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speluitleg
LEES ONDERSTAANDE INFORMATIE GOED DOOR VOORDAT U AAN DE KWIS BEGINT
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 dit symbool abc bij het antwoord vermeld staat, letten wij zeer scherp op spelling.
Niet goed gespeld = antwoord wordt fout gerekend.

Is er dit jaar weer een wegstreepcategorie?
Ja! Net als vorig jaar werken we 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 Berchplaets sturen. Dat teamlid:
• moet op tijd aanwezig zijn. Zie de gegevens onder categorie 12. Te laat aanwezig = 0 punten.
• moet echt in zijn eentje komen!
• moet het blaadje dat bij categorie 12 hoort, een pen en het Brabants Dagblad van 28-12-’12 bij zich hebben.
• is na ongeveer een half uur weer klaar.
We vertellen nu natuurlijk nog niet wat de opdracht is.
Tip: stuur iemand met een gezonde geest, met veel kennis over (on)gezonde lichamen.
Na de kwis zendt Berghem TV een reportage uit over de geheime opdracht.

Hé, ik zie vier flesjes in mijn enveloppe zitten…
Klopt! Die horen bij vraag 3.10. Proost!

Moeten we weer op pad?
Uiteraard zijn er ook dit jaar weer verschillende vragen waarvoor u de deur uit moet. Overbodig om te zeggen wellicht, maar we doen het toch: houdt u te allen tijde aan de verkeersregels en de geldende fatsoensnormen.
En zoals een groot Bergs filosoof het doorgaans zegt: “glaasje op, laat je rijden!”.

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

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 12 januari 2013 wordt de uitslag van De Bergse Kwis 2012 bekend gemaakt.
Op die avond worden ook de prijzen uitgereikt.
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vrienden van de bergse kwis 2012
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wat gebeurde er in 2012?
1.01 de tijd vliegt
Een bijzonder fenomeen.
Op welke datum in 2012 gebeurde dit?

1 juli

“Bij Brabanders loopt het nog wel eens uit.
Maar voor mij geldt: tijd is a .
Daar ben ik b voor.”

1.02 wat zei u?
Hiernaast ziet u een quote uit 2012.
Maar we hebben twee woorden weggehaald.
Vul de ontbrekende woorden in.

a Tijd

b Westerling

1.03 respectabel
Onderstaande personen hebben dit jaar een respectabele leeftijd bereikt (eentje is reeds overleden, maar zou dit
jaar een mooie leeftijd hebben behaald als hij nog in leven was).
Geef voor elk van de personen de naam en de leeftijd.

a

b

c

d

Mart Smeets
a naam							

abc

leeftijd 65

Dick Bruna
b naam							

abc

leeftijd 85

Maartje Van Weegen
c naam							

abc

leeftijd 62

Charles Dickens
d naam							

abc

leeftijd 200

Aad de Mos
e naam							

abc

leeftijd 65

e
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wat gebeurde er in 2012?
1.04 coooooola
Amerikanen houden van cola. En vooral van véél cola.
Een beker van 1 liter, zoals hiernaast, is in een Amerikaanse bioscoop eerder regel dan uitzondering. Maar in
‘the Big Apple’ zijn deze grote bekers sinds dit jaar verboden.

45 Centiliter.

Geef in de tekening hiernaast aan hoeveel cola er van de
burgemeester maximaal in een beker mag.

1.05 gelukkig hebben we de foto’s nog
a

b

c

d

e

Waar is deze foto gemaakt?

Op welke datum vond deze demonstratie plaats?

a Mars

b 21 juli

Winnen dankzij een verlies. Aanwezig zonder
aanwezig te zijn. Hoe heet de winnaar?

Eeuwfeest van een grote vervoersramp.
In welke stad vindt deze herdenking plaats?

c A.F.Th . van der Heijden

abc

d Southampton

abc

Hij wisselt het bloot in voor een iets meer geklede
werkomgeving. Wat is zijn naam?

e Jan Heemskerk

abc
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wat gebeurde er in 2012?
1.06 cZN (cartoon zonder naam)
In onderstaande cartoons hebben we een naam weggehaald.
Welke naam hoort op de plek van de vraagtekens te staan?

b ???

a ???

a Jezus (Christus)

abc

b (Mike) o’Kane

abc

1.07 over de doden niets dan goeds
Overleden in 2012. Geef van iedere overledene de voor- en achternaam.

a

b

c

d

e

a Piet Ekel

abc

b Harm Breemer / Alexander Curly

abc

c John (Atta) Mills

abc

d Vidal Sassoon

abc

e Neil Armstrong

abc
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wat gebeurde er in 2012?
1.08 koppen snellen
De onderstaande krantenkoppen slaan op gebeurtenissen uit 2012.
Welk ander getal hebben deze gebeurtenissen gemeen?

Brinkman stapt uit PVV
t
m
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n
ous
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y
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e
b
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d
r
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An
Noord-Italië:
zes doden

Job Cohen kondigt aftreden aan

I
B
F
p
o
wraak

Bloedbad bij première
nieuwe Batmanfilm

20 (alle gebeurtenissen vonden plaats op de 20ste van de maand)

1.09 waar is dat feestje?
Haren in Groningen werd opgeschrikt door een flinke toeloop aan mensen na een verkeerd geplaatste verjaardagsuitnodiging op Facebook. De nu 16-jarige Merthe leek verantwoordelijk voor de uitnodiging. Op de achtergrond
werd deze echter “gehyped” door een Nieuw-Zeelander en een helper met een dubieuze schuilnaam.
Hoe luidde deze schuilnaam?

Ibe der Führer

1.10 een lijntje met boven
Deze ‘Brabantse’ kreeg in februari een bontgekleurde das om.
En in maart haalde ze (de website van) de New York Times.
Je kunt ook met haar bellen.
Op welk telefoonnummer kun je haar tegen normaal beltarief bereiken?

06-26347470
(0900-7468526 is fout, want dat is niet
tegen normaal beltarief )
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Neil Armstrong

de jeugd van tegenwoordig
2.01 klein maar fijn
Wat zijn de voornamen van deze twee kids?

a

a Vajèn

b

abc

b Vinchenzo

abc

2.02 daar is ie weer!
Het mooiste moment van het jaar: de dikke boeken van Intertoys en Bart Smit vallen weer op de mat. Daar ben je
als klein kind uren zoet mee. Natuurlijk liggen Sint en Kerst inmiddels alweer achter ons. Des te meer reden voor
ons om er eens een pittige vraag over te stellen.
Welk bedrag moet je afrekenen als je alle artikelen van Lalaloopsy uit het Intertoys-boek zou kopen?
En welk bedrag als je alle artikelen van Lalaloopsy uit het Bart Smit boek zou kopen?
Rond de bedragen af op hele euro’s.

intertoys €196,-

bart smit €151,-

2.03 ken ik u niet ergens van?
Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk wat deze mensen met elkaar gemeen hebben.

