?

OVERASSELTSE
KWIS

Lees onderstaande goed door voordat u aan de Kwis begint!
Wanneer wordt een antwoord goed gerekend?
Simpel: als het antwoord goed is. Daarnaast gelden de volgende geboden:
•
•
•

Vul de antwoorden in de grijze kaders van dit vragenboekje in.
Schrijf duidelijk. Aan niet of slecht leesbare antwoorden worden geen punten
toegekend.
Spel correct. Als dit symbool
bij de vraag vermeld staat, letten wij zeer
scherp op de spelling. Fout gespeld = antwoord fout.

Puntentelling
De Overasseltse Kwis bestaat uit 11 categorieën met elk een 10-tal vragen en maximaal
te verdienen punten.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Categorie
Geheime opdracht
Kids
Eten en drinken
Groen
Sport
Vroeger
Er op uit
Kom er maar eens op!
De wereld rond
2015
Ingewikkeld

Aantal vragen
geheim
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Maximaal aantal punten
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

De vragen bestaan uit open vragen (soms aangevuld met subvragen), meerkeuzevragen
en actievragen. Voor elke categorie, behalve de geheime opdracht, mogen alle denkbare
hulpmiddelen worden gebruikt om het juiste antwoord op de vraag te vinden, zoals
internet, encyclopedie, telefoon, rekenmachine, buren en/of andere vraagbakens.
Wegstreepcategorie
Er is één ‘wegstreepcategorie’. De punten van die categorie tellen niet mee voor de
einduitslag. Je mag als team zelf kiezen welke categorie je wegstreept. Geef dat aan op
de voorzijde van dit boekje. Let op: als je géén wegstreepcategorie invult, dan doen wij
het… en dan kiezen wij de categorie waarin jouw team de meeste punten heeft gescoord.
De geheime opdracht kan niet weggestreept worden!
Joker
Ieder team heeft de kans om één joker in te zetten. De punten van de categorie waar je
deze op inzet tellen dubbel. Je mag de categorie zelf bepalen. Geef dit aan op de voorzijde
van dit boekje. Geef je niets op, dan telt er geen categorie dubbel mee.
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Geheime opdracht
Categorie 1 is de geheime opdracht. Ieder team moet voor deze geheime opdracht één lid
van het team met de auto naar sportpark De Passelegt sturen. Dat teamlid:
moet op tijd aanwezig zijn. De tijd is 21:00 uur. Te laat aanwezig = 0 punten.
• moet echt in zijn eentje komen!
• is na ongeveer een klein uurtje weer klaar.
• We vertellen nu natuurlijk nog niet wat de opdracht is.
Spullen
Bij deze kwis is een usb-stick en een extra envelop toegevoegd. Deze spullen heb je nodig
bij het maken en beantwoorden van enkele vragen.
Op pad
Er zijn verschillende vragen waarvoor u wellicht de deur uit moet. Het is verboden om de
diverse objecten in ons dorp te wijzigen, vernielen of te verwijderen. Het team wordt dan
gediskwalificeerd. Overbodig om te zeggen wellicht, maar we doen het toch: Houdt u te
allen tijde aan de verkeersregels en de geldende fatsoensnormen. Glaasje op, laat je
rijden!
Hoe en wanneer moet het vragenboekje worden ingeleverd?
Stop de usb-stick, de extra envelop (met inhoud) en het vragenboekje in de envelop.
Lever deze envelop in bij de organisatie in De Zon, tussen 23:30 uur en 23:45 uur. Alleen
de teams die hun envelop tijdig en op de juiste wijze hebben ingeleverd dingen mee naar
de prijzen. De blaadjes dienen weer in de goede volgorde in het kwisboek teruggeplaatst
te worden.
De tijd
Mocht je twijfelen over de juiste tijd: wij hanteren de klok van NOS teletekst. Deze klok
is leidend!
Na afloop
Na de Kwis houdt De Zon de bar geopend. Er is dan gelegenheid om onder het genot van
een drankje (eigen rekening), hapje en livemuziek nog na te genieten van de Kwis met de
andere deelnemers.
Prijsuitreiking
Op zaterdagavond 9 januari 2016 vindt de prijsuitreiking van de Overasseltse Kwis 2015
plaats. De prijsuitreiking met aansluitend een feestavond, zal plaatsvinden in het
Verenigingsgebouw. Aanvang 20.30 uur. Voor een hapje en muziek wordt gezorgd.
Drank is voor eigen rekening.
Problemen
Functioneert de USB-stick niet, of zijn er andere dringende zaken, bel de organisatie.
Jacky: 06-46090982, Bernie: 06-50480346, Menno: 06-27032148, Jeroen: 06-15359260
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Categorie 1 Geheime opdracht

1.1

Geheime opdracht

Eén teamlid komt om 21.00 uur naar de parkeerplaats van sportpark de
Passelegt aan de Ewijkseweg in Overasselt.
Dit teamlid:
-

Komt (verplicht!) met een auto met een geldige APK. In deze auto moet
voldoende brandstof zitten, zodat er 10 kilometer mee gereden kan worden.

