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Inleiding
Ruim negen maanden zijn wij, als organisatie, druk
in de weer geweest om Bèrge een mooie en gezellige avond te bezorgen op deze 28e december. Het
resultaat ligt eindelijk voor je. We hebben gestreefd
naar een Kwis die voor iedereen en voor elk team voldoende uitdaging biedt: van groot team tot klein team,
van jong bloempje tot ervaren senior en van praktijkman tot theoreticus. In deze inleiding vestigen wij de
aandacht op bepaalde vragen, herhalen wij wat regels
en geven we je de kans de prijsuitreiking alvast in je
agenda te schrijven.

AL EEN TIJDJE GEEN ACHTTIEN
MEER OF NET UIT DE LUIERS?
De Bèrgse Kwis is een feest voor mensen van alle leeftijden. Weliswaar bevat De Kwis dit jaar niet een speciale categorie voor (jonge) kinderen en mensen die wat
meer op leeftijd zijn, maar ook voor die groepen mensen kent De Bèrgse Kwis 2018 voldoende uitdaging.
Een groot gedeelte van de categorie Avonturen in de
avonduren is geschikt voor alle leeftijden, terwijl de categorie Van begin tot eind voor elke leeftijdsklasse wel
een geschikte vraag heeft.
Als je de pensioengerechtigde leeftijd aan het naderen bent of hebt bereikt, en niet zo handig met computers bent, kun je misschien eens een blik werpen op
de volgende vragen: 1.01, 1.06, 1.09 en 2.05. Daarnaast is de categorie Huis, tuin en keuken mogelijk
geschikt voor jou. De Kwis bevat vast ook nog wel
andere vragen waar je je in vast kunt bijten.
De zeer jonge deelnemers aan De Kwis beleven wellicht plezier aan de vragen 1.04, 2.08, 6.04 en 7.04.
Tieners die handig zijn met computers zullen in De
Kwis genoeg vragen vinden die hen aanspreken. Hier
wijzen wij voor deze groep in het bijzonder op vraag
6.06.

Waar blijft de tijd? Dat zul je je vanavond best weleens
afvragen. Voor sommige vragen is het wel goed dat je
je besef van tijd niet verliest, omdat je voor die vragen
op een bepaalde tijd klaar moet zitten. De klok van TV
Berghem is overigens leidend hier.
• Om 20.15 uur draait Radio Zwetsbal een aantal introtunes van oude televisieprogramma’s. Je moet
inschakelen om vraag 2.05 te kunnen maken.
• Om 20.50 uur moet het afgevaardigde teamlid
zich bij De Berchplaets gemeld hebben voor de
Geheime proef (aanvang: 21.00 uur).
• Voor vraag 2.09 moet je een filmpje maken met de
klok van TV Berghem in beeld. Dat filmpje moet
starten om precies 21.00 of 22.00 uur.
Je vroeg je misschien al af: waarvoor heb ik nu eigenlijk die tas met spullen gekregen? Om te beginnen
heb je voor sommige vragen de bijgeleverde USBstick nodig. Voor de gehele categorie Avonturen in
de avonduren (zie daarover meer in de inleiding bij
die categorie) en voor vraag 9.05 geldt dat je documenten van de USB-stick nodig hebt om de vragen te
kunnen beantwoorden. Andersom moet je om punten
te scoren bij de vragen 2.09, 3.02, 3.09 en 8.04 zelf
documenten op de USB-stick zetten.
Naast de USB-stick zitten in de tas stickers (nodig
voor vraag 3.05 en 4.03), monsters van wasmiddelen (nodig voor vraag 5.05) en een kaartje (nodig voor
vraag 3.10).

HET DOORZETTERSKLASSEMENT

TIJDGEBONDEN VRAGEN, DOE-VRAGEN
EN DE VRAGEN WAARVOOR JE DE
SPULLEN UIT DE TAS NODIG HEBT

Bij je aanmelding heb je doorgegeven of je meedoet
aan het doorzettersklassement of niet. Dat doorzettersklassement is een nieuwtje van deze editie van
De Bèrgse Kwis. Als je deelneemt aan het doorzettersklassement, heb je waarschijnlijk een wat kleiner
team en daarom mag (en moet!) je drie categorieën
wegstrepen. Dat betekent dat deze categorieën worden uitgesloten van de puntentelling. Alle categorieën mogen worden weggestreept, behalve de Geheime proef.

De Kwis kent ook dit jaar weer vragen waarvoor je
achter je computer vandaan moet komen en de handen uit de mouwen moet steken. Dit geldt in ieder
geval voor zo ongeveer de gehele categorie Dûr uit,
maar ook voor de vragen 1.03, 2.09, 4.03 en 5.04.

Welke categorieën je wilt wegstrepen, moet je duidelijk aangeven binnen het daarvoor bedoelde kader
op de kaft van het kwisboekje. Doe je mee met het
doorzettersklassement en geef je niet aan welke ca-
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Inleiding
tegorieën je wilt wegstrepen, dan strepen wij de drie
categorieën weg die je het best gemaakt hebt.
Teams die niet deelnemen aan het doorzettersklassement mogen geen categorieën wegstrepen.

HET CATEGORIEKLASSEMENT
Nieuw dit jaar is ook dat elke categorie een eigen klassement kent. Elk team mag één categorie kiezen waarbij het verwacht hoge ogen te gooien. Alle teams die die
categorie gekozen hebben, strijden tegen elkaar voor
winst van die categorie en een bescheiden prijs op de
avond van de prijsuitreiking. Elk team doet maximaal in
één categorie mee. Dat betekent dat het best mogelijk
is dat de winnaar van een categorie, niet de allerhoogste score van alle deelnemers heeft in die categorie.
Het is kortom van belang om een juiste keuze te maken! Deze keuze schrijf je op de kaft van het kwisboekje
in het daarvoor bedoelde kader.

WAT REGELS VOOR VANAVOND
De antwoorden in de boekjes
• Schrijf de antwoorden in de daarvoor bedoelde kaders. Schrijf duidelijk. Aan onleesbare antwoorden
kunnen we natuurlijk geen punten toekennen.
• Spel correct. Als dit symbool ABC bij de vraag staat,
letten wij zeer scherp op spelling. Wij letten bij het
controleren van spelling niet op hoofdletters, leestekens en diakritische tekens.
• Alle antwoorden zijn in het Nederlands, tenzij anders vermeld in een specifieke vraag.
Het inlevermoment
• Stop het vragenboekje en de USB-stick in de envelop.
• Lever de envelop in bij dorpshuis De Berchplaets
tussen 23:00 uur en 23:30 uur. Alleen de teams
die hun envelop tijdig en op de juiste wijze hebben
ingeleverd, dingen mee naar de prijzen. Ook hier
geldt dat de klok van TV Berghem leidend is.

HEBBEN WE GEWONNEN?
Op zaterdagavond 19 januari 2019 wordt vanaf 20.00
uur de uitslag van De Bergse Kwis 2018 bekendgemaakt in De Berchplaets. Op deze avond worden ook
de prijzen uitgereikt. De zaal is open vanaf 19.00 uur.
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Vrienden van De Bèrgse Kwis 2018
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Bèrge en dè blijft zoë!
1.01

ABC

EN DÉ BLIJFT ZOË!
Een echte Bèrgse uitspraak! Deze
uitspraak is verzonnen door:

Bert den Brok

1.02

ABC

KARIKATUREN

Voor Mooi Berghem maken Carroline en Joachim van Dijk prachtige karikaturen. Speciaal voor vanavond
hebben zij vier karikaturen gemaakt. Op welke personen zijn deze karikaturen gebaseerd? Noteer voor- en
achternaam.

Eddy van der
Wielen

Marieke
Moors

Alwin van
Erp

Tessa
Govers

1.03 LEKKER OUDERWETS
De meesten van ons kennen ze nog wel, de ansichtkaarten die vroeger door bijna iedereen vanaf het vakantieadres naar de thuisblijvers werden gestuurd. Maar weten jullie ook dat er ansichtkaarten van Bèrge
zijn? Hieronder zien jullie een mooi exemplaar, ontworpen tussen 1940 en 1960. Wij willen ook graag zo’n
mooie ansichtkaart. Aan jullie de eer deze te ontwerpen! Maak een ansichtkaart met vier oude prachtige
Bèrgse kiekjes. Druk de ansichtkaart af op het standaardformaat: 14,8 x 10,5 cm.
Schrijf op de achterkant van de ansichtkaart een leuke boodschap voor een
dorpsgenoot. Met deze kaarten willen we
de ouderen van Bèrge verrassen, houd hier
rekening mee! Lever deze ansichtkaart samen met het boekje in.
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Bèrge en dè blijft zoë!
1.04 KNOLLE ZUUKE
Hoeveel knollen zijn dit?