Allemaal (ex-)presentatoren van het Jeugdjournaal
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de jeugd van tegenwoordig
2.04 wie is het?
Vul de ontbrekende naam in:
Pamela, Naomi, … , Anouk, Feya, Inge

Laurie

abc

2.05 tele-vries-ie
Hieronder zie je vier bevroren beelden uit jeugdseries. Geef de naam van elk van deze series.

a

b

c

a Taarten van Abel

c Spangas

b Scaredy Squirrel

d Vrijland

d

2.06 ooh… wat schattig!
Waar ken je de onderstaande mascottes van?

a

b

c

d

a Park Hemelrijk

c Familiepark Koningin Julianatoren

b Dierenpark Amersfoort

d Landal Greenparks
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de jeugd van tegenwoordig
2.07 wie is er op wie?
Welke man hoort bij welke vrouw? Schrijf de juiste letters onder de foto’s van de mannen.

a

H

b

C

c

J

d

G

e

f

E

I

g

h

D

i

B

j

F

A

2.08 boekenwurm
Welke vier bekende kinderboeken zie je hier? Geef de volledige titel!

a

b

c

d

a Achtste groepers huilen niet

c

Fantasia

b Dolfje weerwolfje

d

Hoe overleef ik de brugklas?
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de jeugd van tegenwoordig
2.09 ctrl-X
a

Knip deze vijf figuren uit en leg ze op de volgende pagina zo neer dat het afgebeelde kruis precies wordt opgevuld.
En: plak ze er maar in!

b

Nu maken we het iets moeilijker: knip deze vijf figuren uit en leg ze zo neer dat er qua vorm eenzelfde kruis
ontstaat, maar dan een maatje groter. Plak dit grotere kruis naast het andere kruis.
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de jeugd van tegenwoordig
2.09 ctrl-V

2.10 paniek!
De organisatie van de
Bergse Avondvierdaagse is
in paniek! Op het allerlaatste
moment zijn ze er achter
gekomen dat het vandaag
ook Nationale Straatspeeldag
is. Daardoor zijn bijna alle
straten in Berghem afgezet,
zoals je in het kaartje hiernaast kunt zien. Na uren
puzzelen, passen en meten
hebben ze alsnog een route
kunnen vinden die start en
finisht op het Meester Gielenplein. Teken de route met
rode pen of stift in nevenstaande plattegrond.
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ouwverwetst
3.01 nee… naar jou vernoemen ze een straat!
Geef de volledige naam van de straat die naar deze man is vernoemd.

Kapelaan Kitslaarstraat

abc

3.02 wie is wie… welke naam bij welke familie?
We zijn op zoek naar twee Bergse families. De officiële achternaam van familie A telt één letter meer dan de
officiële achternaam van familie B. Verder lijken die achternamen nauwelijks op elkaar. Maar echte, ouwverwetste Bergse mensen gebruiken natuurlijk de bijnaam. En de bijnamen van deze families lijken juist heel erg veel
op elkaar. Sterker nog, ze zijn – op één letter na – exact gelijk! Vul in de onderstaande tabel de namen in die we
zoeken.

officiele achternaam

bijnaam

familie A

Nelissen

abc

Kout

abc

familie b

Roelofs

abc

Koet

abc

3.03 ken uw kerk!
Als je op één van de middelste banken van onze St. Willibrorduskerk zit, dan zie je recht voor je het hoofdaltaar.
Maar links en rechts van dat hoofdaltaar staan nog twee ‘altaren’ (althans, zo heten ze). Links zie je het HeiligeMaria-altaar. Het altaar rechts is ook naar een Bijbelse figuur vernoemd. Welke?

Jozef

3.04 nee… van jou maken ze een schilderij!
Hoe heet de man op dit schilderij? Achternaam is voldoede.

Verheijen

abc

3.05 We zijn zo bij u terug
Deze acteur, vooral bekend in een rol als indiaan,
speelde in een reclame van een elektronicamerk een
boekhouder. Wie was dit?

De acteercarrière van deze (in oktober van dit jaar
overleden) dame nam een vlucht nadat ze in een televisiereclame voor tampons een, in haar eigen woorden, “lulvormig ding” moest tekenen op een spiegel. Wie bedoelen we?

Herbert Joeks

Sylvia Kristel

abc

abc
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ouwverwetst
3.06 zwart op wit
We hebben wat teksten weggepoetst in deze krantenberichten.
Twee vragen daarover.

Welke initiatiefnemer maakte de Tourtoto mogelijk voor de inwoners
van Berghem? Geef voor en achternaam.

Ben Straatsma

abc

Met welk team heeft Gert-Jan Theunisse een gesprek?

Collstrop

abc

3.07 waar rook is…
Hoe heten deze voormalige Bergse brandweerlieden?
Achternaam is voldoende.

a

b

a Bloem

abc

b Den Brok

abc
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ouwverwetst
3.08 wie zoet is...
Van dit suikerzakje hebben we het telefoonnummer afgepoetst.
Hoe luidt dat telefoonnummer?

04123-347

3.09 proost!
Welke “financiële instelling” gaf vroeger rond carnaval de Pruuflappen uit?

De Mollestrûtjesbank

3.10 proost! (maar nu écht)
Wij hebben vier flesjes bij deze kwis gevoegd. Ga er voorzichtig mee om, want elk van deze flesjes bevat een
kostbaar goedje! Ruik, nip, geniet ervan. Maar belangrijker nog: vertel ons welke vier verschillende dranken er in
de flesjes zitten. We hoeven geen merk van u te weten, de soortnaam is voldoende. Proost!

a Rum
b Wodka
c Water
d (Jonge) Jenever
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Bergse adressen
4.01 Hallo ween!
Naar welk adres verwijst dit bord?

Halvemorgensstraat 15

4.02 wordt onze Mark hier vereerd?
Op welk adres vindt u dit bijzondere parkje?

Runselstraat 2 / 2a

4.03 bijzonder
Op welk adres staat dit bijzondere gebouw?

Achterschaijkstraat 16a

4.04 binnen!
Op welk adres vond u deze entree?

Molenweg 2

4.05 huisvlijt
Op welk adres vindt u deze mooie werkjes?

Zr. Hermenegildahof 1
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Bergse adressen
4.06 hoe kleiner het balletje…
Op welk adres bevindt zich deze golfbaan?

Waatselaarstraat 1

4.07 berk
Op welk adres vindt u deze gevelbekleding?

Julianastraat 16

4.08 nummer 18
In welke straat vindt u dit huisnummer 18?

Zicht 18

4.09 fraai
Op welk adres vindt u dit fraaie staaltje metselwerk?

