhoven geboren is. 

Hoe heet deze man?

Afgelopen zomer, tijdens het WK Voetbal, werd een groot deel van de Bergse rotonde oranje geverfd. 
Medewerkers van de gemeente Oss “bedankten“ de supporters die dit gedaan hadden door enkele borden bij 
diezelfde rotonde te plaatsen. Op die borden meldden zij meteen het prijskaartje van dit “geintje“. 

Hoeveel euro bedroeg de schade volgens gemeente Oss?

Dit jaar heeft de gemeente Oss een bestemmingsplan vastgesteld dat onder andere de bouwmogelijkheden regelt 
op de locatie van de carnavalsbouwloods aan de Zevenbergseweg. 

Wat is de maximum bouwhoogte die op de locatie van de carnavalsbouwloods in dit bestemmingsplan is opgenomen?

Wat is de maximum bouwhoogte die in hetzelfde bestemmingsplan is opgenomen voor het woonhuis 
(Zevenbergseweg 17) dat tussen de carnavalsbouwloods en de spoorlijn in ligt?

We zien hier twee trouwfoto’s. Geef bij elke trouwfoto aan hoe het bruidspaar heet. 
Dus: voornamen + achternaam + meisjesnaam. 

....

....

....

....

2.5

2.6

2.7

2.8

Dhr: ....

Mevr: ....

Dhr: ....

Mevr: ....

Geert-Jan Knoops 
advocaat van Marco Kroon (links) en Julio Poch (rechts)

€ 6250,-

7 meter

9 meter

Jo Smits Willie van den Oever
Ida (Smits) Boeijen Joop (van den Oever) Theunisse
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Wat gebeurde er in 2010?

Tijdens de Oranje Trophy naar Zuid Afrika speelde onze dorpsgenoot Dick v.d. Burgt mee in een vriendschappelijke 
voetbalwedstrijd tegen oud-internationals. 

Van welk land waren deze oud-internationals?

Hiernaast de foto’s van de Oud-Prinsen van Berghem, 
zoals deze op de uitnodiging van hun jubileumfeest 
stonden. Enkele van hen zijn bedekt met een logo van 
De Bergse Kwis. 

Hoe luiden de namen van de Oud-Prinsen die bedekt 
zijn met dat logo? 

2.9

2.10

....

....

Tunesië

Hans Broeksteeg
Ben van Osch
Pim Wentink
Kees van der Hoeven
Huub van Hoogstraten
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Er op uit

U heeft bij het uitreiken van de kwis een cassettebandje meegekregen.
Als u dat bandje afspeelt, dan wordt de opdracht vanzelf duidelijk.
Heel veel succes!

....

....

....

....

....

....

....

....

a  ....

a  ....

c  ....

b  ....

b  ....

d  ....

3.1

3.7

3.2

3.8

3.9

3.3

3.5

3.4

3.6

3.10

6 x 12 + 1 = 73 uur

11 A’s

3 lantarenpalen

Glansmispel

De weg van Berchem naar Nistelrode

Muiffelbrouwerij

Arnold vd Wiel

Burgemeester van Erpstraat + Rabarberveld

Toontje Lager - Zoveel te doen

Busta Rhymes - Fire it up

0412 401513

Kraftwerk - Autobahn

Gary Numan - Cars

06 54241046 of 06 18942481
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U heeft bij het uitreiken van de kwis een cassettebandje meegekregen.
Als u dat bandje afspeelt, dan wordt de opdracht vanzelf duidelijk.
Heel veel succes!

Welke “werkloze” band zat in juni 2001 in de lift?

Welke knul lijkt op een dame volgens Desmond, Steven en Joe?

Hieronder worden bekende popsongs uitgebeeld. 
Welke?

Muziek

artiest: ....

artiest: ....

artiest: ....

artiest: ....

titel: ....

titel: ....

titel: ....

titel: ....

4.1

4.2

4.3

....

....

U2

Jefferson Airplane

Jan Smit

Frans Bauer

Black eyed peas

White rabbit

Cupido

Als sterren aan de hemel staan

Where is the love

Vince Neil (Zanger/gitarist van de band Motley Crue)
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Muziek

Links zie je een rijtje bekende uitvoerende artiesten. Deze artiesten hebben op het eerste gezicht niet zoveel met 
elkaar te maken, maar ze worden verbonden door hun repertoire. Als je deze artiesten in de juiste volgorde zet, 
dan vormt een deel van dat repertoire een voor iedereen bekend fenomeen. Aan jou de vraag om de artiesten op 
de juiste volgorde te zetten. We helpen je een handje: The Moody Blues moet op plek twee en U2 op zeven.

            Simon & Garfunkel

            The Mama’s & the Papa’s 

            Tom Waits 

            Daniel Bedingfield 

            U2 

            The Moody Blues 

            The Rollins Band 

....

4.7

1 + 1 = 2, 6 + 2 = 8, 6 + 3 = 9 en 9 + 9 = 18. 
Welke stad bezingen de Amerikaanse broers in hun lied?

Welke Schotse Billy won een look alike-wedstrijd, verdween vervolgens spoorloos om, zo luiden de geruchten, 
later deel uit te maken van een fabuleus viertal?

Berghem kent een aantal topmuzikanten. 
Welke Bergse toppers (voor- en achternaam) ziet u verenigd in deze gelegenheidsband?

4.4

4.5

4.8

....

....

Welk land wordt volgens zes Engelse grappenmakers, wiens roem in de jaren zeventig en begin jaren tachtig 
hoogtij vierde, net iets minder genegeerd dan België?  