1.05

55

BÈRGSE
CROWDFUNDING

ABC

Bèrge mag dan een klein dorp zijn, de bewoners
zijn tot grootse daden in staat. Als begin dit jaar
de laptop van de Bèrgse hoffotograaf Elly sneuvelt,
wordt spontaan een crowdfunding gestart. Massaal
werd geld gedoneerd, waardoor zij al haar prachtige
foto’s weer kon delen. Je kon het geld direct aan Elly
zelf geven, maar het werd ook op een andere plek verzameld. Op welk adres kon je je bijdrage voor een nieuwe
laptop voor Elly afgeven?

Zevenbergseweg 29-w
Landbouwlaan 20

6

Bèrge en dè blijft zoë!
1.06 DAAR WIL JE TOCH NIET VAN ETEN?!
Welke gebouwen zie je op deze bordjes en welke kunstenaar heeft deze bordjes gemaakt?

Het haltegebouw 		
De coöperatieve
De openbare school
						roomboterfabriek			
ABC Kunstenaar
			

1.07

ABC

Gerard Swaenepoel

DAAROM!

Op 21 maart mochten we naar de stembus om onze mening te laten horen. Bèrge was ruim vertegenwoordigd bij de Osse gemeenteraadsverkiezing. We weten natuurlijk allemaal welke personen op onderstaand
verkiezingsbord in Berghem wonen. Noteer de voor- en achternaam en leeftijd van iedere Bèrgse kandidaat.

Naam

1. Jacco Peter Hooiveld			
2. Frank den Brok				
3. Simone Schoneveld			
4. Thijs van Kessel 				
5. Nick van Ballegooij 			

Leeftijd

43
41
35
35
36
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Bèrge en dè blijft zoë!
1.08

ABC

1.09 BEDRIJVIG BÈRGE

JOKERS ZESKAMP

Jaarlijks wordt er op het terrein van boer
Bart de zeskamp georganiseerd. Twee
dagen plezier voor jong en oud. Vaste prik
is dat teams een joker inzetten om extra
punten te scoren. Bij welke teams horen
deze jokers?

Onderstaande gebouwen functioneren nu als
woonhuis, maar in de vorige eeuw hadden zij
een andere functie. Wat was de specifieke
functie van deze gebouwen?

Grebuloja

Kapper
De vuurknallers

Slager

Ik ga voor lauw /
Lap ut um ôk us

Schoenenwinkel

De salamigang
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Bèrge en dè blijft zoë!
1.10

ABC

BÈRGSE ROUTES

Bèrge is een actief dorp. Er wordt van alles georganiseerd. Van welke evenementen zie je hieronder de
uitgestippelde routes?

10 van Berghem

Verlichte optocht

Jeugdoptocht

Obstakel Spektakel Run
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Beeld & geluid
2.01

ABC

SELFIE OF SNAPSHOT?

Elke dag maken we met zijn allen miljoenen selfies en snapshots. In de rij voor het toilet? Duckface aan,
filtertje erover en klaar. Vroeger ging een selfie maken wat minder snel. Welke personen zijn hier gefotografeerd en welke fotografische techniek is voor beide foto’s gebruikt?  

Abraham Lincoln

Techniek

2.02

ABC

Edgar Allan Poe

Daguerreotypie

BANDLID VERMIST

Hieronder zie je de voornamen van huidige leden van vijf verschillende bands. Om het wat lastiger te maken,
hebben we bij elke band de voornaam van één van de leden weggelaten. Geef telkens aan bij welke band de
genoemde leden horen.
A. Jason, Andrew, Chris.

The Presidents of the United States of America

B. David, Larry, Adam.

U2

C. Matt, Chris, Justin, Greg.

3 Doors Down

D. Mic, Ian, John, John.

Europe

E. Viktor, Edwin, Ruud.

Bertus Staigerpaip

2.03 HITALBUMS
Op 31 december 1983 bereikte een band een bijzondere mijlpaal in de Amerikaanse muziekgeschiedenis.
Deze mijlpaal was nooit eerder bereikt en het zou tot 30 december 2017 duren voordat een andere band
hetzelfde zou presteren. Hierna werd de bewuste mijlpaal nog tweemaal bereikt, namelijk op 3 maart 2018
en 22 september 2018. Over welke mijlpaal spreken wij hier?

500 weken (niet-onafgebroken) in de Billboard 200
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Beeld & geluid
2.04

ABC

TATOE-AAAAAH!-GE

Een eeuwenoud fenomeen, momenteel een ware hype! Van welke bekendheden zijn onderstaande tatoeages?

Kendall Jenner / Hai

ley Baldwin

n
heera

Ed S

David Beckham

Lady Gaga

Miley Cyrus

2.05

ABC

TA-TA-TA-TAAA TA-TA-TAA

Jullie kennen vast allemaal het deuntje uit de titel van deze vraag. Geeft je nostalgische gevoelens, toch? Tijd
voor nog meer nostalgie! We nemen jullie mee op een trip door het (televisie)verleden. Om 20.15 uur horen
jullie op Radio Zwetsbal tien openingstunes van oude televisieseries. Geef op volgorde van afspelen
aan van welke televisieseries de openingstunes zijn.

1 Are you being served?

6 Kunt u mij de weg naar Hamelen

2 Mash

7 Thunderbirds

3 Battlestar Galactica

8

4 Swiebertje

9 Der Alte

5

10

Fawlty Towers

2.06

ABC

vertellen, mijnheer?

Floris

Fantasy Island

VOOR IN

HET PRENTENBOEK
Een foto uit vervlogen tijden met
een imposant bouwwerk prominent in beeld. Vanaf welk bouwwerk is deze foto genomen?

Eiffeltoren
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Beeld & geluid
2.07

ABC

CATEGORISCHE ALBUMHOEZEN

Hier zie je tien albumcovers. Vanzelfsprekend hebben wij de titel
van het album en de naam van de artiest weggehaald. En dat is
balen voor jullie! Voor elk album geldt namelijk dat ofwel de titel
van het album, ofwel de naam van de artiest gelinkt is aan een
categorie uit deze Kwis. Geef per album aan bij welke categorie
van De Bèrgse Kwis 2018 het album hoort.
Geheime proef

Sport

Rusland

Dûr uit

Beeld & geluid

Bèrge en dè blijft zoë!

Wetenschap

Van begin tot eind

Huis, tuin en keuken

Avonturen in de avonduren
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Beeld & geluid
2.08 BEESTJES OP DE BEELDBUIS
Hoe heten de beste vriendjes, meestal
ook de baasjes, van deze beestjes?

5

3

2
1

4

1

Vaiana

2

Hikkie

4

Milo

3

Dora

5

Lilo

2.09 TONGGYMNASTIEK
Buurten kunnen we in Bèrge wel, maar hoe is het eigenlijk gesteld met de flexibiliteit van de Bèrgse tongen? Tijd voor een onderzoek! Hieronder zie je zes tongbrekers. Film iemand uit je team, terwijl diegene
in dertig seconden zo vaak en zo snel mogelijk één van de onderstaande tongbrekers uitspreekt. Voor ons
onderzoek moet het experiment op beeld en natuurlijk mét geluid worden vastgelegd. Zet het op de meegeleverde USB-stick. Dit zijn de tongbrekers:

1. Als een potvis in een pispot pist, heb je een pispot vol potvispis.
2. De knecht snijdt recht en de meid snijdt scheef.
3. Moeder snijdt zeven scheve sneden brood.
4. De poes poept op de pas gepoetste poef.
5. Ruud Rups raspt rap rode ronde radijsjes.
6. De koetsier poetst de postkoets met postkoetspoets.

Wij streven uiteraard naar een representatieve uitkomst van het onderzoek. Je mag daarom niet
eindeloos proberen om het perfecte filmpje te krijgen. Het is belangrijk dat het teamlid dat de
tongbrekers te lijf gaat klokslag 21:00 uur of 22:00 uur start met de opdracht. Dertig seconden
later moet de tongoefening gestaakt worden. De klok van TV Berghem moet in beeld zijn.
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Beeld & geluid
2.10 VANDALEN IN DE KUNST
Mensen die kunst niet helemaal begrijpen…
Hieronder zien jullie afbeeldingen van onfortuinlijke kunstwerken. Op deze foto’s zijn de
kunstwerken nog in hun originele staat. Op
welke specifieke wijze zijn deze kunstwerken (bewust of onbewust) van hun originele
staat ontdaan?

Schoonmaker heeft
het opgemaakt
Toeristen hielden een kussengevecht

Bouwkraan liet het vallen

Studenten bestrooiden het met
boterhammen en hagelslag
Bezoekers liepen er op

Bewerkt met (vlees)mes

Ernstig beschadigd door
Feijenoordhooligans
Vuurwerk en flessen
tegenaan gegooid
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Dûr uit
3.01

ABC

IEDER HUISJE HEEFT ZIJN KRUISJE

Of zijn tekstje! Noteer de straatnamen en de huisnummers van de vijf huizen die hier afgebeeld zijn.

