
?
?

?
?

?

?
?

?
....

Welke categorie streep je weg?

Antwoorden
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Ter informatie

Wanneer wordt een antwoord goed gerekend?
Simpel: als het antwoord goed is. Daarnaast gelden de volgende geboden: 
•  Vul de antwoorden in in de grijze kaders van dit vragenboekje. 
•  Schrijf duidelijk. Aan niet of slecht leesbare antwoorden worden geen punten toegekend.
•  Spel correct. Als er om een specifieke naam gevraagd wordt, dan moet deze goed gespeld zijn.

Zijn er nog zaken anders dan voorgaande jaren?
Ja! Vorige jaren werkten we met een joker. De punten van die categorie telden dubbel. Dit jaar doen we dat niet. 
We werken dit jaar met een ‘wegstreepcategorie’. De punten van die categorie tellen niet mee voor de einduitslag. 
Je mag als team zelf kiezen welke categorie je wegstreept. Geef dat aan op de voorzijde van dit boekje. 
Let op: als je géén wegstreepcategorie invult, dan doen wij het… 
en dan kiezen wij de categorie waarin jouw team de meeste punten heeft gescoord! 

Is er dit jaar ook weer een geheime opdracht?
Jazeker. Categorie 12 is weer een geheime opdracht. Ieder team moet voor deze geheime opdracht één lid van het 
team naar de Sint Willibrordus-kerk sturen. Dat teamlid:
•  moet om exact 21:00 uur voor de kerk staan (te laat aanwezig: jullie team krijgt 0 punten voor deze categorie).
•  moet echt in zijn eentje komen!
•  moet het blaadje dat bij categorie 12 hoort, een pen en het meest recente Trefpuntje bij zich hebben.
•  is rond 21:30 weer klaar.
We vertellen nu natuurlijk nog niet wat de opdracht is. Tip: stuur in ieder geval geen ongelovige Thomas! 
Na de kwis zendt Berghem TV een reportage uit over de geheime opdracht.

Hé, ik zie een dvd in mijn enveloppe zitten…
Klopt! Vraag 10 van iedere categorie is de zogenaamde dvd-vraag. De vraag vind je op de dvd. Het antwoord vul je 
in in het grijze vlak van dit vragenboekje. Probeer de dvd op je computer en in een dvd-speler. Mocht hij het deson-
danks niet doen, kom dan langs de Berchplaets.

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. Alleen de teams die hun vragenboekje tijdig en op de juiste wijze hebben ingeleverd dingen mee naar de 
prijzen.

Hoe moet het vragenboekje worden ingeleverd?
Stop alle bladzijden van het boekje op de juiste volgorde (paginanummers van laag naar hoog) terug in het mapje.

Ik ben altijd moeilijk met tijden en zo…
Mocht je twijfelen over de juiste tijd: op Berghem TV loopt een klok. Deze klok is leidend.

Wanneer weet ik of mijn team heeft gewonnen?
Op zaterdagavond 14 januari 2012 wordt de uitslag van De Bergse Kwis 2011 bekend gemaakt. 
Op die avond worden ook de prijzen uitgereikt.

!
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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. 

Sponsors/vrienden van de kwis

!
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Wat gebeurde er in 2011?

Hij werd bij het grote publiek vooral bekend als dokter. 
Hij maakte dit jaar bekend zijn rol als bisschop na 25 jaar op te geven. 
Over wie hebben we het?

Er bestaat een wat lugubere club van muzikanten. 
Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison en Kurt Cobain zijn ‘lid’ van deze club. 
Dit jaar werd de club uitgebreid. Met wie?

Een beestachtig voertuig, dat onder andere bestand is tegen bomaanslagen en biologische of chemische aanvallen, 
moest dit jaar zijn meerdere erkennen in een simpel verkeersdrempeltje. 
In welke Europese hoofdstad ligt het bewuste drempeltje?

Hij won dit jaar een belangrijke Nederlandse prijs. In zijn speech gaf hij – met de prijs in zijn hand – heel nadrukkelijk 
aan welk bloed er door zijn aderen stroomt en welk geloof hij aanhangt. Dit leidde tot een staande ovatie in de zaal. 
Over wie hebben we het?

Er zijn van die plekken in Berghem waar je normaal niet zo graag komt. Op een zaterdag van dit jaar werd een  
bezoekje aan zo’n plek echter beloond met de wetenschap dat je daarmee in ieder geval een aantal goede doelen 
steunde. Welke vier organisaties of personen werden ondersteund?

....

....

....

....

1.1

1.2

1.4

1.5

1.6

1.3

Welke naam moet op de puntjes worden ingevuld? Welke vierletterige afkorting wordt hier bedoeld? 

.... ....

.... ....

.... ....

Bram van der Vlugt
Speelde dr. Victor Brouwer in Medisch Centrum West.  + Maakte op 21 mei 2011 bekend te stoppen als Sinterklaas.

Amy Winehouse

Steve Jobs EHEC

Dublin
De presidentiële auto van Obama heeft als bijnaam ‘The Beast’. + Het gebeurde op 23 mei bij het verlaten van de US ambassade in Dublin

Nasrdin Dchar

De actie ‘Steun Isa’ Koen van Gaal KWF Kankerbestrijding(Alpe d’HuZes)

De Didifoundation Comite zieken en gehandicapten
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Had een tragische jeugd doordat hij verstoten werd 
door zijn moeder. Ook stierf zijn tweelingbroer slechts 
vier dagen na geboorte. Werd in 2007 plotseling 
wereldberoemd. 

Oudere zus van een snowboarder. Stapte in 2010 op 
een grappig vervoermiddel, maar werd een jaar later 
door een ander vervoermiddel van het leven beroofd.  

Overleden in 2011. Wie bedoelen we?
Het meest bekend als slimme politieman in typische
outfit. Startte zijn carrière door onder andere Izzy en
Nico neer te zetten. Was daarnaast ook verdienstelijk 
schilder en had een voorliefde voor schaken. 

