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Inleiding
Voor de organisatie van De Bèrgse Kwis is het maken
van de vragen elk jaar weer een grote uitdaging. We
moeten aan de ene kant creatief zijn, maar aan de andere kant moet De Kwis herkenbaar blijven. Sommige
mensen vinden het leuk om veel opdrachten te doen
en op pad te gaan, anderen blijven het liefst de hele
avond bij hun iPad en – dat zal het vooral zijn – de
nootjes in de buurt. Tel daarbij op dat mensen niet te
veel en niet te weinig Bèrgse vragen willen en je begrijpt voor welke moeilijke taak wij staan.
Het resultaat van ons koorddansen ligt nu voor je. En
we zijn er maar wat trots op. Wij hebben geprobeerd
een prachtige kwis te maken en wij hopen dat heel
Berghem vanavond weer een fantastische kwisavond
heeft. In het vervolg van deze inleiding leiden we je
door De Kwis. We vestigen de aandacht op opvallende vragen, spreken over de verschillende klassementen, herhalen wat regels en geven je de kans de prijsuitreiking alvast in je agenda te schrijven.

OPVALLENDE VRAGEN
Doe-vragen
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 Eropuit, maar ook
voor de vragen 2.02, 4.03, 7.04, 7.08, 9.10.
Tijdgebonden vragen
Waar blijft de tijd? Dat zul je je vanavond best weleens
afvragen. Voor sommige vragen is het wel belangrijk
dat je je besef van tijd niet verliest, omdat je voor die
vragen op een bepaalde tijd aan de slag moet. Bij de
tijdgebonden vragen staat het volgende icoon
.
Voor het overzicht zetten wij de vragen en tijdstippen
hier onder elkaar.
•

•

Om 20.30 uur draait Radio Zwetsbal een aantal
liedjes met getallen in de titels. Luister goed, zodat
je vraag 8.01 tot een goed einde kunt brengen.
Om 20.50 uur moet het eerste afgevaardigde teamlid zich bij de kantine van Berghem Sport gemeld
hebben voor de Geheime Proef (aanvang: 21.00
uur). Om 21.20 uur moet het tweede afgevaardigde teamlid zich bij de kantine van Berghem Sport
gemeld hebben (aanvang 21:30 uur).

•
•

Tot 21.30 uur is het mogelijk om de opdracht van
vraag 3.10 te vervullen.
De posters bedoeld in vraag 7.08 hangen tot 22.00
uur in De Berchplaets.

De klok van TV Berghem is leidend.
YouTubevragen
De vragen 2.01, 2.07, 4.04 en 6.08 gaan over beelden geluidsmateriaal. Je kunt de audiofragmenten en
video’s vinden op het YouTube-kanaal van De Bèrgse
Kwis. Kun je het kanaal niet vinden? Op onze Facebook-pagina vind je de goede link.
Vragen waarvoor je de spullen uit de tas nodig hebt
In de tas die je hebt ontvangen, vind je strijkkralen
(nodig voor vraag 2.02), chocolade (nodig voor vraag
4.03), potjes met azijn (nodig voor vraag 7.02) en bierviltjes (nodig voor vraag 7.09).

HET DOORZETTERSKLASSEMENT
Bij je aanmelding heb je doorgegeven of je meedoet
aan het doorzettersklassement of niet. 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.
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 categorieën
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.

DE CATEGORIEKLASSEMENTEN
Elke categorie kent ook een eigen klassement. 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
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Inleiding
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 extra scherp op spelling. Wij letten
bij het controleren van spelling niet op hoofdletters, leestekens en diakritische tekens.
• Het uitgangspunt is dat antwoorden in het Nederlands worden gegeven. Wanneer in een specifiek
geval een anderstalig antwoord voor de hand ligt
(bijvoorbeeld bij originele titels van films of boeken),
zijn wij niet streng wat betreft dat uitgangspunt.
Soms vragen wij in een specifieke vraag uitdrukkelijk om een antwoord in een bepaalde taal. Vanzelfsprekend moet je dan in die taal antwoorden.
• Volbreng opdrachten op de in de opdracht aangegeven manier. Als dit symbool
bij een vraag
staat, moet een opdracht vervuld worden door een
whatsappbericht te sturen naar het volgende telefoonnummer: 0625149367. In het bericht vermeld
je eerst je teamnaam en daarna het vraagnummer.
Alleen telefoonnummers die (via het inschrijfformulier) bekend zijn bij de organisatie, mogen naar het
genoemde nummer een whatsappbericht sturen.
Het inlevermoment
• Stop het vragenboekje in de bijgeleverde envelop.
• Wil je punten scoren bij de vragen 2.02 en 7.04?
Lever dan ook een Bèrgse vlag van strijkkralen en
een product dat over de datum is in.
• 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 is de klok van TV Berghem leidend.

DE UITSLAG EN PRIJSUITREIKING
Op zaterdagavond 18 januari 2020 wordt vanaf 20.00
uur de uitslag van De Bergse Kwis 2019 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 2019
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Berghem in 2019
1.01

ABC

OPWARMERTJE

Wat gebeurde in 2019 in Berghem? Genoeg! We beginnen met een opwarmertje.
A: Welke man won de 10 kilometer tijdens de 10 van Berghem? Graag voor- en achternaam.
B: De hoeveelste editie van de pubquiz Met De Fles Op Tafel werd op 12 december gehouden?
C: Hoe heette de club waarin de thriller van speelgroep Hoessenbosch zich afspeelde?
D: In welk deel van de Piekenhoef vond Berghem Bruist plaats?
E: Wie kreeg de laatste Gouden Knol van Stichting Carnaval Berghem? Graag voor- en achternaam.
F: Aan het begin van het jaar was Berghem bedekt onder een mooie laag sneeuw. Op welke datum
vielen de eerste sneeuwvlokken?
G: Op welke datum kreeg Joris Bruckx het idee om in Berghem een megawatergevecht op het grasveld
bij de Berchplaets te houden?
H: Deze Bèrgse persoon heeft iets gemaakt wat in 2019 twee maanden lang in een bekend museum te
zien was. Wie zoeken wij? Graag voor- en achternaam.
I: In het vierde kwartaal van dit jaar kwam het voetbalplaatjesboek van Berghem Sport uit. Op de kaft
staat een foutje. Wat is dat foutje?
J: Laura Romanillos hield op 28 augustus 2019 haar laatste interview voor TV Berghem. Waarom was
dit haar laatste optreden voor de zender?

A

Niels Verhagen

B

37e

C

Club Diamond

D

Bospark

E

Marc van den Heuvel

F

22 januari 2019

G

25 juli 2019

H

Carroline van Dijk

I

Op de kaft staat het verkeerde seizoen (2018-2019 in plaats van 2019-2020)

J

Omdat ze per 1-9-2019 voor het Brabants Dagblad ging werken
en dan niet meer voor TV Berghem mag werken

1.02

ABC

KPJ, DAAR KAN NIKS TEGENOP!

De dorpszeskamp van KPJ Berghem is al jaren een begrip in ons dorp. De commissieleden gaan dan
ook al een tijdje mee. Dit jaar werden drie commissieleden gehuldigd vanwege hun zilveren jubileum bij
de Zeskampcommissie. Een van de drie gehuldigden was de grens van 25 jaar al in 2018 gepasseerd.
Welke twee leden van de commissie werden wél in het correcte jaar gehuldigd? Noteer hun voor- en
achternaam.

Harm Gremmen			

Roland van den Heuvel
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Berghem in 2019
1.03

ABC

TOMOCON

Een feestje om naar te kijken: Tomocon. Op 13 en
14 april vormde de Berchplaets weer het decor van
dit prachtige evenement en kwamen mensen uit alle
hoeken van Nederland verkleed naar Berghem. Als
inspiratiebron voor de verkleedpartijen zijn vooral
personages uit films, series en games populair. Welke personages zie je hier? Noteer de naam van het
personage in de film, serie of game.

Squirtle

YoRHa No.9 Type S
Goku

Kisuke Urahara

Yugi Muto
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Berghem in 2019
1.04

ABC

BÈRGSE KANJERS

Dat Berghem muzikaal talent heeft, weten we
natuurlijk al lang. Afgelopen jaar hebben deze
twee kanjers een eigen carnavalslied gemaakt.
Hoe heten deze talenten? Noteer de voor- en
de achternamen.

LINKS

Fèr van Schaijk

RECHTS Rik van Schaijk

1.05 ALTIJD IETS TE DOEN
Er was dit jaar weer genoeg te doen in ons dorp. Welke gebeurtenissen horen bij de foto’s?
Waarom werd deze container geplaatst?

Fluitketelschuiven
Waarom werden deze
bordjes geplaatst?

FC Loco Willy’s winnen de
beker bij Zomer Avond Voetbal Competitie Berghem
Bij welk evenement is deze foto gemaakt?

Bij welke activiteit waren deze cirkels te zien?

Rotonde afgesloten

Proost! Heerlijk Hollands

Receptie 55-jarig
Knollenrijk

jubileum

Ter ere van welke gelegenheid is dit bord geplaatst?
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Berghem in 2019
1.06 EFKES WEG
Wij willen graag weten wanneer deze ‘clubjes’ op kamp of een weekendje weg waren. Noteer de begindatum en de einddatum.
A: TWC ‘t Wieleke

19 - 21 juli

B: CV Abrakadaver

18 - 20 oktober

C: Welpen en shanti’s

8 - 12 juli

D: Groep 8 van ‘t Molenveld

9 - 11 oktober

1.07

ABC

EEN HALVE EEUW

Veel Bèrgse dames en heren zagen dit jaar Sara of Abraham. En de hele buurt zou het weten ook. Van
welke vijf Abrahams en Sara’s zijn deze versierde voortuinen? Noteer voor- en achternaam.