Burgemeester van Erpstraat 17

Spaanderstraat 220

Pachthoeve 29

Hoessenboslaan 6

3.02

ABC

Burgemeester van Erpstraat 45

DE CLUB VAN OUD-PRINSEN

Veel Oud-Prinsen in Bèrge hebben een speciaal bordje bij de
voordeur hangen. Hiernaast zie je zo’n bordje.
A. Wij hebben voor jullie vijf Oud-Prinsen geselecteerd.
Noteer de voor- en achternaam van elke Oud-Prins.
Kobus d’n Urste

Sjaak van den Heuvel

Adrie d’n Twedde

Adrie van Schadewijk

Wim d’n Urste

Wim Derks

Hans d’n Urste

Hans den Brok

Gerrit d’n Urste

Gerrit van Schaijk

B. Maak foto’s van de bordjes die bij de voordeuren van
deze vijf Oud-Prinsen hangen. Zet deze vijf foto’s op
de meegeleverde USB-stick.
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Dûr uit
3.03 POMPEN OF VERZUIPEN
Vandaag ben ik bij de Esso in Bèrge geweest. Ik heb mijn auto volgetankt met
eenentwintig liter gas, de auto van mijn vrouw met zesenveertig liter diesel en
de auto van mijn oudste zoon met zevenendertig liter benzine. Welk bedrag aan
brandstof was ik vandaag kwijt?

€

129,93 /
129,94

3.04 VAN DIK HOUT ZAAGT MEN… BOOMSTAMMEN?
Op de foto zien jullie een mooie natuurplek in Bèrge.
Hoeveel boomstammen bevinden zich op deze plek?
35

3.05 WAT IS ER LOOS?
Op deze twee foto’s is iets niet in de haak. Maar wat?
We hebben op beide foto’s iets weggehaald. Zoek uit
waar op de foto’s iets ontbreekt en markeer die plaatsen met de twee bijgeleverde stickers.

3.06 VRIJHEID IS NIET TE METEN
De omtrek van dit kunstwerk wel. Wat is de
omtrek van dit herdenkingsmonument, uitgedrukt in meters?
8.06

meter
16

Dûr uit
3.07

ABC

DE RUIMTE IN
In de Astronautenwijk in Bèrge hebben wij
op twee adressen aan de straatzijde een
affiche achter het raam gehangen van de
kosmonaut die hiernaast is afgebeeld.
Noteer beide adressen.

adres

Joeri Gagarinstraat 7

adres

Joeri Gagarinstraat 33

3.08 DE BANDEN VOL MET WIND
We gaan een eindje fietsen! Zit je? Ga dan vanuit de Julianastraat het Stevenspad op. Hier start de route én
de telling.
-

Aan het einde van het Stevenspad rechtsaf en daarna de eerste straat links.
Aan het einde van de straat rechtsaf.
Aan het einde van de straat rechtsaf.
Bij huisnummer 6a linksaf richting Den Dries.
Aan het einde van de straat rechtsaf.
In de bocht naar de Kerkstraat achter de Beatrixhof door naar de Beatrixstraat.
Aan het einde van de Beatrixstraat rechtsaf de Julianastraat in naar het startpunt van de route.
Dit is tevens het eindpunt van de route.

Hoeveel meter heb je gefietst?

3.09

ABC

1140

meter

VOOR AAP STAAN

In Bèrge zijn diverse voortuinen voorzien van een Araucaria Araucana.
A. Zoek er één en ga met twee teamleden op de foto met een Araucaria Araucana.
Zet deze foto vervolgens op de meegeleverde USB-stick.
B. Noteer het adres waar deze Araucaria Araucana staat.

adres

Hoessenboslaan 39a en vele meer!
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Dûr uit
3.10 ALLEMEMAGGIES!
Los onderstaande rebus op en ontdek een uiterst geheime locatie. Eenmaal op deze locatie aangekomen
ontvang je iets ontzettend bruikbaars!
A. Rij deze straat uit in noordelijke richting.
Tegen welk huisnummer rijd je aan?

-E +R

-B -N

DR = KN

B. Rij deze weg vanuit het oosten in.
Welke huisnummer vind je op het
eerste huis aan je rechterzijde?

SP = L

B=K

-EN

C. Rij deze straat in vanuit het oosten.
Welk huisnummer heeft het zevende
huis aan je rechterzijde?

P=M

D. Rij vanuit het westen deze straat in.
Welk huisnummer vind je als zevende
aan je linkerkant?

KL = H
-EN

E. Rij deze straat in vanuit het oosten.
Welk huisnummer heeft het
zeventiende huis aan je rechterzijde?
F. Deze straat uitrijden in noordelijke richting.
Sla rechtsaf. Welk nummer heeft het eerste
huis aan de rechterzijde in deze straat?

-E
ST = H
-EN
-M +S
G = ST

P = CL

G. Rij vanuit het oosten deze straat in. Welk
huisnummer vind je als vierde aan de linkerkant?

B = KR T = D

-EL=S

M=H

H. Rij vanuit het westen deze straat in. Wat is de
middelste van de ontbrekende huisnummers
aan de linkerkant in deze straat?
I. Wat is het huisnummer
van dit gebouw?

TH = K

-R

ST = STR

Z=K

Je antwoorden vormen een coördinaat. Ga naar de plaats van de coördinaat voor het vervolg van deze vraag.

.
,
.
Heb je de locatie gevonden? Mooi! Vul hier de drie antwoorden in die wij zoeken.
Yuzu				Zoethout			Hazelnoot
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Wetenschap
4.01 ALLES OP SCHEMA
Voor alles is een schema. Van schema’s voor voeding en getijden van eb en vloed tot fitness-schema’s.
In de wetenschap is dat niet anders. Denk aan het periodiek systeem of een schema van de opbouw van
planten. Hieronder vind je er ook een. Vul het schema op de juiste manier aan en kleur de vakken in
met de juiste kleur.

4.02

ABC

WELK MEDICIJN ZOEKEN WE?

Een belangrijke taak van wetenschappers is het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Soms loopt
Europa hierin voorop en de andere keer zijn het de Verenigde Staten die aan kop gaan. Welk medicijn voldoet aan de volgende omschrijving?
- De FDA (U.S. Food & Drug Administration) was in 2018 wereldwijd de eerste instantie
die het medicijn heeft goedgekeurd.
- De aandoening waarvoor dit medicijn is geregistreerd, is vroeger door Hippocrates
onder andere omschreven als een visuele stoornis.
- De werkzame stof in dit product is een variant van een lichaamseigen stof. Deze stof
wordt normaal gesproken door het eigen immuunsysteem geproduceerd in reactie
op lichaamsvreemde antigenen.

Aimovig (merknaam)
Erenumab (werkzame stof)
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Wetenschap
4.03 WEET JIJ HET SCHAP?
Sinds de nieuwe Jumbo in Bèrge is geopend, moet iedereen alle boodschappen weer opnieuw leren vinden. In principe is dat geen hogere wetenschap, maar je moet wel het juiste schap weten te vinden. Geef
met de bijgevoegde stickers aan waar je de volgende producten kunt vinden.
A. Maizena

B. Hartige taartdeeg

D. Stegeman licht pittige chorizo

C. Schoonmaakazijn
E. Galbani mozarella

E
A
D

C

B
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Wetenschap
4.04 WAT VERBINDT ONS?
Deze mannen hebben op het eerste oog niets met
elkaar gemeen, maar toch is er iets wat hen verbindt.
Welke spraakmakende gebeurtenis van begin dit jaar
zoeken wij?

4.05

ABC

WET VAN MURPHY

Gaat het tot nu toe goed met het maken van
De Kwis? Of gaat alles wat maar fout kan gaan
ook daadwerkelijk fout? Als je je herkent in deze
laatste zin, dan heb je mogelijk te maken met de
wet van Murphy. Het is een van de vele wetten,
theorieën of experimenten uit de wetenschap
waar een of meerdere wetenschappers onlosmakelijk mee zijn verbonden. Noteer de namen
van de wetenschappers bij de vier onderstaande
afbeeldingen.

Tesla afgeschoten naar Mars, terwijl Space
Oddity van David Bowie wordt afgespeeld
in de auto.

Ivan Pavlov

Plato

Stanley Miller & Harold Urey

Christian Doppler
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Wetenschap
4.06 HOE BIJZONDER IS DIT?

Aardbei

Rode ui

De meeste inwoners van Bèrge hebben geen microscoop in huis. Jammer, want je kunt hier prachtige dingen
door zien! Hierboven twee microscopische afbeeldingen van alledaagse dingen. Noteer het product dat hier
wordt weergegeven.