St. Willibrordusstraat 31-33-33a

4.10 auw! straat in m’n rug!
Welke dichstbijzijnde straat had de fotograaf in zijn rug
toen hij deze foto maakte?

Monseigneur Bekkersstraat
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ge moet ut mar wete
5.01 achterop de wagen
We kennen ze allemaal nog wel van vroeger, die ovale nationaliteitsstickers
achterop auto’s: NL, D of B. Tegenwoordig zie je ze steeds minder omdat de
nationaliteit al in de nummerplaat verwerkt is.
Maar wij kwamen pas een auto tegen met daarop de volgende sticker.
U voelt de vraag reeds aankomen: waar staan de letters OC voor?

Oeteldonksche Club

abc

5.02 eins zwei drei vier…
In de gemeente Oss komen verschillende nationaliteiten voor. We pikken er willekeurig eentje uit: de Duitsers.
We noemen iemand voor het gemak even een Duitser als minstens één van beide ouders in Duitsland geboren is.
Noem het verschil tussen het aantal Duitsers dat op 1 januari 2012 in de gemeente Oss woonde en het aantal
Duitsers dat op 1 januari 2011 in de gemeente Oss woonde.
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5.03 een raaaarrrr getal
Stap 1: Neem een willekeurig getal van vier cijfers (die niet allemaal gelijk zijn).
Noem dat getal: X. Ga daarna naar stap 2.
Stap 2: Rangschik de cijfers van X van groot naar klein. Ga naar stap 3.
Stap 3: Rangschik de cijfers van X van klein naar groot. Ga naar stap 4.
Stap 4: Trek het getal uit stap 3 van het getal uit stap 2 af. Ga naar stap 5.
Stap 5: Noem het getal dat volgt uit stap 4: X. Ga naar stap 2.
Een voorbeeld van bovenstaand stappenplan:
Stap 1: Ik kies 8505. Dus: X = 8505.
Stap 2: Rangschikken levert: 8550.
Stap 3: Rangschikken levert: 0558.
Stap 4: 8550 – 0558 = 7992.
Stap 5: Vanaf nu geldt: X = 7992.
Stap 2: Rangschikken levert: 9972.
En zo voort… Op een gegeven moment zul je zien dat X niet meer verandert.
Wat dat betreft hebben we twee vragen voor u.
Welk viercijferig getal X vind je uiteindelijk,
ongeacht het getal waarmee je begint in stap 1?

6174

Het getal is vernoemd naar een wiskundige.
Wat is zijn naam?

Kaprekar

abc
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ge moet ut mar wete
5.04 popi-jopi
In Nederland – of beter gezegd: de Nederlanden – is een jongetje geboren
dat later paus zou worden. In Utrecht om precies te zijn. Maar als je zijn naam
vluchtig hoort, dan had hij ook zomaar in Berghem geboren kunnen zijn.
Geef de volledige naam van het jongetje dat we bedoelen, dus voornaam plus
dubbele achternaam.

Adriaan Floriszoon Boeyens

abc

5.05 actie!
Je ziet hieronder verschillende acties van supermarkten. Welke supermarkt hoort bij welke actie?

a

b

c

a Plus

c Emté

b C1000

d Albert Heijn

d

5.06 nóg meer belasting?
Zoals bekend kampt Nederland met een begrotingstekort. Verschillende politieke partijen weten wel een oplossing voor dat probleem: extra belastingen
heffen. Nevenstaande man suggereerde een wel heel bijzondere nieuwe belastingvorm. Waarschijnlijk zou hij zélf heel veel extra belasting moeten betalen als
deze nieuwe vorm daadwerkelijk ingevoerd zou worden. Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk welke vorm van belasting we bedoelen.

Vermakelijkheidsbelasting op het feminisme
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ge moet ut mar wete
5.07 experimentjes met water
Omcirkel bij de onderstaande vragen het juiste antwoord.
In een grote tobbe met 20 liter water drijft een leeg boterbakje met daarin een ronde, ijzeren kogel. Stel dat je de
ijzeren kogel overboord gooit in het water, wat verandert er dan uiteindelijk aan het waterpeil in de tobbe?

a
b
c

Het waterpeil is gestegen
Het waterpeil is gedaald
Het waterpeil is gelijk gebleven

Op de (vlakke) bodem van een aquarium staat een ouderwetse balans. Op de ene schaal van de balans ligt een
klomp lood, op de andere schaal ligt een klomp ijzer. De schalen zijn precies in balans. Nu laten we het aquarium
langzaam maar zeker vol met water lopen, totdat de balans met daarop het lood en ijzer helemaal ondergedompeld is. De vraag is nu: wat gebeurt er?

a
b
c

De schaal met daarop het lood zakt naar beneden
De schaal met daarop het ijzer zakt naar beneden
De schalen blijven in balans

5.08 Juliaantje, leef je nog?
Wat als… de Gregoriaanse kalender nooit was ingevoerd?
Eén ding is zeker: dan zou het vandaag niet 28 december 2012 zijn geweest…
Maar welke datum dan wél?

dd - mm - jjjj

15-12-2012

5.09 da’s een korte achternaam!
Een kleine crimineel, die zich in de gevangenis liet bekeren tot moslim, liet uit protest zijn achternaam wijzigen in
slechts 1 letter. Daarmee werd hij wereldberoemd.
Welke letter bedoelen we?

X

abc

5.10 kriptische geografie
Zit in deze Nederlandse plaats soms meer suiker in het
oppervlaktewater?

Zoetermeer
Een oude lengtemaat wordt alleen in deze Europese
stad zo laag uitgesproken.

Basel

In deze Belgische plaats kun je nooit lang aan de armoede
ontsnappen.

Kortrijk
De Engelstalige post moet in deze hoofdstad altijd nog
goed gesorteerd worden.
De Engelstalige post moet in deze hoofdstad altijd nog goed
gesorteerd
Lima worden.

20

politiek correct
6.01 politiek monster (deel 1)

a

b

c

d

Welke (voormalige) politici ziet u hier gecombineerd?

a

(Ruud) Lubbers

abc

b (Dries) van Agt

abc

c (Joop) den Uyl

abc

d (Jan Peter) Balkenende

abc

6.02 meeste stemmen gelden?
Bij de staatsvorm ‘democratie’ ligt de heerschappij [krateo] bij het volk [demos]. Door te stemmen kiest het volk
bijvoorbeeld een leider. Dat gaat via het simpele principe ‘wie de meeste stemmen krijgt, die heeft gewonnen’.
In dat opzicht kunnen we één van de grootste vaandeldragers van deze staatsvorm eigenlijk met goed fatsoen
geen democratie meer noemen. Aan het begin van deze eeuw kreeg een kandidaat namelijk honderdduizenden
stemmen meer dan zijn tegenstander, maar verloor uiteindelijk toch de verkiezingen.
Wat is de naam van deze ‘onterechte’ verliezer, die later wel een Nobelprijs won?