-

Heeft geen alcohol genuttigd en is dus nuchter!

-

Parkeert de auto volgens de aanwijzingen van de aanwezige parkeerwachten.

-

Stapt na het parkeren uit de auto en wacht naast de auto op verdere
instructies van de organisatie van de Overasseltse Kwis.

-

Komt op tijd! Laatkomers worden uitgesloten van deelname aan de geheime
opdracht.

-

Is in het bezit van een pen.

-

Heeft geen telefoon of ander communicatiemiddelen in zijn bezit.

Let op: De geheime opdracht kan niet worden weggestreept!
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Categorie 2 Kids
5 x 2 punten
2.1

Regels zijn regels!
Op de Basisschool de Zilverberg kent men vele spelregels, maar de meest bekende
zijn de zeven Zilverberg(spel)regels. Noteer vijf van deze zeven spelregels.

1. Ik ben ik, jij bent jij. Iedereen hoort erbij!
2. Probeer eerlijk te zijn, maar doe daarbij een ander geen pijn.
3. Help een ander waar je kan, gezellig samen daar genieten wij van.
4. Schelden doet zeer, daarom doen we dat nooit meer.
5. We praten met elkaar en luisteren naar elkaar.
6. We zorgen samen voor plezier, ja.. dat doen we hier.
7. Spullen van jou, spullen van mij. Zorg ervoor, dan blijven we blij.
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Categorie 2 Kids
5 x 2 punten
2.2

Spelletjestijd
Wat zijn de namen van onderstaande (bord)spellen?

1

3

2

1. Vlooienspel
2. Boomgaard
4

3. Huisje boompje beestje

5

4. Dokter Bibber
5. Knibbel Knabbel Knuisje
10 x 1 punt
2.3

Letters

De naam van ons dorp is hieronder geschreven met verschillende letters uit
logo’s en merknamen die allemaal wat te maken hebben met de categorie kids. Geef per
letter aan uit welk logo/merknaam/product deze afkomstig is.

Voorbeelden:

McDonald’s

Harry Potter

O:

Kion

V: Grandtheft auto

E:

Efteling

R:

Frozen

A: Appelsientje

S:

Disney

S:

Zwitsal

E: Jip en Janneke

L:

Lego

T:

Twitter
5

Categorie 2 Kids

5 x 2 punten
2.4

Lego
De lego collection van de Overasseltse Kwis kent natuurlijk iedereen al (zie
legodoosje hierboven). Noteer van welke collectie onderstaande poppetjes
afkomstig zijn.

1

2

3

4

1. Marvel (Super Heroes)

4. Stingray

2. World Racers

5. Star Wars

5

3. Minifigures

2.5

1 x 10
punten

Kleurtjes en cijfertjes

De twee puzzels op de volgende pagina gaan over één en het zelfde
onderwerp. Dit onderwerp is met één woord te omschrijven.
Schrijf dit woord in de antwoordbalk.
Titanic
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Categorie 2 Kids
Kleur de genummerde vakjes aan de hand van de legenda:
ieder vakje op de tekening is voorzien van een nummer dat
correspondeert met een kleur.

Trek een lijn tussen de opeenvolgende genummerde punten en er ontstaat een
afbeelding. Stop bij de ster en begin een nieuwe lijn vanaf het volgende cijfer. Let
op, bij het laatste cijfer staat óók een ster.
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Categorie 2 Kids
10 x 1 punt
2.6

Animatie
Hieronder zie je tien actiehelden, actieschurken en andere beroemde
animatiefiguren. Noteer de namen van onderstaande figuren.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Top Cat

5. Marky

8. Red Claw

2. Mickey Mouse

6. Pippi Langkous

9.Teela

3. George Jetson

7. Presto (Albert)

10. Thomas O’malley

4. Heidi
10 x 1 punt
2.7

Opruimen!
Onze jeugdige deelnemers zijn vanavond druk aan het kwissen,
maar dat is wel eens anders … uitgaan tot diep in de nacht! En dan de volgende
ochtend… je broek legen. Wat je dan allemaal nog tegenkomt. Je kiept je
portemonnee om, of ruimt je handtasje op……wat een zooi!
Bij het kwisboek heb je een envelop gekregen. Vul deze envelop met onderstaande
voorwerpen. (Let op deze voorwerpen worden niet teruggegeven!)
-

Een rood consumptiemuntje van het Verenigingsgebouw
Een paars consumptiemuntje van Café – zaal de Zon
Een wit consumptiemuntje van Café – Zaal Dinges
Een stuiver uit de guldentijd (dus geen vijf eurocent!)
Een visitekaartje van een Overasseltse ondernemer
Een rode balpen (niet de kleur van de inkt, maar van de pen)
Een afgestempelde ansichtkaart uit het buitenland
Waardebon Tankstation Derks (was- of tankbon)
Een pasfoto
Een knoop
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Categorie 2 Kids
5 x 2 punten
2.8

Playtime
Kinderen moeten kinderen blijven. In Overasselt zijn er vele toestellen waarop ze
lekker kunnen spelen. Noteer de straat waarin deze toestellen staan.