4.07

ABC

MEESTERWERK

Het had niet veel gescheeld of een wetenschappelijk meesterwerk met een grote invloed op ons begrip van
de wereld had nooit het licht gezien. Het instituut dat dit meesterwerk zou publiceren had namelijk al eerder
een vermogen uitgegeven aan een boek met indrukwekkende illustraties van vissen. Dit boek werd zo slecht
verkocht dat het voor een dreigend faillissement van het instituut zorgde. Een toenmalige klerk van de instelling realiseerde zich echter hoe belangrijk het publiceren van het meesterwerk was en verzamelde hiervoor
zelf de financiële middelen. Met succes, want dit meesterwerk wordt beschouwd als een van de belangrijkste
boeken in de geschiedenis van de wetenschap.
Interessant detail: het instituut waar de eerder genoemde klerk en de auteur van het meesterwerk aan verbonden waren, zat aan het einde van het jaar in grote financiële problemen. Dit zorgde ervoor dat het salaris
van de klerk niet betaald werd. In plaats daarvan kreeg hij zijn volledige jaarsalaris uitbetaald in de vorm van
niet-verkochte exemplaren van het boek over vissen.
Noteer de titel en auteur van het wetenschappelijk meesterwerk.
Titel en auteur

Principia Mathematica van Isaac Newton

Noteer de voor- en achternaam van de klerk.

Edmond Halley
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Wetenschap

Charles Darwin

4.08

ABC

SIMPSONS

Galileo Galilei

Tekenfilmserie The Simpsons bestaat al generaties. Er zijn ontzettend veel seizoenen gemaakt met
onderaan de streep honderden
afleveringen. In verschillende afleveringen komen beroemde wetenschappers voor. Je ziet er hier
een aantal afgebeeld. Noteer bij
elke wetenschapper de voor- en
achternaam.
Neil deGrasse Tyson

Stephen Hawking

Isaac Newton

Marie Curie

Benjamin Franklin

Thomas Edison
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4.09

ABC

EEN NIEUWE BLIK OP DE WERELD

De Gouden Eeuw staat vooral bekend als
de eeuw van de Verenigde Oost-Indische
Compagnie, de opbloeiende handel en
de kolonisatie van verschillende landen.
Maar de verschillende wereldreizen leverden Nederland ook iets anders op: een
nieuwe blik op de wereld. De kennis over
de wereld bleef groeien, waardoor wereldkaarten continu werden uitgebreid. Hier
zie je twee wereldkaarten uit de Gouden
Eeuw. Noteer voor elke kaart de voor- en
achternaam van de bijbehorende cartograaf.
Johannes Janssonius

Joan Blaeu

4.10 WAAROM WORDT HIJ NIET DOOF?
Deze vraag draait om een dier dat harde geluiden produceert. Deze geluiden zijn zo luid dat mensen gehoorschade kunnen oplopen als ze te dicht in de buurt komen. Opvallend genoeg heeft het dier hier zelf
geen last van. Nog een geinig weetje: de gangbare benaming van dit dier in het Engels is in de loop van de
geschiedenis gewijzigd, omdat de oude naam ook als scheldwoord wordt gebruikt.
Welk dier bedoelen we?

Kip

Hoe zorgt dit dier ervoor dat het zelf geen gehoorschade oploopt?
Als een haan zijn bek opent om te kraaien, wordt een kwart van het gehoorkanaal volledig
afgesloten en zachte weefsels bedekken 50% van het trommelvlies.
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Huis, tuin en keuken
5.01 NIEUWE BORSTELS VEGEN SCHOON
In en rond het huis gebruiken we vaak verschillende borstels. Noteer de namen van deze borstels.

4

1

2

3

1

Crêpe suède borstel

3

Dakgoot- of slakkenborstel

2

Laptopborstel

4

Zwembadborstel

5.02

ABC

FUSION

In de tabel vind je twintig woorden. We zoeken de titels van vijf verschillende kookboeken. Elke titel
bestaat uit vier woorden. Elk woord mag je eenmaal gebruiken. Noteer de titels van deze kookboeken.

eten
Mari
lekker
bij
eet

5.03

koken
de
als
wat
kids
ABC

mij
atleet
voor
we
tafel

vandaag
dag
aan
een
plukt

KOM VAN DAT DAK AF!

Noteer de namen van de verschillende (dak)pannen.

Bij mij aan tafel
Mari plukt de dag
Wat eten we vandaag
Lekker koken voor kids
Eet als een atleet
Pottelbergpan / Tuile du Nord

Vlakke mulden
Oude holle

Verbeterde holle
Koekenpan
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5.04

ABC

DAT STAAT ZO VAST ALS EEN HUIS

Hieronder zie je twee foto’s van Bèrgse huizen die gebouwd zijn door bouwbedrijven uit de gemeente Oss.
Noteer de straatnamen van deze huizen en de namen van de bouwbedrijven die deze huizen hebben gebouwd.

Straat

Bouwbedrijf
Ploeg					Van
Peer
Straat

Tarwestraat

Bouwbedrijf Muller Bouw

5.05

ABC

ROBIJN, DA’S PAS FIJN!

Bijna iedereen heeft thuis een wasmachine en er bestaan
heel veel verschillende wasmiddelen. Jullie hebben drie potjes
wasmiddel van Robijn meegekregen. Weten jullie welke geuren jullie hebben gekregen? Noteer de naam per geur.

A

Black velvet

B

Paradise secret

5.06

ABC

C

Caribbean dream

DE HOF VAN LOF
Vogelmuur

Hier zie je vier eetbare planten die
je misschien niet zo vaak op je bord
ziet, maar die gemakkelijk in je tuin kunnen groeien. Noteer
de Nederlandse namen van deze planten.

Splijtkool of eeuwige moes

Kardoen

Kleine veldkers

26

Huis, tuin en keuken
5.07 HUISJE, BOOMPJE, BEESTJE
In veel huizen leven beestjes die we liever niet zien. We willen een aantal van deze
bijzondere diertjes vangen. Alleen zijn de letters van de namen door elkaar
gehusseld. Welke vier beestjes willen wij vangen?

gebta vkeeonrnka
pvpijaeiesr
twesdabn
geieirluftvj

5.08

ABC

Bonte Knaagkever
Papiervisje
Bedwants
Fruitvliegje

VAN ALLE MARKTEN THUIS

Op zoek naar een dak boven je hoofd? Deze regionale bedrijven of organisaties kunnen je hierbij ondersteunen. Noteer de namen van onderstaande bedrijven of organisaties.

Van den Heuvel makelaars

Woonregisseurs

Verdihuis
Huizenier

Pinkse Philips Huberts notarissen

5.09 “ANSJE BEDANKT! ANSJE BEDANKT!”
Dit scandeerden de kinderen afgelopen editie van de Kindervakantieweek. Dit
jaar bestond de Kindervakantieweek vijftig jaar. De kinderen knutselen en schilderen daar ieder jaar hun eigen huisje. Dit jaar had ieder huisje een eigen thema.

Noteer het thema van huisje van groepsnummer 9

Hoeveel groepjes namen dit jaar deel?

Heksen en Tovenaars

13

Circus

19

Piratendorp

23

Ridders en Prinsessen
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5.10 EEN BEETJE BLOEM ERBIJ?
Benoem de genummerde kruiden en
specerijen op onderstaand plaatje.

1

4

3

2

1 Korianderzaad
5

2 Venkelzaad
3 Jeneverbes
4 Kurkuma of kerrie
5 Peperkorrels
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Van begin tot eind
6.01 GEBOORTE

Frankrijk
Polen
Nederland
Zweden
Slovenië

Deze categorie begint met de geboorte van een kind. Wij zijn op
zoek naar een bijzonder recht.
A. Welk recht zoeken wij?
B. Welk getal ontbreekt achter Nederland?

A Vaderschapsverlof

6.02

ABC

B 2

BABY

Hier staan vijf logo’s van merken die met
baby’s te maken hebben. We hebben een
deel van het logo weggelaten. Zet bij ieder
logo het juiste merk.

1
2

1

Happy Horse

2

Nutricia

3

Prénatal

4

TUMBLE ‘N DRY

5

11 dagen
14 dagen
dagen
10 dagen
15 dagen

3

4

5

Maxi-Cosi

6.03 PEUTER
Deze man was vroeger huisarts en chirurg. Hij deed een speciale
ontdekking. Deze ontdekking werd tot 1980 gebruikt, onder meer
bij jonge kinderen.
A. Noteer de voor- en achternaam van deze man.
B. Welke ontdekking zoeken wij?
ABC

A

Edward Jenner

B

Inentingen (vaccinatie) tegen de pokken
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Van begin tot eind
6.04 KLEUTER
Potloden, stiften en oude Pisknollen in de aanslag: kids jonger dan tien jaar mogen kleuren! Kleur onderstaande tekeningen in zoals ze op de originele omslagen stonden. Vermeld naam en leeftijd van het kind
dat de kleurplaat ingekleurd heeft. Het kind dat het mooiste heeft gekleurd krijgt een prijsje!

Naam

Leeftijd
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Van begin tot eind
6.05

ABC

LAGERESCHOOLKIND

In de tabel zie je namen van kinderen met Bèrgse roots. Noteer naar welke school deze kinderen gaan en
wie hun leerkrachten zijn.

