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LEES ONDERSTAANDE INFORMATIE GOED DOOR VOORDAT U AAN DE KWIS BEGINT

WANNEER WORDT EEN ANTWOORD GOED GEREKEND?
Simpel: als het antwoord goed is. Daarnaast gelden de volgende geboden:
• Plaats de antwoorden in de grijze kaders van dit vragenboekje.
• Schrijf duidelijk. Aan niet of slecht leesbare antwoorden kennen we geen punten toe.
• Spel correct. Als dit symbool          bij het antwoord vermeld staat, letten wij zeer scherp op spelling.
Fout gespeld, betekent dat het antwoord fout is. Leestekens worden niet fout geteld.
Alleen Nederlandse antwoorden invullen, tenzij dit anders vermeld wordt in de vraag.

IS ER DIT JAAR OOK WEER EEN GEHEIME PROEF?
Jazeker. Categorie 11 is een geheime proef. Ieder team moet voor deze opdracht een teamlid naar  
de Berchplaets sturen. Dit teamlid:
• moet op tijd aanwezig zijn. Te laat aanwezig betekent 0 punten;
• moet twee blauwe pennen bij zich hebben;
• is na ongeveer een uur weer klaar met de opdracht.
Lees de informatie bij categorie 11 goed door. We vertellen natuurlijk nog niet wat de opdracht is.

IS ER DIT JAAR WEER EEN WEGSTREEPCATEGORIE?
Ja! Net als vorig jaar werken we dit jaar met een ‘wegstreepcategorie’. De punten van die categorie tellen niet 
mee voor de einduitslag. Je mag als team zelf kiezen welke categorie je wegstreept. Geef de wegstreepcate-
gorie aan op de voorzijde van dit boekje! De geheime proef mag dit jaar niet weggestreept worden!
Let op: als je géén wegstreepcategorie invult, dan doen wij het...en dan kiezen wij de categorie waarin jouw 
team de meeste punten heeft gescoord!

WAT MOETEN WE DOEN MET ALLE SPULLEN IN DE TAS?
De bakjes met inhoud horen bij vraag 5.03 en zullen je smaakpapillen flink op de proef stellen.
De stickertjes gebruik je bij het beantwoorden van vraag 2.05 en vraag 4.08, ben er zuinig mee!

KAN IK GEWOON BIJ DE EERSTE VRAAG BEGINNEN?
Ja, maar let op: er zitten meerdere tijdgebonden vragen (5.05, 10.7 en de gehele categorie 11)  
in De Bèrgse Kwis! 

MOETEN WE WEER OP PAD?
Uiteraard zijn er ook weer verschillende vragen waarvoor je de deur uit moet. Overbodig om te zeggen wellicht, 
maar we doen het toch: houd je te allen tijde aan de verkeersregels en geldende fatsoensnormen. En zoals een 
groot Bèrgs filosoof altijd zei: ‘glaasje op, laat je rijden!’

HOE EN WANNEER MOET HET VRAGENBOEKJE WEER WORDEN INGELEVERD?
Stop het vragenboekje en de USB-stick in de envelop. Lever de envelop in bij 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. 

DE KLOK?! IS DIE ER WEER?!
Mocht je twijfelen over de juiste tijd, de klok op TV Berghem is leidend.

WANNEER WEET IK OF MIJN TEAM HEEFT GEWONNEN?
Zaterdagavond 13 januari 2018 is vanaf 20.00 uur de prijsuitreiking van De Bèrgse Kwis 2017  
in de Berchplaets. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

ABC

Hoe... hoe... hoe ging het ook alweer?
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Vrienden van De Bergse Kwis 2017



4

Hou’t  mar Bèrgs

“GELOOF” HET MAAR EENS

IK NOEM MAR ‘N DWARSSTROAT

1.01

1.02

Berghem is van oorsprong een Rooms-Katholiek dorp, maar er wonen 
ook mensen met een ander geloof. Dit is altijd al zo geweest. Hoeveel 
inwoners had Berghem op 31 december 1899 met een ander dan het 
Rooms-Katholiek geloof? 

Buurtpreventie Berghem gaat op pad om de veiligheid in Berghem te controleren. Ze hebben een lijstje 
gekregen met daarop de namen van straten waar ze een controle willen uitvoeren. Ze kunnen er alleen 
geen wijs uit worden. Wat blijkt, op het lijstje staan niet de huidige straatnamen, maar de oude namen van 
een aantal Bèrgse straten. Noteer bij iedere oude naam de huidige straatnaam.

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

A De Kattenhoek 

B Pastoorstraatje 

C Stokkesteeg 

D Kerksteeg 

E Hondshoek

TERUG IN DE TIJD

Op deze foto staan drie echte Bèrgse jonge-
mannen. Naast dat je ze geregeld door het 
dorp ziet lopen, zou je ze ook kunnen kennen 
van de Nederlandse nationale televisie. Een 
aantal jaar geleden waren zij als trio in hetzelf-
de tv-programma te zien.

ABC

1.03

A In welk programma waren zij samen te zien?

B In welk jaar werd deze opname voor het eerst uitgezonden?

4

Korstestraat

Pastoor van Teteringstraat

Stationsstraat

Harenseweg

Deursenseweg

(KRO) mini playbackshow

1984
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DIT TEKENT JE BEDRIJF

WAT HEBBEN WIJ GEMEEN?

1.04

1.05

Berghem is een bedrijvig dorp met veel ondernemers. De meeste ondernemers hebben ook een eigen logo. 
Noteer voor ieder logo de bedrijfsnaam die erbij hoort.

Sommige mensen hebben wat met elkaar gemeen, zo ook deze vier heren. Buiten dat het getrouwde  
mannen zijn die in Berghem wonen, hebben ze iets niet-alledaags gemeen. Omschrijf de overeenkomst zo 
nauwkeurig mogelijk.

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

C

A

Hou’t  mar Bèrgs

B

E

D

Derma Sana

Zij hebben alle vier een tweeling.

Beautysalon Dori

Vio Couriers

Loodgietersbedrijf van Kessel

Ronibo
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Hou’t  mar Bèrgs

EEN STUKJE HISTORIE

SAMEN MAKEN WE ER EEN MOOIE OPTOCHT VAN

1.07

1.06

Op de foto’s ziet u het oude interieur van twee Bèrgse gebouwen. In welke gebouwen zijn deze foto’s 
gemaakt? We zijn, per foto, op zoek naar de naam van wat hier gevestigd was ten tijde van het maken 
van de foto.

Eindhoven is de lichtstad van Nederland, maar Berghem mag deze titel één keer per jaar overnemen. Op 
11 februari 2018 gaat de jaarlijkse verlichte optocht wederom door de straten van Berghem. In de Knollen-
schuur aan de Zevenbergseweg werkt op dit moment een groot aantal verenigingen aan hun carnavals-
wagen. Noem tien carnavalsverenigingen die op dit moment in de Knollenschuur aan hun wagen bouwen.

A B

ABC ABC

MYSTERIE1.08

Er liepen de hele dag drie mystery guests rond op Berghem Bruist 2017. Wie waren dit?

C.V. ‘t Zooike ongeregeld C.V. Fonkeling groep 8 17/18

C.V. Bergs Grut C.V. Go mar Dur

C.V. Bettergonnie C.V. NMMB

C.V. Centrumknollen C.V. Ut Komt ‘R Oan

C.V. De Duvelkes C.V. ‘t Ken Nie Gekker

C.V. 't Komt wel goet C.V. De Kroew C.V. Laputumokus

St. Joseph school/ 

St. Jozefschool

Bowling old farm     

Suus Derix

Dimitri van Gaal

Paul v.d. Heuvel
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Hou’t  mar Bèrgs

STRIJDTONEEL1.10

Veel Bèrgse mensen zijn actief op 
het toneel. Ook laten zij zich wel-
eens van hun sportieve kant zien. 
Het hier afgebeelde affiche is de 
aankondiging van een wedstrijd 
tussen twee toneelverenigingen uit 
Berghem. 

A Waarvoor streden zij? 
 Noem de naam zoals deze 
 op het affiche stond.

B Wie was de scheidsrechter 
 tijdens deze wedstrijd? 
 Noem zowel de voor- 
 als achternaam.

ABC

ABC

HEB MAAR EENS IETS VOOR JE CLUB OVER!1.09

Zoals iedereen wel weet, is het aantal inwoners van Berghem de afgelopen jaren sterk gegroeid. Dit 
heeft ook onze eigen voetbalvereniging Berghem Sport gemerkt. Door het groeiende aantal leden is de 
sportvereniging uit haar jasje gegroeid en daarom wordt het sportcomplex op de schop genomen. Om dit 
te kunnen realiseren heeft Berghem Sport aan haar leden gevraagd of zij met hun team een actie willen 
opzetten om geld in te zamelen. Hieronder wordt een aantal acties kort beschreven. Geef per actie aan 
welk team deze georganiseerd heeft. Het gaat om de teams uit het seizoen ’16-’17. 

 Carboot sale en veiling

 Voor mama

 Kleurrijke feestmiddag

 Koemest 

Actie waarbij Ruud van Nistelrooy 
 aanwezig was

Gerard van der Linden

Geert en Gerda Grosfeld Bokaal

het zesde elftal

Jo9-2

Dames 1

Mo11-1

Mo-15-1
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MENSEN MET DIERENNAMEN

GEHOORD IN DE MAASHORST

LICHAMELIJKE TESTEN

2.01

2.02

2.03

John de Mol, Bas Muijs, Marianne Vos en Paul de Leeuw. Allemaal bekende personen met als overeen-
komst dat er een diersoort in hun naam schuilt. Op de tien foto’s hierboven staan personen afgebeeld met 
eveneens een diersoort in hun naam. Noteer voor voor iedere persoon het dier waar het om gaat.

In het eerste weekend van juni dit jaar is in de Maashorst een diersoortentelling gehouden. Met een totaal 
van 787 getelde diersoorten werd helaas net niet het doel van 1000 verschillende diersoorten behaald. 
Op de meegeleverde USB-stick vinden jullie geluidsopnames van vijf verschillende dieren woonachtig in 
de Maashorst. Lukt het jullie om deze dieren te identificeren aan de hand van deze geluidsfragmenten? 
Noteer voor ieder fragment de juiste diersoort.

Om lichamelijke functies te testen zijn 
er in de loop der jaren veel verschillen-
de testen ontworpen. Wij hebben een 
bestaande lichamelijke test gefilmd en 
op de Facebookpagina van De Bèrgse  
Kwis geplaatst. Noem de juiste naam 
van deze test.

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

B C D E F G H I JA

A

1

F

C

3

H

B

2

G

D

4

I

E

5

J

Mens en Dier

uil

das

havik

hond

tauros

egel

tijger

marter

kat

bever

uil

vos

vos of vlieg

vos

mus

Babinski reflex/
voetzool reflex
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DOKTERS VS INTERNET2.04

In het televisieprogramma Dokters vs Internet gaan drie bekende Nederlanders de strijd aan met een team 
van drie artsen. De artsen gebruiken hun parate kennis over het menselijk lichaam en de BN’ers gebruiken 
het internet om uit te pluizen welke ziektebeeld bij een casus hoort. Makkie toch voor die BN’ers? Welke 
ziektebeelden passen bij de onderstaande ‘patiënten’?