Al Gore

abc

6.03 de stemming in Berge
Uiteraard kon er op 12 september van dit jaar ook in
Berghem worden gestemd
voor de Tweede Kamer
verkiezingen.
Geef in nevenstaande kaart
van Berghem zo nauwkeurig
mogelijk alle stembureaus
aan. Uiteraard doet u dat
met een rood potlood!
(vooruit: een rode pen of
rode stift is ook goed)
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politiek correct
6.04 wie vindt wat?
In een verkiezingsprogramma kun je (soms in bedekte termen) lezen hoe een partij over bepaalde zaken denkt.
We zoomen in op de verkiezingsprogramma’s van de Tweede Kamer verkiezingen van dit jaar.
We vragen naar de standpunten van vijf partijen.

Euthanasie

Hypotheekrenteaftrek bestaande hypotheken

Antwoord met: Verbieden, Mogelijk onder voorwaarden
of Geen standpunt

Antwoord met: Niets veranderen, Beperken,
of Afschaffen.

pvv Geen standpunt

pvv Niets veranderen

d66 Mogelijk onder voorwaarden

d66 Beperken

vvd Mogelijk onder voorwaarden

vvd Niets veranderen

sp Mogelijk onder voorwaarden

sp

cda Mogelijk onder voorwaarden

cda Niets veranderen

Beperken

6.05 tekenen bij het kruisje a.u.b.
Hieronder ziet u twee handtekeningen die dit jaar onder één belangrijk document zijn gezet.
De vraag is simpel: van wie zijn de handtekeningen? Voor- en achternaam.

Henk Kamp

abc

Wouter Bos

abc

6.06 de stemming in berghem (deel 2)
Tweede Kamer verkiezingen 2012. Hoeveel stemmen kreeg de Staatskundig Gereformeerde Partij op Bergs
grondgebied? Met andere woorden: hoeveel van de stemmen in alle Bergse stembureaus samen werden tijdens
de laatste verkiezingen in totaal uitgebracht op de Staatskundig Gereformeerde Partij?

3
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politiek correct
6.07 politiek monster (deel 2)

a

Omdat het zo leuk is… nog eentje!
Welke (voormalige) politici ziet u hier gecombineerd?

a (Alexander) Pechtold

abc

b (Arie) Slob

abc

c (Mark) Rutte

abc

d (Marianne) Thieme

abc

b

c

d

6.08 wat bindt deze mensen?
Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk wat de overeenkomst tussen deze mensen was toen ze in het voorjaar van
2012 belangrijk politiek nieuws vormden.

Dit waren de partijvoorzitters van de partijen die dit jaar het zogenaamde
Lente-akkoord sloten .

6.09 hebben die Osse politici ze wel op een rijtje?
Op woensdag 24 november 2010 vonden de gemeenteraadsverkiezingen van de ‘nieuwe’ gemeente Oss plaats.
Verkiezingen die mede in het teken stonden van de gemeentelijke herindeling met de gemeente Lith. Hieronder
staan (in alfabetische volgorde) zeven voorwerpen die ogenschijnlijk niets met deze verkiezingen te maken hebben. Maar schijn bedriegt… want ze hebben er wel degelijk iets mee te maken.
Plaats de voorwerpen in de juiste volgorde door achter de voorwerpen de getallen 1 t/m 7 te vermelden.

armbanden: 7

poppenkast: 7

boompje: 4

scharreleieren: 4

bramenjam: 6

treinkaartje: 6

brood: 1
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6.10 staatsinrichting
Hoe zit de Nederlandse staat eigenlijk in elkaar. We hebben onderstaand schema gemaakt ter verduidelijking.
Maar om het toch een klein beetje ingewikkeld te maken hebben we enkele termen weggehaald. U raadt het al:
wij vragen u welke termen in de zwarte vakjes horen te staan.

a
B

C

D

E

A Koning(in)
B Eerste kamer
C Raad van state
D Gedeputeerde staten
E College van B&W
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7.01 by the way
De btw is voor bepaalde producten verhoogd van 19% naar 21%. Maar met hoeveel % stijgen de prijzen van die
betreffende producten nou eigenlijk? Kies uit één van de volgende opties

81/79-1=2,53%

a

1-79/81=2,47%

b

121/119-1=1,68%

c

1-119/121=1,65%

d

C

7.02 vogel het maar uit
We stellen u voor aan vier Bergse heren: de heer van Kreij, de heer van Ravensteijn, de heer Duif en de heer
Vink. Iedere heer heeft een vogel als huisdier: een kraai, een raaf, een duif of een vink. Iedere heer heeft een verschillende vogelsoort. Maar geen van de heren heeft de vogel die bij zijn eigen naam hoort.
Slechts één van de onderstaande uitspraken is waar:
• De heer van Kreij heeft een raaf.
• De heer Vink heeft een kraai.
• De heer Duif heeft geen raaf.
• De heer van Ravensteijn heeft geen duif.
De vraag aan u: welke van deze heren heeft een vink als huisdier?

Van Kreij

7.03 twee emmertjes water halen
Wilma en Theo staan op een brede brug. Wilma wil zo snel mogelijk naar hullie Theo toe. Maar ze moet eerst
nog twee emmers water vullen. Wilma moet eerst naar de bovenste reling van de brug, om daar een emmer vol
te maken. Daarna moet ze een emmer vullen bij de onderste reling. En daarna dus naar hullie Theo. Wilma wil bij
deze hele wandeling zo min mogelijk meters afleggen. De vraag is: wáár bij de twee relingen maakt Wilma haar
emmers vol? Voor het gemak hebben we de plekken letters gegeven. Schrijf de juiste letters hieronder op.

bovenste reling: D

.
.

onderste reling: S
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7.04 rare jongens, die Aggregaatboys…
Het Bergse gezelschap “De Aggregaatboys” kent bijzondere omgangsvormen.
Zo gelden voor de carnaval van 2013 de volgende afspraken:
• De leden lopen in groepjes van drie her en der door de Merx.
• Zo’n groepje van drie bestaat uit één lid van Goei Toei, één lid van Nei Grei en één lid van ’t Smidje.
• Het lid van Goei Toei doet alleen maar ware uitspraken.
• Het lid van Nei Grei doet alleen maar onware uitspraken.
• Het lid van ’t Smidje mag zelf weten of hij een ware of onware uitspraak doet
(het schijnt dat leden van ’t Smidje de spelregels steeds vergeten, vandaar deze afspraak).
Stel, je komt tijdens de komende carnaval in de Merx zo’n groepje van drie tegen. Laten we deze mysterieuze
boys voor het gemak X, Y en Z noemen. X zegt: “Z is lid van Goei Toei”. Y zegt: “X is lid van Goei Toei”.
Z heeft al te diep in het glaasje gekeken en zegt helemaal niks.
De vraag: wie is lid van welke club?