Gerald Theunisse

Gert-Jan van Dijk

Robert Smulders

Wenny van de Rijt
(van Gaal meisjesnaam)

Saskia Schoneberg
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Berghem in 2019
1.08

ABC

LACHEN, GIEREN, BRULLEN

Hier zie je vijf Bèrgse mensen die meededen met de pronkzitting op 8 en 9 februari 2019. Wij zoeken hun echte namen.
Noteer de voor- en achternaam.

Luke van Vught

Diana van Dorst
John van Krevel

Joey van der Sloot

1.09

ABC

Koen van Ravensteijn

WIE O WIE?

Hier zie je vier hints die te maken hebben met een Bèrgs persoon. Schrijf de voor- en achternaam op.

Rinie van der Wielen

En we zoeken er nog één. Naar wie verwijzen deze drie hints? Schrijf de voor- en achternaam op.

Theun van den Akker
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Berghem in 2019
1.10

ABC

55 JAAR VOL WONDEREN

En dan tot slot een vraag over hét paradepaardje onder de Bèrgse gebeurtenissen van dit jaar: de Verlichte Optocht! Dit jaar viel er wat te vieren en daarom volgde de parade een speciale jubileumroute.
Welke route ook wordt gevolgd, de Verlichte Optocht staat garant voor spektakel. Alle bouwers en creatievelingen verdienen daarvoor een veer in hun...
Aan wie gaan we de complimenten geven voor de wagens op de foto’s? Noteer de naam van de vereniging zoals deze heeft meegedaan aan de verlichte optocht.

22

11

44
33

55

11
22
33

C.V. De grote onbekende
C.V. Nie Mauwe Mar Lappe
C.V. De Centrumknollen

44

C.V. ‘t Kumt wel Goet

55

C.V. De Kwèkers
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Spellen, Speelgoed en Games
2.01

NOX’ SPELLENZOLDER

ABC

Nox maakt YouTube-video’s waarin hij nauwkeurig de regels van verschillende spellen uitlegt. Hij heeft ook
een filmpje voor ons gemaakt. Die video vind je op ons YouTube-kanaal. Op het moment van opnemen, is
Nox helaas in de war. Hij heeft vijf spellen door elkaar gehaald. Over welke vijf spellen spreekt Nox hier?

1

Stratego

4 Boonanza

2

Mastermind

5 Paco Sako

3

Machiavelli

2.02 VAN RUILEN KOMT HUILEN
Hebben jullie de strijkkralen al gevonden in de tas?
Goed! Dan is het je vast opgevallen dat je slechts één
kleur kralen hebt. Aan jullie de taak om met andere
teams te ruilen, zodat jouw team uiteindelijk alle drie
de kleuren in bezit heeft. Dan pas kun je écht met deze
vraag beginnen. Maak de Bèrgse vlag met de strijkkralen en lever deze samen met het boekje in aan het
einde van de avond.

2.03

ABC

SLECHT ÉN GOED

Een bekend e-sportsteam heeft de afgelopen jaren meegedaan aan een groot internationaal e-sportstoernooi. Aan de eerste editie van dit toernooi in 2011 deed dit team nog niet mee. De resultaten van het team
op het toernooi zijn de laatste jaren goed geweest, met achtereenvolgens een derde, eerste, derde, negende tot twaalfde, derde en afgelopen jaar een vijfde tot zesde plek. De meeste edities van het toernooi
zijn gehouden in Washington, maar het is ook eens in Brits-Columbia en Noordrijn-Westfalen geweest.
Dit jaar vond het toernooi plaats op Chinese bodem. Over welk team en welk toernooi hebben wij het?

Evil Geniuses en The International

2.04

ABC

CRYPTISCH GAMEN

De gamewereld heeft talloze iconische karakters voortgebracht. Herken jij de gamehelden in deze cryptische omschrijvingen? Geef telkens de Engelse naam.
Fruit met blauw bloed.

Princess Peach

Schimmel met een amfibienaam.

Toad

Balkt niet, anders dan je wellicht zou vermoeden.

Donkey Kong

Riskant in Nederland, liaison in Engeland.

Link
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Spellen, Speelgoed en Games
2.05

ABC

LEGO

LEGO, wie heeft er niet mee gespeeld? Hier
zie je een aantal bekende filmscènes uitgebeeld met blokjes LEGO. Om welke filmtitels
gaat het?

A

A Harry Potter en de Steen
der Wijzen

B

B Guardians of the Galaxy
Vol. 2
C

Titanic

D Raiders of the Lost Ark

E

Pulp Fiction

C

D

E
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Spellen, Speelgoed en Games
2.06

ABC

MASH-UP

Stratego, Risk of Monopoly, wie kent deze spellen niet? Wij hebben deze spellen zoveel gespeeld, dat we
besloten hebben om een eigen spel te creëren. Hier zie je het resultaat van ons zelfbedachte spel: een
mash-up van vijf verschillende spellen. Welke spellen zie je?

1

Ticket to Ride Europe

4 De Legenden van Andor

2

Catan

5 Koehandel

3

Regenwormen

2.07

ABC

THEMES

Op ons YouTube-kanaal vind je een video met
geluidsfragmenten van tien verschillende videogames. Noteer de namen van de games waarin
de tunes voor het eerst te horen zijn geweest. De
antwoorden hoeven niet op volgorde te staan.

Super Mario Bros
Rayman
Kirby’s Dream Land

The Elder Scrolls V: Skyrim

The Sims

Tetris

Pokémon Red/Blue/Green

Harry Potter and the Philosopher’s Stone

Pacman

Commander Keen 5: The Armageddon Machine
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Spellen, Speelgoed en Games
2.08 JIJ BENT AAN ZET!
Hier zie je een aantal bekende en minder bekende spellen. Jij bent aan zet!

Hoe moet je de rode puntjes verbinden
om het level uit te spelen? Verbind de
puntjes op het plaatje met een rode pen.

Met welke zet behaal je de meeste punten?
Let op: dit zijn alle snoepjes in het spel. Wanneer je de snoepjes verwijdert, vallen ze omlaag en worden ze niet van bovenaf aangevuld. Omcirkel de twee snoepjes die van plek
wisselen met een rode pen.

In dit NES-spel schakel je tegenstanders uit door
bommen te laten exploderen. Door power-ups te
verzamelen, word je sterker. Je hebt twee skates,
twee bommen en een vlammetje verzameld. Hoe
groot is het bereik van je bom? Teken met een
rode pen in het plaatje welke vakjes geraakt worden door de bom.

Zeg het maar, van welke vakjes weet je zeker dat
hier een bom achter verstopt zit? Kruis deze vakjes aan met een rode pen.

Jij gaat de prinses bevrijden! Nu nog zorgen dat
niemand jou hierbij in de weg staat. Omschrijf zo
nauwkeurig mogelijk hoe je deze tegenstander
voor eens en altijd verslaat.

Pak de bom drie keer van achteren vast en gooi hem
telkens op de grond
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Spellen, Speelgoed en Games
2.09

WAT EEN TRANSFORMATIE

ABC

Hoe kom je op het idee voor een film? Sommige filmmakers gebruiken hun eigen fantasie, maar vaak zijn
bestaande verhalen de bron van inspiratie. Zoals oude sprookjes, literaire thrillers en stripboeken. Maar het
kan ook anders. Wist je dat de filmreeks Pirates of the Caribbean bijvoorbeeld is gebaseerd op de gelijknamige Disney-attractie?
Deze vraag gaat over inspiratiebronnen voor films die misschien ook niet zo voor de hand liggen: spellen,
speelgoed en games. Hieronder beschrijven hoofdpersonen uit vier live-actionfilms een deel van hun verhaal. Kun jij ons vertellen op welk spel, welke gamefranchise of speelgoedlijn deze films zijn gebaseerd?
A.
B.

C.

D.

Heb je eindelijk een auto – een prachtig, geel exemplaar – denk je dat die gejat is, blijkt die later
helemaal niet gejat te zijn.
Toen ik bij de marine begon, had ik nooit gedacht dat ik het tegen ruimteschepen zou moeten
opnemen. We mogen van geluk spreken dat de vliegende collega’s van Down Under ons hebben ondersteund.
Ik begin het te begrijpen. Mijn oom heeft mijn adoptievader, de koning, om het leven gebracht.
Hij wil een bijzonder steekwapen gebruiken om door de tijd te reizen om zo zijn positie als koning al in zijn jonge jaren veilig te stellen.
We zijn met zijn vieren altijd goede vriendinnen geweest. Maar sinds we op de middelbare
school zitten, hebben we allemaal onze eigen groepjes. De een voetbalt, de ander is cheerleader, en ga zo maar door. Ik mis onze tijd samen wel. We moeten weer werk gaan maken van
onze vriendschap!

A

Transformers

C Prince of Persia

B

Zeeslag

D Bratz

2.10

ABC

GEHEIME SPELLEN

Allesverslindende bolletjes vliegen over je scherm. Steeds meer informatie verdwijnt van je webpagina.
Tevergeefs probeer je de bolletjes met je muis weg te klikken, maar het worden er meer en meer. Precies
op dat moment valt het internet uit door een grote kabelstoring. Dan verschijnt er al snel een vertrouwd
beest op je computerscherm. Op zoek naar een nieuwe highscore laat je hem met behulp van je spatiebalk over cactussen heen springen. Welk bedrijf zit er achter deze spellen?

Google
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Eropuit
3.01

WIE IS DE POSTBODE?

ABC

Op welke adressen staan de deze brievenbussen? Noteer straatnaam en huisnummer.

1

Spaanderstraat 180

3.02

2

Burgemeester van
Erpstraat 36

KAARTLEZEN

ABC

3

Spaanderstraat 168

4

Wilhelminasingel 48-A

Scouts, shanti’s en kabouters opgelet: op deze afbeelding staat een routetechniek die vaak gebruikt
wordt door padvinders. Weet jij waar deze route
naar leidt?
We starten bij de nooduitgang aan de zuidkant van
de Berchplaets. Noteer de straatnaam waar de route eindigt. Noteer ook de kleur van de garagedeur
van het eerste huis aan de rechterkant.