Tussen Kerst en Nieuwjaar kan Berghem luisteren naar enkele wauwelende plaatselijke dj’s. 
Wie was er in 2009 te horen tussen 15.00 en 17.00 uur op 91.3 FM? 

4.6

4.9

....

....

....

....

....

 2

....

a: .... c: ....

b: .... d: ....

a

c

db
 7

Chicago (Blues Brothers - Sweet Home Chicago)

William ‘Billy’ Campbell

Finland

Lambert van Hintum 
Robert den Brok 

Marcel van Dijk 
(Hij was toen op Zwetsbal te horen)

René van Rooij 
Geert Hoeks 

3

1
6
5

4
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Hieronder zie je viermaal een bekend nummer. 
Geef de uitvoerend artiest en naam van het nummer.

4.10

Muziek

artiest: ....

artiest: ....

artiest: ....

titel: ....

titel: ....

titel: ....

artiest: ....

titel: ....

Tim Berg

Metallica 

Kansas

Muse 

Bromance (of Seek Bromance)

One

Dust in the wind

Plug in baby
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Sport en spel

Welke drie spelers hebben in alle afgeronde seizoenen van de Engelse Premier League gespeeld?5.3

Sportverslaggevers zijn creatief. Welke term bedachten ze bij de volgende omschrijvingen?
a) Keepersblunder van formaat, genoemd naar blunderende keeper die in seizoen 2005/2006 in de Nederlandse
     competitie actief was.
b) Deze vogel is een knap stukje theater dat vaak wordt opgevoerd tussen de lijnen van een voetbalveld.
c) Voertuig dat (ver) achteraan fietst en probeert om toch op tijd binnen te komen.
d) Het lijkt vlak, maar het loopt toch gemeen op.

5.1

Een team van tien sporters legde op 24 en 25 september 2007 in 24 uur tijd 1.140,94 kilometer af 
en haalde daarmee een record. Welk record was dat?

Welke Belg werd in de afgelopen tien jaar Europees en wereldkampioen in zijn sport, maar zal qua bekendheid 
altijd in de schaduw blijven staan van een sportieve naamgenoot?

Tijdens het WK Voetbal van afgelopen jaar bestond de eerste ronde uit een poulefase. Van de vier teams in een 
poule gaan alleen de hoogste twee door. Of een team doorgaat hangt niet alleen af van het eigen aantal punten, 
maar ook van het aantal punten van de poulegenoten. 

Wat is het laagste aantal punten 
waarmee je toch door kunt gaan?

Welk spel vormt de link tussen onderstaande Bergse adressen? 
- Bernhardstraat 8
- E. Aldrinstraat 7
- Wanmolen 41
- St. Willibrordusstraat 15n 

5.2

5.4

5.5

5.6

....

....

....

....

....

....

a: .... c: ....

b: .... d: ....

....

....

Wat is het hoogste aantal punten 
waarmee je toch niet door kunt gaan?

Grandelletje

Sol Campbell

Schwalbe

2

Tourspel

David James 
Ryan Giggs

Eddy Merckx

langste afstand afgelegd op een glijbaan in 24 uur 

Bus
Vals plat

6
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5.8

Sport en spel

Van veel sportfragmenten staat vooral het commentaar van de verslaggever ons nog heel goed bij. 
Hieronder twee fragmenten met steeds een vraag erbij.  

Een radio-fragment:
Ik heb opeens zo’n gevoel dat we in de halve finale 
gaan komen…
Met het balbezit voor [naam 1]
[naam 1] speelt de bal
Heel goed naar [naam 2], [naam 2]
[naam 2] neemt de bal aan
[naam 2]
schreeuwt
[naam 2] 
[naam 2]
[naam 2]
[naam 2]
Owooooohoooooo
[naam 1] speelt de bal op [naam 2]
Die neemt de bal feilloos aan
En hij schiet de bal erin!

5.7

Sjoelen is gaaf. Maar je moet wel de spelregels kennen natuurlijk. Het gaat er niet om alle stenen in de ‘4’ te 
schuiven, maar juist om ze zoveel mogelijk te verspreiden over de vakjes. Want dan krijg je bonuspunten. 
Zie onderstaand voorbeeld met 13 stenen.

2 + 3 + 4 + 1 = 10 punten; rijtje compleet = 10 punten bonus   
2 + 3 + 4 + 1 = 10 punten; rijtje compleet = 10 punten bonus
2 + 4 + 1 = 7 punten; rijtje niet compleet = geen bonus
2 + 1 = 3 punten; rijtje niet compleet = geen bonus

Totaal: 10 + 10 + 7 + 3 = 30 punten.
Plus 2 maal 10 = 20 bonuspunten.
Totaalscore is dus 50 punten. 

Piet en Hent spelen met 23 stenen. Piet kan ontzettend goed mikken, maar hij kent de spelregels niet. 
Hij denkt: “4 is het hoogste getal, dus ik gooi elk van mijn 23 stenen in de ‘4’. Dan zal ik wel winnen.” 
Hent kan ook goed mikken, maar hij kent de spelregels wél. 
Hent haalt met zijn 23 stenen de maximaal denkbare score.

Hoeveel punten heeft Hent méér dan Piet?

....

naam 1: .... naam 3: ....

naam 2: .... naam 4: ....

Een televisiefragment
Het doet ons denken aan [naam 3] van ’89.
De grote Alpen-etappe wordt gewonnen door een 
jongen van het vlakke land.
Gewoon een jongen uit Den Haag die dan weliswaar 
in België woont. 
In de schaduw van [naam 4] mocht ie in de tour 
rijden en hij geniet ten volle.
En wij genieten met ‘m mee. 
Heerlijke overwinning. 
Proficiat. 
Mooi. 
Ja, schitterend.