Deze teamspeler werd slechts 41 jaar oud, had een 
‘chronisch’ muzikaal debuut en scoorde samen met een
jeugdvriend in 1994 zijn grootste hit. 

Na haar dood bleek ze voor velen een ander persoon te zijn dan altijd gedacht. 
Ze startte in 1993 een zwemschool maar werd beroemder door onder andere ‘Zomertijd’.

Welke Berghemnaar werd dit jaar via dit bord 
welkom geheten, na onder andere een tijd 
“over het spoor” te hebben gewoond? 

....

1.9

1.10

1.7

Wat gebeurde er in 2011?

2011 is het jaar van de chemie. 
Welke Berghemnaren gaan schuil achter deze chemische lui?

.... ....

a: ....

c: ....

b: ....

d: ....

....

....

....

....

....

1.8

Piet Tonies Wim de Grauw

Martin-Jan van Ravensteijn

Drie

Abbottabad
Jeroen Wollaars

Maoïstische vuistjes

Peter Falk

Nate Dogg

Suzanne Vermeer, pseudoniem van Paul Goeken

Knut, de ijsbeer

Floor van der Wal
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Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

In welke pretparken vind je onderstaande attracties? 

Welke jeugdseries worden hieronder omschreven? 

Een ‘gewone’ jongen van 10 jaar. Maar zo gewoon is hij 
niet: hij heeft een heel hoog IQ. Net als andere kinderen 
zoekt hij oplossingen voor zijn probleempjes, alleen 
zijn manier van aanpakken is net even anders… In zijn 
geheime ondergrondse lab knutselt hij de meest bizarre 
uitvindingen in elkaar. Zijn experimenten brengen hem 
vaak in de problemen, maar samen met zijn zelf-
gebouwde robothond en zijn beste vriend Casper vindt 
hij altijd wel een oplossing! 

Serie over twee tieners uit San Diego die bij elkaar 
komen te wonen wanneer de moeder van de ene en 
de vader van de andere samen gaan wonen. De ene 
heeft vaak geluk, is populair en weet de meiden om 
zijn vinger te vinden. De andere is anders, hij is niet 
populair, maar blinkt wel uit op school. Toch groeien de 
jongens steeds meer naar elkaar toe en ontstaat er een 
hechte broederlijke band.

Vier jongens en vier meisjes wonen op een internaat. 
Om de nieuwe leerling bang te maken, wordt er een 
ontgroening bedacht. Deze moet op de verboden zolder 
slapen. Daar komt ze tot een bizarre ontdekking. Ze komt 
er achter dat het huis een groot mysterie met zich mee 
draagt. Hoe verder ze in het mysterie duikt, hoe dreigen-
der het wordt. Ze kan niets anders doen dan de andere 
bewoners erbij te betrekken. Maar wie is te vertrouwen? 
Kunnen zij onopgemerkt het mysterie ontrafelen? 

Een tienjarig jongetje woont in een fictieve stad. Hij 
heeft het zwaar te verduren: ouders die nooit naar hem 
luisteren, en een gemene oppas genaamd Vicky, die hem 
onderdrukt als een soort slaaf. Gelukkig heeft hij zijn twee 
feeën-peetouders wiens toverkunst hem helpen, hoewel 
niet altijd even succesvol...

2.1

2.3

....

....

....

....

....

....

Albert Heijn kwam dit jaar met de super-dieren-kaartjes. 

Hoe heet het superduperdier in de categorie 
‘dieren die waanzinnig sterk zijn’?

‘Deze aap leeft in de kou, maar het puntje van zijn neus 
bevriest nooit’. Wat is het kaartnummer?

2.2

.... ....

Plopsaland

Jimmy Neutron

Drake & Josh

Het huis Anubis

Fairly Odd Parents

Efteling

Herculeskever 125
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Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

Hieronder zie je twee tekeningen van het smurfendorp. 
Ze zijn bijna hetzelfde, maar er is op 10 plaatsen een verschil te zien.
Zoek die 10 verschillen. Omcirkel in de tweede tekening waar ze zitten.

2.4
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In deze foto’s worden bekende tekenfilms en  
computerspelletjes nagedaan. 

Noem bij elke foto het computerspelletje of tekenfilm. 

2.5

a: ....

a: ....

c: ....

b: ....

b: ....

d: ....

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

a

a

b

b

c

d

‘Wie is het?’
Wat zijn de namen van deze twee mannen?

Los onderstaande rebus op.

2.6

2.7

....

Tomb Raider (je ziet Lara Croft, maar dat
                 is niet het goede antwoord)

Pokémon (je ziet Picachu, maar dat 
                 is niet het goede antwoord)

Bill

Dragonball Z

The Simpsons

Alfred

De Bergse kwis van 2011 is voor groot en klein
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Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

In voorgaande jaren waren het Tess, Kimberly, Lisa, Amy en Shelly, Marissa, Ralf, Anna en Senna. 
Wie was het dit jaar?

2.8

....

De filmpjeswebsite Youtube is inmiddels een ingeburgerd medium met zijn eigen beroemdheden. 
Van vier van hen willen wij de naam weten.

Deze jonge Nederlandse plaatste een filmpje van zich-
zelf op Youtube en werd daardoor ontdekt als zangeres. 
Inmiddels heeft ze een album met Justin Timberlake 
gemaakt.

Deze jongen werd in zijn vinger gebeten in voorheen 
het meest bekeken filmpje op heel Youtube.

Deze gelegenheidsartiest uit onze regio scoorde een 
enorme carnavalshit nadat de (voor de gein) in Amster-
dam opgenomen videoclip honderdduizenden keren 
werd bekeken op Youtube.

Deze Nederlandse student gooide al zijn creativiteit in 
een filmpje vol special effects en zette het op Youtube. 
Niet lang daarna hing een geïnteresseerde grote Ameri-
kaanse filmproducent aan de telefoon.

2.9

....

....

....

....

a: ....

c: ....

b: ....

d: ....