Straatnaam
Secretarisstraatje

Kleur garagedeur
Groen

3.03 IN HET ZONNETJE
In de Piekenhoef kan je niet om zonnepanelen heen. Ook in de rest van Berghem zijn er steeds meer te vinden. Hoeveel zonnepanelen zijn vanaf de straat zichtbaar op de huizen in het Haargetouw?

70
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Eropuit
3.04 SPEURTOCHT
We gaan een speurtocht doen. We starten op de kruising Hoessenboslaan en Heiligenbos. We rijden de Heiligenbos in.
1.
2.

Aan welke zijde bevinden zich de even huisnummers in deze straat? Links of rechts?
Negeer de eerste afslag naar rechts. Welke kleur heeft de garagedeur van het laatste huis aan de
rechterkant vlak voor de volgende afslag naar rechts?
Neem die afslag naar rechts.
3. Hoeveel huizen bevinden zich in deze straat aan de linkerkant?
Sla linksaf.
4. Hoeveel donkerblauwe voordeuren zie je aan de linkerkant tot het punt dat je met de bocht mee naar
links moet?
Neem die bocht naar links en blijf de weg volgen tot je niet meer rechtdoor kunt.
5. Hoeveel lantaarnpalen staan er in de straat waar je zojuist doorheen bent gereden?
Sla linksaf en neem de eerste weg rechts.
6. Hoeveel brievenbussen van PostNL kom je tegen in deze straat?
Neem de tweede afslag rechts.
7. Vervolg de weg tot je niet meer rechtdoor kunt. Hoeveel geschilderde schildpadden heb je onderweg
gezien?
Dit is het einde van de route.
8. Hoe lang is de afgelegde route ongeveer?
		
1,0 km		
= @hotmail.com
		
1,5 km		
= @hotmail.nl
		
2,0 km		
= @outlook.com
		
2,5 km		
= @gmail.com
		
3,0 km		
= @yahoo.com

1

2

3

4

5

6

7

8

Zet de antwoorden op de vragen in de de tabel. Je hebt nu een mailadres. Stuur een mail waarin je ons vertelt
waarom je meedoet met De Bèrgse Kwis naar dit mailadres. Het antwoord dat je hier moet invullen wordt dan
snel duidelijk.
Pindakaas

3.05

EEN-NUL-NUL

In Berghem wonen verschillende mensen op nummer 100. Met zo’n mooi rond getal wil je natuurlijk
op de foto. Vanavond hoef je die verleiding niet te weerstaan. Ga op de foto met vijf huisnummers
100 en zorg dat jullie teamnummer zichtbaar is op elke foto. Stuur de foto’s via WhatsApp naar
0625149367. App ons ook je teamnaam en het vraagnummer.’

Tarwestraat
Willandstraat
Burg. v. Erpstraat

Laanderhof
Molenweg

Heiligenbos
Landbouwlaan
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Eropuit
3.06

ABC

GELIJKE MONNIKEN, GELIJKE KAPPEN

Hartstikke hip, zo’n rieten kap. Alle huizen hieronder hebben er een. Gemaakt van hetzelfde materiaal,
maar geen gelijke kappen! Welke kap hoort bij welk huis? Noteer de straatnaam en het huisnummer.

A

Waterstraat 6

B

Deursenseweg 1

C

Sportstraat 10

D

Boterbloem 10

3.07

ABC

EEN LEESBAAR BORD

Op deze twee bordjes zijn in totaal vijf woorden weggelaten. Welke vijf woorden ontbreken?

3

Paard

1

Koningsboom

4

Fier

2

Koningsdag

5

Herindeling
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Eropuit
3.08 BEKENDE BALKEN

34

Op een koude zaterdag in december liep Kim voorbij deze
vier balken. Zou ze het nog kunnen, net als vroeger? Ze
keek goed rond of iemand haar zag. Niemand! Ze besloot
een poging te wagen. Op haar afgetrapte sportschoenen
maat 38 liep ze vlot voetje voor voetje over de balken. Als
ze op een balk geen hele voet meer kon zetten, dan ging
ze vlug over naar de volgende balk. Hoeveel hele voetstappen heeft Kim gezet op deze vier balken?

3.09

ABC

MONOPOLY

Oss heeft zijn eigen editie van Monopoly. Het zou
mooi zijn als Berghem ook een eigen editie krijgt. Wij
nomineren hierbij vijf straten. In welke straten turen
wij hier een eind weg?

A

B

Voorhof

C

Heistraat

D

Oudenhofstraat

E

Margrietlaan

Rijf

3.10

MET OF ZONDER SIRENE

Ga voor 21.30 naar het clubhuis van de oudste sportvereniging van Berghem. Hier krijgen jullie verdere instructies. Tip: een beetje medische kennis is handig.
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Gouden Eeuw
4.01

ABC

SUSKE EN WISKE

Suske en Wiske hebben zich in de Gouden Eeuw laten zien. Hier lees je de tekstballonnen van het eerste plaatje van twee van hun verhalen die zich afspelen in
deze bijzondere eeuw. Wat zijn de titels die we zoeken?

Op zekere dag wordt een
kostbare lading gelost op
de binnenplaats van een
elektronicabedrijf …

Na hun avonturen in Australië, met
de blinkende boemerang, vinden we
onze vrienden terug in Antwerpen,
aan de Schelde…

De raap van Rubens

4.02
A

ABC

De stugge Stuyvesant

DE KUNST VAN PUZZELEN
B

Ieder puzzelstukje is van een andere
schilder en komt uit een ander schilderij.
Noem de namen van de schilderijen.

A Het feestmaal van Belzasar

B De moeder

C Het losbandige huishouden

D Abraham Casteleyn en zijn
C

D

4.03

echtgenote Margarieta van
Bancken

LANG LEVE REMBRANDT

Hij mag dan al 350 jaar dood zijn, Rembrandt leeft voort in zijn schilderijen. En dat mag gevierd worden. In je tas vind je een smakelijke ode aan
Rembrandt, gemaakt door Christian Chocolaterie en Patisserie.
Weet jij welk schilderij op de chocolade is afgebeeld? Boots dit schilderij
zo goed mogelijk na met je teamleden en maak hier een foto van. Stuur
de foto via WhatsApp naar 0625149367. App ons ook je teamnaam en het
vraagnummer. Daarna mag je de chocolade lekker opeten!
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Gouden Eeuw
4.04

ABC

GOUDEN EEUW OF GOLDEN AGE?

De term Gouden Eeuw wordt niet alleen voor de Nederlandse zeventiende eeuw gebruikt. Ook sommige
andere succesvolle tijdperken hebben het stempel Gouden Eeuw of, in het Engels, Golden Age gekregen.
Deze vraag draait om de zogenaamde Golden Age of hip hop.
Op ons YouTube-kanaal vind je een video met vijf audiofragmenten uit dit muziektijdperk. In de video zie
je bij elk liedje een letter. Kijk naar dezelfde letter in de tekst ‘Golden Age!’ en je weet hoe de albumhoes
eruitziet die bij het liedje hoort. Ook zie je per liedje het jaartal waarin het in de Nederlandse Top 40 stond.
Om de vraag toch een beetje uitdagend te houden, zijn de liedjes bewerkt.

Noteer de titel en artiest van elk liedje.

Artiest Run-DMC ft. Aerosmith

Titel

Walk This Way

Artiest Luniz

Titel

I Got 5 On It

Artiest Warren G ft. Nate Dogg

Titel

Regulate

Artiest Naughty By Nature

Titel

Hip Hop Hooray

Artiest 2Pac

Titel

Dear Mama

4.05

ABC

GOUDEN KARIKATUREN

Carroline van Dijk heeft voor ons weer een paar prachtige karikaturen gemaakt. Dit keer geen bekende
figuren uit Berghem, maar uit de Gouden Eeuw. Wie zijn het? Geef voor- en achternaam.

Michiel de Ruyter

Piet Hein
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Gouden Eeuw
4.06

ABC

ZEG MAAR BILLY

Op staatkundig gebied was de Gouden Eeuw een onrustige tijd. Het huwelijk werd gebruikt als middel om
allianties te smeden en grondgebied uit te wisselen. Een prins, die de bijnaam ‘Billy’ kreeg, had het spel
der tronen goed begrepen en werd daarom koning van drie verschillende landen. Vul van links naar rechts
in onder welke naam ‘Billy’ koning was, welk nummer bij zijn regeerperiode hoort en van welke landen hij
koning was. Noteer de antwoorden in het Nederlands.

Willem

III

koning van

Engeland

Willem

II

koning van

Schotland

Willem

I

koning van

Ierland

4.07

ABC

HOLLANDSE GATENKAAS

In de Gouden Eeuw werd niet alleen de wereldwijde invloed van ons land groter, Nederland werd letterlijk
een stuk groter! Dankzij nieuwe uitvindingen in de waterbouwkunde kon Nederland vanaf de zeventiende
eeuw ook grotere meren droogleggen. Hierdoor kon men beginnen met het inpolderen van grote delen van
de ‘Hollandse gatenkaas’ in Noord-Holland. Met als bekendste voorbeeld de inpoldering van de Beemster, onder leiding van ingenieur Jan Adriaenszoon Leeghwater. Bij dit project werd een techniek gebruikt
waarbij meerdere molens achter elkaar werken om water hogerop te pompen. Door wie is deze techniek
bedacht? En in welk jaar heeft hij daar patent op aangevraagd? Noteer de voor- en achternaam.

Simon Stevin

1589
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Gouden Eeuw
4.08 PORTRET VAN EEN GELEERDE
Welke drie bekende Nederlandse geleerden uit de Gouden Eeuw worden hieronder beschreven?
Noteer de voor- en achternaam.
Portret 1
Tuurde vaak in de verte, in tegenstelling tot een van zijn beste vrienden. Zag de kans om zich door
veel wetenschappelijke gebieden te slingeren en zo voor een astronomische vooruitgang in zijn tijd te
zorgen. Ging op de koffie bij Newton voor een licht gesprek. Ze zijn het 300 jaar later nog steeds niet
met elkaar eens.