Ziektebeeld 1:
Ik ben een vrouw van 45 jaar oud met uitstralende doffe pijn in de schouder, elleboog en hand. De pijn 
wordt gekenmerkt door tintelingen in de vingers. ’s Nachts zijn de klachten vaak erger dan overdag. Het is 
niet zeldzaam dat de klachten aan beide lichaamszijden plaatsvinden. Ook de kracht wordt wat minder. Ik 
heb 15x zoveel kans op deze klacht als mijn man. Ik weet niet of het erfelijk is, dus ik weet niet of ik mijn 
kinderen moet laten onderzoeken. De klachten worden in bepaalde houdingen erger, maar als ik beweeg 
met mijn handen verlicht dat de klachten.

Ziektebeeld 2:
Ik ben een jongen van 25 jaar met pijn en een stijf gevoel in de onderrug. Mijn dokter vertelde mij dat ik 
meer kans op deze ziekte heb omdat ik een man ben. Het komt bij minder dan 1% van de mensen voor. Ik 
heb al lang last van de klachten. Elke ochtend heb ik een erg stijf gevoel, maar dat neemt na een tijdje weer 
af. De klachten zijn geleidelijk ontstaan en mijn rug wordt steeds stijver. Ik sport graag en dat vermindert 
de klachten gelukkig. Op het moment geldt dit even niet, want ik heb last van ontstekingen in mijn lichaam.

Ziektebeeld 3:
Ik ben een 22-jarige vrouw. Ik heb een ernstige ontsteking, waarbij ik ook nog eens last heb van zweren. 
In 2011 overleden er 23 personen aan deze ziekte. Mijn ziekte komt vooral voor bij jongvolwassenen en 
het komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. De oorzaak van deze ziekte is onbekend, maar mogelijk 
spelen erfelijke factoren, auto-immuniteit, stress en overgevoeligheid voor bepaalde voedingsmiddelen 
een rol. Heel specifiek voor deze aandoening is bovendien dat deze gelokaliseerd is in een specifiek deel 
van een orgaan.Ik heb een grotere kans op kanker bij deze ziekte. De behandeling van deze ziekte is ger-
icht op het bestrijden van de symptomen en het voorkomen van complicaties.

Ziektebeeld 4: 
Ik ben een 55-jarige man en ik heb al een maand last van mijn rechterschouder. Dit is een geluk bij een 
ongeluk, want ik ben linkshandig. Ik heb nog wel een vergrote kans dat ik hetzelfde krijg aan de linkerkant. 
De pijn beperkt me heel erg in het dagelijks leven. Ik heb vooral moeite met schakelen naar de vijfde ver-
snelling. Ook mezelf aankleden – met name trui, blouse en jas – geeft problemen. Ik kan steeds minder ver 
bewegen. De huisarts had het over verschillende fasen van de klacht, het kan wel 3 jaar duren! Naast de 
pijnstillers en medicatie voor mijn suiker slik ik verder geen medicatie.

Mens en Dier

ABC

ABC

ABC

ABC

1

2

3

4

Carpaal tunnel syndroom

Ziekte van Bechterew

Colitis Ulcerosa

Frozen Shoulder
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DOKTER BIBBER2.05

Dokter Bibber, wie kent hem niet? Vandaag mogen 
jullie zelf voor Dokter Bibber spelen! Hieronder is 
de röntgenfoto van een patiënt weergegeven. Plak 
op de afbeelding de ronde sticker op de plaats van 
de aandoening en geef hierbij de diagnose. De 
ronde sticker kun je vinden in de tas die je hebt 
meegekregen bij het ophalen van De Bèrgse Kwis.

Mens en Dier

Klaplong/pneumothorax/pneu
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Mens en Dier

REKEN JE SUF2.06

Op een zaterdagmiddag wordt een 52-jarige vrouw binnengebracht op de spoedeisende hulp. 
Bij het meten van de vitale functies komen de volgende gegevens op de monitor tevoorschijn:

RR: 140/70 mm Hg
Pols: 98
Saturatie: 91%
Temperatuur: 38.8 °C

Deze vrouw weegt 76 kilo en is 168 cm lang, waardoor mevrouw een BMI heeft van 27,6. Me-
vrouw is erg benauwd, waardoor de artsen bang zijn voor een longontsteking. Vanwege haar 
benauwdheid krijgt ze 5 liter O2 per minuut via een neusbrilletje. Een longembolie moet wor-
den uitgesloten en daarom moet mevrouw naar de CT-scan. Zij kan echter niet naar de CT-
scan zonder zuurstoftank. De zuurstofcilinder van 1000 centiliter geeft op dat moment 130 bar 
aan. Mevrouw gaat met deze zuurstoftank naar de CT-scan en zij blijft exact 25 minuten weg. 

Uitslag van de CT- scan: geen longembolie.

Ondertussen is er ook een X-thorax gemaakt, waarop een flinke longontsteking is te zien. Hiervoor krijgt 
mevrouw antibiotica en wat extra vocht toegediend. Daarnaast drinkt mevrouw 4 x per dag 200 ml water bij 
het innemen van haar pijnstillers. De arts schrijft het volgende recept voor:

- Mevrouw moet de komende 24 uur 25 cl NaCl per 2 uur krijgen via het infuus
- 3x per dag 1 gram amoxicilline gedurende 5 dagen via het infuus
- 4x per dag 1000 mg paracetamol per os

De amoxicilline wordt op de volgende manier opgelost:

Amoxicilline is een geneesmiddel in de vorm van poeder voor injectievloeistof. Voeg aan een 
flacon met een inhoud van 1 g amoxicilline 20,0 ml voor injectie toe. De verkregen oplossing 
heeft een volume van 20,8 ml en een concentratie van 48 mg/ml amoxicilline.

Na het starten van de bovenstaande behandeling wordt mevrouw opgenomen op de 
afdeling ‘’longgeneeskunde’’. 

A Wanneer mevrouw terugkomt van de CT-scan kan de zuurstoftank nog 

   uur en              minuten 5 liter O2 geven aan mevrouw.  

B Wat is de druppelsnelheid voor het geven van de NaCl? 

C Hoeveel milliliter vocht krijgt mevrouw via het infuus in 24 uur? 

3   55

41 – 42 druppels/minuut

3062,4 ml
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EHBO

RAAD JE PLAATJE

2.07

2.08

Mens en Dier

Ter ere van het 90-jarig bestaan van KPJ Berghem is er een 
benefietwedstrijd georganiseerd tussen KPJ All Stars en 
KPJ Heren 1. Bij een stand van 15 – 12 voor de KPJ All 
Stars krijgt sterspeler Henri een bal op zijn hoofd, waardoor 
hij bewusteloos neervalt. Er breekt grote paniek uit op het 
handbalveld. Wat nu?

Gelukkig is er een persoon van jullie team aanwezig om 
Henri in de stabiele zijligging te leggen, waardoor erger wordt voorkomen. Eén van je teamgenoten weet 
deze heldendaad vast te leggen. Wij zouden graag dit filmpje willen zien, zodat Henri zijn redder in nood 
persoonlijk kan bedanken.

Maak een filmpje van exact 90 seconden (2 punten) waarbij een slachtoffer met een KPJ-shirt (2 punten) 
in een correcte manier in een stabiele zijligging wordt gelegd (6 punten).

Op de televisie en in de dierentuin kunnen de meeste mensen een diersoort wel herkennen. Kunnen we 
dit echter ook als we slechts een deel van het dier zien? Op deze afbeeldingen zijn lichaamsdelen van 
verschillende dieren afgebeeld. Noem bij ieder plaatje het dier waarvan dit lichaamsdeel afkomstig is.

ABC

ABC

ABC

ABC

1

1

3

3

2

2

4

4

Giraffe/Giraf

Penseelzwijn

Kameleon

Kalkoen
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Mens en Dier

BERUCHTE ONTSNAPPINGEN2.10

Op 18 mei 2007 ontsnapte in Diergaarde Blijdorp een zilverruggorilla, waarbij een viertal mensen gewond 
raakte. Het verhaal van Bokito is misschien wel het bekendste verhaal van een ontsnapt dier. Tien jaar na 
dato vinden er over de hele wereld nog steeds ontsnappingen plaats. Zo ook dit jaar. Hieronder zijn een 
aantal van deze ontsnappingen omschreven. In welke plaatsen vonden deze ontsnappingen plaats?

A Mensaap op zoek naar haar kind 

B Onsuccesvolle klopjacht op groep 
 gevaarlijke roofdieren 

C Woestijndieren zorgen voor verkeerschaos

D Endemisch dier maakt hoofdstad onveilig 

E Cowboyactie neutraliseert Australisch dier

Sommige dieren leven alleen op het land of in het water en overleven slechts kort wanneer ze in een  
andere habitat terechtkomen. Er kunnen verschillende oorzaken zijn waarom ze dan doodgaan. Welk dier 
overlijdt doordat zijn lichaamsgewicht het ademen onmogelijk maakt in een andere habitat?

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

A

B

C

D

E

OVERLEVEN IN EEN ANDERE OMGEVING2.09

Perth

Komatipoort

Charleroi/Darwin/Foshan

Amsterdam

Staphorst

Walvis
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Politiek

EEN NIEUW GEZICHT3.02

Wat een raar plaatje! Op de onderstaande afbeelding zijn de foto’s van vier naoorlogse regeringsleiders en 
staatshoofden samengevoegd tot één nieuwe foto. Noteer de voor- en achternaam van deze vier (oud-) politici.

Politiek is overal, zo ook in de muziek. Kijk alleen al naar de naam van 
de band “The Presidents of the Unites States” en het nummer “Welte-
rusten, meneer de President” van Boudewijn de Groot. Soms zijn de 
verwijzingen naar de politiek wat subtieler. In welk Nederlandstalig lied 
wordt er gezongen over de wallen van een oud-politicus? Noteer de 
titel van het lied en artiest die het gezongen heeft.

LEKKER SWINGEN3.01

Titel

Artiest

ABCABC

ABC

ABC

ABC ABC

21

3 4

1 2

3
4

Dansplaat

Brainpower

Tony BlairWim Kok

Angela Merkel Margaret Thatcher
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Politiek

Soms is het moeilijk om te ontrafelen wat politici nu éígenlijk echt zeggen. Hun vocabulaire is delfisch, 
frequent vliegt het jargon je om de oren en hun boodschappen zijn vaak ambigu. De Bèrgse politici zullen 
zich vanavond niet bezondigen aan mysterieuze zinsconstructies en verhullende woorden. Zij hebben im-
mers een avondje vrijaf om De Bèrgse Kwis te maken. Wij nemen vanavond hun rol over. We houden de 
taal simpel, maar de omschrijving cryptisch. Welke bekende nationale of internationale (oud-)politicus of 
(oud-)politica zoeken wij? Geef de achternaam. 