2.10

Rachel

Esmee Denters

Harry (volledig: Harry Howard Davies-Carr)

Jos van Oss (Sjaak-Pieter van Es)

Tim Smit

Deel 3: The prisoner of Azkaban

Deel 4: the goblet of fire
Deel 6: The halfblood prince

Deel 5: The order of the phoenix
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Aardrijkskunde en geschiedenis

De Nederlandse regering is sinds 1584 bijna onafgebroken in Den Haag gezeteld geweest. 
Twee periodes vormen hierop een uitzondering. Welke periodes waren dat? 
En waarheen werd de zetel tijdelijk verplaatst?

Hieronder zie je vier afbeeldingen van rivieren. Geef aan hoe deze rivieren heten. 

Twee broers, die luisterden naar de namen August en Clemens, openden in Sneek de eerste winkel van een keten 
die tegenwoordig binnen en buiten Nederland een groot aantal vestigingen heeft. 
Wat is de naam van deze keten?

In augustus 1910 overleed een Hagenaar op 25-jarige leeftijd. Hij kwam om bij een ongeluk en had de twijfel-
achtige eer de eerste Nederlander te zijn die bij een dergelijk ongeluk omkwam. 
Hoe luidde zijn naam? 

3.1

3.4

3.2

3.5

Periode: ....

a: ....

....

....

Periode: ....

b: ....

Waarheen: ....

c: ....

Waarheen: ....

d: ....

Kryptische geografie:

Deze jongen stroomt door West-Brabant

Deze plaats in Frankrijk zorgt voor beter zicht

Gaan we op z’n Engels naar dit Afrikaans land?

Dit dorp in Twente is echt vies

3.3

....

....

....

....

a cb d

1808 tot 1810

Maas

C&A

Clement van Maasdijk (Eerste Nederlander die bij een vliegtuigongeluk om kwam )

1940 tot 1945

Rhone

Amsterdam

Mississippi

Londen

Thames (Theems)

Mark

Lens

Togo

Goor
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Aardrijkskunde en geschiedenis

Deze landen staan van boven naar beneden in een logische volgorde. 
Welk land hoort op de plaats van de puntjes te staan?

Slovenië
Frankrijk
Tsjechië
Zweden
Spanje
België
Hongarije

Aan het eind van de jaren ’60 en begin jaren ‘70 was een Franse oliemaatschappij in het Nederlandse 
waddengebied op zoek naar aardgas en dat vonden ze ook. 
Op ruim 2000 meter diepte vonden ze tot hun verbazing ook nog iets anders. 
Wat vonden ze op deze grote diepte?

Hoeveel Nederlandse gemeenten bestaan uit 1 compleet eiland zonder vaste verbinding (brug of dam) 
met het vasteland?

3.6

3.8

3.9

3.10 a: ....

b: ....

De personen hiernaast 
kwamen allen voor op een 
bepaalde lijst. 

Welke hooggeplaatste 
Amerikaan stelde deze 
lijst op? 

3.7

....

....

....

....

Guatemala city
Tacoma

President Nixon

Polen

Een vulkaan

8 (Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog, Bonaire,Saba en St. Eustatius)

Deze landen hadden in deze volgorde het 
voorzitterschap in de Raad van de EU.
Polen is de huidige voorzitter. 

Het gaat om de Zuidwalvulkaan; de enige vulkaan op Nederlands grondgebied (m.u.v. de 
Antillen). De vulkaan was ongeveer 145 miljoen jaar geleden voor het laatst actief.
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Wat is het zwaarst:
Een liter puur salpeterzuur (kamertemperatuur) 
of een kuub lucht (bij 0˚C en 1 Bar)?

In de winter is het in Berghem en omstreken minder lang licht dan in de zomer.

Wat is het vroegste tijdstip waarop de zon deze winter 
in Berghem onder is gegaan of zal gaan? 
Rond af op hele minuten.

We vullen een ballon met helium en knopen deze  
met een touwtje vast aan de handrem van een auto. 
Zie nevenstaande afbeelding. We rijden vanuit de Merx 
in de richting van Herpen. Vervolgens slaan we de 
Irenelaan in.
Naar welke kant beweegt de ballon zich t.o.v. de handrem?

Wat is de naam van een test uit de jaren vijftig die moest uitzoeken of computers kunnen denken? 
Correcter geformuleerd: een test om vast te stellen of een machine zich zodanig kan gedragen dat we dat  
intelligent gedrag zouden noemen als een mens zich zo gedroeg?

Jan is op bezoek bij zijn familie in Amerika. Op een mooie zomerdag houdt de familie een feestje in de tuin. Jack, 
de Amerikaanse schoonbroer van Jan, heeft al een rond zwembadje in de tuin gezet. Maar helaas: de waterpomp 
is kapot, dus het bad is nog leeg. 
Jan is de beroerdste niet en biedt aan om wel even naar de supermarkt te rijden om flessen water te halen, zodat 
de waterpret toch kan doorgaan. Jack deelt mee dat de doorsnee van het badje 5 feet is en dat er qua diepte 7 
inch water in moet om een beetje te kunnen badderen. Vloekend op zichzelf, omdat hij altijd zo behulpzaam moet 
zijn, stapt Jan in de auto naar de supermarkt. Onderweg heeft hij bijna uitgerekend hoeveel liter water hij nodig 
heeft, maar bij de supermarkt aangekomen volgt een grote deceptie: ze hebben alleen flessen van 1 gallon! 
Hoeveel van die flessen moet Jan kopen om het badje naar tevredenheid van Jack te vullen?

Robert, de Engelse schoonbroer van Jan, is ook van de partij. Hij biedt aan om de flessen van de auto naar het 
badje te dragen en het badje te vullen. Vanwege rugklachten mag hij van de dokter echter niet meer dan 2 stone in 
één keer tillen. Hoe vaak moet Robert van de auto naar het badje lopen voordat de auto leeg en het badje vol is? 
(het gewicht van een lege plastic fles mag je verwaarlozen)

Een liter melk (kamertemperatuur) 
of een kuub koolstofmonoxide (bij 0˚C en 1 Bar)?