Christiaan Huygens
Portret 2
Van de drie geleerden die we zoeken komt deze uit de minst geleerde familie. Later deelde hij wel de
lakens uit. Eigenlijk is hij geen geleerde, maar is hij door zijn brede interesse en uitvindingen wel belangrijk voor de wetenschap geweest. Lette goed op de details en stuurde vaak tekeningen naar Londen.

Antoni(e) van Leeuwenhoek
Portret 3
Was het eens met Van Oldenbarnevelt en belandde mede daarom in de cel. Net als Houdini een
meester in ontsnappen. Dacht diep na over dingen die ons nu nog steeds bezighouden.

Hugo de Groot

4.09 THEEKAN, KOFFIEKAN, ALLES KAN
Deze kan was dit jaar te zien op
televisie. Deze kannen zie je ook
wel eens op schilderijen uit de
Gouden Eeuw. Hoe werd dit soort
kannen in die tijd genoemd?

Tuitkan of pijpkan

23

Gouden Eeuw
4.10

ABC

DAGBOEK VAN EEN ZEEMAN

Hier lees je drie fragmenten uit het dagboek van een zeeman, over een reis die hij maakte tijdens de
Gouden Eeuw. In de fragmenten kun je in totaal drie locaties achterhalen.
Bij welke eilandengroep gaat de zeeman eerst aan land? De Molukken
Langs welke eilandengroep zeilt hij daarna?

Banda-eilanden

Welk eiland is de eindbestemming van de reis?

Run of Palau Run

Op de vooravond van onze expeditie kan ik het niet laten om te denken aan die eerste
reizen van mijn voorgangers. Hoe zal het voor hen geweest zijn? Briljant hoe zij
inzagen dat het beter was om de onderlinge concurrentie te vermijden, en samen, verenigd
onder één vlag, verder te gaan om handel te drijven. Er werd een jarenlange strijd
geleverd tegen de Portugezen en de Spanjaarden en later de Engelsen. Een felle strijd
hebben ze moeten leveren voor deze minuscule eilanden, maar een fortuin hebben ze ons
opgeleverd. Binnenkort ben ik er zelf om de werkzaamheden waar te nemen op onze
nieuwste aanwinst in dit gebied. Eindelijk zijn die Engelsen weg en hebben we het
monopolie in handen.
Op die zondag ging ik aan land om te zien waar onze handelswaar vandaan komt.
Nergens ter wereld groeien de specerijen waar we in handelen zo goed, behalve in de
bergen op deze eilanden. . . . De boom is lang en zo dik als een man, met takken in het
midden die wijd uitgespreid zijn, maar aan de bovenkant uitgroeien tot een soort piek.
De bloemen groeien aan het uiteinde van de takken naar elkaar toe en wanneer ze
ontkiemen, zijn ze wit; wanneer rijp, rood; en wanneer gedroogd, zwart. Na een korte
tussenstop zullen we weer verdergaan en over een dag of twee komen we aan op onze
bestemming

De contouren van de vuurberg worden zichtbaar en op het voordek begint de jongen
zachtjes te zingen. Nog even en we zetten eindelijk voet aan wal. ‘Ruikt u dat?’, vraagt
de scheepsjongen aan mij terwijl we dichterbij komen. De lucht is vervuld met de
geur van heerlijke specerijen. Jaren geleden roken de eerste Portugezen het al toen
ze aankwamen. Nog enkele kilometers richting het westen en we komen aan op onze
eindbestemming. Ik ben benieuwd of de ‘ruil’ met de Engelsen het waard is.…
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Frankrijk
5.01 AU ROYAUME DES AVEUGLES, LES BORGNES SONT ROIS
Fransman Louis Braille, zelf blind geworden op driejarige leeftijd nadat hij per ongeluk een priem in zijn oog stak, ontwierp op
zijn vijftiende een opzet voor een blindenschrift. In vijf jaar tijd ontwikkelde hij het tot
een bruikbare methode. Helaas voor Louis
werd zijn brailleschrift pas twee jaar na zijn
dood erkend als lees- en schrijftaal voor
blinde en slechtziende mensen. Hier zien
jullie een vraag in brailleschrift. Noteer het
antwoord op deze vraag in het Nederlands.

5.02

ABC

Zodat bij omkering van het papier de
bobbeltjes van links naar rechts gelezen
kunnen worden

QUI EST-CE?

Ik ben een geboren Fransman.
Ik ben de laatst overlevende dader van een gruwelijke misdaad in Frankrijk.
Ik ben medeverantwoordelijk voor het overlijden van vele Franse vrouwen, mannen en kinderen.
Ik ben voor mijn misdaad in Frankrijk veroordeeld. Nadat ik vrijkwam, ben ik gevlucht uit Frankrijk.
Ik ben overleden in 2015.

Georges René Boos

Wat is mijn voor- en achternaam?

5.03

ABC

TOUR DE FRANCE

Het is alweer een tijd geleden dat deze kanjers de Tour de France fietsten. Wie zijn het ook alweer? Noteer
van iedere renner de voor- en achternaam.

A

Sven-Åke Nilsson

C

Bernard Hinault

B

Hennie Kuiper

D

Joop Zoetemelk

D
A

B

C
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Frankrijk
5.04

ABC

VIVRE COMME DIEU EN FRANCE

Blauwe zee, warm klimaat, mooie natuur en behoorlijk ‘sjiek de friemel’. Wie een beetje meetelt, heeft een
optrekje aan de prachtige Côte d’Azur. Hier zie je vijf foto’s van huizen. Noteer voor elk huis de voor- en
achternaam of de artiestennaam van de eigenaar.

1

2

4

3

5

une

Bono/Paul David Hewson

quatre

deux

Tina Turner/Anna Mae Bullock

cinq(sir) Elton John/Reginald Kenneth Dwight

trois

Giorgio Armani

Jan des Bouvrie

26

Frankrijk
5.05

ABC

1. E4, E5 2. QF3

Een bekende liefhebber van het schaakspel was Napoleon Bonaparte. Alleen echt goed was hij niet. Des
te opvallender is het dat een schaakopening naar hem is vernoemd. Volgens de overlevering is dit vanwege een wereldberoemde schaakpartij waarin hij de partij met deze, relatief zwakke, opening startte. De
bewuste schaakpartij is onder meer bekend vanwege de tegenstander van Napoleon.
Tegen wie dacht Napoleon dat hij speelde?
De Turk
Tegen wie speelde Napoleon echt? Noteer de voor- en achternaam.
Johann Baptist Allgaier

5.06

ABC

PIÈCES DE MONNAIE

Frankrijk staat bomvol met kastelen, imposante kathedralen en andere bijzondere bouwwerken. Een
behoorlijk aantal van deze bouwwerken heeft de achterkant van een munt gehaald. Welke bouwwerken
staan afgebeeld op deze munten?
Louvre

Pont du Gard

Panthéon

Notre Dame

Basilique du Sacré-Coeur
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Frankrijk
5.07

ABC

EN DESSOUS DU SOL

Wie in Parijs is geweest, heeft de stad vast eens
doorkruist met de métropolitain. Ken je ook het
metronetwerk van andere Franse steden? Noteer
de steden waar deze metrolijnen lopen.

Marseille

Lille

5.08 LE CHÂTEAU
Wie Frankrijk zegt, zegt kastelen. Vooral in de
Loirestreek vind je veel prachtexemplaren. Wat
is de Nederlandse benaming van de aangegeven gedeeltes van dit kasteel? Noteren maar!

Toulouse

3
4

2

5
1
une
deux

Erkeltoren, Arkel,
Spietoren, Peperbus sentinel

Weergang of kantelen

trois

Kapel

quatre

Woontoren of Donjon

cinq

Ophaalbrug
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Frankrijk
5.09

ABC

AMUSE-TOI!

Afgebeeld zijn vier attracties in vier verschillende pretparken in Frankrijk. Noteer de naam van het pretpark
en de naam van de attractie.

Big Thunder Mountain
Disneyland Parijs

Attraction

La Gyrotour

Parc d’attractions

Futuroscope

Attraction

Tour Eiffel

Parc d’attractions

France Miniature

Attraction

La Trace du Hourra

Parc d’attractions Parc Astérix
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Frankrijk
5.10

ABC

LES DÉPARTEMENTS

Nederland is onderverdeeld in provincies en gemeenten. Frankrijk heeft een wat ingewikkeldere bestuurlijke
indeling. We zullen jullie de details besparen, maar deze vraag gaat over de bestuurslaag départements.
Hier zie je vijf contouren van zulke departementen. Noem de namen van deze departementen.
Vosges

Tarn

Ardèche

Savoie

Calvados
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#trendingtopic
6.01

ABC

#SUPERSPAARACTIE

Sparen maar! Niet zelden ontketenen spaaracties van supermarkten
een nieuwe rage. Herken jij deze acties? Vul
de tabel in.

Supermarkt

Jaartal

Naam actie

Nummer van plaatje/munt

Albert Heijn
2017
			

Reis door de ruimte
(met André Kuipers)

21

B

Plus

Mario Kart Koins

12

C

Albert Heijn
2019
			

Het eredivisie voetbalplaatjesalbum 2018 - 2019

288

D

Albert Heijn
2016
			

Terug naar de dino’s
(met Freek)

117

Jumbo

Helden in de keuken

53

A

A
E

2018

2019

B

D

C

E
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#trendingtopic
6.02

ABC

#NIETTEFILMEN

Verschillende drankjes werden hip dankzij het witte doek.
½ deel lillet blanc, 1 deel wodka, 3 delen gin, 5 ijsblokjes en een stukje citroenschil.
Door welke film werd deze cocktail populair?

Casino Royale

Nog zo’n filmdrankje. Welk drankje gaat goed samen met een stukje menselijk orgaan volgens de
smakelijke quote van een bijzondere eter op het witte doek?