De beste kaart in je hand.

Knuffelbaar stuk grond vol bloemen.

Frans schrijfgerei.

Vanochtend, vanmiddag, vanavond en …

Vis geveld door gevogelte.

2017 is het jaar van de verkiezingen. Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk kozen 
allemaal een nieuw parlement of een nieuwe president.

Wij gingen op 15 maart naar de stembus. Die stembus, dat is in Nederland goed geregeld. Je hoeft nooit 
ver te fietsen om bij het dichtstbijzijnde stemlokaal te komen. Zo kon je in Berghem terecht bij zowel de 
Berchplaets als de Merx. Wie in de buurt van Herpen woont, kon eventueel nog naar ’t Slotje en vooraan 
in Oss was ook nog eens in Wijkcentrum Schadewijk een stemlokaal te vinden. Ideaal dus. 

Dit neemt niet weg dat verschillende stemlokalen ver uit elkaar kúnnen liggen. Wat was de afstand tussen 
het meest noordelijke en meest zuidelijke stemlokaal van Nederland bij de verkiezingen van 15 maart? 
Noteer je antwoord in meters.

“En dat ik u uitermate dankbaar ben voor het feit dat u zo overweldigend uw vertrouwen heeft 
uitgesproken. Het leken wel Oost-Europese verkiezingen van voor de val van de Muur.”

Deze woorden werden gesproken door een bekende Nederlandse politicus in een toespraak als  
reactie op zijn uitverkiezing als lijsttrekker van een politieke partij. Wie was deze politicus? Noteer zijn 
voor- en achternaam. 

POLITIECRYPTISCH

TÓCH VER FIETSEN

DANKWOORD VOOR EEN KORT AVONTUUR

3.03

3.04

3.05

ABC

Trump

 7901521 meter

Pim Fortuyn

Roosevelt

Le Pen

Van Agt

Van der Steur
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Meesters en juffen staan voor de klas op school, advocaten werken vaak in mooie herenhuizen en on-
derzoekers brengen hun werkdag door in een laboratorium. Verschillende beroepen, verschillende werk-
plekken. Nationale en internationale politici hebben ook een eigen werkplek nodig. Die werkplek bevindt 
zich niet zelden in een statig gebouw. Vaak mooi; soms wat ouder, soms wat nieuwer. Hieronder hebben 
we vijf foto’s afgebeeld van vijf gebouwen waar politici hun werk doen. Vier van de buitenkant, een van de 
binnenkant. Geef aan in welke stad elk gebouw staat.

WAAR WERK JE DAN?3.06

Politiek

ABC ABC

ABCABC

ABC

Den BoschCanberra

Brussel

Middelburg Straatsburg
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Politiek enerzijds en film en televisie anderzijds hebben een band. Op dit moment lijkt het soms alsof de 
realiteit de fantasie ingehaald heeft. In de aflevering Bart to the Future (2000) van de televisieserie The 
Simpsons werd Donald Trump – lang voordat hij zijn politieke ambities uitgesproken had – al genoemd als 
toekomstig president van de Verenigde Staten. De rest is geschiedenis.

Je ziet hier vijf afbeeldingen van politici die in films of series voorkomen. In hun geval zal de realiteit de 
fantasie niet kunnen inhalen: ze zijn allen – zover wij weten – fictief. Dat is soms maar goed ook. Geef aan 
wat de laatste politieke functie is die de bovenstaande personen bekleden in de film of serie waarvan de 
foto afkomstig is. Wanneer het een staatshoofd betreft, geef dan aan van welk land. 

Politieke gevoeligheden zijn van alle tijden, zowel op landelijk als regionaal niveau. Ook onderstaande vier 
oud-politici kregen tijdens hun politieke carrière te maken met lastige kwesties. Dat is dus niets bijzonders. 
Maar er is een unieke positie die hen met elkaar verbindt. Wat zijn de voor- en achternamen van de afge-
beelde oud-politici en wat is de unieke verbindende factor? 

ALLEEN OP HET WITTE DOEK

HEKKENSLUITERS

3.07

3.08

Politiek

ABC ABC

ABC

ABC ABC

B C D EA

A

1

Unieke overeenkomst: 

3

2 4

D

C

B E

2 3 41

Minister voor Toverkunst

Burgemeester

President van Rusland

Gouverneur

Ben van Zwieten Iz Keijzer

Will de Laat Sjoukje Haasjes – Van den Berg

deze vier personen waren de laatste (functionerende) burgemeester van een gemeente, 
voordat deze gemeente onderdeel werd van de gemeente Oss

Minister van Defensie
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Politiek

UIT DE OUDE DOOS3.09

Lokale politiek is een onmisbare schakel in het Neder-
landse politieke stelsel. Soms is lokale politiek vooral 
symbolisch waardevol, soms gaat het over onderwer-
pen die een hele gemeenschap tot diep in de ziel ra-
ken. In dat kader, uit de oude doos, twee vragen over 
lokale politiek. 

1 Op 23 december 1973 vierde ‘Oma Roelofs’ (He-
lena Petronella Roelofs Vos) haar honderdste ver-
jaardag. In het kader van deze blijde gebeurtenis 
overhandigde zij toenmalig burgemeester Verheijen 
een cadeau. Wat kreeg de burgemeester van haar?

2 Na de gemeentelijke herindeling van Berghem, Me-
gen en Oss, die per 1-1-1994 de nieuwe gemeen-
te Oss vormden, werd op 30 december 1993 door 
het actiecomité ‘Nieuw Oss’ bij ‘De Fleur’ een her-
denkingsavond georganiseerd in de vorm van een 
verbroederingsfeest. Berghemnaren uit de midden-
stand en het verenigingsleven konden daarheen, 
maar moesten zich aanmelden en opgeven bij een 
Bèrgs contactpersoon. Wie was dit?

ABC

ABC

Sommige mensen zijn liever lui dan moe. Wat dat betreft zijn politici net mensen. Een bekend oud-politicus 
of bekende oud-politica, helaas is hij/zij ons ontvallen, maakte het echter wel heel bont. We beschrijven 
hem/haar aan de hand van een aantal eigenschappen en kenmerken. 
Welke oud-politicus/oud-politica zoeken we?

Had weinig affectie met zijn/haar vader • Taal was zijn/haar liefde • Ontsnapte uit de gevangenis • 
Nobelprijswinnaar/Nobelprijswinnares • Was een sociaal-liberaal • Werkte graag vanuit bed

LIEVER ZITTEN DAN STAAN EN LIEVER LIGGEN DAN ZITTEN3.10

een paar sokken

Jan van Aalst

Winston Churchill
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Dûr uit

KIJK MAAR OMHOOG

DAGJE EROP UIT

4.01

4.02

Vaak kijken we alleen naar voren of omlaag als we op pad zijn. Kijk eens omhoog! Ook daar is veel moois 
te zien. Noteer bij de vier onderstaande plaatjes het adres. We zijn op zoek naar zowel de straatnaam als 
het huisnummer.

Enkele organisatoren van De Bèrgse Kwis gaan binnenkort een dagje uit. Even ontspannen na een intensief 
jaar. Ze blijven binnen Nederland, maar waar gaan ze naartoe? 

Op belangrijke momenten tijdens de avond van De Bèrgse Kwis geeft de organisatie twee subtiele hints over 
de bestemming van het uitje. Daarnaast bieden we een derde hint bij een sportief moment tijdens de avond. 

Let op: de avond van De Bèrgse Kwis begint 
natuurlijk al bij het ophalen van de vragen!

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

Burgemeester van Erpstraat 5

Joeri Gagarinstraat 10

Julianastraat 22

Dokkum

Runselstraat 3



20

Dûr uit

TUSSEN DE AKKERS

STIEKEM LIJKEN WE BEST OP ELKAAR

MET DE BUS

4.03

4.04

4.05

Begin 2017 is er door leerlingen van praktijkschool De Singel een object geplaatst 
in de Spaander Straatsche Akkers. Wij willen dit object nabouwen, maar onze 
bouwtekening is niet helemaal compleet. De benodigde moeren en bouten hebben 
we al, maar uit hoeveel afzonderlijke stukken hout bestaat dit object eigenlijk?

Diverse huizen en tuinen in Berghem vertonen opvallende overeenkomsten. Dit geldt ook voor de drietallen 
die hieronder staan. Zoek telkens naar de opvallende overeenkomst bij het huis en/of in de tuin van de be-
treffende adressen en noteer deze overeenkomst: 

A Tarwestraat 7 – Laagkar 13 – Heiligenbos 41
B Irenelaan 4 – Molenweg 81 – Schriekse Heihoek 315

Helaas heeft Berghem geen treinstation. Wel zijn er mogelijkheden om met de bus te reizen naar diverse 
kernen in de omgeving. Bekijk de afgebeelde haltevertrekstaat van een halte in Berghem en beantwoord 
de volgende vragen. 

A

A

B

C

D

B

A Hoe heet de halte waar deze 
 haltevertrekstaat te zien is? 
B Wat is de eindbestemming van de ritten 
 op de afgebeelde haltevertrekstaat?
C Welke lijn kent deze vertrektijden?
D Wat is de naam van de vervoerder 
 die deze lijn rijdt?

ABC

ABC

ABC

ABC

16

Ze hebben vlinders aan de muur van de woning hangen

Niet van toepassing, alle teams ontvangen 5 punten. In de drie 
voortuinen van deze woningen stonden molens. Echter, op Irene-
laan 4 stond de molen er niet (meer) tijdens de Bergse Kwis.

(Berghem) Willandstraat 

Oss, Centraal Station

Lijn 294 

Arriva
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Dûr uit

KILOMETERS MAKEN

PROMOTIE

4.06

4.07

In Berghem komen diverse blauwe ANWB-borden voor, zie bij-
voorbeeld de afbeelding rechts. Op deze borden is informatie over 
bestemmingen en aantal kilometers tot die bestemmingen weerge-
geven in witte letters op een blauwe achtergrond of in rode letters 
op een witte achtergrond. 
 
Ga in Berghem op zoek naar alle ANWB-borden met blauwe ach-
tergronden met daarop de bestemming en het aantal kilometers 
in witte kleur. Tel alle kilometers van deze borden bij elkaar op en 
noteer het totaal. 

De bekendheid van De Bèrgse Kwis is groot. Met enige regelmaat komt onze kwis in regionale of zelfs 
landelijke media. Ook op 28 december doen we er nog alles aan om De Bèrgse Kwis te promoten. Zo heb-
ben we bij vijf woningen van huidige organisatoren van De Bèrgse Kwis een promotieposter opgehangen. 
Zoek de vijf promotieposters en beantwoord de volgende vraag.

Wat zijn de namen van de organisatoren die wonen in de huizen waar een promotieposter 
is opgehangen? 

2017

Dé titanenst�ijd t�ssen
de Bèrgse knappe koppen!

DONDERDAG 28 DECEMBER
ABC

2017

347 kilometer

Stella 

Teun

Nikie en Kim

Nicole en Nick

Paul
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Dûr uit

WELKOM THUIS!