Naam

Naam school

Naam leerkracht(en)

Pien van Lee

De Fonkeling			

Henri van Summeren

Sanne van Dorst

Het Molenveld			

Ivonne Terpstra

6.06 PUBER
A. Wie zijn deze dames? Noteer hun voor- en achternamen.
B. Omschrijf zo specifiek mogelijk waar beide dames
bekend mee zijn geworden.

ABC

A

Nikkie de Jager				

B

Beautyvlogs

& Zoe (Elizabeth) Sugg

6.07 JONGVOLWASSENE
Veel jongeren reizen graag. De een vindt de camping op Terschelling ver genoeg terwijl de ander pas gereisd
heeft als er een backpack en een vreemde taal aan te pas zijn gekomen. Hieronder staan vijf ‘exotische’
woorden die met reizen te maken hebben. In welke officiële taal zijn deze woorden geschreven? Noteer
daarnaast de Nederlandse vertaling van deze woorden.

A) matkalaukku

Fins

Koffer

B) pesawat

Indonesisch

Vliegtuig

C)

Birmaans

Luchtbed

D) rêchpakket

Fries

Rugzak

E) зубная щетка

Russisch

Tandenborstel

31

Van begin tot eind
6.08

ABC

VOLWASSENE

Bekend uit de media, maar waarvan?
A. Waarvan zijn deze personen bekend?
B. Wat was hun rol?

A
Temptation Island

B

Ze waren alle drie verleider

6.09 OUDERE
De meeste 65-plussers zijn minder goed met computers dan de jeugd. Dat is nu eenmaal zo. Logisch
ook, want in de tijd dat zij opgroeiden, leerde je gewoon nog uit een boek. Daarom een vraag die niet
te googelen is. Hieronder zie je een citaat uit een Bèrgs boek. Aan jullie de vraag uit welk boek. Vink
de juiste titel aan.
“Op oudejaarsavond zaterdag 31 december 1966 werd burgemeester Van den Akker getroffen
door een hartinfarct. Hij was opgenomen in het groot ziekengasthuis in Den Bosch.”
Berchse Saldaote in Indië

Berghem, een beeld van een dorp

Ik noem mar ‘n dwarsstroat

Vijftig klurre Bèrgs

De Meester, kroniek van een idealist

6.10

ABC

OVERLIJDEN

Deze categorie eindigt met de laatste levensfase: het overlijden. Een overledene kan op verschillende
manieren worden herdacht, bijvoorbeeld met een avondwake in de kerk. De gemeente Oss heeft met
al haar dorpen behoorlijk wat kerken. Zet bij elke foto de plaatsnaam.

Macharen

Dennenburg

Teeffelen

Haren
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Avonturen in de avonduren
Oeeeeeeeeehhh. Hehehehehe. Wil je een fantastische reis maken? Ik wel. Of niet? Jawel, toch wel. Oh wacht,
ik heb die reis al gemaakt. Wat zei ik ook alweer? Hoe dan ook, ik ben het Orakel van de besneeuwde wijsheid.
Althans, dat zegt men. Mijn orakelvrienden zeggen dat ik soms wat rare geluiden maak en onsamenhangend
reageer. Vandaar dat volgens mijn ‘vrienden’ mijn wijsheid is ‘besneeuwd’. Ik vind het maar onzin. Ik zou mezelf
eerder het Orakel noemen. Zonder toevoeging welteverstaan.
Hoe dan ook, als je die reis wil maken, pak dan het rare blokje dat in de tas zit die je hebt gekregen. Steek
dat blokje in je oor en dan gebeurt er wat. Je trommelvlies zal het begeven. Een grapje van het Oorakel. Snap
je hem? Ha-ha, nu genoeg gelachen. Als je dat blokje in een elektronisch apparaat met een scherm en geluidsapparaat steekt, gebeurt er ook wat. Het is net magie! Duizend jaar geleden zou ik dat tegen de mensen
verteld hebben, dat het magie is. Nu kan ik de mensen niet meer om de tuin leiden. Het is natuurlijk gewoon
wetenschap.
Je gaat door dat blokje op reis met Alwin van Dijk en Amadeus met die moeilijke naam. Het avontuur zal soms
zwaar en moeilijk zijn. Daarom ben ik bereid je af en toe te helpen. Orakels zijn natuurlijk moeilijk te bereiken. Behalve die mafklapper uit Griekenland. Die zit altijd in zijn tempel te koekeloeren. Maar goed, voor de gelegenheid
heb ik wat aardse zaken voor mijzelf laten aanschaffen door die veertien knuppels die dit boekje in elkaar hebben
gezet. Ze gaven mij de beschikking over zo’n apparaat waar je doorheen kunt praten en waarmee je berichten
kunt schrijven. Ik heb begrepen dat mensen tegenwoordig alleen nog met elkaar
communiceren via dat ding. Waanzin.
Nu weer even terug naar de dertiende eeuw. Oh nee, ik was daar niet. Nou ja, je mag
me vanavond driemaal vragen om een hint. Dat moet via Whatsapp. Je mag die drie
hints voor verschillende vragen gebruiken, maar ook voor dezelfde vraag. Zit er geen
jak onder het gras? Niet letterlijk, maar wel figuurlijk. Voor elke hint die je vraagt,
krijg je drie punten in mindering bij de eindscore van deze categorie. Via welk
nummer je me kunt bereiken? Dat zeg ik niet. Namelijk 0625149367. Je mag
mij alleen maar appen met het nummer dat je bij inschrijving hebt doorgegeven. (Deze tekst is vertaald vanuit het Engels.)

7.01

ABC

VERTALEN INSCRIPTIE

Vertaal de inscriptie naar het Nederlands.
De inscriptie kun je terugvinden in de film.

7.02

ABC

Himalaya of Himalayas

VERHAAL VAN EEN VREEMDELING

Noteer de naam van het dorpje waarover
de vreemdeling spreekt.

Malana

7.03 ROLLENDE STEEN
A. Wat is de snelheid van de rollende steen aan
de onderkant van de helling? Rond af op één
decimaal.

13.2 m/s of 47.6 km/h
B. Het scheelt niet veel of Amadeus en Alwin waren onder de steen terechtgekomen. Hoeveel
meter scheelde het uiteindelijk?

9 meter
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7.04 SYMBOOL VAN DE WIJSHEID
Verbind de punten met elkaar met een potlood of pen. Begin bij 1 en volg de punten in oplopende volgorde.
Als je tijd genoeg hebt, mag je het Symbool van de Wijsheid natuurlijk ook nog mooi inkleuren.
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7.05 BEVRIJD DE SLEUTEL
Vul bij iedere stap in welke steen je verschuift, in welke richting je de steen verschuift en hoeveel blokjes
de steen wordt opgeschoven. Bijvoorbeeld: je schuift steen 8 twee blokjes naar rechts. Vul dan bij ‘steen’
8 in, bij ‘richting’ rechts en bij ‘aantal blokjes’ 2.

5

beneden

1

6

beneden

1

7

links

4

5

boven

1

6

boven

1

9

links

2

3

beneden

3

4

beneden

3

1

links

1

2

boven

1

7.06 ONTSNAPPING
Help Amadeus terug te komen bij Alwin door het verschuiven van de tempelgedeelten. Voor de regels
verwijzen wij naar het videobestand. De bijlage is wellicht behulpzaam bij het puzzelen.
Verschuivingen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Wandelbewegingen

Tussen verschuiving

6

in deze richting:

Ruit

en

7

Tussen verschuiving

10

en

in deze richting:

Door opening

eind
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7.07 DE CIJFERREEKS VAN ALWIN
59
Antwoord reeks 1		

Antwoord reeks 2

84

7.08 WOORDZOEKER
De houten stukken zitten in de bijlage. Welk woord zoeken Alwin en Amadeus?

sneeuw

7.09 CODEKRAKER
Kraak de code!

9

5

7

3

6

8

1

4

2
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7.10 BROUWEN MAAR!
Hoeveel potten van elke kleur moeten Amadeus en Alwin mixen om de drank van oneindige wijsheid te
brouwen?
Geel
Groen
Rood
Blauw

3
0
8
7

BIJLAGEN BIJ VRAGEN 7.06 EN 7.08
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Rusland
8.01 (HET IS GEEN) RAKETWETENSCHAP
De Russische Protonraket heeft een indrukwekkende staat van dienst. De eerste
prototypes van de raket werden voor de eerste maanlanding ontwikkeld. Een latere
versie van deze raket is een aantal jaar geleden gebruikt om een sonde in een baan
rond Mars te brengen. Willen jullie iets opmerkelijks weten over deze raket?
Tijdens het ontwikkelen van een van de eerste prototypen was het nodig om vlak
voor een test vijftien treinwagons gevuld met een alcoholhoudende vloeistof
naar de testlocatie te rijden. Je zou zeggen dat drank en raketwetenschap niet
samengaan, maar er was wel degelijk een goede reden voor deze bestelling.
Wat was deze reden? In welke maand en in welk jaar was deze test?