Frank de Boer

20
Piet heeft 23 x 4 = 92 punten   Hent heeft 5 x (1+2+3+4) + 5 x 10 + 3 x 4 = 112 punten

Dennis Bergkamp 
Theunisse
Leipheimer
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Sport en spel

Welk spel werd door de leden van de brandweer gespeeld tijdens de opening van de Berchplaets?5.9

Bij het typisch Brabantse spel “rikken” gaat het er niet alleen om welke kaarten je zelf hebt, maar ook welke 
kaarten de andere spelers hebben. De kaarten kunnen af en toe net verkeerd zitten, waardoor je als speler een 
hoop slagen mist.

Annie kan gruweluk goed rikken. Ze is een zekere en gaat er altijd van uit dat de kaarten bij de tegenspelers op z’n 
aller-aller-verkeerdst zitten. Vervolgens bepaalt ze, daarvan uitgaande, hoeveel slagen ze zelf met 100% zekerheid 
kan halen. Ze krijgt de volgende kaarten in handen:

Annie doet “acht alleen”. Ze mag zelf uit. En ze mag ook zelf troef kiezen. Maar Annie stelt eerst vast hoeveel 
slagen ze met 100% zekerheid kan gaan halen. Hieronder staan negen beweringen. 

- Annie kan met 100% zekerheid ten minste 4 slagen halen
- Annie kan met 100% zekerheid ten minste 5 slagen halen
- Annie kan met 100% zekerheid ten minste 6 slagen halen
- Annie kan met 100% zekerheid ten minste 7 slagen halen
- Annie kan met 100% zekerheid ten minste 8 slagen halen
- Annie kan met 100% zekerheid ten minste 9 slagen halen
- Annie kan met 100% zekerheid ten minste 10 slagen halen
- Annie kan met 100% zekerheid ten minste 11 slagen halen
- Annie kan met 100% zekerheid ten minste 12 slagen halen

Hoeveel van deze negen beweringen zijn juist?

5.10

....

....

K Q 10 9 8 5 3 Q2 A 10 8 79

Watervoetbal

4
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Bergse plaat(s)jes

Deze foto is genomen in 1967.

Op welke Bergse adressen vind je deze namen?

Wat vinden we heden ten dage op deze plek?

6.1

6.2

....

....

a

c

e

d

b

a: ....

b: ....

c: ....

d: ....

e: ....

Fietsenzaak van Jan Boeijen

Hoessenboslaan 13
Vossehol 26
Julianastraat 9
Kerkstraat 42
Pachthoeve 29
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Deze afbeeldingen hebben we gepikt uit voor de meeste Bergse mensen bekende advertenties. 
Welke bedrijven horen bij deze advertenties?

Welke twee bekende ex-inwoners van Berghem 
zijn in deze foto samengesmolten tot één persoon?

Welke twee gemeentelijke prominenten 
zie je in deze foto gecombineerd?

6.4

6.5

Waar vind je deze graffiti?

6.3

....

a c

d

b

a: ....

1: .... 1: ....

c: ....

b: ....

2: .... 2: ....

d: ....

Bergse plaat(s)jes

Transformatorhuis gelegen langs het spoorlijn ter hoogte van de Maarten Luther Kingstraat  

Pittens assurantiën - hypotheken

Ben Straatsma Herman Klitsie 

E. Fransen bestratingen

Gertjan Theunisse Jan vd Sande

Tuinderij ‘t Tuureind
Schoonheidssalon Matanja
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Op de paal bij dit bankje was een jaar geleden nog een 
bordje bevestigd met daarop een straatnaam.

Welke straatnaam?

Vanuit welke straat is deze foto genomen?

Op welk adres tref je dit bijzondere kunstwerk aan? 

Op welk adres staat dit bordje?

Van deze stal hebben we de naam weggepoetst.

Welke naam hoort er te staan?

6.6

6.9

6.10

6.7

6.8

....

....

....

....

....

Bergse plaat(s)jes

Nieuwe Spaanse Steeg

Halve Morgenstraat 19

(Stal) Heijro

‘t Reut

Voorhof 10
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7.4

Logisch denken

Eddy zit in een trein van 500 meter lang. Die trein rijdt 30 km/uur. Om exact 14:30 uur rijdt de trein een tunnel in. 
Die tunnel is maarliefst 5000 meter lang. Eddy heeft zichzelf voorgenomen dat hij zijn meegebrachte Twix pas open-
maakt als de trein in zijn geheel de tunnel weer uit is. 

Hoe laat kan Eddy op z’n vroegst zijn Twix openmaken?

Een kist met starre, ijzeren wanden heeft de vorm van een kubus. De kist is helemaal leeg. Je stopt in deze kist een 
zo groot mogelijke massieve bol. Welk percentage van de inhoud van de kist is dan nog steeds leeg? 
Rond je antwoord af op hele procenten.

Lijnstuk AE en lijnstuk CD lopen evenwijdig.
Lijnstuk AE is 2 cm lang, lijnstuk CD is 5 cm lang.
Lijnstuk AD is 11 cm lang.

Hoe lang is lijnstuk BD?
Rond je antwoord af op twee decimalen.

Als vier geiten in vier dagen tijd vier liter melk geven, hoeveel melk geven acht geiten dan in acht dagen tijd?

7.1

7.5

7.3

7.2

Jan speelt de datingshow met de drie deuren (deur A, B en C). Achter één van de deuren staat een Bergs meidje. 
Achter de andere twee deuren staat een Ossisch meidje. Jan wil uiteraard een date met het Bergs meidje (wie niet?), 
maar… hij weet niet waar zij staat. De spelregels van deze datingshow zijn altijd hetzelfde:
- De kandidaat kiest een deur.
- De showmaster (die weet wie er achter welke deur staat) opent een deur met daarachter een Ossisch meidje.
- De kandidaat mag daarna nog kiezen of hij van deur wil wisselen.
- De kandidaat opent dus een van de twee resterende deuren.
- Het meidje dat daarachter staat wordt zijn date.