OVER DE STRAAT

4.08

4.09

Als je Berghem binnenrijdt, voelt dat natuurlijk als thuiskomen. Officieel passeer je dan de komgrens, aan-
geduid met de zogenaamde ‘komgrensborden’. Op diverse locaties in Berghem staan deze komgrensbor-
den (zie de foto voor een voorbeeld). Hieronder zie je een kaart van Berghem. Plak op de onderstaande 
kaart de ronde stickers uit de tas op de locaties van de komgrensborden van Berghem.

Berghem kent inmiddels meer dan 10.000 inwoners. Van een echt klein dorp kun je niet meer spreken. 
In Berghem kennen we een mooie diversiteit aan grote en kleine straten, met soms wat meer en soms 
wat minder woningen. 
A Benoem de drie straten in Berghem met de meeste woningen:

 - Grootste aantal woningen

 - Op één na grootste aantal woningen

 - Op twee na grootste aantal woningen

B Benoem twee straten waar geen woningen staan:

C Welke straat kent minder dan 40 woningen, maar heeft wel huisnummers boven de 200?

D Kruis aan welke straat meer woningen heeft:
  Neil Armstrongstraat of Perzikkruid   
  Valendonkstraat  of Wisboom   
  Ploeg   of Tarwestraat
  Runselstraat  of Riek

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

Het Reut

Landbouwlaan 

Molenweg

Stevenspad

Spaanderstraat

Tesseldonkstraat
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Dûr uit

ZOEK HET MAAR UIT4.10

Mooie kiekjes, wie maakt ze niet? Tijdens een mooie wandeling door ons dorp heeft een van de organisato-
ren van De Bèrgse Kwis ook een aantal mooie kiekjes gemaakt. Waar in Berghem zijn de volgende kiekjes 
gemaakt? Noteer bij iedere foto de straatnaam en het huisnummer. 

ABC

ABC

ABC

ABC

Radijsveld 6

Spaanderstraat 155

Dr. Poelsstraat 6

Willandstraat 102
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Jong geleerd is oud gedaan

EEN DAGJE WEG 5.01

Opa’s en oma’s gaan graag dagjes weg met de kinderen en kleinkinderen. Vaak komen ze tijdens deze 
dagjes uit leuke en grappige mascottes tegen. Hieronder staan tien plaatjes van mascottes. Hoe heten ze? 
Schrijf van iedere mascotte de naam op.

Docus de Das

Ronald McDonald

Toos Toverhoed

Pardijn

Walibi

Djambo

Rick de Kikker

Rosie

Toffi

Jul
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Jong geleerd is oud gedaan

25

LEKKER SMAAKJE

OUD, OUDER, OUDST

5.03

5.02

Tijd voor wat snacks! In de plastic tas, die jullie hebben meegekregen bij het ophalen van De Bèrgse Kwis, 
zitten vijf bakjes. In ieder bakje zit een andere soort Lay’s/Smiths chips. Schrijf voor ieder bakje op welke 
soort chips het is. Als een soort verschillende varianten heeft, vermeld dan ook de juiste variant. Smakelijk!

1

2

3

4

5

Vroeger was alles anders. Zo werden er ook heel andere voorwerpen gebruikt. Hoe heten de voorwerpen 
hieronder? Schrijf voor ieder voorwerp de juiste naam op.

1

2 3

4 5

1

3

2

4
5

Mama mia’s

Wokkels naturel

Bugles sweet chili

Chipito

Spinners

Melkwacht

Behangsnijder Snijbonenmolen 

(Hollandse) hamvorm Passeerzeef / passe vite
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Jong geleerd is oud gedaan

HET BETOVERDE DOOLHOF

GOAAAAAAAAAAAL!

5.04

5.05

In het doolhof hieronder zit een dier verstopt. Je tovert hem tevoorschijn door de juiste route in het doolhof 
in te kleuren.

A Kleur de juiste route door het doolhof.

B Welk dier heb je tevoorschijn getoverd? 

Sport verbroedert, zo ook in Berghem. Van jong tot oud, iedereen weet de weg naar het voetbalveld te 
vinden. Om in beweging te blijven, op een avond waar je gewoonlijk toch ook best veel zit, gaan jullie pen-
alty’s nemen. Stuur twee teamleden naar het voetbalveld bij Hotel Berghem, zij gaan op dat veld ieder een 
penalty nemen. Om het teamgevoel en de band tussen jong en oud te versterken moet er minimaal 20 jaar 
leeftijdsverschil tussen de teamleden, die de penalty nemen, zitten (neem legitimatiebewijzen, of iets anders 
waar een foto en geboortedatum op staat mee om het leeftijdsverschil aan te tonen). Neem dit opdrachten-
blad mee, voor iedere genomen penalty krijg je een stempel. 
 
Let op: het veld is beschikbaar tussen 19:00 en 21:00 uur. 
Zorg er dus voor dat je op tijd bent! Nogmaals, neem deze pagina mee. 

ste
mpel

ste
mpel

Olifant
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Jong geleerd is oud gedaan

DE LACHERS OP ZIJN HAND5.07

Alle kinderen halen weleens gekke toeren uit en vaak 
levert dit grappige filmpjes op. Kinderen van bekende 
personen zijn geen uitzondering. Halverwege dit jaar 
kwam deze jongen in het nieuws vanwege zijn grappige 
vertoning tijdens een officiële gelegenheid. Wie is deze 
jongen (zijn volledige naam) en wat deed hij, waardoor 
een filmpje van hem de hele wereld overging?

TV-KRAKERS5.06

Sinds er televisie is, worden er veel kinderprogramma’s uitgezonden op heel veel verschillende zend-
ers. Wij hebben tien personen uit verschillende tv-programma’s voor jullie uitgekozen. Uit welke (oude) 
kinderprogramma’s/-series komen deze personen?

(Prins) Sverre Magnus (van Noorwegen)

Hij maakte een dab-beweging  
tijdens een officiële ceremonie.

Zoop

Pippi Langkous

Pipo de Clown De Familie Knots

De avonturen 
van Okkie Trooy

Pommetje 
Horlepiep

Madelief

SpangaS

Zaai

De Zeven-
sprong
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Jong geleerd is oud gedaan

EEN PLAATJE ZEGT MEER DAN DUIZEND WOORDEN5.08

Geen Bergse Kwis zonder muziek op de achtergrond. Na wat heen en weer appen, hebben Stella en 
Nicole een mooie playlist samengesteld. Omdat zij zelf ook wel van een spelletje houden, hebben ze 
elkaar de titels gestuurd door gebruik te maken van emoticons. Welke liedjes hebben ze uitgekozen voor 
hun playlist? We zijn op zoek naar titel (uitgedrukt in emoticons in onderstaand WhatsApp-gesprek) en 
originele artiest (dus de artiest, die het nummer voor het eerst uitgebracht heeft). Hint: Stella en Nicole 
houden enorm van Hollandse hits!

Lied

Lied

Artiest

Artiest

Lied

Artiest

Lied

Artiest

Lied

Artiest

Lied

Lied

Lied

Lied

Artiest

Artiest

Artiest

Artiest

Lied

Artiest

Banger hart

Rob de Nijs

Maar vanavond heb ik hoofdpijn

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder

Hanny

Ramses Shaffy

Huilen is voor jou te laat

Corry Konings en de Rekels

Op een onbewoond eiland

Kinderen voor kinderen

Liever te dik in de kist 

Stef Ekkel en René Karst

Krantenwijk

Het dondert en het bliksemt

Dansen aan zee

Bloed, zweet en tranen

Lil’ Kleine en Boef

Guus Meeuwis en Vagant

BLØF

André Hazes
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Jong geleerd is oud gedaan

AAP NOOT MIES

VOOR ECHTE WAAGHALZEN

5.09

5.10

Op de basisschool leren alle kinderen hoe ze moeten lezen en schrijven. Hoe dit wordt aangeleerd, is door 
de tijd heen heel erg veranderd. Hele generaties hebben leren lezen door middel van leesplankjes. Lees-
plankjes zijn er in vele soorten en maten. Hieronder staat een aantal plaatjes, die op deze leesplankjes 
voorkomen. Schrijf bij ieder plaatje het juiste woord op.

Achtbanen, je houdt ervan … of niet. Echte waaghalzen zitten vaak het liefste helemaal voorin. Vanuit de 
voorste wagentjes heb je vaak spectaculaire uitzichten. Hieronder staat een aantal van deze adembene-
mende uitzichten (letterlijk en figuurlijk). Vanuit welke achtbanen zijn deze foto’s genomen? Noteer de naam 
van de achtbaan en de naam van het park waar deze achtbaan te vinden is.

Naam Naam

Naam Naam

Park Park

Park Park

mojliezer teun bazzeloen sim

Robin Hood Falcon

Booster Bike Intimidator 305

Walibi Holland Duinrell

Toverland Kings Dominion
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Sport

HANDICAP VAN ÉÉN

CARRIÈRESWITCH

6.02

6.03

Na de Paralympische Spelen van 2000 in Sydney werd de Spaanse basketbalploeg gediskwalificeerd. De 
reden? Het bleek dat een groot gedeelte van het team helemaal geen (mentale) beperking had. Dat dit frau-
duleuze gedrag is afgestraft, is natuurlijk meer dan terecht. Tóch is het mogelijk om legaal zonder handicap 
een gouden medaille te winnen op de Paralympische Spelen. Noem de laatste Nederlander die dat is gelukt.

In de Clásico van 22 maart 2015 
scoorden zowel Cristiano Ronaldo 
als Luis Suárez. In 2017 scoorden zij 
wederom in een wedstrijd; een Ne-
derlandse kampioenswedstrijd wel-
teverstaan. Teken het shirt van het 
team waartegen zij in die wedstrijd 
(einduitslag: 4-1) scoorden. 

Sporters staan vaak in de spotlights. Gewoonlijk vanwege hun sportieve prestaties, maar sommigen zijn ook 
bekend vanwege andere kwaliteiten. Dit geldt ook voor de onderstaande sporters. Wie zoeken wij?

A Slingert door de jungle en is razendsnel in het zwembad. 

ONVERWACHTE SAMENWERKING6.01

ABC

B De veelzijdige sporter hiernaast verwierf dit jaar voor een 
korte tijd wereldwijde faam op het gehele internet met een 
opmerkelijke actie.

 Johnny Weismuller 

Devon Allen

Timo Fransen

ABC

ABC
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Sport

ZOEK MAAR OP THUIS6.04

Sport en kennis van topografie gaan best vaak hand in hand. Ga maar na: weet jij in welk land Sotsji ligt? En 
Rijeka? Als maker van deze categorie waarschijnlijk wel. Maar kende jij Rijeka ook al voor het debacle van 
PSV en kende je Sotsji al voor de Olympische Spelen? Grote kans van niet!

Hoe goed die topografische kennis bij onze kwissers is, zullen wij eens testen. Hieronder hebben wij twee 
kaartjes afgebeeld. Geef per kaartje aan welke sporter wij zoeken.