Wat is het vroegste tijdstip (zomertijd) waarop de 
zon in de zomer van 2011 in Berghem is opgekomen? 
Rond af op hele minuten.

4.1

4.4

4.2

4.3

4.5

....

....

....

....

....

....

....

....

Voor de bèta’s onder ons

liter puur salpeterzuur

16:27 (van 12 t/m 14 december)

Naar rechts 

Turing-test

86 flessen

29 keer

kuub koolstofmonoxide

5:18 (van 13 t/m 22 juni)
Bij de beoordeling hebben we een marge van +1 of -1 minuut aangehouden i.v.m. kleine plaatselijke verschillen. Verschil tussen Oss en Berghem is bijvoorbeeld al 1 minuut.
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Voor de bèta’s onder ons

In een niet nader te noemen dorp heeft iedere inwoner zijn eigen bierpul. Iedere dag wordt ieders bierpul gevuld 
door de kastelein van het dorp. Maar het is niet zo dat iedere inwoner (alleen) uit zijn eigen pul drinkt. Het 
dagelijkse drinken geschiedt volgens bepaalde, vaststaande spelregels. 

Sommige spelregels kunnen echter tot paradoxale situaties leiden. Een voorbeeld: de inwoner Frits  handelt vol-
gens de volgende twee spelregels (X is een willekeurige inwoner van het dorp, dat kan dus ook Frits zelf zijn): 
• Regel 1: als X niet uit zijn eigen pul drinkt, dan drinkt Frits uit de pul van X.
• Regel 2: als X uit zijn eigen pul drinkt, dan drinkt Frits niet uit de pul van X. 
De aanwezigheid van Frits leidt tot een paradoxale situatie. Want: hoe zit het met de pul van Frits zelf? Drinkt 
Frits uit zijn eigen pul of niet? Als hij wel uit zijn eigen pul drinkt, dan breekt hij regel 2. Als hij niet uit zijn eigen 
pul drinkt, dan breekt hij regel 1. Conclusie: de spelregels die bij Frits horen leiden tot een paradox. Een persoon 
als Frits kan simpelweg niet bestaan. 

Hieronder schetsen we nog vijf situaties. Aan jullie de taak om te onderzoeken of dit 
paradoxale situaties zijn of niet. Je hoeft enkel en alleen te antwoorden met “ja” of “nee”.

De inwoner Arno handelt volgens de volgende spelregels 
(Y is een willekeurige inwoner van het dorp, niet zijnde Arno zelf):
Regel 1: als Arno uit de pul van Y drinkt, dan drinkt Y niet uit de pul van Arno.
Regel 2: als Arno niet uit de pul van Y drinkt, dan drinkt Y uit de pul van Arno.
Vraag: leidt de aanwezigheid van Arno in het dorp tot een paradox? 

De inwoner Benno handelt volgens de volgende spelregels 
(X is een willekeurige inwoner van het dorp, dat kan dus ook Benno zelf zijn):
Regel 1: als Benno uit de pul van X drinkt, dan drinkt X uit de pul van Benno.
Regel 2: als Benno niet uit de pul van X drinkt, dan drinkt X niet uit de pul van Benno.
Vraag: leidt de aanwezigheid van Benno in het dorp tot een paradox? 

Leidt de gelijktijdige aanwezigheid van Arno én Benno tot een paradox?

De inwoners Carlo en Davido handelen volgens de volgende spelregels:
Regel 1: Carlo drinkt uitsluitend uit de pul van inwoners die uit de pul van Davido drinken.
Regel 2: Davido drinkt uitsluitend uit de pul van inwoners die niet uit de pul van Carlo drinken.
Vraag: leidt de gelijktijdige aanwezigheid van Carlo én Davido tot een paradox?

In het dorp bestaat een club, genaamd “de Drinkebroeders”. Iedere inwoner van het dorp die handelt volgens 
de regel dat hij niet uit de pul drinkt van de inwoners die wel uit zijn pul drinken, is lid van  “de Drinkebroeders”. 
Iedere inwoner die niet volgens die regel handelt, is geen lid.  
Inwoner Ernesto beweert dat hij de enige is die uit de pul van ieder lid van “de Drinkebroeders” heeft gedronken, 
maar uit geen enkele pul van een inwoner die geen lid is van “de Drinkebroeders”. 
Vraag: als Ernesto de waarheid spreekt, leidt dat dan tot een paradox? 

4.6

....

....

....

....

....

Nee

Nee

Ja

Nee

Ja
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Voor de bèta’s onder ons

Als eerste zie je het molecuul van cafeïne.
Welke moleculen zie je nog meer afgebeeld?
Geef niet de scheikundige naam, maar de in de spreektaal gangbare naam.

De taal van de wiskunde is objectief en ondubbelzinnig. 
Hieronder zie je de wiskundige beschrijving van een automerk. 
Welk automerk?
Tip: werk de onderstaande vier lijnstukken uit in een assenstelsel
• x2  +  y2  =  16
• x = 0  en  0 ≤ y ≤ 4
• y = ⅓∙√3∙x  en  x ≤ 0  en  x2 ≤ 12    
• y = –⅓∙√3∙x  en  x ≥ 0  en  x2 ≤ 12    

Welke regel binnen de evolutieleer beschrijft de theorie dat kleine diersoorten in een afgesloten leefomgeving 
steeds groter worden en grote diersoorten juist steeds kleiner? 

4.7

4.9

4.8

4.10

....

....

a: ....

b: ....

a cb d

a: ....

b: ....

c: ....

d: ....

De eilandregel / De Foster regel / De Wet van Foster 

Mercedes

het ‘bootje’ gaat vooruit varen
natrium

ammoniak benzeen
Water alcohol / ethanol / ethylalcohol
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Ons mooie Bèrge

Welke Berghemse belangengroep werd zo’n 40 jaar 
geleden opgericht vanuit de instelling Herwonnen 
Levenskracht? 

Zie de oude kaart van Berghem hiernaast.
We hebben in de legenda een item weggehaald. 
Wat hoort daar te staan?