Ze wilden de raket vullen met water als ‘brandstof’
REDEN
maar dit bevroor in de leidingen door de kou.

MAAND & JAARTAL
December 1964

8.02 KUNST
Kunst vind je in Rusland overal. Natuurlijk in
musea, maar ook op pleintjes en in historische
gebouwen. Waar vind je deze kunstwerken?

Metrostations in Moskou
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8.03

ABC

HET WITTE DOEK

Noteer de Engelstalige titels van deze niet-Russische films.
We hebben drie passages uit één boek genomen. In elke passage ontbreken één of enkele woorden die
gelinkt zijn aan de titel van de film. Bij poster D staat geen passage uit het boek. De hint voor deze film?
Het werk waarin je de drie teksten kunt vinden!
Maar ik zoek in verstarring niet -----;
Het huivren is des menschen schoonste deugd.
Hoe ook der wereld spot hem moog' bekoelen:
Ontroerd slechts kan hij 't onbegreepne voelen.

My Joy

Palms
Hebt ge onder mijn hand niet gesteld
Uw span, dat als de stormwind snelt?
Men ik ‘t niet veilig, naar gij leidt?
Breng ik ‘t niet, wààr ge ook wijst, altijd?
Wist ik niet steeds op koene zwingen
De ----- uw’ vijand af te dwingen?

The Stone

Geen dwaas beseft hoe nauw verbonden
Steeds zijn geluk en kundigheên;
Zoo men de ----- der wijzen vonde,
Men vond geen wijze voor de -----.

Faust

8.04 OPVALLEND!
Camera in de aanslag! Drie van jullie teamleden gaan deze foto kopiëren.
Vergeet de foto niet op de meegeleverde
USB-stick te zetten!
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8.05 STEDENTRIP
Vier steden en vier stadswapens. Helaas stond Google ingesteld in de Russische taal, waardoor de afbeeldingen ook ‘op zijn Russisch’ staan. Geen touw aan vast te knopen! Trek per stad een lijn naar het juiste
stadswapen.

8.06 РУССКИЙ ЯЗЫК (RUSSKIY YAZYK)
Rusland maakt gebruik van het cyrillische alfabet en is daarom compleet anders dan het Latijnse schrift dat
wij gebruiken. Tijdens een uitje naar Rusland kon de organisatie het cyrillische schrift niet lezen of schrijven.
We hebben daarom maar letterlijk opgeschreven wat we dachten te horen toen er met ons gesproken werd.
Kunnen jullie achterhalen wat we hadden moeten antwoorden?
Let op: we zoeken niet de vertaling van, maar de antwoorden op de vijf vragen die hieronder staan!
Skoelka Zjitelie imeet Drasieje?

± 145 miljoen
Kak nosaval d Rossiye triedtjt let nassad?

Sovjet-Unie
Dva plyjus dva?

4
Kakooj imja russkiye traditsionny tannets?

Kalinka / Kozakkendans
Kaakoem gadoe pjerva szobaaka Sobustjel ef koosmus?

1957
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8.07 RUSSISCHE SPORTERS
Noteer de voor- en achternamen van deze Russische sporters en de sport
die zij beoefenen.

1

2
1 Naam
1 Sport
2 Naam
2 Sport

10

3 Naam
3 Sport
4 Naam
4 Sport
5 Naam
5 Sport
6 Naam
6 Sport
7 Naam
7 Sport
8 Naam
8 Sport
9 Naam
9 Sport

9

3

Aleksandr Legkov
Langlaufen
Ilnur Zakarin
Wielrennen
Viktor An
Shorttrack

4

Denis Cherysev
Voetbal
Garri Kasparov
Schaken
Sergei Sirotkin
Formule 1
Maria Sjarapova
Tennis
Ivan Skobrev
Schaatsen
Khabib Nurmagomedov
MMA

10 Naam Rinat Dasajev
10 Sport Voetbal

5

7

8

6
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Rusland
Б

Д
Ж

Ѝ

8.08 MADE IN USSR
Wat zijn de namen van de gebouwen of monumenten die zijn
afgebeeld op deze kleurrijke postzegels uit het Sovjettijdperk?
In of bij welke steden zijn ze te vinden?

П

Ѝ Gebouw Bajkonoer Kosmodroom

Ѝ Stad

Bajkonoer

Б Gebouw Moeder Moederland

Б Stad

Wolgograd

Д Gebouw Baseliuskathedraal

Д Stad

Moskou

Ж Gebouw Mound of glory

Ж Stad

Minsk

П Gebouw Waterkrachtcentrale

П Stad

Wolgograd

8.09 BEKENDE FIGUREN
Deze Russen zijn allemaal op hun eigen manier bekend. Hoewel ze allen een
andere roeping in het leven hadden, hebben ze elkaar misschien toch gekend.
Er is namelijk een periode geweest dat deze mannen tegelijkertijd in leven waren. Welke vijf bekende Russen staan hier afgebeeld? In welke periode waren zij
alle vijf in leven? Noteer de namen van deze personen en het jaartal waarin de
laatste persoon werd geboren en het jaartal waarin de eerste persoon overleed.

Tsaar Nicholas II

Dmitri
Mendeleev

Tijdblok

Pjotr
Tchaikovsky

1879-1893

Leo Tolstoy

Leon Trotsky
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8.10 VIER RUSSEN
De vorige vraag ging over vijf Russen. Deze vraag gaat over vier Russen.

Vier Russen → Vierrussen → Virussen!
Hieronder zie je vier collages met verschillende afbeeldingen van een aantal virussen. Per virus zie je een
foto gemaakt met een elektronenmicroscoop, een artistieke impressie van hoe het virus eruitziet én een
schematische weergave. Per collage willen we de naam van het virus dat is afgebeeld weten. Qua taxonomische indeling zoeken we het geslacht (genus) of de soortnaam. We zijn dus niet op zoek naar de ziektes
die door deze virussen worden veroorzaakt.

Genus/geslacht/soortnaam Bacteriofaag, T4 bacteriofaag, T4 virus

Genus/geslacht/soortnaam Ebola, Ebolavirus

Genus/geslacht/soortnaam
Influenza virus A/B/C/D, Influenza virus, Influenza

Genus/geslacht/soortnaam

Aviadenovirus, Adenovirus
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9.01

ABC

EREMETAALDETECTOR

B

Prijzen winnen tijdens de Olympische Spelen is voor veel sporters het hoogst haalbare in hun sport. Sommige sporters krijgen het voor elkaar om op meerdere momenten te pieken en meer dan één (gouden) medaille
te winnen. In bepaalde gevallen zijn de sportprestaties zó uniek, dat je de sporter kunt herkennen aan zijn of
haar medailles. Welke meervoudige Olympische prijswinnaars zoeken wij? Noteer de voor- en achternamen.

André Lange				Ester
Ledecká
B

A

9.02

ABC

MILJOENENOVERSTAP

In 2010 vond een grote transfer naar Duitsland plaats. Miljoenen euro’s waren met deze verkoop gemoeid.
Waar sommigen twee linkerhanden hebben, kan men van de getransfereerde zeggen dat hij twee rechterbenen heeft. Het is treurig dat hij na zijn overstap nooit meer zijn niveau heeft gehaald. Zijn carrière is uiteindelijk
na veel blessureleed in 2015 geëindigd. Gedurende zijn loopbaan heeft de getransfereerde veel tijd in de
zandbak doorgebracht. Noteer de naam van de getransfereerde.

Totilas of Moorlands Totilas

9.03

ABC

KOUD GOUD

Deze drie mannen maken deel uit
van een illuster, vierkoppig rijtje.
Wie maakt het kwartet compleet?
Noteer de voor- en achternaam.

Kjeld Nuis
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9.04 HERKEN DE SPORT
Welke sport wordt met deze bal gespeeld?

Bij welke sport wordt
dit voorwerp gebruikt?

Cricket

Polo

Bij welke sport wordt
deze beschermingskleding gebruikt?

Hockey
Deze sport wordt beoefend met een speciale bal. De bal die gebruikt wordt door
herenteams is ongeveer even groot als een
voetbal en heeft een gewicht van 400 à 450
gram. De bal die gebruikt wordt bij damesen jeugdteams is iets kleiner en iets lichter.
Een belangrijk kenmerk van de bal is dat hij
veel grip heeft, zodat je hem ondanks zijn
grootte toch met één hand kunt vasthouden. Als de bal vaak gebruikt wordt, verliest
hij zijn grip en moet hij vervangen worden.
Bij welke sport hoort de omschreven bal?

Bij welke amateursport wordt dit veld gebruikt? Het
EK van deze sport vond in 2012 plaats in Nederland.

Gaelic Football

Waterpolo

9.05

ABC

SCORITO

Scorito, wat is dat? Voor deze vraag verwijzen wij naar de USB-stick. Hier vinden jullie alle informatie die nodig
is voor deze vraag.