X Smidje
Y Nei Grei
Z Goei Toei

7.05 schatzoeken
U wist het misschien niet, maar onder de Bergse kerk bevindt
zich een gigantisch groot keldercomplex. Op bijgevoegde
plattegrond zien we dat de kelder uit 35 kamers bestaat.
Er zijn 23 (gele) binnenkamers en 12 (grijze) buitenkamers.
De bruine balkjes zijn natuurijk de deuren binnen dit complex.
Vanuit de pastorie kun je door een geheim luik via een krakkemikkige trap afdalen naar deze kelder. Je komt dan in één
van de buitenkamers terecht. We noemen deze kamer: A.
In één van de binnenkamers bevindt zich een kostbare schat.
We noemen deze kamer: B.
De kamers en de deuren zijn door de architect op een bijzondere manier geconstrueerd. Dat heeft alles te maken met de
kamers A en B. De architect heeft het ontwerp zo gemaakt dat
je vanuit kamer A een wandeling door de kelder kunt maken,
zodanig dat je elke deur precies één maal doorgaat en vervolgens eindigt in kamer B.

A

B

De vraag aan u is nu: welke kamer is kamer A en welke
kamer is kamer B? Geef dat aan door in de bewuste kamers
een A respectievelijk B te schrijven.
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7.06 alwéér die leugendetector…
Iemand heeft de De-Bergse-Kwis-bokaal gestolen van De Brouwers (u weet wel: de winnaars van vorig jaar).
Uit snel onderzoek is meteen duidelijk dat hier twee andere teams uit de top 4 bij betrokken zijn.
Wat weten we?
• De mogelijke daders zijn Swoa duh Vievruh, Abrakadaver en S.V.V.S.V.I.
• Eén van deze drie teams heeft de bokaal gestolen en in zijn bezit.
• Eén van de andere twee teams is medeplichtig.
• Het resterende team heeft helemaal niets met de diefstal te maken.
Inspecteurs Mark en Frank gaan – met de welbekende leugendetector – op onderzoek uit.
Zij spreken her en der wat mensen van de betreffende teams en noteren daarbij de volgende statements:
1. Swoa duh Vievruh is niet de medeplichtige.
2. Abrakadaver heeft de bokaal niet gestolen.
3. S.V.V.S.V.I. is niet het team dat niets met de diefstal te maken heeft.
“Tsja, nu weten we dus nog niks…” stelt Mark teleurgesteld vast.
“O jawel hoor” zegt Frank met een blik op de leugendetector. “Het is voor mij zo klaar als een klontje!”.
Wat zegt de leugendetector?
A. Geen enkel team heeft een statement gemaakt over het eigen team (m.a.w. statement 1 is niet afkomstig van
Swoa duh Vievruh, statement 2 niet van Abrakadaver en statement 3 niet van S.V.V.S.V.I.).
B. Ten minste één van de statements is afkomstig van het team dat niets met de diefstal te maken heeft.
C. Alleen het team dat niets met de diefstal te maken heeft sprak de waarheid.
De vraag aan u: Welk team heeft de De-Bergse-Kwis-bokaal gestolen?

Swoa duh Vievruh

7.07 boter, kaas en schaken
Op een minischaakbord van drie bij drie worden twee zwarte en twee witte paarden geplaatst. Het plan is om via
de in het schaakspel gehanteerde paardensprongen de witte paarden op de plek van de zwarte te krijgen en de
zwarte paarden op de plek van de witte. Zie de afbeelding. Doel is om dit in zo min mogelijk paardensprongen te
doen. Uiteraard mag er op iedere plek steeds hoogstens één paard staan.
Welke van de onderstaande uitspraken is waar?
A Het doel wordt bereikt in 4 paardensprongen.
B Het doel wordt bereikt in 12 paardensprongen.
C Het doel wordt bereikt in 16 paardensprongen.
D Het doel wordt bereikt in 20 paardensprongen.
E Het is helemaal niet mogelijk om de witte paarden
op de plek van de zwarte en de zwarte paarden
op de plek van de witte te krijgen.

waar: C
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7.08 Wa is dieje Alwin toch unne goeie mens!
De kerstdagen zitten er weer op. Maar Alwin van Dijk vond vanochtend nog twee onaangetaste, perfect cilindervormige kaarsen: een gele en een blauwe. De blauwe kaars was één centimeter langer dan de gele.
Vanmiddag om 12:30 uur besloot Alwin die blauwe kaars aan te steken, op de goede afloop van De Bergse Kwis.
Anderhalf uur later dacht hij: “Ik kan die gele kaars eigenlijk net zo goed ook aansteken”.
En dat deed hij onmiddellijk. Om exact 16:30 uur waren beide kaarsen even lang.
De gele kaars was om precies 18:00 uur opgebrand.
En de blauwe kaars om 18:30 uur.
Precies op tijd voor het startschot van de kwis! Die Alwin toch…
De vraag: hoe lang was elk van beide kaarsen oorspronkelijk?

blauwe kaars: 9

cm

gele kaars: 8

cm

7.09 degelijk Bergs onderwijs
Meester Gielen vroeg aan Leo of hij breuken zo ver mogelijk kon vereenvoudigen.
Meester Gielen had er twee in zijn schrift geschreven:

Na tien seconden – veel sneller dan normaal – was Leo klaar. Vol trots toonde hij zijn schrift aan meester Gielen.
“Kijk meester, ik streep gewoon dezelfde getallen weg!“

Die arme Leo kreeg onmiddellijk een pets tegen zijn oor. “Zo vereenvoudig je breuken niet”, sprak meester Gielen
streng. “Maar meester…”, stamelde Leo, “volgens mij kloppen de antwoorden wel…”.
Meester Gielen zag dat Leo gelijk had. En meteen kreeg hij nóg een pets, nu tegen zijn andere oor.
Meester Gielen had natuurlijk gelijk: Leo’s methode van breuken vereenvoudigen is inderdaad niet juist. Het is
puur toeval dat de uitkomsten kloppen. Toch is er nog één zo’n breuk (met zowel in de teller als in de noemer een
getal dat uit 2 cijfers bestaat en geen 0 bevat) die – als je hem volgens Leo’s methode vereenvoudigt – toch tot het
juiste antwoord leidt. Welke breuk is dat?
(Voor de slimmeriken onder jullie: 49/98 is niet juist. Volgens Leo’s methode levert dit weliswaar 4/8 op en dat is
inderdaad gelijk aan 49/98. Maar 4/8 kan nog verder vereenvoudigd worden tot 1/2 en dus leidt Leo’s methode niet
tot een zo ver mogelijk vereenvoudigde breuk. En 11/11 is dus ook niet juist. En 23/13 ook niet. En 10/30 dus ook
niet want getallen met een 0 zijn niet toegestaan)