Bloemendaal

Hamburg

1

1

2

3

4

Lucknow

Alkmaar

Ankara

Accra

Bratislava

ABC

ABC

Canberra

Antananarivo

3

4

2

Teun de Nooijer

Bart Vriends
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Sport

TROTSE GROOTOUDERS

WIE NIET STERK IS, MOET SLIM ZIJN

KAMPIOENEN 2017!

6.05

6.06

6.07

Wie kunnen nu zeggen dat drie van hun kleinkinderen op het hoogste niveau sporten of hebben gesport? 
Deze grootouders in ieder geval wel. Kleinkind 1 heeft op het hoogste niveau in Nederland in het groen-geel en 
het rood-wit gespeeld. Dit kleinkind heeft een tijdje in het buitenland gestudeerd en aldaar in het bordeauxrood 
zijn of haar wedstrijden meegepikt. Af en toe trekt dit kleinkind ook een oranje tenue aan. Kleinkind 2 speelde 
op het hoogste niveau altijd in het blauw-rood. Kleinkind 3 speelt nu in (hetzelfde) blauw-rood, maar heeft ook 
een paar jaar met regelmaat oranje gedragen. 

Wat is de achternaam van deze kleinkinderen?

American Football heeft de naam een harde sport te zijn voor echte krachtpatsers. Ondanks dat zijn naam 
doet vermoeden dat hij een echte krachtpatser is, moet deze NFL-speler het op zijn positie vooral van zijn 
spelinzicht hebben. Welke actieve NFL-speler, die onlangs in opspraak kwam, zoeken wij?

Zet in de juiste volgorde:
Doetinchem
Enschede
Enschede
Rotterdam
Tilburg
Utrecht

1

2

3

4

5

6

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS6.08

‘Citius, Altius, Fortius’, ofwel ‘Faster, Higher, Stronger’ is het Olympische motto. Het kan altijd sneller, hoger of 
krachtiger. Vele sporters hebben het doel om records te verbreken. Ook zijn er aspecten binnen de sport die 
nog nooit eerder succesvol zijn uitgevoerd. 
Welke stunt is dit jaar voor het eerst succesvol uitgevoerd in het Sam Boyd Stadium?

Van Dongen

Cam Newton

Utrecht

Rotterdam

Tilburg

Doetinchem

Enschede

Enschede

Eerste Frontflip
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Sport

CLUBLIEFDE

WIELERVERHALEN

6.09

6.10

In het mondiale voetbal wisselen elke trans-
ferperiode talloze spelers van club. Sommige 
voetballers geven niet toe aan deze transfer-
gekte en blijven voor een lange periode hun 
club trouw. Dit is een steeds zeldzamer wor-
dend fenomeen. Wij willen over dit fenomeen 
meer weten. Welke vier Eredivisievoetballers 
zijn het langst achtereen actief voor het eer-
ste elftal van de ploeg waar zij nu spelen?

Binnen de sport zijn er vele leuke verhalen te vertellen. Geen wonder dat veel sportverslaggevers regelmatig 
de mooiste anekdotes oprakelen. Ook wielrenverslaggevers hebben hier een handje van. Dat is op zich ook 
niet gek. Zij hebben immers vaak meer dan voldoende zendtijd! Bij sommige wielerverhalen weet je direct 
over welke wielrenner het gaat, bij andere verhalen is dat wat minder helder. Aan jullie het oordeel hoe dat bij 
de volgende wielerverhalen zit. Geef bij elk verhaal de bijbehorende wielrenner.

A Ik was dit jaar op vakantie met mijn vrouw. Ik deed mee aan een wedstrijd buiten mijn sportdiscipline. Dat 
ik kan fietsen weet ik natuurlijk wel, maar zo’n wedstrijd waar ook de Frans kampioen aan meedoet, ver-
wacht je niet te winnen. Niet alleen ik dacht zo, ook de mensen van de organisatie. Toen ik finishte, was 
het podium nog nauwelijks opgebouwd en ik was meer dan 10 minuten sneller dan die Fransman!

B Ik kom uit een andere discipline waarin ik een individuele zilveren medaille heb behaald. Als ploeg behaal-
den we zelfs de wereldtitel bij de junioren. Maar zes jaar geleden wilde ik iets anders. Na een lange reva-
lidatie van een blessure moest ik veel fietsen. Toen wist ik dat ik wielrenner wilde worden. Tegenwoordig 
acteer ik op het hoogste niveau in een UCI World Tour team. Ik spreek de taal van de ploeg niet. Engels 
is heel belangrijk voor mij.

C Ik ben de eerste Nederlander, die deze grote wielerronde won. De ronde is opgericht door een krant, 
waarvan het hoofdkwartier in een grote modestad in de Lombardijen ligt. Ik won de eerste tijdrit. Ondanks 
dat ik de laatste etappe tweede werd, was het genoeg voor de eindoverwinning. Ik ben mijn leiderstrui 
éénmaal kwijt geweest na een bergetappe ten zuiden van de Lombardijen. Sinds 2017 rijd ik voor een 
andere ploeg. 

D In het wielrennen zijn verschillende truien te verdienen. In de Tour de France draagt de leider van het 
algemeen klassement een gele trui. We hebben voor de beste sprinter de groene trui. De witte trui staat 
voor de beste jongere in het algemeen klassement en we hebben de trui voor de beste renner in de 
bergen. Dit is de bolletjestrui. Ik was de eerste persoon die de bolletjestrui in de Tour de France om zijn 
schouders droeg.

A

C

B

D

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

Robert Zwinkels

Bram van Polen

Mark van der Maarel

Guram Kashia

Erik Dekker

Marianne Vos

Primoz Roglic

Joop Zoetemelk
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SCHIJN EEN LICHTJE OP MIJ7.01

Wat is het toch fijn om met je handen te kunnen werken. Vaak kun je al met materialen die je in je schuur hebt 
liggen iets eenvoudigs maken. Bij de volgende vraag mag je ook extra materialen kopen bij onze plaatselijke 
doe-het-zelfzaak.
 
Maak de onderstaande lamp zo precies mogelijk na. Een werkende lamp (dit mag met behulp van een 220 
volt stekker, maar ook bijvoorbeeld op batterijen) levert de volle punten op. Werkt de lamp niet, lever hem dan 
toch in...wie weet. Neem de (werkende) lamp mee naar de geheime proef, dit is het moment dat hij ingeleverd 
moet worden. Bij het inleveren testen we de lampen! Direct na de geheime proef moet de lamp weer mee 
naar huis genomen worden. Om er zeker van te zijn dat jullie de lamp zelf hebben gemaakt, willen wij graag 
drie foto’s van de realisatie van de lamp (begin, halverwege, einde). Zet deze foto’s op de bijgeleverde USB-
stick. De USB-stick lever je tegelijk met het kwisboekje in. 
 
Let op: zet je teamnummer op je lamp.

Vur de werklui



35

Vur de werklui

GEEN STIJL?

VOOR DE TECHNISCHE JEUGD

ZINGEND DE DAG DOOR

7.02

7.03

7.04

Hieronder zie je twee bouwwerken. 
Hoewel ze totaal niet op elkaar lij-
ken, hebben ze wel iets architecto-
nisch met elkaar gemeen, namelijk 
de stijl. In welke stijl zijn ze allebei 
gebouwd?

De volgende opdracht is een mooie uitdaging voor volwasse-
nen, maar ook erg leuk voor de kleintjes. Maak een toren van 
Kapla, op dezelfde manier als hiernaast afgebeeld is. Zorg dat 
de toren minimaal 30 cm hoog is. Maak in totaal drie foto’s en 
zet deze op de meegeleverde USB-stick. We willen graag twee 
foto’s van het bouwproces en een foto van wanneer de toren 
klaar is (de toren moet in zijn geheel te zien zijn). Zorg dat op 
iedere foto minimaal twee teamleden te zien zijn. Om te contro-
leren of de toren ook daadwerkelijk 30 cm hoog is, willen we je 
vragen om de meegeleverde meetlat naast de toren te houden 
als je de toren op de foto zet. Veel succes. 

In een bekend Nederlands liedje over een oud radiostation 
wordt gezongen over verschillende beroepsuitoefenaars. Waar 
stond, volgens de zanger, de metselaar te zingen?

ABC

Postmodernistische bouwstijl / postmodernisme

Op de steiger
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JAWOHL, DAS IST EINE...

SYMBOLISCHE WEERGAVE

WOW!

7.05

7.06

7.07

Puzzelen maar! Hieronder staan de namen van vijf gereedschappen. De letters zijn door elkaar gehusseld. 
Zet de letters in de juiste volgorde om erachter te komen welke gereedschappen we bedoelen. Om het een 
tikkeltje moeilijker te maken, hebben we Duitse benamingen gebruikt. Geef de Duitse naam van deze ge-
reedschappen.

Als men in bouwtekeningen alle materialen volledig zou moeten beschrijven en benoemen, dan zouden de 
tekeningen niet meer te overzien zijn. Daarom wordt er gebruik gemaakt van symbolen. Noteer bij elk sym-
bool hieronder zo specifiek mogelijk wat dit symbool betekent.

Wat is een ‘Vur de werklui’-catego-
rie zonder mooie-vrouwen-vraag? 
Bij dezen! Hieronder staan foto’s 
van twee mooie dames. Waarop 
zijn deze twee dames, buiten dit 
kwisboekje, samen te zien?

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

L C E S S H S E K T Ü S C L

O R Z E G H R A N

C R N H S H I R A E Z U E E B

H I O W R E D N E B G E R

U B L E Ä G A S

steckschlüssel

Ontluchtingskraan

Ze staan allebei 
op de Boerinnen 
Kalender 2015.

rohrzange

Potklei

schraubenzieher

Dubbelpolige wisselschakelaar/ 
dubbele wisselschakelaar/
hotel schakelaar

gewindebohrer

Beschermklasse 3

laubsäge

Spotlicht / zoeklicht / 
projector met weinig 
divergente lichtbundel
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BOER ZOEKT MACHINE7.08

Iedereen kent wel het gezegde: vele handen maken ligt werk. Hier denken boeren heel anders over. Zij 
denken eerder: mooie machines maken licht werk. Hieronder staan twee afbeeldingen van prachtige ma-
chines, die veel werk uit handen nemen. Noteer zo specifiek mogelijk wat voor machines het zijn en welke 
functie ze hebben. 

A

B

C

D

E

ONTSPANNING NA HET WERK7.09
Na een lange dag hard werken, is het tijd voor de welverdiende ontspanning. Ontspannen kan op verschil-
lende manieren, ieder zo zijn ding. De getallen hieronder geven vijf verschillende locaties aan waar je een 
vorm van ontspanning kunt vinden. Geef voor iedere locatie aan wat hier te vinden is.

A 185644, 425828

B 164735, 418500

C 164135, 419172

D 166904, 428950

E 177663, 417404

Bietenmuis of bietenlader 

Dit is een zelfrijdende machine die de 
gerooide bieten oplaadt en tijdens het 
laadproces de bieten reinigt. 