Dankerlui

Opstelling
Aanvoerder
Wissels

Blaswich

Kuwas

Te Vrede

Rosheuvel

El Khayati

Osman

Susic

Lewis

van Hintum
Branderhorst

El Khayati
Leigh

Tadic

Kum

Deze vraag kon op
meerdere manieren
worden beantwoord.
Sol
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BIZARRE EN OPMERKELIJKE SPORTMOMENTEN

Hieronder worden vijf verhalen vanuit het oogpunt van een sporter of supporter beschreven. De verhalen
hebben niets met elkaar gemeen, behalve dat elk verhaal draait om een opmerkelijke gebeurtenis of een
opmerkelijk gegeven. Beantwoord voor elk verhaal de bijbehorende vraag. Noteer, wanneer naar een sporter
wordt gevraagd, de voor- en achternaam van de sporter en wanneer naar een clubnaam wordt gevraagd, de
volledige naam van de club.
Voor een gezellig potje voetbal ben ik altijd wel te porren. Daarom ging ik samen met mijn vrienden naar een
wedstrijd van mijn cluppie. De ruststand was 0-0. Weinig aan de hand zou je denken. Meteen na het rustsignaal sta ik op om een lekkere bratwurst en een halve liter bier te halen. Achteraf gezien had ik dat beter niet
kunnen doen. Terwijl ik in de rij sta, hoor ik plots een zee van lawaai. Blijkt er gescoord te zijn. De tweede helft
is er nog een doelpuntje bij geprikt, dus gelukkig hebben we wel gewonnen! Voor welke club ben ik?

1. FSV Mainz 05

Korea

Ik heb mijn geld teruggekregen voor mijn kaartje voor de kwartfinale. Ik wilde graag gaan kijken, maar de
wedstrijd ging ineens niet door. In plaats van spelen tegen elkaar, spelen de twee teams met elkaar. In de halve finale welteverstaan. Helaas had ik geen kaartje voor die wedstrijd. Welk land staat er in de halve finale?
Ik zat klaar op de kade met de hele familie. Gezellig waren we aan het buurten, in afwachting van zijn komst.
Het was druk op de kade. Het leek wel of Sinterklaas langskwam. Honderdvijftig euro hebben we met het
gezin gedoneerd. Ik had zo gehoopt dat ik hem nog had kunnen zien. Helaas voor hem kon hij niet verder.
Helaas voor ons was dat moment niet tien kilometer later. Maar hij is geen verliezer, hij is een held! Wie is hij?

Maarten van der Weijden

Ralf Seuntjens

Ik ben een voetballer en ik ben de helft van een tweeling. Mijn broer voetbalt ook, hij is ook de helft van een
tweeling. Mijn broer en ik zijn op dezelfde dag geboren, zoals de meeste tweelingen, maar ik ben een stuk
ouder. Snap je? Wie ben ik?
Ik ben een wielrenner met een katachtige naam en heb dit jaar
een tijdje buitenspel gestaan met een katachtige kwaal. Wie ben ik?

Fabio Felline
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9.07 WAG’S & MAB’S
In de categorie Sport besteden wij maar al te graag aandacht aan topsporters en hun belangrijke, bijzondere
of uitzonderlijke prestaties. Helaas blijft een aantal personen daarbij meestal onterecht onderbelicht, waaronder hun partners. Wij geven een viertal partners van bekende sporters dit jaar de aandacht die ze verdienen.
Wij gaan ervan uit dat ze de kerstperiode samen succesvol hebben doorstaan. Met welke sporters hebben
de hieronder afgebeelde mensen een relatie? Noteer de voor- en achternaam.

A Anna Kournikova

C

Tess Wester

B Lars Veldwijk

D

Frenkie de Jong

9.08 SCHAAKMAT!
Sporten hebben we in allerlei soorten en maten. Voor de
denksporters onder ons: een potje schaken. Noteer in
je antwoord eerst het speelstuk en daarna het nummer
van het vak waar je het speelstuk naartoe verplaatst.
A. Bekijk afbeelding 1: wit is aan zet, geeft mat in 1
B. Bekijk afbeelding 2: wit is aan zet, geef mat in 2
C. Bekijk afbeelding 2: zwart is aan zet, geef mat in 2
D. Beschrijving van een schaakpartij:
1. Pion E4 → Pion E5   
2. Paard F3 → Paard C6
3. Loper C4 → paard D4
1
4. Paard E5 → Dame G5
5. Paard F7 → Dame G2  
6. Toren F1 → Dame E4
2
7. Loper E2 →
Zwart is aan zet, geeft de beste zet.

A

Dame F7

B

Pion D8 (Dame), Koning C6, Dame C7
Pion D8 (Dame), Dame C7, Dame C7

C

Dame G1, Toren E1, Dame E1

D

Paard F3
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1934

1934

1938

Leen Vente

1994

1994

Georges Bregy

2010

2010

André Ooijer

1990

2018

1990

ABC

Carlos Caszely

1998

1998

Rob Rensenbrink

Zinédine Zidane

2006

Lothar Matthäus

2014

9.09

1974

Giuseppe Meazza

1978

1978

1974

1938

2006

2014

Leandro Cufré

Tim Krul

MAAK HET WK-ELFTAL COMPLEET

Afgelopen zomer speelde Luka Modrić de sterren van de hemel tijdens het WK voetbal in Rusland. Daarmee
droeg hij bij aan een finaleplaats voor Kroatië. Nederland was er helaas niet bij, maar aan tien eerdere edities
nam Oranje wel deel. Van ieder WK waaraan het Nederlands elftal wél deelnam zoeken we één opmerkelijke
speler. De tien spelers maken samen met Luka Modrić het WK-elftal compleet. Deze tien, niet per se Nederlandse, spelers horen bij onderstaande vragen. Vul iedere speler in bij het shirt met het bijbehorende jaartal.
Noteer telkens de voor- en achternaam.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie scoorde het duizendste WK-doelpunt?
Deze doelpuntenmaker heeft een achterneef die te boek staat als talentvolle speler
in de eredivisie.
Voor deze ‘topscorer’ was het na drie keer scheepsrecht.
Deze speler kreeg een rode kaart na de wedstrijd zonder te hebben gespeeld.
Hij is de eerste speler die scoorde tijdens een ‘indoor’ WK-wedstrijd.
Tijdens het WK van 1970 werden de gele en rode kaart geïntroduceerd.
Welke oud- ‘Barcelona’-speler (in 1986) kreeg de eerste rode kaart op een WK voetbal?
Deze speler kreeg tijdens twee WK’s een rode kaart en heeft twee keer een beslissende
invloed gehad tijdens WK-finales. Noteer zijn naam bij het jaartal van zijn eerste WK.
Speelde maar een paar seconden, maar werd toch één van de meest besproken
Nederlandse spelers van dit toernooi.
Legendarische speler scoort penalty terwijl zijn broek afzakt.
Tip: er is een stadion naar hem vernoemd.
Speelde in de kwartfinale zijn laatste interland tegen het land waartegen hij ruim elf jaar
eerder ook debuteerde. Toevallig genoeg mocht hij in beide gevallen spelen vanwege
een blessure van een andere speler.
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F1-CIRCUITS

Dankzij Max Verstappen is de populariteit van Formule 1 in Nederland naar een recordhoogte gestegen. Zo
zijn er vast en zeker ook wat kenners in Bèrge aanwezig. In welke steden vind je onderstaande circuits?

A

B

C

A

Las Vegas

B

Zandvoort

C

Singapore

D

Hockenheim

E

Bakoe

D

E

50

Geheime proef

10

De Geheime proef start om 21.00 uur in De Berchplaets. Deelnemers moeten zich om
20.50 uur gemeld hebben bij de organisatie met een blauwe pen in de hand. Verder mogen
deelnemers niets meenemen. Het is verstandig om iemand te sturen die het afgelopen jaar
zijn oren en ogen goed opengehouden heeft.

?

?

?
51

Geheime proef
10.01

Wie is dit jaar de nieuwe
burgemeester van Amsterdam
geworden?

10.09

Femke Halsema

10.02
België

10.03

Welk land heeft het brons gewonnen
op het wereldkampioenschap
voetbal?
Heel Nederland heeft bewondering
voor de Elfstedenzwemtocht van
Maarten van der Weijden. Hoeveel
kilometer zwom hij in hoeveel uur?

Deze foto was een aantal dagen uitgebreid in het nieuws.
Altijd werd verondersteld
dat een bepaald (bekend)
persoon op deze foto stond.
Dit jaar werd duidelijk dat die
veronderstelling onjuist is.
Van wie dacht men tot dit jaar
dat hij deze foto siert? Noteer
voor- en achternaam.