Chianti

6.03

ABC

#FASHIONMANIA

Hennes & Mauritz is al tijden een populair modewarenhuis. Maar
men stond pas echt in de rij voor het modewarenhuis toen het ging
samenwerken met enkele grote modeontwerpers. Hier zie je enkele
stukken die zijn voortgekomen uit die samenwerkingen. Noteer bij
ieder plaatje voor- en achternaam van de ontwerper of de naam van
het modehuis waar van toepassing.

Roberto Cavalli

Versace

Viktor & Rolf

Stella McCartney
Alexander Wang
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#trendingtopic
6.04

ABC

#DOEMAARDUUR

Een speelgoedrage die zijn hoogtijdagen in de jaren
tachtig beleefde, is ook nu nog populair. Het grootste
exemplaar van het speelgoed heeft een lengte van
drie meter, maar het heeft niet de hoogste waarde.
Noteer de naam van de maker en de waarde in Amerikaanse dollars van het waardevolste exemplaar.

6.05

ABC

Maker Diamond Cutters International
Waarde

2,5 miljoen dollar

#NEVERTRENDINGSTORY

Een trend zonder einde of is het einde nu in zicht? Er verschijnen
nog steeds nieuwe realityshows op televisie. Uit welke realityshows komen deze mensen?

Ex on the Beach: Double Dutch

Boer zoekt Vrouw

Big Brother

Utopia 1

De Bus
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#trendingtopic
6.06

ABC

#HISTORY

Op sociale media is de hashtag (#) een veelgebruikt hulpmiddel
om berichten op onderwerp terug te vinden. In welk online programma, waarmee je berichten naar elkaar kunt sturen, werd de
# voor het eerst gebruikt om berichten te categoriseren?

6.07

ABC

IRC (Internet Relay Chat)

#JEZULTHETMAARINHUISHEBBEN

De rood-blauwe stoel van Gerrit Rietveld of de kubusbank
van Jan des Bouvrie kennen jullie vast wel, maar kennen
jullie deze zitmeubels en
bijbehorende trendsettende
ontwerpers ook? Noteer de
naam van de stoel en de
voor- en achternaam van de
ontwerper.

Stoel

Jumper Chair

Ontwerper

6.08

Bertjan Pot

Stoel
Ontwerper

Knotted Chair
Marcel Wanders

#VIRALVIDEO

Regelmatig worden social media overspoeld door dansfilmpjes. Wij hebben een aantal van die dansjes
voor je op een rij gezet. Het filmpje vind je op ons YouTube-kanaal.
A.

Welke dansjes zie je?

Dans 1:

Harlem Shake

Dans 1:
Dans 2:

Swish (swish)

Dans 2:
Dans 3:

Foot Shake Dance

Dans 3:
Dans 4:

Skibidi

Dans 4:
Dans 5:

Triangle Dance Challenge

Dans 5:
B. En nu jullie!
Film minimaal één teamlid, terwijl hij of zij één van de vijf dansjes uitvoert op de bijbehorende muziek.
Stuur de video via WhatsApp naar 0625149367. App ons ook je teamnaam en het vraagnummer.
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#trendingtopic
6.09 #VOLTOOIDVERLEDENTIJD
Trends komen en gaan. Soms gaat dat gelukkig
heel snel. Onze voorouders waagden zich aan
de schoenen- en kledingtrends die je hier ziet.
Noteer de namen van deze schoenen en jurken.

Cul de Paris

Crakows

Arsenic dress

Lotusschoenen

(arsenicum jurk/
gifgroene jurk)

Hobble skirt

6.10 #DRESSTOIMPRESS
Het lijkt wel een trend om aan elk feestje een dresscode te koppelen. Hier zien jullie vier koppels, gekleed volgens vier verschillende dresscodes. Aan jullie de taak om aan te geven welke dresscodes
worden nageleefd en daaraan de juiste heer en dame te koppelen.
dresscode

4

2

nummer dame letter heer

Black Tie

1

B

Tenue de Ville

4

C

White Tie

3

D

Business

2

A

B

C

D
A
3

1
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Eten en Drinken

1

2

7.01

ABC

3

4

5

FIJNPROEVERS

Deze vijf mensen zijn bekend geworden door hun passie voor voedsel en drank. Wie zijn het?
Noteer voor- en achternaam.

3 Roberta Pagnier

1

Ilja Gort

4 Lucas Rive

2

Koen van der Plas

5 Hans Spitsbaard

7.02 DOOR DE ZURE APPEL

Sherryazijn

In de tas vinden jullie vijf potjes met daarin verschillende smaken azijn.
Kunnen jullie de verschillende smaken herkennen?

Wittebalsamicoazijn

Frambozenazijn

Wittewijnazijn			Dragonazijn

7.03 VERGEETMENIETJES
Voor de één een vergeten groente, voor de ander juist een delicatesse. Hier zie je vijf afbeeldingen van
‘vergeten’ groenten. Aan jullie de vraag welke groenten we zoeken.

Haverwortel

Palmkool

Meirapen

Aardpeer

Kardoen
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Eten en Drinken
7.04 OVER DE DATUM?
Lever een product in dat nog in een gesloten verpakking zit en een houdbaarheidsdatum heeft van vóór
28-12-2019. Hoe ouder je product, hoe groter de kans dat je voor deze vraag tien punten haalt. Doe het
product in een afgesloten plastic zak en plak daarop de bijgevoegde sticker met jullie teamnaam en -nummer erop. Zit het niet in een afgesloten plastic zak? Dan krijg je per definitie geen punten voor deze vraag.

7.05

ABC

DE MENUKAART

Tapas is het nieuwe gourmetten. Bij welke keten staan deze gerechten onder elkaar op de kaart?

La Cubanita

7.06 EEN GOED STUK GEREEDSCHAP IS HET HALVE WERK
Hier zie je tien handige gereedschappen die je in de keuken kan tegenkomen. Ze zijn
alleen niet allemaal van deze tijd. Wat zijn de namen van deze gereedschappen

D

C

E
A
B

J

A

Honinglepel

B

Spaghettimaker

C

Slagroomspuit

D

Flessenlikker

E

Vleeshamer

F

Deegroller

G

Nootmuskaatrasp

H

Knoflookpers

I

Vleesmolen

J

Eierscheider

F

G

I
H
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Eten en Drinken
7.07

ABC

KUNNEN JULLIE ER IETS VAN BROUWEN?

In deze tekst zijn vijf namen van Nederlandse bierbrouwerijen verborgen. Lees de tekst goed door en
noteer de namen van deze vijf bierbrouwerijen.

Een speciale dag voor Sabine en Karel. Vandaag, 27 december, is het precies vijf jaar geleden dat
hun verkering officieel dik aan ging. Sabine besluit Karel te verrassen. Eerlijk is eerlijk: van hem
hoeft ze het niet te verwachten, echt romantisch is hij namelijk niet. En goed in speciale data
onthouden al helemaal niet, maar dat vindt Sabine niet erg. Karel is precies zoals ze hem wil:
stoer en ruig. Een echte vent! Wel een vent die overigens geen bier lust, maar vooruit.
Inkopen voor haar verrassing heeft Sabine al gedaan, samen met haar zus Madelijne. Thuis legt
Sabine de laatste hand aan het exclusieve verrassingsdiner. Het voorgerecht is een amuse van
hertenrug met een marmelade van bramen. Daarna volgt pompoensoep. Als hoofdgerecht staat
konijnenbout met bietenpuree en een saus van bosvruchten op het menu. Zeker een schot in de
roos: Karel is namelijk gek op konijn. En de kers op de taart? Een dessert van stoofpeer met karamelijs en opgeklopt eiwit. Natuurlijk hoort bij al dit lekkers ook iets om het mee weg te spoelen.
Geen bier dus, wel een heerlijke fles Malbec.
Alles staat klaar en snel steekt Sabine nog een kaarsje aan. Nu wachten op Karel. Sabine gaat
op de bank zitten en wacht. Maar Karel komt maar niet thuis. Dan maar even een uiltje knappen, denkt ze. Wanneer ze haar ogen weer opent, staat Karel plots voor haar. In zijn ene hand
houdt hij een gerbera vast, haar lievelingsbloem. In de andere hand een mysterieus doosje. “Lieve
Sabine, we kennen elkaar nu vijf jaar. Ik herinner me onze eerste ontmoeting nog goed. Het was
tijdens de open dag van de molen in Lith. Ik was daar met mijn ouders en jij met wat vriendinnen.
Liefde op het eerste gezicht. Nu, vijf jaar later, ben ik nog steeds verliefd. Dus lieve Sabine, wil
je met me trouwen?” Sabine staat perplex. Dit zag ze niet aankomen. Nog slaperig en verward
roept ze: “JA!” Zo hard dat ze het in Herpen kunnen horen. Ze is helemaal in de zevende hemel.
“Dit is nog niet alles. Om het te vieren, wil ik je vragen je koffer te pakken. We gaan een paar
dagen naar Volendam”, voegt Karel aan zijn aanzoek toe.
“Maar toch niet nu, ik heb zo lekker gekookt? Kunnen we morgen gaan?”, vraagt Sabine, wijzend
naar de gedekte tafel. Karel: “Geen zorgen, we gaan zondag. Morgen is namelijk De Bèrgse Kwis.”

1

RUIG Brouwerij

2

Bierbrouwerij De Roos

4

Brouwerij de Molen

3

Brouwerij Uiltje

5

Bierbrouwerij Volendam

7.08 OPLETTENDE KWISSER
De oplettende kwisser heeft bij het ophalen van de kwisboekjes vijf posters
zien hangen met daarop verschillende etenswaren. De niet zo oplettende
kwisser hoeft niet te treuren. Die kan de posters tot 22.00 uur nog komen
bewonderen. De vraag die je moet beantwoorden is de volgende: welk
woord kun je maken met de eerste letters van de producten op de posters?