Stenenraper

De stenenraper grijpt stenen uit de grond 
en verzamelt deze in de verzamelbak. Dit 
doet hij door het ronddraaiende rad over 
de grond te schrapen waarbij de stenen de 
verzamelbak  in worden geschraapt.

Spa Nijmegen / Sanasport Health Club

FC Oss stadion / Heesen Yachts Stadion

Golfslagbad

Parenclub “The Swing”

ABC restaurant
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HAD JE HIER OP GEREKEND?7.10

In veel landen worden Arabische cijfers gebruikt om getallen te noteren. Zo ook hier in Nederland. Hoewel 
de naam anders doet vermoeden zijn ‘onze’ getallen (0 t/m 9) namelijk Arabische getallen. Het Arabisch 
cijfersysteem is echter niet het enige systeem dat we kennen. Hieronder staan een tweetal rekensommen 
in wellicht onbekende systemen. Zoek eerst uit welk systeem er voor de som gebruikt is. Los daarna de 
som op en schrijf het antwoord op in ‘onze’ Arabische cijfers. Let op, per som vul je dus twee antwoorden in: 
de naam van het schrift en het antwoord in onze eigen ‘Arabische’ cijfers. We hebben er één voorgedaan. 
Aan jullie om de resterende sommen op te lossen!

Vul hier het systeem in Antwoord van de som in ‘onze’ getallen

X

X

X

ABC

ABC

=

=

=

8
Brahmi

D’ni 2448
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Over de grens

OP ZOEK8.02

Sommige Nederlanders kiezen ervoor om op vakantie te gaan in het buitenland, andere Nederlanders kiezen 
ervoor om zich daar voor altijd te vestigen. Zo deden sommigen dat ook in de blauwgekleurde landen op de 
afbeelding hieronder. Deze mensen kregen allen bezoek, maar dit waren geen familie- of vriendenbezoekjes. 
In het kader waarvan kregen deze mensen wel bezoek?

EVEN VOORSTELLEN8.01

De Bèrgse Kwis is een evenement waarbij hele vriendengroepen bij elkaar komen, burenruzies wor-
den bijgelegd en familieleden worden overgevlogen. Alle hulp is welkom. Steeds vaker zien we ook 
‘buiten-Bèrgsen’ meedoen met de kwis. Dit jaar ook in de organisatie. Kunnen jullie de organisatoren 
herkennen aan de geboorteplaats en officiële woonplaatsen? Noteer de voor- en achternaam.

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

Boer zoekt vrouw (Internationaal)

Paul van Hoogstraten

Annette Rooke

Teun Heister

Max Theunisse

Barry Hoefnagels

Nicole Heister  

Nikie Kremer

Stella Klessens

Sjors Bloem

Kim van Dinther

 Nick Heister

 Kim Kremer

Daan Heister

Tom van Erp



40

Over de grens

OVER DE LANDSGRENS8.03

Over de wereld zijn er verschillende mooie en unieke landsgrenzen te vinden. 
Hieronder volgt een aantal foto’s van opmerkelijke grenzen. 
Tussen welke landen liggen de afgebeelde bijzondere grenzen?

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

RIK OVER DE GRENS8.04

In het programma ‘Rik over de grens’ ont-
moet Rik van de Westelaken groepen 
mensen die een opmerkelijk leven leiden. 
In één van de afleveringen ontmoet hij een 
persoon die aangeeft dat een bedrag onder 
de 200 dollar wordt beschouwd als een fooi. 
Welk beroep oefent deze persoon uit?

ABC

Pakistan

India

Spanje

Engeland (Gibraltar)

Oostenrijk

Hongarije

Slowakije

Polen

Oekraïne

Chili

Argentinië

Prostitué
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OP WERELDREIS!8.05

Toon is van plan een mooie wereldreis te gaan maken en heeft een opmerkelijke manier gevonden om zijn 
reis uit te stippelen. Naast het reizen over aarde, wil hij namelijk ook reizen door de tijd. Tijdens het reizen 
van een land naar een ander land kan het voorkomen dat je de klok moet verzetten, omdat de twee landen 
in verschillende tijdzones liggen. Toon wil tijdens zijn ‘wereldreis’ zoveel mogelijk verschillende landen en 
tijdzones bezoeken, maar wil zich daarbij wel aan de volgende regels houden:

Hij wil geen enkele tijdzone of geen enkel land tweemaal bezoeken. Hij wil alleen een grens tussen twee 
landen oversteken als deze grens ook een verandering van tijdzone inhoudt. Hij wil deze reis alleen over het 
land afleggen. Hij wil niet binnen een land van tijdszone wisselen.

Stippel, volgens de criteria die hierboven staan beschreven, een ‘wereldreis’ uit die Toon langs zoveel moge-
lijk verschillende landen en tijdszones brengt. Let op: voor het uitstippelen van zijn reis maakt Toon gebruik 
van de kaart die in 2015 is gepubliceerd door de CIA in het World Factbook. Deze kaart is de meest recente 
officiële kaart met tijdzones en landsgrenzen en deze kaart wordt ook door ons gebruikt voor de beoordeling 
van de vraag. Hoewel je hieronder 20 landen in kunt vullen, betekent dit niet dat de langst mogelijke reis door 
20 landen heen gaat. 

Land Tijdzone Land Tijdzone

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ABC ABC

ABC ABC

ABC ABC

ABC ABC

ABC ABC

ABC ABC

ABC ABC

ABC ABC

ABC ABC

ABC ABC

+2

+3

+4

+3.5

+4.5

+5

+5.5

+6

+6.5

+7

+8

+11

+8.5

+9

Irak

Turkije

Armenie

Iran

Afghanistan

Pakistan

India

Bangladesh

Burma

Laos

China

Rusland

Noord Korea

Zuid Korea
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OVER DE CONCESSIEGRENS8.06

Het regionale openbaar vervoer in Nederland is opgedeeld in diverse regio’s (concessies). Berghem ligt in de 
concessie Oost-Brabant, de provincie Noord-Brabant is de opdrachtgever en Arriva is de vervoerder. Door de 
indeling in concessies ontstaan ook concessiegrenzen. Zo vormt de halte Grave Busstation de grens tussen 
de concessies Stadsregio Arnhem Nijmegen en Oost-Brabant. 
Hieronder is een situatie geschetst. 

Jelle (16 jaar) gaat in januari 2018 stagelopen in Nijmegen. Na de kerstvakantie zal hij, tot 1 februari, dagelijks 
heen- en terugreizen en gebruik maken van lijn 99 tussen de haltes Reek Rijksweg en Nijmegen Neerbos-
scheweg. Als hij reist wil hij ’s morgens tussen 8:20 en 8:40 uur arriveren bij de halte in Nijmegen. In de mid-
dag vertrekt hij tussen 15:15 en 15:35 uur uit Nijmegen. Jelle kiest ervoor om zo goedkoop mogelijk te reizen. 
Beantwoord, voor deze reiswijze van Jelle (reizen tegen zo laag mogelijke kosten), de volgende drie vragen.

Welk(e) kaartsoort(en) en/of abonnement(en) 
kan Jelle het beste gebruiken?

Welke vertrektijdstippen kan Jelle het beste kiezen? 

 Tijdstip vertrek ochtend vanaf halte in Reek

 Tijdstip vertrek middag vanaf halte in Nijmegen

Wat zijn de totale kosten in januari 2018 voor Jelle?

Het abonnement Breng Vrij 
(Scholier, 12-18 jaar)

7.59 of 8.14 uur

15.17 of 15.32 uur

65 euro
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EEN MOOI STUK FIETSEN8.07

De organisatoren van De Bèrgse Kwis 2017 zijn gek op fietsen. Ze hebben wel een bijzondere ‘tik’. 
Tijdens het fietsen willen ze graag door meerdere provincies fietsen. 

De organisatoren van De Bèrgse Kwis willen binnenkort vijf fietstochten doen van elk maximaal twintig 
kilometer. Bij iedere fietstocht willen ze door drie verschillende provincies fietsen. Jullie gaan ons helpen 
om deze fietstochten te maken. Dit doen jullie door vijf kernen (een kern is een stad of dorp) te benoe-
men die geschikt zijn als begin- en eindpunt van een fietstocht van maximaal twintig kilometer door drie 
verschillende provincies.

Aandachtspunten:
• De kern geldt als begin- en eindpunt van een fietstocht.
• De kern waar je begint en eindigt heeft minstens 10.000 inwoners.
• De fietstocht moet beginnen en eindigen op hetzelfde punt 
 (een adres ergens in de kern met minstens 10.000 inwoners).
• Het gaat om kernen, niet om gemeenten.
• Bij het maken van de fietstocht mag je geen gebruik maken van pontjes of (voet)veren.
• Bij het checken van het aantal inwoners in een kern mag gebruik worden gemaakt van cijfers per 2016.
• De fietstocht hoeft geen rondje te zijn. Stukken heen en terug, gebruikmakend van de kortste route,  
 zijn toegestaan.
• Per fietstocht moet door drie verschillende provincies gefietst worden, maar dezelfde provincies mogen 
 natuurlijk wel in meerdere fietstochten terugkomen. 
• Zie hieronder een voorbeeld.

Kern    Provincies

43

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

Steenwijk (>18.000 inwoners)   3 provincies: Drenthe, Overijssel en Friesland.

Er zijn ruim 25 goede antwoorden, waaronder: 
Roden Friesland, Groningen, Drenthe
Blaricum Flevoland, Noord-Holland, Utrecht
Laren Flevoland, Noord-Holland, Utrecht
Huizen Flevoland, Noord-Holland, Utrecht
Spakenburg Flevoland, Noord-Holland, Utrecht
Amersfoort Flevoland, Noord-Holland, Utrecht
Nijkerk Flevoland, Gelderland, Utrecht
Mijdrecht Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht
Uithoorn Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht
Aalsmeer Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht
Amstelveen Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht
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SPORTEN OVER DE GRENS8.08

In Berghem zijn we behoorlijk sportief aangelegd. We sporten niet alleen graag in Berghem, maar ook in om-
liggende kernen. In deze vraag testen we jullie kennis van sportverenigingen net buiten Berghem. Hierboven 
zien jullie sporters in de tenues/outfits van hun sportvereniging. Welke sportvereniging hoort bij welk tenue/
outfit en in welke plaats is de sportvereniging gevestigd.

B

C

D

E

F

G

A

A

C

E

B

D

F

G

EEN INGEWIKKELDE GRENS?!8.09

Hoe de landsgrenzen tussen twee landen precies liggen, is 
soms een ingewikkelde zaak en heeft in het verleden vaak tot 
conflicten geleid. Maar het kan ook anders. Zo is er een klein 
eilandje in het midden van een rivier en het is niet duidelijk hoe 
de landsgrens op dit eilandje precies loopt. De twee landen ma-
ken hier geen probleem van. Zij hebben een unieke oplossing 
bedacht van wie het eilandje is. 