Jan kiest in eerste instantie voor deur B. 
De showmaster opent vervolgens deur A. 
Achter die deur staat, conform de spelregels, een Ossisch meidje. 
De vraag is nu wat het verstandigste is: moet Jan van deur wisselen en deur C openen of juist niet? 
Eén van de onderstaande antwoorden is juist. Welk antwoord is dat?

a) Jan moet bij deur A blijven.
b) De kansen zijn fifty-fifty; het maakt dus niet uit of Jan voor deur A of deur C kiest.
c) Jan moet deur C kiezen. 

....

....

....

....

....

E

D

C

B

A

14:41 uur

16 liter  

7,86 cm (11 x 5 : 7)

C

B
BX
X

48%
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Logisch denken

7.6 Orxurx is een eiland hier ver vandaan. Iedereen die op Orxurx geboren wordt, is een Ork of een Urk. 
Wanneer een Ork of Urk zich op Orxurx bevindt, houdt hij/zij zich aan bijzondere spelregels: 
• Voor Orks geldt dat iedere bewering die zij doen (hetzij in woord, hetzij in geschrift) waar is. 
• Voor Urks geldt juist dat iedere bewering die zij doen (hetzij in woord, hetzij in geschrift) onwaar is. 

Het eiland Orxurx en haar bewoners bestaan al bijna twee miljoen jaar en er is in al die tijd nauwelijks iets  
opzienbarends gebeurd. Tot vorige week. Op 21 december jl. ontving de Berghemse dorpsraad namelijk een  
online bericht afkomstig van Orxurx. Zie de tekst hieronder. 

   

Gerard Broers besloot onmiddellijk om deze Orchus te helpen. Hij stuurde per direct Jan van Leest, zijn meest 
betrouwbare speurder, op reis naar Orxurx. Jan sprak daar met verschillende verdachten. Elk van die verdachten 
was geboren op Orxurx. Hieronder lees je vier gespreksverslagen, zoals opgesteld door Orchus. 

Vraag: is deze verdachte Nicolaas van Upschoten?
  

Vraag: is deze verdachte Nicolaas van Upschoten?

Tijdens het derde gesprek had de verdachte zowaar een advocaat bij zich, óók geboren op Orxurx. Het werd een 
kort gesprek: de advocaat en de verdachte deden beiden slechts één bewering (na een uiteraard wederom vlijm-
scherpe vraag van Jan van Leest).  

Vraag: is deze verdachte Nicolaas van Upschoten?

Jan raakte door zijn spitsvondige vragen heen. 
Tijdens het vierde gesprek liet hij de verdachte zelf met een openingsstatement komen.

Vraag: is deze verdachte Nicolaas van Upschoten?

Het eerste gesprek  Jan  Kunt u mij iets vertellen over Nicolaas van Upschoten?
   Verdachte Nicolaas van Upschoten heeft ooit eens beweerd dat ik een Urk ben.
   Jan  Bent ú Nicolaas van Upschoten?
   Verdachte Ja.

Geachte dorpsraad, 

U ontvangt dit bericht op 21 december. Op 19 december heeft Nicolaas van 
Upschoten, geboren op Orxurx, een brute moord gepleegd. 
Ik wil hem arresteren en in het gevang gooien. 
Ik weet niet of Nicolaas een Ork of een Urk is. Kunt u mij helpen? 

Gegroet, Orchus de Ork.

....

....

....

....

Het tweede gesprek Jan  Heeft ú soms ook ooit beweerd dat u Nicolaas van Upschoten bent? 
   Verdachte Nee.
   Jan  Heeft u wel ooit beweerd dat u niet Nicolaas van Upschoten bent?
   Verdachte Ja.

Jan  Is uw cliënt Nicolaas van Upschoten? 
Advocaat Mijn cliënt is weliswaar een Urk, maar hij is niet Nicolaas van Upschoten.
Verdachte Mijn advocaat liegt nooit!

Verdachte Dit is niet de eerste keer dat ik letterlijk heb gezegd wat ik nu zeg.
Jan kan deze wartaal nauwelijks duiden. Hij besluit er het zwijgen toe te doen.  
Na een lange pauze wordt de stilte uiteindelijk toch verbroken.  
Verdachte Ik ben niet Nicolaas van Upschoten!  

Nee

Nee

Ja

Ja
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Logisch denken

Mister X en Mister Y spelen een spelletje lasergame in een spiegeldoolhof. Mister X beweert dat hij Mister Y 
vanuit zijn positie kan raken. In de tekening zien we een bovenaanzicht van het spiegeldoolhof. De spiegelpanelen 
zijn in het blauw weergegeven en staan loodrecht op de vloer. Alle spiegelpanelen zijn aan beide zijden reflecter-
end, maar kunnen geen laserstraal doorlaten. 

Op welke spiegel (A, B, C of D) moet Mister X richten om Mister Y te raken?  
Zoals je ziet, richt Mister X  altijd op het middelpunt van een spiegel.

Piet en Petra zijn getrouwd.
Petra is net zo oud als Piet zal zijn wanneer Petra drie keer zo oud is als Piet was toen Petra een kwart zo oud was 
als hun huidige leeftijden bij elkaar opgeteld.
Piet was 7 jaar geleden net zo oud als Petra was toen Piet half zo oud was als hij over 25 jaar zal zijn.