In Berghem staat een huis dat de Burgershof heet. 
In welk jaar is dat huis gebouwd, als we de gevel 
moeten geloven? 

Op 12 januari 1939 liep landbouwer M. Broers 
een hersenschudding op. 
Wie of wat bezorgde hem deze hersenschudding?

Op het gemeentehuis staat een gedenkbord met daarop vier namen.
Een van deze vier heeft in Berghem geen straat naar zich vernoemd. Hoe luidt zijn naam?

Twee foto’s die in Berghem zijn genomen. 
We zijn bij beide foto’s op zoek naar de naam van de man die uiterst links staat.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

....

....

....

....

....

.... ....

Comité Zieken en Gehandicapten

Albert West Kees Brugman

Voetbalveld

1925

De landbouwer kreeg 
een trap van een paard 

A. van Hintum

Theunisse
Leipheimer
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In categorie 8 (vraag 8.1 t/m 8.3) is een legpuzzel opgenomen. 
De dames die in deze puzzel zijn afgebeeld hebben een bijzondere titel met elkaar gemeen. 
Welke titel bedoelen we?

Vanwege groot succes herhaald! Hieronder zie je een lijst mobiele nummers. Als je alle personen die bij deze 
nummers horen naast elkaar ziet staan, dan denk je meteen aan een bekend evenement. 
Welk evenement?

• 06-11028212
• 06-51287688
• 06-11372567

• 06-15437180
• 06-18515062
• 06-53754766

Hoe heten de leraren op de onderstaande foto’s?

5.7

5.8

5.9

....

....

Ons mooie Bèrge

a: ....

b: ....

c: ....

d: ....

a cb d

a: ....

b: ....

c: ....

d: ....

e: ....

5.10

Knolleginneke

Berghem Bruist

Marijke Vriens Albert (Bart) van den Brand
Louis de Meij Piet Derks

Duvelsbende
Beat Yes
Sonneveld
Ad Verhagen
presentatie van het Bergs Woordenboek
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Muziek

Hieronder zie je vijf afbeeldingen van artiesten / bands. Er zit een logische volgorde in. En het rijtje is nog niet af. 
Vraag: wat is de naam van de volgende artiest of band in dit rijtje? 

Veertig jaar geleden werd deze vrouw al bezongen. 
In het Duits ging ze dood, in het Nederlands werd dat min of meer in het midden gelaten. 
Hoe heet deze dame?

De organisatie van De Bergse Kwis is tijdens een van de vergaderingen figuurlijk oude koeien uit de sloot aan het 
halen, dit keer zelfs oud bier. Frank heeft nog wat bierflesjes uit de kwis van 2009 staan. Iedereen neemt meteen 
gulzig een slok (van vergaderen krijg je immers een droge keel). Maar het bier smaakt inmiddels letterlijk naar 
slootwater. Dus de oude flesjes blijven een tijdje onaangeroerd staan. Totdat Maurice een briljant idee krijgt. Hij 
zet de flessen in onderstaande volgorde. En zo ontstaat er een liedje. 

Mooi zo! Kunnen we die oude bierflesjes toch weer in een vraag verwerken…
De vraag aan u: welk nummer heeft Maurice hier “gecomponeerd”? 

6.1

6.4

6.3

         ....

....

....

1 2 3 4 5

6

Eind jaren zeventig kwam de single We Are the Moles van de band The Moles uit. 
Het gerucht werd, bewust, de wereld in geholpen dat een beroemde band schuil ging achter The Moles. 

Welke band? Wie waren The Moles écht? 

6.2

.... ....The Beatles Simon Dupree and the Big Sound

Chef’special (Alle waren “huisbands” bij DWDD)

Bergs Lied

Manuela
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Noem de vijf bands waarvan de logo’s zijn afgebeeld.6.5

a: ....

c: ....

b: ....

d: ....

e: ....

Muziek

a b c d e

Een beroemde bruiloft.

Welke Nederlandse artiest trouwt hier? 

Wie is de man die op de foto als tweede van 
rechts staat? 

6.6

....

....

Twee kriptische omschrijvingen. 
Geef de artiestennaam.

Deze listige artiest voelde zich in 1996 bijna god.

Deze zo onschuldig ogende dame heeft dit jaar in een van haar hits een erg wilde en 
onstuimige avond (of beter: nacht) bezongen. Halverwege het nummer horen we (in 
het Engels) herhaaldelijk een afkorting. 

Wat betekent deze afkorting als je hem in het Nederlands vertaalt?

Deze fout geschreven maarschalk doet er toe.

6.7

6.8

....

....

....

The Offspring
Weezer
Misfits
Jamiroquai
Public Enemy

Herman Brood

God(zij)dank, het is vrijdag

Leo Blokhuis

Tricky Eminem
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6.10 ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

Muziek

Muzikale boeven… 
Wie zien we hier gefotografeerd door de politie?

6.9

.... ....

The Offspring
Weezer
Misfits
Jamiroquai
Public Enemy

John Simon Ritchie (Sid Vicious)Kurt Cobain

The Black Eyed Peas   (I got a Feeling)

Fatboy Slim   (Right here, Right now)

Eminem   (Lose Yourself)

The Beatles   (Lady Madonna)

Britney Spears   (Toxic)

Madonna   (Like a Virgin)

Tommy Sparks   (She’s Got Me Dancing)

Dance 2 Trance   (Power of american natives)

Weezer   (Buddy Holly)

The Prodigy   (Breathe)

Vanilla Ice   (Ice Ice Baby)

Beck   (Loser)
Kid Cudi   (Day’N’ Night)

Bon Jovi   (Bad Medicine)

Lenny Kravitz   (Are You Gonna Go My Way)

Panjabi MC   (Mundian To Bach Ke)

Basement Jaxx   (Where’s Your Head At)

Metallica   (Enter Sandman)

Amy Winehouse   (Rehab)

Red Hot Chili Peppers   (Give it Away)
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Deze jong gestorven komiek imiteerde regelmatig een grote legende uit de muziekgeschiedenis. 
Zelf werd hij muzikaal geëerd door een ‘dromende’ band met een buitenaards nummer. 
Over wie hebben we het hier?