Op de foto is een ceremonie te zien waarbij de twee landen in kwestie het grensgeschil zonder problemen 
oplossen door middel van een overdracht die plaatsvindt op het eilandje. Tijdens de ceremonie, die iedere 6 
maanden op het eilandje plaatsvindt, wordt de controle over het eilandje van het ene land overgedragen aan 
het andere land. Het eilandje heeft een belangrijke diplomatieke rol gespeeld in de geschiedenis tussen de 
twee landen. Tijdens een verdrag is afgesproken dat het eilandje neutraal grondgebied bleef, maar later is 
tijdens een internationale conferentie afgesproken dat beide landen eigenaar zijn van het eilandje. 

A Na de ondertekening van welk verdrag is de bijzondere situatie, zoals hierboven geschetst, in werking 
 getreden tussen beide landen? Noteer de naam van het verdrag en het jaar waarin dit verdrag is gesloten. 

B Hoe vaak is het eilandje in kwestie van eigenaar gewisseld sinds de eerdergenoemde conferentie?

Naam Jaar

Prinses Irene, Nistelrode

TTV, Herpen

Aross, Macharen

SBV, Haren

Trioss, Oss

De Klapper, Schaijk

DOS 80, Heesch

Verdrag van de Pyreneeën      1659

235
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HET PRACHTIGE UITZICHT OP ONZE KERK8.10

Vanuit diverse omliggende ker-
nen is onze prachtige Bergse 
kerk te zien. Hieronder zie je 
vier foto’s met uitzicht op de 
kerk van Berghem.

Vanuit welke kern is de foto  
genomen?

ABC

ABC

ABC

ABC

Deursen-Dennenburg

Macharen

Oss

Haren



46

Wat gebeurde er in 2017

(G)EEN FINANCIËLE STROP

OOM AGENT

9.02

9.03

De hiernaast afgebeelde plaatjes stellen gezamenlijk één 
bepaalde gebeurtenis uit 2017 voor. Welke gebeurtenis 
zoeken wij?

De politie is in 2017 regelmatig in het nieuws geweest. Meestal was de aanleiding 
niet leuk, maar soms waren het leuke en opmerkelijke berichten. In een van die be-
richten, wordt een Facebookverhaal aangehaald. In dit verhaal wordt een achtervol-
ging omschreven waarbij de politie een busje achtervolgde waarvan zij vermoedde 
dat het een gestolen voorwerp verborg. Een tijd lang heeft een agent het busje ge-
volgd en uiteindelijk de bestuurder staande gehouden. Na intensief speurwerk bleek 
het gestolen voorwerp echter niet in het achtervolgde busje te liggen, maar in het 
busje van de politie. Naar welk voorwerp waren de agenten op zoek?

IN DE JUISTE VOLGORDE9.01

Bèrgs carnaval is niet compleet zonder de jaarlijkse Jeugdoptocht en Verlichte Optocht. Ook dit jaar, op zater-
dag 25 februari, was het publiek weer onder de indruk. Sommige toeschouwers, zoals Ted, zijn zo enthousiast 
dat ze van elke wagen of loopgroep een foto nemen en de foto’s daarna laten afdrukken. Op een herfstachtige 
zondagmorgen pakt Ted de foto’s er nog eens bij. Hij merkt op dat ze niet meer in de juiste volgorde liggen. 
Nummer de foto’s in de juiste volgorde zoals de deelnemers passeerden tijdens de Jeugdoptocht op 25 februari.

Een lokfiets

Felix Weber won dit jaar de 
Gouden Strop

 3          5        4     1          2
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Wat gebeurde er in 2017

DE WONDERLIJKE WERELD

GOING VIRAL

9.04

9.05

In 2017 hebben we samen met Freek Vonk de wonderlijke wereld mogen ontdekken. 
Onderweg zijn we bijzondere natuurverschijnselen, supergave bouwwerken, giftige 
planten en grappige dieren tegengekomen. Hieronder zijn acht wonderlijke wereldpla-
tjes omschreven. Zoek per beschrijving uit welk plaatje we bedoelen en vul de ‘naam’ 
van het plaatje in de puzzel in. Met naam bedoelen we het woord (of de woorden) dat 
in de witte balk op het plaatje staat. Op het afgebeelde plaatje is ‘Rijstvelden’ de naam 
van het plaatje. De letters in de gemarkeerde vakjes vormen van boven naar beneden 
een woord. Dit woord is het antwoord bij deze vraag. 

Deze zinnen zijn afkomstig uit twee video’s die dit jaar miljoenen keren 
zijn bekeken. Het zijn ruwe vertalingen, want de video’s zijn niet Neder-
landstalig. Deze twee video’s hebben een bepaald televisieprogramma 
gemeen. Welke televisieprogramma zoeken wij?

1 Dit bouwwerk beschermt ons tegen de zee. 
2 Deze vogel versiert een vrouwtje door met zijn voeten te stampen. 
3 Deze rivier is net zo lang als de afstand tussen Nederland en Dubai.
4 Dit zeedier camoufleert zichzelf door ondersteboven te zwemmen. 
5 Van deze uit 340 eilanden bestaande eilandengroep zijn er slechts zo’n twaalf bewoond. 
6 Deze jongen volgde zijn vader al op 9-jarige leeftijd op als koning.
7 Dit vliegende dier kon wel drie meter hoog worden en leefde alleen op een eiland 
 dat net zo groot is als België.
8 Dit met edelstenen versierde kunststuk speelde zowel in een film met Roger Moore 
 als in een film met George Clooney, Brad Pitt en Matt Damon een belangrijke rol.

1

2

3

4

5

6

7

8

puzzel

Kijk naar deze wonderbaarlijke wereld, hij is veranderd.
Hoe meer dingen er veranderen, hoe meer de dingen 
gelijk blijven.

niemand bouwt oceanen beter dan wij 
doen. Deze oceaan is zo groot dat je 
hem zelfs vanaf de maan kan zien.

ABC

E 

V 

O 

L 

U 

T 

I 

E

Zondag 
met Lubach
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Functie

Wat gebeurde er in 2017

OEPS...

PLATA O PLOMO

AAN DE KANT GEZET

9.06

9.07

9.08

In 2010 moest de afgebeelde sporter zijn wedstrijd kort onderbreken. Na 
een aantal minuten kon hij de wedstrijd weer vervolgen. Afgelopen jaar 
moest een andere sporter, in een andere sportdiscipline, met dezelfde 
reden zijn wedstrijd ook kort onderbreken. Ook hij kon na een aantal 
minuten weer verder. Welke sporter moest in 2017 zijn onderbreken om 
dezelfde reden als de hier afgebeelde speler?

Deze mannen probeerden dit jaar iets bijzonders, zij probeerden 
namelijk iets te bereiken wat vrijwel nooit in hun bedrijfstak is 
vertoond. Enkele dagen later poogde een andere groep mannen 
precies hetzelfde te bereiken. Beide groepen mannen runnen 
een onderneming bestaande uit minstens duizend personen, 
maar het exacte aantal is onmogelijk te achterhalen. Wat zijn de 
namen van beide ondernemingen?

In 2017 werden de nodige mensen ontslagen. Noteer bij elke foto voor welke organisatie deze persoon werk-
te en de functie die hij of zij daar bekleedde. 

ABC

ABC ABC

A Organisatie Functie

C Organisatie Functie

E Organisatie

B Organisatie Functie

D Organisatie Functie

B

C

D

E

A

Tom Dumoulin

Calikartel        Golfkartel

Vice-president

KNGF Geleidehonden

Sporting Lokeren Trainer

Directeur

Topstrateeg / adviseurWitte Huis

CEODelhaize

CBS
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7

WAARHEEN...9.09

Ook dit jaar zijn ons weer veel mensen ontvallen. Zo ook de tien hier afgebeelde personen. 
Van iedere persoon zijn we op zoek naar de voor- en achternaam. 

2 3 4 51

6 8 109

1

6

2

7

4

9

3

8

5

10

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

Liliane Bettencourt

Adèle Bloemendaal

Cheick Tioté

Odette Schoonenberg

Maryam Mirzakhani

Michele Scarponi

Hugh Hefner

Isolde Vol-Malee

Hans Kraaij (sr.)

Frits Bom
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IN BEWEGING9.10

De wereld van verkeer en vervoer is volop in beweging. De 
sterke groei van het aantal elektrische auto’s, de ontwikkeling 
van autonome voertuigen en supersnelle treinen en het expe-
rimenteren met ‘MaaS’ (Mobility as a Service) zijn voorbeelden 
van innovatieve en duurzame concepten. 

Ook in 2017 zijn verkeersdeelnemers weer getrakteerd op een 
aantal vernieuwingen. De één wat innovatiever dan de ander. 
Zo zijn per 1 juli, na diverse vertragingen, 14 nieuwe verkeers-
borden geïntroduceerd. Zo ook het hiernaast afgebeelde ver-
keersbord met de code       . Dit verkeersbord is onder andere 
te vinden vlakbij het in 2014 nieuw geopende station       , een 
station langs de spoorverbinding die ook ons mooie dorp door-
kruist. Het verkeersbord regelt dat alleen lijnbussen gebruik 
mogen maken van het afgebeelde doorsteekje. Bij dit station 
halteren de lijnen          en          van Breng. 

ProRail begon in juni van dit jaar met de realisatie van een 
bijzonder stukje spoorlijn. Het betreft de afronding van een 
van de meest bekritiseerde infrastructuurprojecten in de Ne-
derlandse geschiedenis: de        . Het gaat om de aanleg van 
een extra spoor in Nederland in de laatste kilometers voor de 
grens met        . 

In een tweetal busconcessies zoeken opdrachtgever en ver-
voerders het hogerop. De voor Londen zo herkenbare voer-
tuigen zijn dus nu ook in Nederland te bewonderen. Zo intro-
duceert het OV-Bureau Groningen Drenthe dit bustype op de 
verbinding tussen         en         . Ook busbedrijf Connexxion gaat 
ermee rijden, op lijn        . De bus, herkenbaar onder de pro-
ductformule        , toont bij instap op een scherm welke zitplaat-
sen wel en niet beschikbaar zijn. Deze service is bedacht door 
één van de vrouwelijke organisatoren van de Bergse Kwis.
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11

12

Betuweroute

Duitsland

Groningen

Emmen

346

R-net



51

Zien, horen, zwijgen

DAAR ZIT MUZIEK IN

HOEZO ORIGINEEL

VIER IN ÉÉN

10.01

10.02

10.03

Kijk naar de televisie of luister naar de radio en het zal je opvallen dat elke zichzelf respecterende quiz een 
herkenbare tune heeft. De Bèrgse Kwis heeft helaas nog geen eigen deuntje. De oudste dorpsquiz van het land 
en geen eigen herkenbaar geluid... daar gaat verandering in komen!

Jullie gaan een eigen begintune voor De Bèrgse Kwis opnemen.
1 Schrijf een tekst voor de begintune van de Bèrgse Kwis. We zijn de beroerdste niet, 
 dus je mag zelf kiezen of je een bestaande melodie gebruikt, of er zelf een verzint. 
2 Neem deze tune op terwijl je hem met drie personen zingt en plaats hem op de bijgeleverde USB-stick 
 met je groepsnummer en de titel van je tune.