Vraag: hoe oud is Piet?              Hoe oud is Petra?

7.7

7.8

....

.... ....

C

51 57
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Logisch denken

Bij deze vraag moet je checken of het lukt om een vlak volledig te vullen met dominosteentjes die 2 bij 1 groot 
zijn. Je mag de dominosteentjes niet breken, ze mogen niet over elkaar heen liggen en er mag niet een gedeelte 
van een dominsosteentje buiten het vlak vallen. 

Hieronder zie je (links) een vlak waarvoor het inderdaad lukt. 

De vraag is nu: lukt het ook bij vlak A, B, C en D? Je hoeft per vlak alleen maar met “ja” of “nee” te antwoorden.

7.9

a: .... c: ....

d: ....b: ....

a

c d

b

Nee
Nee

Nee
Nee
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Logisch denken

Vervolg op vraag 7.4. 
Op 23 december jl., exact om 12:00 uur ‘s middags, ontving Gerard Broers wederom een online bericht vanaf 
Orxurx, het eiland van de Orks en Urks. Dit keer was het bericht geschreven door Charifas, de koning van Orxurx. 
Gerard begon onmiddellijk te lezen en las het bericht (zie onderstaande tekst) in één adem uit.

   

Gerard las daarna onmiddellijk het bijgevoegde gesprekverslag. Ook dat las hij in één adem uit.  
Hij dacht tien minuten na, sloot het bericht en verwijderde het resoluut van zijn computer.  
Gerard was zich een hoedje geschrokken. De rest van die dag zat hij bevend voor zijn computer.

Wij kunnen u verzekeren: Gerard was terecht geschrokken. De vraag die u moet beantwoorden: welke schrik-
barende conclusie heeft Gerard getrokken? Ter info hieronder een letterlijke kopie van de tekst van het bij-
gevoegde gespreksverslag, zoals door koning Charifas persoonlijk opgesteld:

 Verdachte Ik vind het erg fijn voor u, dat dit uw laatste gesprek is.
 Jan  Kunt u mij iets vertellen over uw koning?
 Verdachte Charifas is een Urk.
   (Jan kijkt de verdachte verbaasd aan)   
 Verdachte En Charifas is eigenlijk Nicolaas van Upschoten.
   (Jan valt gedurende lange tijd stil)
 Verdachte Wat ik zojuist zei, is echt waar!
 Jan   Gaat u straks soms ook nog beweren dat ik Nicolaas van Upschoten ben..? 
   (Verdachte begint te grijnzen)
 Verdachte Als jij Nicolaas van Upschoten bent, dan ben ik een Ork.
 Jan  U bent echt een grapjas!
   (Verdachte wordt boos)
 Verdachte Als je dat nog één keer zegt, dan vermoord ik je!
 Jan   U bent echt een grapjas!

Vraag: welke schrikbarende conclusie trok Gerard uit dit gespreksverslag?

7.10

Geachte heer Broers, 

Het is bij u 23 december wanneer u dit bericht leest.  
Ik vind de door u gestuurde Jan van Leest een zeer vriendelijke man. 
Bijgevoegd is het verslag van het laatste gesprek dat hij met een van onze 
bewoners voerde. 

Met vriendelijke groet, koning Charifas.

....Jan van Leest is Nicolaas van Upschoten

7.6X
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Van welke twee groenten zie je de bloemen?8.3

.... ....

Tijdens de drukke vergaderingen van De Bergse Kwis bestellen we vaak Chinees. 
Iedereen weet dat je dan niet al te kieskeurig moet zijn. Dat zijn we gelukkig ook niet. Het Chinezen gebeurt wel 
altijd volgens een vaste procedure. Volledig Incorrect werkt volgens het befaamde zeven-stappen-plan: 
1) Elk van ons zessen noemt een willekeurig getal tussen 1 en 100. 
2) Dick pakt de telefoon en belt naar 0412-403169. Joris pakt de telefoon en belt naar 0412-402880. 
3) Dick en Joris herhalen de genoemde getallen tegen de dienstdoende Chinees.
4) Dick en Joris vragen naar de totaalprijs van de doorgegeven bestelling. 
5) Mark en Lard halen het eten op bij de Chinees die het laagste bedrag heeft genoemd.
6) Daarna wordt het spannend… waar zouden Mark en Lard in hemelsnaam mee terug komen?
7) Maurice en Frank doen na afloop de afwas.     

Hieronder zie je voor vier verschillende dagen de doorgegeven bestelling. 
Wat is de naam van het restaurant waar Mark en Lard die dag Chinees eten hebben afgehaald?

31  -  33  -  45  -  77  -  79  -  85

40  -  43  -  48  -  55  -  67  -  68

54  -  60  -  62  -  88  -  94  -  98

35  -  36  -  42  -  56  -  57  -  71

8.2

....

....

....

....

....

....

....

....

U heeft bij het uitreiken van de kwis een klein 
plastic zakje meegekregen.
In dat zakje zitten vier verschillende kruiden en 
specerijen.

Geef de gangbare Nederlandse namen van elk 
van die vier.

8.1

Eten en drinken

Mosterdzaad

Golden Rose
Golden Rose

Aardappel Tuinboon

Canton
Golden Rose

Kruidnagel
Tijm
Komijnzaad
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Eten en drinken

Bierfabrikanten gaan er vaak prat op hoe lang zij al 
bestaan. Meestal wordt daarom ook het jaar van  
oprichting op het etiket gedrukt. 

Zet de biermerken wat dat betreft in de juiste volgorde.
Begin met het oudste merk en eindig met het jongste.