Peper
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Eten en Drinken
7.09

ABC

HET ZIT AL IN EEN GLAS

Bierkenners weten maar al te goed dat bij elk type bier een bepaald soort glas hoort. In de tas vinden jullie
vijf bierviltjes met daarop een bierglas geprint. Welke biermerken horen erbij?

1

Affligem

4

Brugse Zot

2

Delirium

5

Pauwel Kwak

3

La Trappe

7.10

ABC

WAT ERIN GAAT, MOET ER OOK WEER UIT

Hier zie je vijf foto’s van toiletten van diverse Bèrgse horecagelegenheden. Verbind elk toilet aan de
juiste horecagelegenheid. Noteer telkens de naam van de horecagelegenheid zoals die op het logo van
die horecagelegenheid staat.

2
3

1

1 Zalencentrum De Merx

4
2 Murat’s Place
3 Roots
4 Eetcafé Ness

5

5 Café-zaal Tante Toetje

39

Voor de Bèta’s
8.01

MUZIKAAL REKENEN

Om 20:30 uur draait Radio Zwetsbal een mix. De liedjes die je hoort hebben een gemene deler: in alle songtitels zit een getal. De getallen uit deze titels heb je nodig om de som op te lossen. Voor elk juist getal uit de
titel van het lied ontvang je een half punt. Als je de som juist uitrekent, krijg je vijf punten.

(lied 1 + lied 2) + (lied 3 : lied 4) - (lied 5 - lied 6) - (lied 7 * lied 8) + lied 9 - (20 * lied 10) =
(lied
991

+ lied
lied 3 : lied
d 5 - 1983
lied 6 ) - ( 9lied 7 * lied
9 - (20 * lied
19 2) + ( 3000
3 4 ) - ( lie
1999
7 8 ) + lied
1000
1 10 ) =

8.02

αβγ

2019

VOOR DE ALFA’S

Vóór de bèta komt de alfa. Daarom hier een opdracht voor typische alfa’s, namelijk: zet onderstaande
gecursiveerde zin - zo goed als dat kan - om in Griekse letters. Gebruik daarbij letters vóór en letters ná
de bèta in het Griekse alfabet.

Pst, ik ben niet te stoppen en ons team pakt de eerste plaats.
Let op: we willen geen vertaling in het Grieks zien. De opdracht is om de verschillende letters één voor één om te
zetten in Griekse letters. Gebruik de juiste letter op de juiste plek. We zullen bij de –o en –e niet streng zijn. Gebruik
Griekse hoofdletters waar de zin Nederlandse hoofdletters bevat en Griekse kleine letters waar de zin Nederlandse
kleine letters bevat.

Ψτ, ικ βεν νιετ τε στοππεν εν ονς τεαμ πακτ δε εερστε πλαατς

8.03

ABC

STUUDJE!

Een bèta word je niet zomaar.
Daarvoor moet je hard en veel
studeren. Dat kan op veel
plaatsen. Talloze universiteiten over de hele wereld hebben bètafaculteiten. Zo ook de
universiteiten waarvan hier de
logo’s zijn afgebeeld. Geef per
logo aan in welke plaats de
universiteit ligt.

New York

Wageningen

Hamilton

Cambridge

Córdoba
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Voor de Bèta’s
8.04 BOB DE B … ÈTA
Bob houdt ervan om met blokken te bouwen. Net nadat
hij zijn laatste meesterwerk heeft afgerond, stoot zijn
assistent Wendy helaas tegen de tafel en stort (bijna)
het hele bouwwerk in elkaar. Bob is natuurlijk zwaar
teleurgesteld, maar denkt meteen in oplossingen. Hoe
alles precies in elkaar stak, weet hij niet meer. Gelukkig
heeft hij aantekeningen gemaakt toen hij de eerste versie
bouwde. Hij heeft daardoor genoeg informatie om een
replica te maken. Wel moet hij daarvoor wat puzzelen. Bob
heeft zijn aantekeningen over het omgevallen bouwwerk
op het hiernaast afgebeelde papiertje gekrabbeld.

Bobs notities
stapels.
bestaat uit 25
Het bouwwerk
over vijf
els zijn verdeeld
- De 25 stap
mmen.
rijen en vijf kolo
een
bevat tussen de
- Elke stapel
en vijf blokken.
vat elke
in elke kolom be
- In elke rij en
n.
k aantal blokke
stapel een unie

-

Bob heeft daarnaast onthouden van hoeveel stapels hij (op
zijn minst) één blok zou kunnen zien als hij aan het begin
van een rij of kolom staat. Bob kan een stapel niet zien als
daar een hogere stapel voor staat. Dus, bijvoorbeeld, als de
verdeling in een rij van links naar rechts 2-3-1-4-5 is, dan kan Bob vanaf de linkerkant de stapels van
twee, drie, vier en vijf zien. Vanaf de rechterkant kan Bob alleen de stapel van vijf zien. Help Bob met
het herbouwen van zijn bouwwerk door in het onderstaande raster in te vullen uit hoeveel blokken
elke stapel bestaat.

1

2

4

3

4

1

4

2

3

3

2

3

1

2

2

2

4

1

2

2
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Voor de Bèta’s
8.05 MARIO KART
Mario, Toad en Bowser houden wel van een potje
racen. In de populaire videogame Mario Kart
rijden ze rondjes over de gekste parcoursen. Van
besneeuwde bergen tot gortdroge woestijnen,
niets is ze te gek.
In plaats van een race over een parcours rijdt het
viertal vandaag een dragrace. Bij een dragrace
probeer je vanuit stilstand zo snel mogelijk een recht stuk af te leggen. Het parcours heeft een lengte van
250 meter. Mario, Toad en Bowser gebruiken ieder een andere kart. De karts verschillen van elkaar op
basis van de topsnelheid en hoe lang het duurt voordat deze topsnelheid bereikt is. De informatie over de
verschillende karts vind je in de tabel.
Net als in Mario Kart kunnen de coureurs bijzondere voorwerpen inzetten. Mario gooit als hij 60 meter
gereden heeft een bananenschil op de weg. Bowser glijdt daarover uit en staat direct stil. Hij moet weer
optrekken vanuit stilstand. Als de race tien seconden bezig is, gebruikt Toad een ster. Hiermee wordt zijn
snelheid voor vier seconden verdubbeld. Als Bowser 135 meter gereden heeft, vuurt hij een bliksemschicht
af op zijn collega-coureurs. De snelheid van Mario en Toad wordt hierdoor voor drie seconden gehalveerd.
Voor de ster en de bliksemschicht gaan we ervan uit dat de snelheidsverandering direct plaatsvindt. In je
berekening hoef je dus geen rekening te houden met het afremmen of versnellen op het moment dat het
voorwerp gebruikt wordt of uitgewerkt is.
Wat zijn de eindtijden van de drie coureurs? Rond het antwoord af op een decimaal.

Eindtijden

23,5 seconden

22,7 seconden

22,7 seconden

8.06 PUZZELPATROON
Het doel van deze puzzel is om op de puntjes getallen in te vullen. De getallen moeten voldoen aan de
volgende regel: (W * O) - (N * Z) = 1. De letters N, O, Z, en W staan voor de kompasrichtingen. We geven
een voorbeeld.

1

1
2

3

In dit geval dus (1 * 3) - (1 * 2) = 3 - 2 = 1.

Vul nu de rest van de puzzel in.

3 2 1 4 1 4 1 2 3
2 5 1 3 3 3 3 1 5 5
3 2 2 2
2 2 2 8
5 1 3 3 5 5 1 3 3 3
2 1 4 7 3 2 1 4 1

42

Voor de Bèta’s
8.07 DE STERKSTE SCHAKELS
Koldo wil weer eens meedoen aan een televisiequiz. Aan de quiz waarvoor hij zich heeft aangemeld,
nemen teams bestaande uit drie personen deel. Koldo denkt dat Ron en Willem geschikt zijn om samen
met hem een team te vormen. Om daar zeker van te zijn, onderwerpt hij ze aan een test. Ron en Willem
moeten uitvogelen wanneer de opnames van de quiz plaatsvinden.
Hij geeft beide vrienden ten eerste tien data op een post-it.
Hij vertelt ze dat tussen die tien data de juiste datum staat.

17 januari - 18 januari -

Ten tweede vertelt hij aan Ron in welke maand en aan
Willem op welke dag (het getal) de opnames zijn.

21 januari

Dan geeft hij Ron en Willem de kans om elkaar hints te
geven. Er is wel een regel: ze mogen niet verklappen wat
Koldo hun heeft verteld. Het gesprek verloopt als volgt:

16 maart - 18 maart

19 februari - 20 februari
16 april - 17 april 19 april

Ron: “Ik weet niet wanneer de opnames zijn, maar ik weet
dat Willem het ook niet zeker weet.”
Willem: “Ik had eerst geen idee wanneer de opnames zouden zijn, maar nu weet ik het.”
Ron: “Bedankt, Willem. Eerst wist ik niet wanneer de opnames zouden zijn, maar nu weet ik het wel.”
Willem: “Mooi, dan kunnen we samen met Koldo meedoen!”
Op welke dag zijn de opnames?

18 maart

8.08

ABC

ALFASTERREN IN EEN BÈTAROL

Op het witte doek wemelt het van de bèta’s. Hier zien jullie vijf fictieve bèta’s. Hoe heten zij in de film? Geef
voor- en achternaam.

A

Victor (Henry) Frankenstein

B

Charles Xavier

Γ

Alexander Isaacs

Δ

Sam Daniels

Ε

Emmett Brown

Α

Β

Γ

Δ

Ε
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Voor de Bèta’s
8.09 ALS IK ZING, BEN IK IN MIJN ELEMENT
Hier zie je telkens twee bands en/of artiesten afgebeeld die door een element in het periodiek systeem
verbonden zijn. De link heeft telkens betrekking op het werk van de bands en/of artiesten. Naar welke
elementen zijn wij op zoek? Geef de Nederlandse naam van het element.