Of het nu tv of reclame is: je moet origineel zijn om je te onderscheiden. Direct moeten wij toegeven: hoewel 
mensen vooral geïnteresseerd zijn in vernieuwende dingen, wordt af en toe ook verlangd naar het oude 
vertrouwde. Weemoed naar bekende verhaallijnen, liedjes of zelfs mensen, het is een voorkomend feno-
meen. Binnen die context stellen wij de volgende vragen.

A Op het eerste oog lijken Beverly Hills 90210, Married with Children en The Big Bang Theory heel ver-
schillende televisieseries. Dat is ook zo. Toch zijn deze series verbonden. Verschillende castleden speel-
den namelijk samen in een andere comedyserie. Wat is de naam van deze verbindende serie?

B We kennen allemaal de reclame van Allsecur met Tim en Tom. In welke andere reclame, die je buikpijn 
geeft, of juist de pijn weghaalt, komen ook een Tim en Tom voor?

Hieronder zie je een modern kunstwerk dat wat ons betreft 
niet zou misstaan in het Rijksmuseum. In dit plaatje is het 
een mooi geheel, maar eigenlijk zijn het vier losstaande 
beeldhouwwerken. Wij hebben van elk origineel kunstwerk 
het mooiste stukje gepakt. We zouden graag willen weten 
van welke vier kunstenaars we hier een gedeelte van hun 
oorspronkelijke beeldhouwwerk zien. Geef de voornaam en 
achternaam van alle vier de kunstenaars.
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8 Simple Rules

Gaviscon

Karel Appel

Constantin Brancusi

Auguste Rodin

Annette Rooke
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Zien, horen, zwijgen

LEKKER LEZEN

HEEL DE WERELD BAKT

10.04

10.05

Veel kinderen (en volwassenen) vinden het heerlijk om voor het slapen gaan nog even iets te lezen. Hieronder 
zie je vijf kaften van boeken uit een en dezelfde serie. Schrijf bij iedere kaft de volledige titel van het boek, het 
jaar van de eerste druk en de volledige naam van de auteur. 
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Om inspiratie op te doen voor deze kwis zijn wij heel de wereld over gereisd. Tijdens onze reis hebben we 
heerlijk gegeten, maar natuurlijk alleen gerechten die typisch zijn voor het land waar we ons bevonden. Haggis 
in Schotland, Goulash in Hongarije. Je kent het wel.

Elke dag trakteerden we onszelf ook op wat zoetigheid. Speciaal voor jullie hebben wij twee foto’s gemaakt van 
de kunststukken die wij soldaat gemaakt hebben. Onze vraag aan jullie: in welke landen hebben wij deze zoete 
gerechten op?

ABCABC

Wipneus en Pim helpen dokter 
knippeling 

Wipneus en Pim en Tum-Tum 

Wipneus en Pim bij Snuffelbaard 

Wipneus en Pim en de
 wonderauto

Wipneus en Pim en de zeven 
prinsessen 

1970

1967

1953

1962

1958

Edward Antoon Marie 
Pieters

Hendrikus Johannes Fest

Leonardus Marie Engel-
bertus van der Made

Wilhelmus Adrianus 
van der Looij

Josephus Antonius 
Haenen

San MarinoHongarije
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Zien, horen, zwijgen

FASHION THESE DAYS10.06

Mode is een hot item. Niet alleen in deze tijd is mode een belangrijk onderdeel van de samenleving. 
Er zijn in Nederland verschillende modetrends geweest. Vroeger waren deze modetrends vaak 
streekgebonden. Hieronder zijn een aantal modetrends afgebeeld. Geef bij iedere afbeelding 
aan uit welke provincie de betreffende mode komt. 

 Noord Holland

Flevoland

Overijssel

Zeeland
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Zien, horen, zwijgen

ONVERSTAANBAAR, OF TOCH NIET? 10.07

Radio Zwetsbal is back! Vorige jaar hebben jullie geluisterd naar verschil-
lende uitvoeringen van het liedje Proud Mary. Ook dit jaar gaan jullie weer 
naar een aantal liedjes luisteren. But folks, don’t expect the expected! Geef 
voor ieder liedje de artiest en de titel. In totaal zijn het er tien. De liedjes 
zullen om 21.00 uur te horen zijn op Radio Zwetsbal. 

Listen carefully and on January 13th we’ll get back to you with the right 
answers. 

   Artiest    Artiest

   Artiest    Artiest

   Artiest    Artiest

   Artiest    Artiest

   Artiest    Artiest

   Titel    Titel

   Titel    Titel

   Titel    Titel

   Titel    Titel

   Titel    Titel

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

R. Kelly

If I Could Turn Back The Hands Of Time

Alice Deejay

Back In My Life

Golden Earring

Back Home

Take That

Back For Good

Detroit Spinners/The Spinners  

Working My Way Back To You

Peter Tosh & Mick Jagger

(You Gotta Walk) Don’t Look Back

Eamon

Fuck It (I Don’t Want You Back)

James Bay

Hold Back The River

Celine Dion

It’s All Coming Back To Me Now

S Club 7

Bring It All Back
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Zien, horen, zwijgen

LESJE NEDERLANDS

BIER EN BEELDSCHERMEN

10.08

10.09

Om een verhaal te begrijpen moet je iets snappen van de zinsopbouw. Vanuit die gedachte heeft iedereen op 
de basisschool en middelbare school geleerd om zinnen te ontleden. Dat komt voor deze vraag mooi uit. Aan 
jullie de taak om onderstaande zin te ontleden. Natuurlijk hoef je alleen de aangegeven gedeelten te benoe-
men. De zinsgedeelten met een cijfer benoem je redekundig (we willen echt de naam van het gedeelte en niet 
de methode van Paardekooper) en de gedeelten aangeduid met een letter benoem je taalkundig. Ben volledig!
   
Na een avond hard werken (om) de Bergse Kwis zo goed mogelijk te maken, maar  natuurlijk ook een 

avond vol plezier met vrienden, familie, buurtgenoten, collega’s enzovoorts, (zijn)  (jullie)  (wellicht)
    
allemaal nieuwsgierig (naar de uitslag), dus kom allemaal naar de uitslagavond op  13 januari 

(in de Berchplaets), zodat jullie weten hoe (jullie) team (gepresteerd heeft).

Hier is het woord ‘De Bèrgse Kwis’ acht keer afgedrukt in twee rijtjes van vier. 
De letters waarin het geschreven is, zijn telkens afkomstig uit een bekend logo. 
Welke twee versies horen er – gelet op de afkomst van de 
letters – niet bij? Kruis per rijtje het vakje aan van het 
logo dat er niet bij hoort.
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Rij 1

Rij 2

Persoonsvorm

Voorzetsel voorwerp

Bijwoordelijke bepaling van plaats

Werkwoordelijk gezegde

Voorzetsel

Persoonlijk voornaamwoord

Bijwoord van modaliteit

Bezittelijk voornaamwoord
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Zien, horen, zwijgen

FREEZE-FRAME10.10

Videoclips werden aanvankelijk gemaakt 
om singles beter te verkopen. Dat bleek 
succesvol. Wie is er tenslotte niet groot 
geworden met MTV en TMF? Tegenwoordig 
lijken dit soort kanalen minder populair te 
zijn en bekijken veel mensen video’s vooral 
op online kanalen, zoals YouTube en Vevo. 
Hieronder zijn vijf videoclips afgebeeld. 
Weten jullie aan de hand van deze 
afbeeldingen om welke videoclips het gaat? 
Schrijf voor iedere afbeelding de naam van 
de artiest en de titel van het liedje op. 
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Krezip

Sweet Goodbyes

Enrique Iglesias

Do You Know? (The Ping 

Pong Song)/Dimelo

Carly Rae Jepsen
 

Call Me Maybe

R. Kelly

The World’s Greatest

The Cranberries

Zombie
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“IN DE SPOTLIGHT”11

De geheime proef

57

De geheime proef, ook dit jaar weer onderdeel van De Bèrgse Kwis. Wat 
we gaan doen houden we natuurlijk nog even geheim, maar gebruik de 
tips hieronder bij het bepalen wie de geheime proef gaat uitvoeren. De 
geheime proef kan niet weggestreept worden, denk dus goed na wie 
jullie team gaat vertegenwoordigen!

De geheime proef vindt plaats in de Berchplaets. We beginnen om 
21.30 uur, zorg er dus voor dat je op tijd aanwezig bent. De persoon 
die je stuurt neemt twee blauwe pennen en het vanmiddag gemaakte 
lampje van vraag 7.01 mee. 

Stuur iemand die:
• bij elk spelprogramma op tv de antwoorden weet;
• denkt beter te zijn dan alle kandidaten bij elkaar;
• het meeste talent van iedereen denkt te hebben;
• thuis regelmatig gezellig een spelletje speelt.

??
?



De geheime proef

TUNES

LOGO’S

 ÉÉN TEGEN HONDERD

11.01

11.02

11.03

2.1 

2.2

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

A B C

De geheime proef mag dit jaar niet weggestreept worden. Om jullie hierin een 
beetje tegemoet te komen, kunnen jullie twee vragen wegstrepen. Streep je er 
geen weg dan doen wij dat voor je. Wij kiezen dan voor jullie beste antwoorden.

De zwakste schakel

Rad van fortuin

Wie van de drie? 

Twee voor twaalf

Lingo

The voice of Holland

Wedden dat ik ‘t kan

Ik hou van Holland

De jongens tegen de meisjes

10 voor taal

De slimste mens

Sterren dansen op het ijs

Met het mes op tafel

Op zoek naar Evita

Peking Express



De geheime proef

BEKENDE STEMMEN

BORDSPELLEN

ZOEK DE VRAAG BIJ HET ANTWOORD
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Ron Brandsteder

Lucille Werner

Martine Bijl

Hennie Huisman

Wendy van Dijk

Cluedo

Het (euro) zakgeldspel

30 seconds

Kolonisten van Catan

Ganzenbord

Wie was Tijn Kolsteren?

Wie is Hans?

Wat was de spreuk van Eberthard van der Laan?

Wie is Sandra Remer?

Waar en wanneer is het danstoernooi van de Beatyes?
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WINNAARS VAN SPELPROGRAMMA’S

HET RAD VAN FORTUIN SPREEKWOORDEN
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Heel Holland bakt

Peking express

Expiditie Robinson

The next boy / girl band

Het perfecte plaatje

Dance dance dance

Het junior songfestival

Boer zoekt vrouw

The voice of Holland

De beste singer songwriter
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SPELLING

SCRABBLE 

11.10

11.11

10.1 

10.2

10.3 

10.4 

10.5

Onmiddellijk

Varkenshaasmedaillons

Prakkiseren

Sowieso

Slimmeriken

t/m 10 punten: 2 punten

11 t/m 15 punten: 5 punten

16 of meer: 10 punten



De geheime proef

HET GEHEUGENSPEL

WELKE STREEP JE WEG? 

11.12

en

Vergiet

Zaklamp

Gezellig

Vuilniszak

Nagellakremover

Slapen

Bloemkool

Pittenzak

Muts

Eend