Zijn echte voornaam was Alfred. Deze acterende en zingende Brit overleed op 68-jarige leeftijd in een stoel voor 
de televisie. Enkele maanden na zijn begrafenis werd zijn graf door dieven geopend, omdat zij dachten dat er 
wellicht goud in de kist zat. Onder welke naam is deze man beter bekend?

De meeste Spanjaarden hebben de echte stemmen van Al Pacino, Sylvester Stallone, Robert de Niro en Dustin 
Hoffman nog nooit gehoord. In plaats daarvan hoorden ze de stem van een Spaanse man. Wat is zijn naam?

Zie de beschrijving van een auto hieronder.
Met welk opmerkelijk betaalmiddel werd deze auto betaald?

- bx sport    - sportstuur
- licht metalen velgen   - electrisch schuifdak 
- voor- en achter spoiler   - buffellederen bekleding 
- hoofdsteunen    - complete hifi installatie 

Al Pacino is een zeer veelzijdig acteur. Hieronder zie je drie verschillende door hem gespeelde personages. 
Elk van de films speelt zich af in Amerika, maar de personages hebben hun roots steeds in een ander land liggen. 
Bij het linkerplaatje hebben we alvast het land Italië neergezet. 
Geef voor de twee andere personages ook aan welk land erbij hoort.  

7.1

7.5

7.3

7.4

7.2

....

....

....

....

a B C

a: Italië

b: ....

c: ....

Film & TV

Andy Kaufman / Andrew Geoffrey Kaufman
Hij was Elvis-imitator en inderdaad bezongen door R.E.M. in Man on the moon

Polaroid  (Uit de film Flodder uit 1986)

Ricard(o) Solans 

Puerto Rico
Cuba

Benny Hill
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Welke Brabantse plaats werd in de film ‘New Kids Turbo’ per ongeluk platgegooid door het Nederlandse leger?7.7

....

Sommige auto’s zijn zo beroemd dat ze een echte naam hebben. 
Geef de namen van onderstaande auto’s. 
Het gaat dus niet om de merknamen, maar om de ‘roepnaam‘ van de auto.  

Sommige programma’s hebben in de loop der jaren verschillende presentatoren gehad. 
Hieronder zie je twee maal een rijtje presentatoren. 
Geef voor beide rijtjes de naam van de presentatrice die ontbreekt. 

7.6

7.8

a: ....

b: ....

c: ....

d: ....

a cb d

 ....

....

Film & TV

Chitty chitty bang bang 

Schijndel

Nance / Nancy Anna Francina (Coolen) Rutten (Lingo)

Viola Holt (Vijf Uur Show)

Lightning McQueen of Bliksem Mc Queen
Christine
General Lee (Dodge Charger is fout, 
                   want dat is een merknaam) 



22

Film & TV

Hieronder zie je een aantal muzikanten. Zij hebben allemaal een gastoptreden gehad in een bekend TV-programma,  
waarin we normaal gesproken dergelijke muzikanten niet aantreffen. Welk TV-programma?

7.9

....

a: ....

b: ....

c: ....

d: ....

7.10

Sesamstraat 

De Porsche is aan de bestuurderskant bij het wegrijden plotseling niet meer ingedeukt
Het jongetje op de achtergrond steekt vlak voor de knal zijn vingers in zijn oren 
De duikbril die James Bond op heeft, verandert plots van zwart in blauw 
Het vliegtuig heeft als het opstijgt nog vier motoren op de vleugels 
en als het landt opeens nog slechts twee.
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Lekker puuzzeluh

Let op: deze vraag telt voor drie! Bij de andere vragen kun je steeds 10 punten verdienen, maar bij deze vraag 
kun je maar liefst 30 punten verdienen. Reden genoeg dus om er maar eens goed voor te gaan zitten…

Een legpuzzel. Je ziet negen vierkante puzzeltegels. Knip deze zorgvuldig uit. Op iedere tegel zie je halve hoofden 
afgebeeld. Je raadt het al: doel van deze puzzel is om deze hoofden weer ‘heel’ te maken. Dat kun je doen door op 
de volgende pagina de negen tegels op correcte wijze in het rooster te leggen. Plak ze vervolgens goed vast. Voor 
de goede orde: de tegels moeten heel blijven. Je mag dus niet in de tegels knippen. Succes!

8.1/3
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Een rekenpuzzel. Piet gaat een weekje golfen. Maar hij kan hullie Mien niet missen, dus hij komt elke dag met de 
trein terug naar huis. Mien pikt hem elke dag om 17:00 uur precies op van het station in Oss. Ze zorgt er altijd 
voor dat ze precies op tijd met de auto bij het station aankomt. Piet stapt dan meteen in en ze rijden meteen naar 
huis. Dus ze zijn iedere dag op hetzelfde tijdstip thuis.
Op vrijdag komt Piet per ongeluk al om 16:30 met de trein aan op het Osse station. Hullie Mien is hiervan niet op 
de hoogte, dus ze is nog niet op het station. Piet besluit om dan maar alvast naar huis te lopen. Na enige tijd komt 
hij hullie Mien tegen, die net als alle andere dagen op weg is naar het station. Piet stapt in en ze rijden naar huis. 
Ze zijn nu tien minuten eerder thuis dan anders. 
De vraag: hoe lang heeft Piet gelopen?

8.4

....

8.1/3

Lekker puuzzeluh

25 minuten
       Mien heeft 10 minuten minder lang hoeven rijden dan anders. 

Dat is dus 5 minuten minder op de heenweg en 5 minuten minder op de 

terugweg. Piet heeft dus van 16:30 tot 16:55 gelopen en is toen bij hullie 

    Mien ingestapt. Dat betekent dat hij 25 minuten heeft gelopen.
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Een kriptische puzzel. We zijn op zoek naar een adres in de regio (binnen een straal van 15 kilometer). In het 
verleden is er al eens een boef gesignaleerd op dit adres. Maar ook een menslievende zakenman uit Amerika. 
En een al wat oudere vrouw gaf er met grote regelmaat een partijtje. Maar dat hoeven we natuurlijk niet te 
benadrukken. Het heeft er de laatste tijd vooral geschud. 