Goud

Zink

Lithium

Zuurstof
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Voor de Bèta’s
8.10 BUSKRUIT
In de categorie Gouden Eeuw volgen we de reis van een zeeman. Een eerdere reis van deze zeeman
verliep niet helemaal vlekkeloos.
Tijdens die bewuste reis ontdekte de bemanning dat ze het buskruit aan wal had laten staan! Gelukkig was
er een chemicus aan boord die buskruit kon maken. Om buskruit te maken heeft de chemicus de volgende
ingrediënten nodig: kaliumnitraat, zwavel, en koolstof. Deze ingrediënten moeten op moleculair niveau de
volgende verhoudingen hebben: kaliumnitraat: negen, koolstof: zeven, zwavel: drie.
De chemicus beschikt over de kennis en hij heeft de apparatuur bij zich om deze ingrediënten te isoleren.
Kaliumnitraat haalt de chemicus uit guano. Op een geheimzinnig eiland heeft de bemanning van het schip
in een dag honderd kilogram guano kunnen oogsten. Een tiende van de massa van guano bestaat uit kaliumnitraat. Wanneer de chemicus kaliumnitraat uit guano haalt, verliest hij een kwart van de hoeveelheid
kaliumnitraat tijdens het extractieproces.
Koolstof haalt de chemicus uit hout door het te verbranden. Gelukkig zijn er genoeg bomen om te kappen
op het eiland. De hoeveelheid hout is daardoor nagenoeg onbeperkt. De bomenkap verloopt niet helemaal
vlekkeloos. Boze eilandbewoners verschijnen en jagen de bemanning terug het schip op. Eenmaal veilig,
verbrandt de chemicus het hout. Bij droog hout wordt 95% van het gewicht omgezet in pure koolstof. Helaas is het hout in alle haast tijdens de vlucht nat geworden. Zo nat zelfs, dat driekwart van het gewicht van
het hout uit water bestaat.
Zwavel haalt de chemicus uit pyriet. In het ruim van het schip vindt hij tien kilogram zuiver pyriet (FeS2).
Omdat zijn extractiemethode niet honderd procent efficiënt is, verliest hij tien procent van de hoeveelheid
zwavel die hij zou kunnen krijgen tijdens de extractie van zwavel uit pyriet.
Hoeveel buskruit kan de chemicus in totaal maken?

8983,7

gram buskruit

Hoeveel van de oorspronkelijke grondstoffen heeft de chemicus nodig om deze hoeveelheid buskruit te maken?
100000
gram guano

1646,5

gram pyriet

2915,3

gram hout
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Tussen Hemel en Aarde
9.01

ABC

HIGHWAY TO HELL

Van de hemel in de hel belanden: dat wil je niet. Tenminste, niet in spreekwoordelijke zin. In letterlijke zin kan
het best een leuk avontuur zijn. Ergens op aarde kun je met de auto namelijk in zo’n vijf à zes uur van een
plaatsje met een hemelse naam naar een plaatsje dat mogelijk is vernoemd naar de hel rijden. Zowel het
helse als het hemelse plaatsje ligt hemelsbreed op minder dan honderd kilometer afstand van de grens met
hetzelfde buurland.
Hoe heet het hemelse plaatsje?

Paradise

Welk land is het buurland?

Canada

9.02 DOWN TO EARTH
Welke vijf begrippen zoeken we?

9.03

ABC

GESTRAND

Dit zijn vier bijzondere stranden.
Noteer in welke landen de stranden liggen.

1

Spanje

2

1

2
3

Mexico

Frankrijk

3

4

4

Australië
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Tussen Hemel en Aarde

9.04 GEMEENSCHAPPELIJK GEDACHTEGOED
Op onze aardbol liepen al heel wat grote en minder grote denkers rond. Sommigen zijn controversieel,
anderen worden op handen gedragen. Hier zie je drie mannen die het roerend met elkaar eens zijn. Welke
gemeenschappelijke gedachte verbindt hen?

Ze denken allemaal dat de aarde plat is

9.05

ABC

DRIEKONINGEN

De mens heeft in de historie op verschillende manieren geprobeerd om contact te leggen met het goddelijke.
In een aantal oude culturen vormden sterren of sterrenbeelden de verbinding met hun god(en). Hier zie je
een voorbeeld van historische bouwwerken waarbij de verbinding met één sterrenbeeld centraal staat. De
plaatsing van de bouwwerken is afgestemd op de onderlinge stand van drie sterren uit dit sterrenbeeld.

A

Van welk sterrenbeeld maken deze
drie sterren deel uit?

Orion

B

Bij welke stad liggen deze bouwwerken?

Gizeh

C

In welke voormalige stad zijn deze
bouwwerken te vinden?

Teotihuacán de Arista

47

Tussen Hemel en Aarde
9.06

ABC

WAT VLIEGT DAAR IN DE LUCHT?

Wij geven je vleugels: je krijgt van ons
een gratis punt. En als we dan toch aan
het vliegen zijn, willen we van jou graag
horen wat je in de lucht ziet. Geef per
plaatje de meteorologische naam van
de lucht, de familienaam van de vlieg
en de naam van het vliegtuig.

Wolk

Asperitas

Vlieg

Dambordvlieg

Vliegtuig

Messerschmitt BF-109

Wolk

Mammatus

Vlieg

Boorvlieg

Vliegtuig

Wright Flyer

Wolk

Fluctus

Vlieg

Wapenvlieg

Vliegtuig

Dornier Do 24 K
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Tussen Hemel en Aarde
9.07

ABC

KARMA IS A BENCH
2

1
De personen met de meeste karmapunten komen in de hemel en de rest gaat naar de hel. Logisch toch? Dit
dachten de makers van de Amerikaanse televisieserie The Good Place ook. Naast de nodige humor bevat
de serie verschillende filosofische lessen en theorieën. Hier zijn er twee afgebeeld. Geef bij elke afbeelding
de voor- en achternaam van de bijbehorende filosoof.

1

Philippa Foot		

9.08

ABC

2

Judith Jarvis Thomson

HEMELS MYSTERIE

Eind 2018 werd een hemelse ontdekking bevestigd. De ontdekking heeft mogelijk grote gevolgen voor de
ruimtevaart en voor lanceerstations in de ruimte. De stoffige objecten die ontdekt zijn, doen een beetje denken aan de plant op de afbeelding. De ontdekking en de plant gedragen zich namelijk op een vergelijkbare
manier. In 1961 werd voor het eerst een waarneming van de hemelse objecten gemeld, maar de ontdekking
werd sindsdien steevast in twijfel getrokken. De objecten zijn namelijk zeer moeilijk waar te nemen.
A

Hoe heet de plant die de puinhoop op de afbeelding veroorzaakt?

Tuimelkruid of steppenroller
B

Hoe heet het fenomeen dat is vernoemd naar de ontdekker uit 1961?

Kordylewskiwolken
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Tussen Hemel en Aarde
9.09 ZO GROOTS, MAAR TOCH OOK KLEIN
Je ziet vijf goden en/of godinnen. Ze hebben niet allemaal dezelfde mythologische achtergrond en staan
voor verschillende onderwerpen. Ook noemenswaardig: een aantal van hen werd in meer dan één beschaving aanbeden. Daarom hebben ze meerdere namen in verschillende talen. Er is één factor die
deze vijf figuren verbindt. Wat is de link tussen deze vijf goden en/of godinnen?

De dwergplaneten in ons zonnestelsel zijn naar
deze goden en godinnen vernoemd

9.10

ZWART GAT

Dat zwarte gaten bestaan, werd al lange tijd aangenomen. Toch slaagden wetenschappers er pas in april
van dit jaar voor het eerst in er een te fotograferen. Wij gaan de rest van de wereld laten zien dat het fotograferen van een zwart gat helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn. Vandaar deze opdracht: fotografeer een
zwart gat. Stuur de foto via WhatsApp naar 0625149367. App ons ook je teamnaam en het vraagnummer.
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Geheime Proef

10

Wie stuur je naar de Geheime Proef? Blijft lastig, hè. Dit jaar draaien we niet om de hete brij
heen, maar gaan we recht op ons doel af. Hier volgt een warming-up. Stuur de persoon die
de volgende oefenvragen kan beantwoorden:
•
•
•

Tegen welke club maakte Afonso Alves in één wedstrijd maar liefst zeven doelpunten?
Wie is de keeper van het elftal van de eeuw van Berghem Sport?
De keeper trapt de bal uit, maar de bal waait in eigen goal. Wat beslist de scheidsrechter?

Verder nog wat praktische informatie en spelregels:
•
•
•
•

We hebben dit jaar niet één, maar twee Geheime Proeven. Elk van de twee proeven
wordt door een ander teamlid gemaakt.
De eerste deelnemer meldt zich uiterlijk om 20.50 uur bij de organisatie van De Bèrgse
Kwis op de begane grond van de kantine van Berghem Sport (bij de kleedkamers).
De tweede deelnemer meldt zich uiterlijk om 21.20 uur.
De deelnemers mogen niets meenemen. Wel moeten ze hun teamnaam en teamnummer weten.

Succes!

?
?

?
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Teamnaam:
Teamnummer:
Naam deelnemer:
Wegstreepcategorie:
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Geheime Proef
I. AUDIO- EN VISUELE VRAGEN
1. 8 mei 2002, Rotterdam. Waar in het
doel – gezien vanuit de ogen van de
keeper – vliegt deze bal?