8.5

Het alom bekende “Kinderen voor Kinderen“ gebruikte in één van haar liedjes maar liefst zeven verschillende 
fake-namen voor bekende chocoladeproducten. 

Noem ze alle zeven en geef ook de échte naam van het betreffende chocoladeproduct.

Kinderen voor Kinderen-namen            Echte namen

8.6

....

....

....

....

Hoe worden onderstaande bereidingswijzen van eten genoemd?
a) Doel is om de boel gaar te maken in een vloeistof. Daarbij houden we de deksel lekker op de pan.
b) We zetten de ene pan in een andere pan. In de andere pan zit heet water. 
    Daardoor wordt het gerecht in de ene pan warm, maar niet warmer dan een graad of 90. 
c) Doel is om bloedresten en andere troep los te maken van bijvoorbeeld je vlees. 
    Daarom week je het in koud water met zout of azijn. Het werkt ook bij groenten, zoals aubergines. 
    Je bestrooit ze met zout. Dan gaat het vocht eruit en worden ze steviger. 
d) Als je het aroma van een gerecht wil behouden, kun je het overgieten met drank en die drank vervolgens  
    in de fik zetten. 

8.4

a: .... c: ....

b: .... d: ....

3: ....

1: ....

1: ....

2: ....

3: ....

4: ....

5: ....

6: ....

7: ....

4: ....

5: ....

2: ....

....

....

....

Au Bain Marie

Bavaria (1719)

Pluto

Wip Wap

Country 

Grolsch (1615)

Stoven

Amstel (1870)

Kneder

After Drie

Holki Day 
P&P

Degorgeren

Duvel (1871)

Mars

Kit Kat

Bounty

Flamberen

Heineken (1873)

Raider

After Eight

Milky Way
M&M
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Eten en drinken

Hieronder zien we twee bijna identieke foto’s. 
Maar als je goed kijkt zie je dat er op een aantal plekken verschillen te zien zijn. 

8.8

Hoeveel verschillen zie je tussen het linker- en rechterplaatje? 

....

....

Vier stukjes varkensvlees.

Welk nummertje uit het plaatje 
hoort daarbij?

8.7              Varkensschnitzel

             Varkenslap

             Haaskarbonade

             Speklap 

....

....

....

....

Noord-Hollandse Edammer, Schwarzwälder Schinken en Balsamico azijn hebben met elkaar gemeen 
dat het voedingsmiddelen zijn. Maar we moeten erkennen dat ze nog meer met elkaar gemeen hebben. 
Een drieletterige jongensnaam wel te verstaan. Welke jongensnaam zoeken we?

Van deze producten hebben 
we de merknaam weggehaald.

Geef voor elk van de producten 
de juiste merknaam.

8.9

8.10

a: .... c: ....

b: .... d: ....

a b c d

Ben & Jerry‘s
Chiquita

10

8
7

6 verschillen

BOB

4

Uncle Ben’s
Bonduelle
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Ons mooie Berge

Vier kiekjes uit de oude, Bergse doos.9.3

Moord en doodslag in ons mooie Berge. Lang geleden gelukkig…9.1

....

.... ....

....

.... ....

In welk jaar kreeg de Bergse Hei haar eerste 
telefoonaansluiting?

Wat was de naam van de persoon die deze 
aansluiting kreeg?

9.2

.... ....

Wat was de bijnaam van de op 25 februari 1732 
vermoorde Berghemnaar Adriaen Jansse?

Wat is de achternaam van deze voor Berghem 
zo belangrijke architect?

Welke zuster krijgt hier een onderscheiding 
van burgemeester Straatsma?

Voor welke twee Bergse broers begon het jaar 1670 
slecht omdat zij om het leven kwamen na een 
vechtpartij met de broers van Beugen?

Hoe heet deze man, die in Berghem directeur is geweest? Wie zien we op deze foto aan het werk?

Jan en Teunis Banten

1964 

J. Vos (voormalig directeur van de Wilberthof) 

Van Aalst (architect van de kerk na de brand van 1899)

Grietjes

Sjef Gijsbers

Nol van Oorsouw

Zuster Albertini
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Ons mooie Berge

Twee vragen over een pijnlijk onderwerp: de annexatie door Oss.

Welke Bergse straatnamen worden hier uitgebeeld?

Drie adressen van Bergse huizen. 
- Hoessenboslaan 20
- Valendonkstraat 2
- Oosterdstraat 18

9.4

9.6

9.5

....

....

....

....

Het Nederlandse parlement stemt niet in met de annexa-
tie van Berghem door Oss, maar wijst op 1 januari 1966 
wel een Berghems gebied van 42 hectare toe aan Oss. 
Wat was/is de naam van dit gebied?

In categorie 6 van deze kwis vind je een groot aantal 
foto’s van Bergse huizen. Eén van die huizen heeft 
óók het genoemde uiterlijke kenmerk.
Geef zo specifiek mogelijk aan bij welke vraag 
je dit huis afgebeeld ziet.

De gemeente Oss heeft meerdere malen een verzoek 
ingediend tot annexatie van de gemeente Berghem.  
Op welke datum keurde de gemeenteraad van Oss het 
eerste verzoek aan de Kroon goed?

Hoeveel minuten doet de bus er over om van halte “café d’n Brok” naar halte “Lindeboom” te rijden,
als we het reisschema op de bordjes moeten geloven? 

9.7

....

Twee zonnige huishoudens: 9.8

.... ....

In de Sint Willibrordusstraat heeft iemand met sierletters 
een zonnige Latijnse tekst op de voorgevel gezet. 
Wat betekent deze tekst in het Nederlands?

Op welk huisnummer in de Burg. Van Erpstraat 
is het immer zonnig, als we de tekst op de voorgevel 
van dat huis mogen geloven? 