Naar welk adres zijn we op zoek? Geef straat, huisnummer en plaatsnaam.

Een logische puzzel. Je moet gaan cirkelen en strepen. Als je zeker weet dat een cijfer moet blijven staan, dan kun 
je het omcirkelen. Als een cijfer weg moet, dan kun je het wegstrepen. Voor iedere rij en kolom geldt dat een cijfer 
daarin maximaal één keer mag voorkomen. Weggestreepte cijfers mogen niet naast of boven elkaar staan. Diago-
naal mogen ze elkaar wel raken. De omcirkelde cijfers moeten horizontaal dan wel vertikaal met elkaar verbonden 
blijven, d.w.z. er moet een pad blijven bestaan dat alle omcirkelde cijfers met elkaar verbindt. 

Hieronder zie je een voorbeeld plus de oplossing. 
Aan jou de vraag om ook de tweede puzzel op te lossen. 
Tel daarna alle omcirkelde cijfers bij elkaar op. 
Welk getal krijg je dan?

Een ouderwetse legpuzzel. Maar van één van de figuren kun je al zien dat ‘ie niet past. Welk figuur is dat? 

8.6

8.7

8.5

....

....

....

Lekker puuzzeluh

Varken (de staart past niet)

Schutsboomstraat 71, Schaijk   (Bandit, Rockefeller, Feest van Sjaan, Hi- Lite, Shakers)

291 
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Lekker puuzzeluh

Op onderstaand kaartje staat een tekst in braille. Ontcijfer deze tekst en schrijf hem voor ons op, maar dan in 
‘gewone’ letters. 

Schrijf in de grijze balk welk (volgens Van Dale) bestaand Nederlands woord volgens de Scrabble regels 
de meeste punten oplevert.
Geef op het bord met kruisjes aan waar je het woord legt. 

8.8

8.9

8.10

....

....

....

in het land der blinden is braille handig.

Gebrom

Joris is het lek
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Sport

Twee prachtige doelpunten. De vraag: gescoord met rechts, links of hoofd?
De 1 – 0 van Nederland tegen Brazilië tijdens het WK voetbal van 1974. 

De 2 – 1 van Nederland tegen Brazilië tijdens het WK voetbal van 2010.  

Johnny Hoogerland werd in de negende etappe van de afgelopen Tour de France getorpedeerd. 
Daar was een auto bij betrokken. 
Wat was het merk van die auto?

9.1

9.2

....

....

....

Hieronder zien we foto’s van bekende coaches. 
Van welke sportploeg waren zij op 1 januari van dit jaar de coach?

Welke vier bekende circuits staan hieronder afgebeeld?

9.3

9.4

a: ....

b: ....

c: ....

d: ....

a cb d

a: ....

b: ....

c: ....

d: ....

a cb d

Rechts

Hoofd

Citroën

Nederlandse waterpolo dames (Mauro Maugeri) Ajax Cape Town (Foppe de Haan)

Nederlandse wielerploeg mannen op de weg
                                (Leo van Vliet)

Hoofdcoach Nederlands mannenteam Turnen 
                              (Sadao Hamada)

Nürburgring (inclusief Nordschleife) Circuit Park Zandvoort
Circuit Paalgraven (pinksterraces) Spa - Francorchamps
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Sport

Een professionele voetbalclub uit Groot-Brittannië met een draak en een leeuw in het clublogo moest in 2006 van 
naam veranderen, omdat het contract met de sponsor afliep. 
Wat was de naam van deze club?  

Een Australische atlete doet er alles aan om te vlammen op de Olympische Spelen van Londen. 
Ze laat daarvoor zelfs een eerder uitgevoerde cosmetische ingreep aan haar lichaam weer ongedaan maken. 
Wat is haar naam?

Zoals bekend voetballen er veel buitenlanders in de verschillende voetbalcompetities. Het komt in de Nederlandse 
eredivisie haast niet meer voor dat er bij de aftrap 22 Nederlandse spelers in het veld staan. Twaalf jaar geleden 
was dat wel het geval: bij de eredivisiewedstrijd AZ - NEC. In 2011 gebeurde dat voor het eerst sinds die tijd weer. 
Bij welke eredivisiewedstrijd was dat het geval? 

9.5

9.6

9.7

....

....

....

Vier echte sportmannen. De vraag bij ieder van hen: in welk elftal van Berghem Sport voetbalt deze speler?9.8

a: ....

b: ....

c: ....

d: ....

a cb d

In de Domstad, op zo’n honderd meter afstand van het 
ouderlijk huis van deze inmiddels overleden sporter, 
staat een beeld van 100 kilo op een sokkel van ander-
halve ton. 

Een bronzen standbeeld voor een meervoudig gouden 
sporter. Tijdens de onthulling in 2007 werd deze 
sporter ‘groter dan Cruijff’ genoemd.

Van veel sporters zijn kunstwerken gemaakt. Welke sporter wordt bedoeld?

In de tuin van een restaurant staat een bronzen beeld 
van een sporter. Eerder stond dit tot 1986 in Rotterdam. 
De maker van het kunstwerk heeft ook het werk van de 
onderstaande vraag gemaakt. 

1 meter 72 groot beeld waarop de sporter bezig is met 
dreigen naar binnen en dan toch buitenom gaan.

....

....

....

....

9.9

Total Network Solutions FC

Jana Pittman-Rawlinson

5e 6e
4e 8e

Excelsior - De Graafschap

Joop Zoetemelk Anton Geesink

Coen Moulijn Fanny Blankers-Koen
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Sport

a: ....

b: ....

c: ....

d: ....

9.10 Cauberg
Mont Ventoux
Alpe d‘Huez
Muur van Geraardsbergen



30

Pikant

Een nieuw pikant fenomeen; de nippleslip. Per ongeluk – of misschien wel expres – is er opeens een vrouwelijke 
tepel te zien. Tsja… Onze vraag: welke dames horen bij onderstaande nippleslips?