teller: 26

noemer: 56
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7.10 help, de tap lekt!
Perry van Gaal heeft drie biertaps: Amstel, Heineken en Palm. Maar ze lekken!
Perry wil onderzoeken hoe hard de taps lekken.
Als we een emmer neerzetten onder de taps met Amstel en Heineken, dan is deze in 12 dagen vol.
Als we dezelfde emmer onder de taps met Heineken en Palm zetten, dan is hij in 20 dagen vol.
En als we dezelfde emmer onder de taps met Amstel en Palm zetten, dan is hij in 15 dagen vol.
De vraag: hoe lang doet ieder van de taps afzonderlijk erover om deze emmer helemaal vol te krijgen?
Omcirkel per tap het correcte antwoord

Amstel:

10 dagen

20 dagen

30 dagen

40 dagen

50 dagen

60 dagen

heineken:

10 dagen

20 dagen

30 dagen

40 dagen

50 dagen

60 dagen

palm:

10 dagen

20 dagen

30 dagen

40 dagen

50 dagen

60 dagen
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8.01 rare vogel in het peloton
Deze vogel heeft op het eerste gezicht niks met wielrennen te maken. Maar als je wat verder dóórdenkt
toch wel! Welke drie renners uit de Tour de France van
2012 bedoelen we? Voor- en achternaam!

Cédric Pineau

abc

Thibaut Pinot

abc

Jérôme Pineau

abc

8.02 grote naam eert onuitspreekbare naam
Ranomi Kromowidjojo werd dit jaar in haar geboorteplaats gehuldigd voor de behaalde gouden medailles in
Londen. Ze kreeg daar o.a. een schilderij uit handen van een man die een grote naam uit de sportwereld draagt.
Welke naam bedoelen we?

Rinus Michels

abc

8.03 it’s a jungle out there
Gebeurd in 2012. Een wereldberoemde donkere voetballer klaagt tegen de elftalleider van AZ: “die supporters van
jullie, die maken oerwoudgeluiden… Daar ben ik niet van gediend!”. De elftalleider spreekt de bewuste voetballer
toe. Kort, maar krachtig. Daarna gaat de wereldberoemde voetballer op zijn knieën om zijn excuses aan te bieden
aan de elftalleider. De vraag: wat heeft de elftalleider gezegd tegen de voetballer?

“op de tribune zitten helemaal geen AZ-suppoters,

er zitten alleen maar supporters van jullie”

8.04 stomstomstomstomstomstommerdestom
Slaan hoort natuurlijk niet thuis op een voetbalveld… maar sommige spelers slaan zichzelf graag tegen het hoofd.
Bijvoorbeeld na het missen van een penalty… in een thuiswedstrijd… tegen VVV!
Dan sla je jezelf niet één keer tegen het hoofd, maar minstens tien keer!
Ola Toivonen is zo’n speler. Dat heeft hij dit jaar bewezen.
Onze vraag: hoe vaak sloeg hij zich na het missen van de bewuste penalty tegen het hoofd?

16-18 maal (we komen er zelf ook niet helemaal uit…)
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8.05 Pani-wie?
Onze Panini voetbalplaatjes liggen door elkaar… Vertel ons hoe deze spelers heten.

a

b

c

d

a Alan McInally

abc

c Andreij Zygmantovich

abc

b Sergen Yalcin

abc

d Stuart Holden

abc

8.06 the winner takes it all
Welke personen of teams wonnen dit jaar deze Bergse sportevenementen?

10 van Berghem (10km. heren)

Jasper Springer

abc

Solexrace bij Bergse Wielerronde Jan Boeijen

abc

de KPJ zeskamp (volwassenen) CV Abrakadaver

abc

RVB Zomeravondvoetbalcompetitie De Merx

abc

Open Bergs touwtrek kampioenschap J&E sports

abc

8.07 meedoen is belangrijker dan winnen (deel 1)
Olympische logo’s. Welke steden horen erbij?

a

b

c

a Chicago

c Rio de Janeiro

b Madrid

d Tokyo

d
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8.08 meedoen is belangrijker dan winnen (deel 2)
Een land met meer dan 150 miljoen inwoners.
Maar het heeft nog nooit een medaille behaald tijdens de (reguliere) Olympische Spelen.
Welk land bedoelen we?

Bangladesh

8.09 wie heeft de langste?
Een Nederlandse club dacht een record in handen te hebben: de langste voetbalclubnaam ter wereld. De bewuste
naam is inderdaad zeer lang. Hij kent maar liefst 86 letters! Er is echter een Thaise club die roet in het eten gooit:
hun naam is nog veel langer. U weet het, wij zijn chauvinistisch. Daarom zijn wij op zoek naar de volledig uitgeschreven naam van de Nederlandse club. Alle 86 letters uiteraard!

Nooit Opgeven Altijd Doorzetten Aangenaam Door Vermaak

abc

En Nuttig Door Ontspanning Combinatie Breda

8.10 mét handicap lukt het wél
Een Brabantse won op de Paralympische spelen van Londen goud op een onderdeel waar Nederland op de reguliere Olympische Spelen nog nooit een medaille won.
Wat is haar naam?

Kelly van Zon

abc
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9.01 nieuwe woorden
Ieder jaar worden er weer vele nieuwe woorden toegevoegd aan de Dikke van Dale. Zo ook dit jaar.
Hieronder ziet u vier (niet-officiële) beschrijvingen. Welke nieuwe woorden worden bedoeld?
Een lijst meisjes, in volgorde van sletterigheid.

Bangalijst

Als die Grieken vertrekken uit de Eurozone.
abc

Grexit

abc

Als je googelt op een bepaalde term en vervolgens
een collage maakt van de resultaten, dan maak je een
gedicht met een bijzondere naam.

Een carrièrepatroon waarbij je in de eerste jaren uitgeknepen wordt en vanaf middelbare leeftijd nauwelijks
meer kans op werk hebt.

Flarf

Citroenloopbaan

abc

abc

9.02 zoek de vout
“Deze sin is helemaal goed gespelt.”
Bovenstaande zin bevat drie fouten: twee spelfouten (onderstreept), maar ook de bewering dat de zin helemaal
goed gespeld is, is fout. Drie in totaal dus. Nu gaan we naar twee andere zinnen kijken.
De vraag aan u: hoeveel fouten bevatten deze?