Links
Rechts
Midden

2. De keeper stopt de penalty en zorgt er
zo voor dat zijn ploeg deze belangrijke
wedstrijd wint. Wat doet de keeper?

Blijft staan
Duikt naar de (voor hem) rechterkant
Duikt naar de (voor hem) linkerkant

3. Is deze bal in of uit?

In
Uit

4. Over welke club wordt hier gesproken?
5. Welke speler weigert hier zijn wissel?

De Graafschap
Kepa

II. STADIONS
1. Het grootste voetbalstadion ter wereld
ligt in Mexico. Hoe heet dit stadion?
2. Tottenham Hotspur speelde tot voor
kort zijn thuiswedstrijden op White
Hart Lane. Tegenwoordig speelt de
club in een nieuw stadion. Wat is de
naam van dit stadion?
3. In 2018 werd Frankrijk wereldkampioen
door in de finale af te rekenen met
Kroatië. In welk stadion werd de finale
gespeeld?
4. In welk stadion passen meer
toeschouwers: de Kuip of de Johan
Cruijff Arena?
5. Welke eredivisieclub speelt in stadion
De Oude Meerdijk?

Aztecastadion

Tottenham Hotspur Stadium

Loezjniki

Johan Cruijff Arena

FC Emmen

III. BERGHEM EN REGIO
1. Op 31 maart 2019 speelde het
eerste van Berghem Sport tegen de
uiteindelijke kampioen van de tweede
klasse H. Welk team was op die
bewuste dag in maart de tegenstander?

RKVV Erp
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Geheime Proef
2. Berghem
Sport
speelt
zijn
thuiswedstrijden op de Koppelsteeg.
Welke
vereniging
speelt
zijn
wedstrijden op Sportpark De Zwaan?

EVVC

3. Wat is de bierprijs van een biertje in de
kantine van Berghem Sport?

1,80 euro

4. De voetbalvereniging in Haren heet
SBV. Waarvoor staat die afkorting?

Sport Brengt Vreugde

5. TOP Oss heeft in het seizoen
2018/2019 de halve finale gehaald
van de play-offs voor promotie en
degradatie. Door welke club werd
TOP Oss uitgeschakeld in deze halve
finale?

IV. SPELREGELS

Sparta Rotterdam

Berghem Sport gaat deze winter op trainingskamp in China.
De club doet daar mee aan een prestigieus toernooi dat wordt
georganiseerd door FIFA.

1. Tijdens de eerste wedstrijd fluit de
Chinese scheidsrechter voor een
vrije trap voor Berghem Sport. De
scheidsrechter steekt zijn rechterarm
gestrekt de lucht in. Hij geeft een ...
2. Tante Toetje is hoofdsponsor van de
trip. Als dank mag uitbater Alwin een
potje meevoetballen. En warempel,
hij mag zelfs de toegekende vrije trap
nemen. Perry, aanvoerder van de
tegenpartij, is druk bezig om de muur
neer te zetten. Op welke afstand moet
de muur minimaal staan? We willen
het antwoord in meters, met twee
cijfers achter de komma.
3. Nicky Boeijen heeft een oorbel laten
schieten bij een louche Chinese
tattooshop. Een paar uur later stapt hij
het veld op. Het dragen van een oorbel
is...

een directe vrije trap
een indirecte vrije trap
een time-out voor blessurebehandeling
verplichte wissel vanwege hoofdletsel

9.15 meter

altijd verboden
toegestaan mits afgeplakt met tape
toegestaan wanneer dit om religieuze
redenen is
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Geheime Proef
4. Het dameselftal van Berghem Sport
is ook mee op de trip. Is de volgende
bewering waar of niet waar?

Waar

Afgezien van de seksebepalingen, zijn de spelregels van vrouwenvoetbal
hetzelfde als de spelregels van mannenvoetbal.
5. Is de volgende bewering waar of niet
waar?

Waar

Het is buitenspel als op het moment
van passen de speler achter de keeper
staat, maar nog vóór een verdediger
van de tegenstander. In deze
afbeelding schetsen we de situatie.

V. SUPPORTERS VERSUS HOOLIGANS
1. Op 23 maart 1997 vond er een massale
vechtpartij plaats tussen supporters
van Ajax en van Feyenoord. De
vechtpartij kostte Ajax-supporter Carlo
Picornie het leven. In welke plaats
gingen de supporters op de vuist?
2. Juventus speelde in 1985 tegen
Liverpool de finale van de Europacup
I. Liverpoolsupporters bestormen
het neutrale vak met fans. Tientallen
mensen komen om het leven. In welk
stadion speelde dit drama zich af?
3. Op 2 december 2012 is bij de wedstrijd
tussen SC Buitenboys B3 en SV
Nieuw Sloten B1 een grensrechter
doodgeslagen. Wat is zijn achternaam?
4. Op welke tribune van stadion
Galgenwaard zit de harde kern van FC
Utrecht?
5. Op 25 januari 1995 deelde een speler
van Manchester United een karatetrap
uit aan een supporter van Crystal
Palace. Hoe heet deze speler?

Beverwijk

Heizelstadion

Richard Nieuwenhuizen

Bunnikside of Vak J

Eric Cantona
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VI. BIJNAMEN
Welke

voetballer

had

de

bijnaam:

1.

De Zwarte Tulp

Ruud Gullit

2.

Het IJskonijn

Edwin van der Sar

3.

De Spijker

Adri van Tiggelen

4.

Der Bomber

Gerd Müller

5.

De Vlo

Lionel Messi

VII. VROUWENVOETBAL
1. Wat was de uitslag van de EKfinale in 2017 tussen Nederland en
Denemarken?
2. Wie is de bondscoach van het
Nederlands vrouwenvoetbalelftal?
3. Welk nationaal team is derde geworden
op het WK voetbal voor vrouwen in
2019 in Frankrijk?
4. Voor welke club voetbalt Vivianne
Miedema sinds 2017?
5. Uit hoeveel teams bestaat de
Eredivisie Vrouwen in het huidige
seizoen (seizoen 2019-2020)?

4-2

Sarina Wiegman

Zweden

Arsenal

8

VIII. WK EN EK
1. Aan welke twee EK’s voetbal deed
Nederland niet mee? Omcirkel de
betreffende jaartallen.
2. Wie is met in totaal 16 goals topscorer
aller tijden van alle WK’s?
3. Wie scoorde de eerste goal voor
Nederland op het EK van 1988 in
Duitsland?

1972

1976

1980

1984

1988

1992

Miroslav Klose

Marco van Basten
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4. Aan welke Italiaanse speler gaf
Zinedine Zidane een kopstoot in de
WK-finale van 2006?
5. Denemarken won in 1992 het EKvoetbal. Opmerkelijk, omdat het
Deense elftal aanvankelijk niet eens
mee mocht doen aan dat toernooi.
Het Deense elftal verving een
landenteam dat zich gedwongen
moest terugtrekken. Welk land was
dat?

Marco Materazzi

Joegoslavië

IX. NEDERLANDS ELFTAL
1. Robin van Persie is topscorer aller
tijden van het Nederlands voetbalelftal.
Welke speler heeft na Van Persie
de meeste doelpunten voor het
Nederlands voetbalelftal gemaakt?
2. In 2010 haalde Nederland voor de
derde keer de WK-finale. In deze
finale ging Giovanni van Bronckhorst
in de 105e minuut naar de kant. Wie
was zijn vervanger?
3. Tegen welk land zette het Nederlands
voetbalelftal de grootste overwinning
in zijn geschiedenis neer?
4. Welke Nederlandse voetballer scoorde
in de met 1-2 verloren finale tegen
Duitsland in 1974?
5. Tijdens welk eindtoernooi
Nederland dit shirt?

droeg

Klaas-Jan Huntelaar

Edson Braafheid

San Marino

Johan Neeskens

1988
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X. TRAINERSPASPOORTEN
1. Seizoen
2001-2003
2003-2008
2008-2011
2011-2013
2013-2017
2017-2019
2019-…
2. Seizoen
[…]
[…]
2004-2005
[…]
3. Seizoen
[…]
2001-2010
[…]

Club
SV Top
JVC Cuijk
Blauw Geel ‘38
Nulandia
Oss’ 20
HVCH
Margriet

We geven vijf ‘trainerspaspoorten’ van
(voormalige) voetbaltrainers uit binnen- en
buitenland. In deze paspoorten geven we
jullie informatie over de trainerscarrière of
het privéleven van een voetbaltrainer. Kun jij
ons op basis van de informatie die wij geven,
vertellen welke trainer we zoeken? De tekens
‘[…]’ betekenen dat we een deel van de
informatie over de trainer achterhouden.
Maarten van Vugt

Club
[…]
Real Madrid
Besiktas
Spanje

Vicente del Bosque

Club
[…]
Griekenland
[…]

Otto Rehhagel

4. Persoonlijke informatie
Geboortedatum: 10 januari 1959
Nationaliteit: Italiaan
Eerder beroep: bankier
Bijzonderheid: kettingroker en nooit
professioneel voetballer geweest
5. Wie was bondscoach
oranjegekleurde landen?

van

de

Maurizio Sarri

Dick Advocaat
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XI. CHAMPIONS LEAGUE
1. Wie anders dan Lionel Messi houdt het
record voor meeste goals in één duel
van de Champions League. In een met
7-1 gewonnen wedstrijd maakte Messi
maar liefst vijf doelpunten. Welk team
was de tegenstander?
2. De finale van de Champions League
in 1999 leek beslist toen Bayern
bij aanvang van de blessuretijd
met 1-0 leidde. Uiteindelijk ging de
tegenstander er alsnog met de cup
vandoor. Wie was de trainer van het
winnende team?
3. Eenmaal won een Franse club de
finale van de Champions League.
Welke club leverde die prestatie?
4. In 2005 was PSV dichtbij de finale
van de Champions League. Na een
2-0 verlies in de uitwedstrijd tegen AC
Milan kwam PSV thuis met 2-0 voor. In
de laatste minuut ging het mis. Welke
speler scoorde voor AC Milan?
5. Sinds het seizoen 2008/2009 is de
topscorer van de Champions League
telkens een speler van FC Barcelona
of Real Madrid geweest. Wie was in het
seizoen 2007/2008 de laatste speler
die topscorer werd van de Champions
League terwijl hij geen speler van FC
Barcelona of Real Madrid was?

Bayer Leverkusen

Alex Ferguson

Olympique Marseille

Massimo Ambrosini

Cristiano Ronaldo
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