Die huizen hebben alledrie een uiterlijk kenmerk dat de 
overgrote meerderheid van de andere Bergse huizen 
niet heeft.

Welk kenmerk is dat?

a b c d

a: .... c: ....

b: .... d: ....

15 december 1961

Neil Armstrongstraat

17

1 minuut

Pinksterbloem

De zon schijnt voor iedereen (Sol lucet omnibus)

Haargetouw Mgr. Bekkersstraat

Danenhoef

6.2 BPaard met ploeg
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Ons mooie Berge

Noem de namen van de carnavalsverenigingen wiens prachtige creaties je hier ziet.9.10

Bergse telefoonnummers:9.9

....

....

....

....

....

....

Welk Raad-van-Elf-lid 
heeft telefoonnummer 06 21510976?

Welke wereldstad krijg je aan de lijn 
als je 0412 401695 draait?

New York

CV t Smidje

Durzetters

Rutgher van den Heuvel

CV Goei Toei

CV de Stunters
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Digi-Taal

Hoeveel MB kan er op deze informatiedragers?

Hieronder zie je afbeeldingen van bekende computerspelletjes. Geef de volledige naam van elk van de spelletjes.

De katachtigen cheeta, poema, jaguar, panter, tijger en luipaard kom je in Amerika in levende lijve nauwelijks 
tegen. Maar je komt ze er – in combinatie met een stuk fruit – wél vaak tegen.

Welk stuk fruit bedoelen we? Leg uit!

10.1

10.3

10.2

....

a: ....

b: ....
a b

a

c

e

d

b

a: ....

b: ....

c: ....

d: ....

e: ....

2,88 MB (olivetti diskette)

Assasins Creed 

Grand Theft Auto IV 

650 MB (74 minuten CD)

Lemmings 

Commander Keen 4 (Secret of the Oracle)

Wolfenstein 3D 

Appel
Het zijn besturingssystemen van Apple
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Digi-Taal

Nieuwe media leiden tot nieuwe talen. Hieronder zie je een bericht in MSN-taal.

Hoessie Lambert?
WMIIHD? FIWG! NOH, D8 ik! 2h Bert = EV!
TZ Gerrit

Geef een zo nauwkeurig mogelijke vertaling 
van dit bericht in gewoon Nederlands.

Naar welke vier kriptisch omschreven geografische namen zijn we op zoek?

Griezelige plaats in Nederland. 
Moet grondig onderzocht worden.

Amerikaanse staat. 
Ligt verborgen in gedroogd gras.

Drie internationale voornamen: Lo, Ray en Horst.
We zijn op zoek naar één Nederlandse achternaam.
Deze achternaam komt ook in Berghem voor.
Met behulp van deze achternaam kun je deze drie voornamen aanvullen.
Het resultaat is een geografische aha-erlebnis.
 
Vraag: naar welke achternaam zijn we op zoek?

10.4

10.7

10.8

....

In deze vraag werken we met twee geheimschriften. 
Hieronder zie je in geheimschrift A en B het woord “hallo” uitgebeeld.

Geheimschrift A: 01000 – 00001 – 01100 – 01100 – 01111
Geheimschrift B:  022 – 001 – 110 – 110 – 120

Hieronder worden nog twee (verschillende) woorden uitgebeeld. 
Welke woorden?

Geheimschrift A: 00001 – 00100 – 01001 – 00101 – 10101       Geheimschrift B: 201 – 100 – 111 – 121 – 012 – 110 

Welk dier komt tot uitdrukking in de tekst “Jezus Christus, God‘s Zoon, Redder“?

10.5

10.6

....

....

....

....

....

....

....

....

Vijfletterige Europese stad. 
Lekker met de beentjes wijd.

Niet-Europees land. 
Moeder loopt voorop, vader volgt.

Hoe is het Lambert? 
Wat moet ik in hemelsnaam doen? 
Fiets is weer gestolen! 
Niet opnieuw hè, dacht ik! 
Tussen twee haakjes, Bert is een enge vent. 
Tot ziens, Gerrit

Adieu      

Monster

Ohio      

(Van de) Ven      

Vis (Ichthus)

Simpel

Split

Panama
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Twitteren is zo populair (zelfs wij, @debergsekwis, twitteren onze vingers paars), 
dat er dit jaar 2 nieuwe woorden zijn genomineerd voor woord van het jaar.
Welke twee woorden zijn dat? 

Oorspronkelijk is bedoeld dat je via SMS berichten op Twitter zet, zodat je altijd en overal kunt laten weten 
waar je bent en wat je doet. Een SMS-bericht bestaat uit 160 tekens en een Twitter-bericht uit 140.
Waar zijn de 20 ‘verdwenen’ tekens voor bedoeld?

........

....

....

Digi-Taal

Welke teksten staan hier gecodeerd weergegeven?10.9

10.10

....

Dreigtweet      

Een tweet heeft als basis een SMS bericht -20 leestekens voor de usernames

Save our soul (sos)

Geheimschrift

Onttwitteren
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Kunst… omdat het moet!

Wie zijn dit?11.2

Wie vormt de link tussen Balthasar Gerards, Arie van Steenderen, Willem Beijen en ons dorpje Berghem?

We zijn op zoek naar een man die zich graag en plein public voordeed als goedheiligman. 
Zijn naam is niet alleen binnen Nederland bekend, maar zelfs buiten onze dampkring. 
Wat is zijn naam?

Het is een kledingstuk. 
Een bekende Nederlandse zanger zong erover.
Het wordt tot een van de meesterwerken van een Franse componist uit de 20ste eeuw gerekend. 
Die componist vond het stuk zelf echter inhoudsloos.
Naar welk zesletterig woord zijn we op zoek?