10.1

.... ....

Hieronder zie je pikante clous van Nederlandse cabaretiers. Wat zijn hun namen?
Hé majesteit, ga eens bier halen!

Wat dat betreft denk ik dat iedereen hier op het bedrijf wel weet dat ik geil op Jeannet.  

10.2

....

....

Pikante vraag wellicht… maar we vragen het toch maar gewoon: van wie is deze poes?10.3

a: ....

b: ....

c: ....

d: ....

a cb d

De drie onderstaande zangeressen kwamen in 2003 vanwege een pikante actie in het nieuws.
Wat deden ze? 

10.4

....

Amerikaanse zangeres
3 nr 1 hits in Nederland 
10 albums uitgebracht

Amerikaanse zangeres 
5 nr 1 hits in Nederland 
23 albums uitgebracht

Amerikaanse zangeres
1 nr 1 hit in Nederland
6 albums uitgebracht

Hans Teeuwen

Gargamel
Guust Flater

Ze zoenden elkaar

Ze zoenden elkaar Ze zoenden elkaar Ze zoenden elkaar

Theo Maasen

Dr. Evil
Jan, Jans en de kinderen (familieTromp)

Janet Jackson Hind Laroussi
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Pikant

5 heren + 5 dames = 5 pikante affaires. Welke dame hoort bij welke heer? 
Je hoeft alleen de letter a, b, c, d of e in te vullen.

10.7

Een fonologische vraag: weet u wat dit voor een peen is?

Zet de onderstaande Playboy covers op volgorde van uitgave.

10.5

10.6

a: ....

b: ....

c: ....

d: ....

a cb d

....

.... .... .... .... ....

a cb d e

a cb d e

Bospeen / Waspeen Thermopane
House of PainWinterpeen

A C D B E

D AC E B
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Pikant

Aan pikante plaatsnamen geen gebrek bij onze Zuiderburen. Je zou bijna zeggen dat ze in een bepaalde regio 
een beetje anaal gefixeerd zijn. Welke plaats – die wat betreft qua naam ‘naadloos’ aansluit bij de andere twee – 
ligt op slechts 5 kilometer van Kontich en op een kleine 40 kilometer van Aarschot?

De Vlaamse schrijver Herman Brusselmans biechtte in 2009 aan Matthijs van Nieuwkerk en Georgina Verbaan op 
dat hij die middag een meisje op het toilet oraal bevredigd had. Wat was de naam van dat meisje?

10.8

10.9

10.10

....

....

a: ....

b: ....

Reet

Marloes

Sander Lantinga
Peter Janssen - Vegan Streaker
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Bergse plaat(s)jes

In de nevenstaande foto hebben we 
een woord weggehaald.

Welk woord is dat?

We hebben in de nevenstaande foto 
de bedrijfsnaam weggehaald.

Welke bedrijfsnaam?

Wat hebben we in de onderstaande uitsnede 
behalve de teksten nog meer weggepoetst? 
Omschrijf het in de antwoordbalk 
en geef het ook op de afbeelding aan.

Op welk adres vind je deze schoorsteen?

11.1

11.3

11.2

....

....

....

....

11.4

Bloemenperk / Rotonde

Beauties by Rachel

Verkenners

Spaanderstraat 96
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Bergse plaat(s)jes

Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk waar je deze Bergse speeltuintjes kunt vinden.

Hieronder zie je vier foto’s van standbeelden.
Ze kijken naar verschillende windrichtingen.
Geef per standbeeld de windrichting (N, O, Z, W, NO, NW, ZO, ZW) aan.

11.5

11.6

.... ....

....

....

....

....

O

ZW

W

N

In de Schriekse Heihoek In de Laanderhof
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Bergse plaat(s)jes

Hieronder zie je afbeeldingen van Bergse WC’s.
Geef bij elke foto aan in welke openbare gelegenheid je deze WC kunt vinden.

Hieronder zie je vier Bergse kiekjes.
Geef voor ieder kiekje aan: binnen of buiten de bebouwde kom.  

11.7

11.8

....

.... .... ....

....

....

....

Café de Merx De Berchplaets Sportcentrum Berghem

Buiten de bebouwde kom

Binnen de bebouwde komBinnen de bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom
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Op een bekend gebouw in Berghem kun je onderstaand 
dakkapelletje vinden.

Hoeveel van deze dakkapelletjes vind je op dit gebouw?

11.9

....

11.10 a: ....

b: ....

Bergse plaat(s)jes

9

Jeugdoptocht Stichting Carnaval
De Bergse Wielerronde



37

12

Geheime opdracht

Vul hieronder je gegevens in 
(deze kun je overnemen van het blad dat je hebt meegebracht)

Naam

Teamnaam

Teamnumer

!

....

....

....

12.1

12.2

12.3

12.6

12.7

....

....

....

....

      A       B       C

....

a: ....

1: .... 3: ....2: ....

b: ....

....

12.4

12.5

12.8 A)  Deuteronomium
B)  Exodus
D)  Romeinen

12.9 ....

Sint Willibrordus

leisteen

Gerard

Liempde

de zonden der wereld

ik zal gezond worden 

4 keer 

Op de 6e dag.

B A D

Oss
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Geheime opdracht

12.11

12.15

12.12

12.16

12.17

12.18

....

....

....

....

....

....

.... .... .... ....

.... ....12.10

a: ....

b: ....

12.13

12.14

Catechese:  ....

Synode:  ....

Homilie :  ....

Seminarie:  ....

12.19

12.20 ....

Sodom

Kaïn

Gabriël

Pinksteren / eerste Pinksterdag

Witte Donderdag

7 weken

Ratzinger

Ze verschuurde een foto met de paus er op

Toren

geloofsonderwijs

kerkelijke vergadering

preek

internaat voor geestelijken

De Sint Pieter / de Sint Pietersbasiliek in Rome

Gomorra

4 3 1 2