Zin 1:
Zin 2:
A
B
C
D
E

“Deeze zin bevad één vout.”
“Er zitte drie fauten in deze zin.”

de zin bevat in totaal 2 fouten
de zin bevat in totaal 3 fouten
de zin bevat in totaal 4 fouten
de zin bevat in totaal 5 fouten
de zin leidt tot een paradox

Geef voor beide zinnen aan welke van de aangegeven antwoordmogelijkheden (A, B, C, D of E) van
toepassing is op deze zin.

zin 1 C

zin 2 E

9.03 wát zegt u? (deel 1)
Een beetje Duits, Engels, Frans, Fins, Italiaans, Pools, Portugees, Spaans en Zweeds door elkaar gemixt.
De vraag is: Wat staat hier als je de woorden naar het Nederlands vertaalt?
‘Esta sats counts nove palabras aus autant eri Języki.’

Deze zin telt negen woorden uit evenveel verschillende talen
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9.04 woordslang
Vroeger heette het Boggle, daarna Rumble en nu Ruzzle.
De bedoeling is om een woord te maken.
De opeenvolgende letters van dat woord moeten elkaar
raken: horizontaal, vertikaal of diagonaal.
Je mag elk van de 16 letters slechts één maal gebruiken.
Afijn: u kent de regels wel (en anders zoekt u ze nog maar
eens op). Iedere letter van het woord dat je maakt, levert
punten op. Het doel is om een woord met zoveel mogelijk
punten te maken (maar da’s logisch). Onze vraag: welk
woord uit nevenstaande Ruzzle levert de meeste punten op?

Besluiteloosheid

9.05 wát zegt u? (deel 2)
Vertaal onderstaande Oudnederlandse zinnen.

Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic enda thu uuat unbidan uue nu
Alle vogels zijn nesten begonnen behalve ik en jij. Wat wachten we nu?

Geuuiet, thiadi, got unsa, in gehorda duot stemma louis sinis
Prijst, volken , onze God , en laat het geluid van zijn lof horen

9.06 wát zegt u? (deel 3)
Woelah, man, ik heb helemaal geen doekoe!
Wat betekent deze zin in regulier Nederlands?

Ik zweer het je , man , ik heb helemaal geen geld

A1

Hoe wordt de taalvermenging uit bovenstaande zin officieel genoemd in de taalwetenschap?

Codewisseling
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9.07 wordle up!
Hieronder ziet u twee zogenaamde Wordles. In een Wordle staat een tekst samengevat. Hoe vaker een woord
voorkomt in de oorspronkelijke tekst, des te prominenter komt het voor in de Wordle.
Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk wat de oorspronkelijke tekst was bij deze Wordles.

Troonrede van het jaar 2012

Turks Fruit (van Jan Wolkers)
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9.08 ekdommetjes
Zoals u weet zijn wij dol op flauwe woordgrapjes.
Voorbeeld 1: “De bandleden van Pearl Jam wilden hun zanger eigenlijk ontslaan, maar na intern overleg besloten
ze toch maar om met … te gaan.”
U ziet het natuurlijk meteen: op de plek van de puntjes hoort de naam “Eddie Vedder” te staan.
U hoort: “Eddie verder”.
Voorbeeld 2: ” Ik heb zijn vogel al zo lang niet gezien, weet iemand waar …?”
En wederom is het u onmiddellijk duidelijk: op de plek van de puntjes hoort de naam “Guus Meeuwis” te staan.
U hoort: “Guus’ meeuw is”.
Voorbeeld 3: “Ik geef altijd veel te veel geld uit als ik met …”
Jaja… u leert het al: op de plek van de puntjes hoort “Erik van Muiswinkel” te staan.
U hoort: “Erik van Muis winkel”.
Hieronder geven we nog vijf van dit soort zinnen. Aan u de vraag om de juiste naam (voor- en achternaam) in te
vullen. Het betreft steeds algemeen bekende mensen, uit binnen- of buitenland.
Mijn handdoek is helemaal doorweekt, dus ik denk dat ik mijn voorhoofd maar even met die van …

Johnny Depp

abc

Obama gaf zo’n bevlogen speech, dat zelfs … we can! aan het schreeuwen was.

Tanja Jess

abc

Van alle vrouwen die ik in mijn leven heb gezoend denk ik toch dat ik het liefste met …

Gerda Havertong

abc

DVD’s vind ik veel te modern, ik ga bij … kijken.

Cameron Diaz

abc

Pak jij de Transporter dan neemt ...

Danny DeVitto

abc

9.09 het rijmt niet, maar dicht wel
Welke dichtvorm werd voor het eerst in Nederlands taalgebied geïntroduceerd in een boek van een in de jaren
negentig overleden schrijver over een geheimzinnige magistraat van de rechterlijke macht?

Haiku
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9.10 Enter
Programmeren doe je ook via een taal.
De meeste programmeertalen lijken op elkaar.
We hebben een programma gemaakt met een zelf
verzonnen taal (zie afbeelding hiernaast).
En we laten vervolgens het programma draaien
(zie onderstaande afbeelding).

De vraag aan u: wat geeft de computer als antwoord?

15
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10.01 veel paaltjes
Ga naar het GPS-coördinaat 51.76558, 5.57437.
Als je daar bent, zie je direct grenzend aan deze straat
twee rijen dicht op elkaar staande bontgekleurde paaltjes staan. Hoeveel van deze bontgekleurde paaltjes
staan er in totaal?

18

10.02 één paaltje
Ergens in Berghem kun je dit paaltje vinden.
Ga er naar toe. Als je het pijltje “82” volgt zie je dichtbij het paaltje een gemeentebord met daarop een
straatnaam en drie huisnummers.
Welke drie huisnummers?

2, 2a , 2c

10.03 daar krijg je toch een puntdak van!
Deze puntdaken maken onderdeel uit van de gevel
van een Bergs gebouw.
Ga naar dat gebouw toe en neem je telraam mee.
Want de vraag luidt: hoeveel van deze puntdaken telt
de bewuste gevel van dit gebouw?

5

10.04 van wie is deze bus?
U ziet uiteraard meteen waar u deze brievenbussen
kunt vinden.
Maar van wie is de brievenbus rechtsonder?

H. Kras

abc
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10.05 bijna thuis!

En dan komde wir trug, van vakantie of werk
En dan ziede van wijd af...
de Bergse kerk!

Als je vanaf de rotonde bij De Handwijzer richting Berghem rijdt, dan heb je, nota bene vanaf een verkeersdrempel, een prachtig uitzicht op de Bergse kerk. Je ziet onze kerk in zijn volle glorie tussen twee boompartijen opdoemen. We willen weten vanaf welke drempel dat is.
Rijd vanaf de eerdergenoemde rotonde richting Berghem en tel het aantal drempels op de weg (we noemen een
verkeersplateau voor het gemak ook gewoon een drempel). Op de hoeveelste drempel sta je als je de Bergse kerk
tussen de twee boompartijen ziet opdoemen?