11.1

11.4

11.3

....

....

Welke epileptische persoon 
vormt de connectie tussen de 
drie films waarvan je hier
de posters ziet afgebeeld?

11.5

....

....

.... ....

Sjoerd Pleijsier

Oscar Wilde

Bolero

Godfried Bomans 

Schrijver Philip K. Dick 

Dimitri Verhulst
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Dit schilderij vormt de link tussen een album van de band Blondie en de gemeente Oss. 
Hoe heet dit schilderij?

11.6

....

Kunst… omdat het moet!

Deze platen vormen een parodie op beroemde 
schilderijen.

Geef van elk van de plaatjes aan 
hoe het originele schilderij heet.

11.7

a: ....

c: ....

b: ....

d: ....

a

b

c d

Deze man ontdekte in het midden van de vorige eeuw in een Grieks-orthodox klooster een manuscript waarin 
homo-erotische activiteiten van Jezus Christus worden beschreven. De academische strijd over de vraag of het 
manuscript authentiek of een vervalsing is, woedt – zelfs nu die man al bijna dertig jaar dood is – nog immer 
voort. Welke man wordt bedoeld? 

Degenen die geloven in een vervalsing verwijzen naar een eerder verschenen boek van J.H. Hunter, waarin wordt 
beschreven hoe een Nieuw-Testament-expert in opdracht van de nazi’s wordt gedwongen om een document te 
vervalsen, zodanig dat blijkt dat diezelfde Jezus Christus niet zelf uit zijn graf is opgestaan, maar er door iemand 
is uitgehaald. Dat vervalste document werd in de bibliotheek van exact hetzelfde klooster geplaatst. Doel van de 
nazi’s was om zo de Engelsen van hun geloof te laten vallen, waardoor zij in de oorlog een gemakkelijkere partij 
zouden vormen. Wat is de (Engelse) titel van het boek? 

11.8

....

....

Op een album van Blondie staat een schilderij, gemaakt door de in Oss geboren kunstenaar Chris Berens. 

Dat schilderij heeft echter geen naam. Het album van Blondie heet Panic of Girls, maar het schilderij heet zo dus niet.

Leonardo da Vinci 
“Het Laatste Avondmaal” of “Il Cenacolo of L’Ultima Cena”

pablo picasso “Guernica”
Leonardo da Vinci 
“Mona Lisa” of “La Gioconda” of “La Joconde”
Vincent van Gogh “Zelfportret”

Morton Smith   

The mystery of Mar Saba 
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Kunst… omdat het moet!

Waarom moeten boeken toch altijd zo dik zijn? Het kan toch veel korter? Zie onderstaande voorbeelden. Geef de 
titels van de beschreven boeken.

Hoogleraar symboliek en cryptologe gaan op zoek 
naar heilige graal n.a.v. bizarre moord op conservator 
Louvre. Heilige graal blijkt groot geheim binnen 
Christelijke kerk te zijn. 

Jongen zonder lichaamsgeur groeit op in weeshuis. 
Heeft zeer goed ontwikkeld reukvermogen. Wurgt 
meisjes en maakt van hun geur een superparfum. 
Gaat daardoor uiteindelijk zelf ook dood. 

11.10

.... ....

.... ....

Uitgever van Zweeds tijdschrift onderzoekt tijdens 
sabbatical oude moordzaak binnen machtige familie. 
Blijkt uiteindelijk niet om moord maar om vermissing 
te gaan.

Wetenschapper valt voor 12-jarige dochter van zijn  
hospita. Trouwt met haar moeder. Als moeder door  
ongeluk overlijdt, gaat hij met dochter op reis.
Sexuele relatie. Einde boek is relatie weer over. 

Volgens velen werd een Nederlandse kunsthandelaar een held door een Duitse rijksminister tijdens de Tweede 
Wereldoorlog iets te verkopen. 

Wat was de naam van die kunsthandelaar?           Wat was het dat werd verkocht?

11.9

.... ....Han van Meegeren 

De Da Vinci Code

Das Parfum

Een vervalsing van Vermeer

Millenium trilogie deel 1: 
Mannen die vrouwen haten

Lolita
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Gevaarherkenning:
A      B      C
A      B      C
A      B      C
A      B      C
A      B      C
A      B      C
A      B      C
A      B      C
A      B      C
A      B      C
A      B      C
A      B      C
A      B      C
A      B      C
A      B      C
A      B      C
A      B      C
A      B      C
A      B      C
A      B      C
A      B      C
A      B      C
A      B      C
A      B      C
A      B      C

Verkeersregels:
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Ja     Nee
A      B      C
Ja     Nee
Ja     Nee
Ja     Nee
Ja     Nee
....
Ja     Nee
A      B      C
A      B      C
A      B      C
A      B      C
Ja     Nee
Ja     Nee
A      B      C
Ja     Nee
A      B      C
Ja     Nee
A      B      C
....
Ja     Nee
Ja     Nee
A      B      C
Ja     Nee
Ja     Nee
A      B      C
....
Ja     Nee
Ja     Nee
Ja     Nee

Verkeersinzicht:
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

A      B      C
A      B      C
Ja     Nee
Ja     Nee
Ja     Nee
A      B      C
A      B
Ja     Nee
A      B      C
A      B      

Geheime opdracht: Theorie-examen personenauto

 Omcirkel hieronder steeds het juiste antwoord of vul het juiste antwoord op de stippellijn in.

Deelnamenummer:

Teamnaam:

Deelnemer:

....

....

....

120 km/h

80 km/h

50 meter