163 kilometer in 55 uur
151 kilometer in 49 uur
173 kilometer in 61 uur

10.04

Dit jaar overleden met Kofi Annan,
Stephen Hawking en Stan Lee
drie zeer bekende buitenlanders.
Wij zijn benieuwd wie de oudste
en wie de jongste was op het
moment van overlijden. Zet deze
drie bekendheden op volgorde van
leeftijd bij overlijden. Begin bij de
jongste en eindig bij de oudste.

Stephen Hawking – Kofi Annan – Stan Lee
Stephen Hawking – Stan Lee – Kofi Annan
Kofi Annan – Stephen Hawking – Stan Lee

10.05

Bradley Cooper speelt de mannelijke hoofdrol in de muzikale film
A Star is Born. Welke zangeres
speelt de vrouwelijke hoofdrol?

Lady Gaga

10.06

Een grote hit in 2018 is het nummer
One Kiss van Calvin Harris en …?

Dua Lipa

10.07

Vincent van Gogh

10.10

Windsor Castle

10.11

Uit welk Brabants dorp komen
de twee boerinnen van de
2018-editie van Boer zoekt
Vrouw?

Boekel

10.12

Welk team werd op 13 januari
gekroond tot winnaar van De
Bèrgse Kwis 2017?

Volledig Incorrect

Welke warenhuisketen heeft
multimiljonair Marcel Boekhoorn
dit jaar overgenomen?

10.13

De witte neushoorn kwam
dit jaar uitvoerig in het
nieuws. Waarom was dat?

Vierde

Hema

10.08

Eerder dit jaar trouwden Prins
Harry en Meghan Markle. Op
welke locatie was hun huwelijksvoltrekking?

Op 18 maart is Vladimir Poetin
met overmacht herkozen als
president van Rusland. Met
zijn hoeveelste termijn als
president is Poetin bezig?

Het laatste mannetje stierf. Daardoor staat de soort op uitsterven.
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10.14

Welke Nederlandse sportster
won goud in het shorttrack op
de Olympische Winterspelen?

10.20

Suzanne Schulting

10.15

Deze twee muzikanten overleden dit
jaar. Noteer de artiestennamen van
deze personen.

Aretha Franklin

10.16

The Shape of Water
Dunkirk
Darkest Hour

10.17

Fokke en Sukke

10.21

Avicii

Welke film won in 2018 de Oscar
voor beste film?

10.22

“We zitten hier in het gammele
strandhuis, het maakte me toch
al nooit uit waar we waren.”
Dit is een gedeelte van het
refrein van een lied dat dit jaar
een behoorlijk aantal weken op
nummer 1 heeft gestaan in de
Top 40. Hoe heet het lied?

Veel in het nieuws in 2018
is het proces tegen Willem
Holleeder. Zijn beide zussen
getuigen tegen hem. Zijn
ene zus heet Sonja.
Hoe heet de andere?

Astrid

10.19

In augustus dit jaar stortte
in Italië een brug in. In welke
stad vond deze verschrikkelijke gebeurtenis plaats?

2018 is het jaar van juf Ank.
Als één van de hoofdrolspeelsters van de hitserie
De Luizenmoeder is zij plots
misschien wel de bekendste juf van Nederland. Het
lied waarmee zij elk ochtend
haar leerlingen verwelkomt,
werd op een zeker moment
door heel het land gezongen
en heeft zelfs de status van
carnavalshit bereikt. Wat zijn
de eerste acht woorden van
dit liedje?

Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent
Verschillende evenementen
in het dorp vierden dit jaar
een jubileum. Deze vraag
gaat over drie van deze
evenementen, namelijk de
Kindervakantieweek, Beeldend
Berghem en Tomocon.
Hoeveel jaar bestaan de drie
evenementen gezamenlijk?

60 jaar
65 jaar
80 jaar

Zoutelande

10.18

Een bekende stripeend en
–kanarie vieren dit jaar hun
vijfentwintigste verjaardag.
Wat zijn de, toch wel wat
vunzige namen, van dit duo?

10.23

Udenaar Rob Jetten is dit jaar
fractievoorzitter geworden in
de Tweede Kamer van welke
politieke partij?

D66

10.24

Wie heeft de Tour de France
gewonnen in 2018?

Geraint Thomas

Genua
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10.25

In 2018 zijn ons helaas vele
bekende Nederlanders ontvallen. Mensen als Mies Bouwman,
Wim Kok en Renate Dorrestein
zullen worden gemist. Weet jij
nog wie van deze mensen het
eerst overleed en wie het laatste? Zet deze drie personen in
de goede volgorde van overlijden. Begin bij wie het eerste is
heengegaan en eindig met wie
als laatste is gestorven.

Mies Bouwman – Renate Dorresteijn – Wim Kok
Renate Dorresteijn – Mies Bouwman – Wim Kok
Mies Bouwman – Wim Kok – Renate Dorresteijn

10.26

Disney heeft dit jaar een filmklassieker uit 1964 eindelijk een
vervolg gegeven. Hoe heet het
hoofdpersonage uit beide films, in
1964 gespeeld door Julie Andrews
en in 2018 door Emily Blunt?

Mary Poppins

10.27

“Estás dura, dura, dura, dura, dura”
Dit is een gedeelte van het refrein
van een lied dat dit jaar lang in de
Top 40 heeft gestaan. Van welke
artiest is deze hit?

Daddy Yankee

10.28

In maart hebben we een
referendum gehad over de
nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
Hoe wordt deze wet ook wel
(vooral door de tegenstanders ervan) genoemd?

10.30

Natuur, wetenschap en techniek
Opa’s en oma’s
Vriendschap

10.31

10.29

Mars

Waar vierden de Koning en zijn
familie dit jaar Koningsdag?

Groningen

10.32

Bij welke Amerikaanse
talentenjacht haalde Glennis
Grace de finale?

America’s Got Talent

10.33

Wie heeft de eerste editie
van Maestro in Berghem
gewonnen?

Sanne Voets

10.34

Veel in het nieuws in 2018 was
de leider van Noord-Korea.
Historisch is zijn ontmoeting
met de Amerikaanse president
Trump. In welk land vond die
ontmoeting plaats?

Singapore

10.35

Als debutant won Rob Cross
dit jaar het PDC World Darts
Championship. Wie versloeg
hij in de finale?

Phil Taylor

10.36

De Sleepnetwet
NASA heeft dit jaar met succes ruimtesonde Insight op
een planeet in ons zonnestelsel laten landen. Op welke
planeet gaat deze ruimtesonde onderzoek doen?

Wat was het thema van de
Kinderboekenweek van 2018?

In 2018 zijn beide helften
van een bekend Amerikaans
echtpaar overleden. Welke
achternaam had het echtpaar?

Bush

10.37

Welke Nederlander won ook
dit jaar de DJ Mag Top100verkiezing.

Martin Garrix (Martijn Garritsen)
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10.38

Begin december baalden veel
toeristen. Een bekende trekpleister
in Amsterdam was ineens weg.
De reden? De trekpleister zou te
individualistisch zijn. Over welke
trekpleister hebben wij het?

De letters ‘IAMSTERDAM’

10.39

Het voetbalteam dat lange tijd
vast heeft gezeten in een grot
in Thailand heeft in oktober een
mooie wedstrijd in een ander land
mogen voetballen. Welk groot
voetballand was dit?

10.44

Wimbledon
US Open

10.45

Dit jaar kwam de slepende
procedure van Lily en Howick
eindelijk tot een eind. Naar welk
land zouden de twee kinderen
eigenlijk worden uitgezet?

Armenië

10.46

Argentinië

10.40

Welke twee grandslams won
Novak Djokovic dit jaar?

Van welke filmreeks is de film van
deze poster een spin-off?

Ter gelegenheid van welke
voorstelling verrees dit prachtige theater dit jaar op het Meester Gielenplein?

Rondom Gielen

10.47
Harry Potter

10.41

Wat stond er op het schilderij
van Banksy dat versnipperde
op een veiling?

Een kind met een ballon

10.42

Hoe heet het nummer waarmee
Israël het Eurovisie Songfestival
won?

Toy

10.43

In Openluchttheater Hoessenbosch
zijn allerlei evenementen georganiseerd. We hebben er hierna een aantal
genoemd. Eén evenement is dan weer
niet in Openluchttheater Hoessenbosch gehouden. Welke is dat?

Bands in het Bos
Als ik mezelf kon zijn (Steven Brunswijk)
Het Sparrenfeest

Mickey Mouse viert dit jaar
zijn verjaardag. Hoe oud is
hij geworden?

85 jaar
90 jaar
95 jaar

10.48

Waarom verliet zanger Tim Knol
woedend een uitzending van
Giel Bielen?

Optreden onderbroken door stripper

10.49

Stichting Berghem tegen Kanker
heeft dit jaar deelgenomen aan
een loop van 420 km. Tussen welke twee steden was deze loop?

Den Helder
Maastricht

10.50

Sinds november wordt op veel
plekken in Europa geprotesteerd
door mensen die hesjes dragen.
Welke kleur hebben deze hesjes?

Geel
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