4

10.06 nóg een kiosk?
We kennen allemaal de kiosk op het Meester Gielenplein. Maar vroeger stond er op een andere plek
in Berghem een kiosk. Zie de nevenstaande foto. Nu
vinden we op deze plek vooral grijsomrande parkeervakken. Ga maar eens kijken. Hoeveel van deze
grijsomrande parkeervakken zijn er op dit terrein?

23

10.07 oude doos
Nog een foto uit de oude doos. Welke twee bedrijven
bevinden zich momenteel in dit pand?

Buuts-Laurenssen

abc

Van Uden

abc
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10.08 een brug te ver
Geloof het of niet: dit bord staat in Berghem! En we
maken het nog fraaier: vlak bij dit bord bevindt zich
een heuse houten brug! Ga met je rug tegen het bord
aan staan en loop in een zo kort mogelijke lijn naar de
houten brug toe.
Welke afstand moet je dan afleggen?
Rond af op hele meters.

8 meter

10.09 goal
Ter hoogte van ’t Reut 228 vind je een voetbalveldje met speciale goaltjes. Zo’n goaltje bestaat uit twee palen en
een lat. Da’s op zich niet zo speciaal. Maar aan die palen en lat zitten ronde, metalen buizen bevestigd die naar
beneden lopen. De vraag: hoeveel van die ronde, metalen buizen zitten er op één zo’n goaltje?

14

10.10 Repudo
Wij hebben een zogenaamde Repudo gedropt.
Zie nevenstaande afbeelding.
Ga naar repudo.com om de hele boel op uw smartphone te installeren.
Ga vervolgens op zoek naar deze vraag:

Vraag 10.10

Dropped by debergsekwis
Het antwoord kunt u hieronder kwijt.

Harry en Lies(beth)
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entertainment
11.01 tellen maar!
Hoe vaak komt het woord “pizza” voor in de originele
versie van André van Duins Pizzalied?
Mocht André toevallig het woord “pizza’s” zingen, dan
mag u die ook (als één) meetellen.

Hoe vaak komt het woord “shut” voor in de originele
versie van Shut up and sleep with me van Sin with
Sebastian?
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37 (en 41 zoals in videoclip)

11.02 een schitterend chanson
Wat hoort hiernaast op de plek van de puntjes te staan?

Juichen

Westenwind
Oostenwind
Noordenwind
Zuidenwind

>
>
>
>

Vechten
Wachten
Kraken
...

11.03 geografische artiestennamen
Een Amerikaanse rapper en een Schotse band. Hun namen kun je ook vinden in de atlas.
Qua muziek liggen ze mijlenver uit elkaar. En geografisch gezien ook: ongeveer 300 mijl.
Geef de naam van de rapper en de Schotse band.

rapper Flo Rida

abc

band Texas

abc

11.04 Let’s dance
Een Bergse danseres was begin dit jaar in Rosmalen te zien met “verloren en gevonden legendes”.
In de scene waarin deze dame actief is, kennen ze haar vooral onder haar meisjesnaam. Hoe luidt deze?

(Ivonne) van Verhagen

abc

11.05 op de nederlandse tv word je per seconde slimmer
Hoeveel seconden kost een joker bij
“Per Seconde Wijzer”?

16

Hoeveel startseconden krijgt een deelnemer bij
“De Slimste Mens”?

60
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entertainment
11.06 rijmt het niet, dan dicht het wel
Saaie, plichtmatige blondines in rood ondergoed en
mannen ondergedompeld in een Iers donker biertje.
Welke Nederlandse stad bezingt deze ‘mooie zuidelijke’ band volgens de titel van het nummer?

Rotterdam

De inspiratie voor dit nummer komt echter tijdens het
verblijf in een andere stad, waarvan de naam slechter
rijmde.
Welke stad bedoelen we?

abc

Eindhoven

abc

11.07 jetzt im Kino
Tsja, die Duitsers zijn blijkbaar te lui om ondertitels te lezen. Daarom wordt iedere anderstalige film ijverig nagesynchroniseerd. Ook voor de titel van de film wordt vaak een Duitse versie verzonnen.
Wij zijn op zoek naar de originele filmtitels van de onderstaande ‘Kino-Knaller’.

Das groβe Krabbeln A Bug’s life

abc

Fluch der Karibik Pirates Of The Caribbean

abc

Stirb Langsam Die Hard

abc

Meine Braut, ihr Vater und ich Meet the Parents

abc

Der Pate The Godfather

abc

Eine Familie zum Knutschen Flodder

abc

Der weiβe Hai Jaws

abc

Die Ritter der Kokosnuss Monthy Python & the holy grail

abc

Und täglich grüβt das Murmeltier Groundhog Day

abc

spiel mir das Lied vom Tod Once Upon a Time in the West

abc

(C’era una volta il West)

11.08 my name is...
Niet op de aftiteling, niet in beeld, maar toch kon de kijker deze actrice in meerdere rollen horen in de James
Bond-film Dr. No. Over wie hebben we het?

Nikki of Monica van der Zyl

abc
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entertainment
11.09 welke film?
Hieronder zie je steeds drie shots uit één film. De vraag is simpel: welke film?

a

b

c

d

a The Hangover

abc

c Scarface

abc

b The Naked Gun

abc

d There´s something about Mary

abc

11.10 sociaal
Welke social media worden aangeduid met de onderstaande icoontjes?

a

Facebook

abc

a

Flickr

abc

a

MySpace

abc

a

Pinterest

abc

a

Tumblr

abc
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geheime opdracht
U bent aanbeland bij categorie 12, de geheime opdracht!
Uw team moet voor deze geheime opdracht één teamlid naar de Berchplaets sturen.
Dat teamlid:
• moet op tijd aanwezig zijn. Zie de gegevens op onderstaande sticker (te laat aanwezig = 0 punten)
• moet echt in zijn eentje komen!
• moet dit blaadje, een pen en het Brabants Dagblad van 28 december bij zich hebben.
• is na ongeveer een half uur weer klaar.
We vertellen nu natuurlijk nog niet wat de opdracht is.
Tip: stuur iemand met een gezonde geest, met veel kennis over (on)gezonde lichamen.

Na de kwis zendt Berghem TV een reportage uit over de geheime opdracht.
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geheime opdracht
teamnummer:

teamnaam:

naam:

deel 1
a

b

c

a

b

c

1.

6.

11.

2.

7.

12.

3.

8.

13.

4.

9.

14.

5.

10.

15.

a

b

c

a

b

c

deel 2
a

b

c

d

a

b

c

d

16.

23.

30.

17.

24.

31.

18.

25.

32.

19.

26.

33.

20.

27.

34.

21.

28.

35.

22.

29.

d
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