1

3

2

4

5

1. Willem Alexanderstraat

4.Beatrixstraat / Willem Alexanderstraat

2. De kruiskamp

5. Julianastraat (school)

3. Kleine klaver
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Categorie 2 Kids
2 x 5 punten
2.9

Uitdrukkingen en spreekwoorden
In onderstaande rebus staan twee spreekwoorden of uitdrukkingen door elkaar.
Los ‘m op en schrijf de antwoorden in de antwoordbalken.

1. Al draagt een aap een gouden ring het is en blijft een lelijk ding.

2. Men moet de kerk midden in het dorp laten.
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Categorie 2 Kids
5 x 2 punten
2.10

Presentatoren
Onderstaande presentatoren presenteren een kinderprogramma of hebben dit in
het verleden gedaan. Noteer hun voor- en achternamen.

Freek Vonk

Jochem van Gelder

Pepijn Gunneweg

Klaas van Kruistum

Monique Smit
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Categorie 3 Eten en drinken
5 x 2 punten
3.1

Smullen op het linnen

Al eeuwenlang worden kunstenaars geïnspireerd door eten en drinken. Hieronder
zie je vijf fragmenten uit schilderijen die met voedsel te maken hebben.
Geef per fragment aan wie de schilder is van het schilderij.

.

1

3

2
1. Johannes Vermeer
2. Vincent van Gogh
3. Leonardo da Vinci
4. Pieter Breughel

4

3.2

Lekker nummertje

5

5. Floris (Claes)
van Dijck

2 x 5 punten

Ga naar de volgende url: www.youtube.com/watch?v=gNfKs_UvFbY
Hoeveel groentesoorten komen voor in dit lied?
2/3x
Ga naar de volgende url: www.youtube.com/watch?v=IAKbyJL2FI0
Hoe vaak komt het woord spruiten voor in dit lied?
1x
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Categorie 3 Eten en drinken

3.3

1 x 10
punten

Winkelen

Je gaat boodschappen doen in de supermarkt van Derks. Je loopt in de
looprichting die de pijlen in de plattegrond aangeven. Geef met cijfers in de
antwoordbalk aan, in welke volgorde je onderstaande producten tegen komt.

3

2

4
5

1

4,5,3,1,2
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Categorie 3 Eten en drinken
5 x 2 punten
3.4

Kuukske erbij?
Hieronder zie je enkele afbeeldingen en omschrijvingen
van diverse koekjes. Geef de volledige naam met eventuele
afkomst van het koekje.

1

2

4

3

5

1. 1 ei, 150 gram boter, 175 gram lichtbruine basterdsuiker, 50 gram gehakte
hazelnoten, 1 theelepel kaneel, 1 theelepel gemberpoeder, 1 eetlepel anijszaad,
150 gram bloem, zout (naar smaak) bereid met een noordse druk.
2. 125 gram zachte boter, 225 gram bruine basterdsuiker, 12 gram gemalen kaneel,
5 gram gemalen kruidnagelen, 120 gram water, 375 gram Zeeuws bloem, 12 gram
bakpoeder. Lekker op het terras bij de Amsterdamse poort.
3. 200 gram boter, 150 gram witte basterdsuiker, 1 ei, 1 theelepel kaneelpoeder, 1
mespuntje zout, 330 gram bloem, 1 theelepel bakpoeder, suiker, geschaafde
amandelen. Gebakken voor het gewone volk.
4. 100 gram boter, 100 gram poedersuiker, 100 gram bloem, 1 zakje vanillesuiker,
2 eiwitten, Snufje zout. Om je vingers bij af te likken.
5. amandelspijs 300 gram, 1 sinaasappel, 1 ei, 50 gram kristalsuiker. Wendy van
Dijk is ermee opgegroeid.

1. Fries Dumke
4. Kattentong

2. Haarlems Halletje

3. Jan Hagel

5. Weesper Mop
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Categorie 3 Eten en drinken
5 x 2 punten
3.5

Jojo
Als je te veel eet en drinkt word je dik en is het tijd om te gaan afvallen. Geef bij
onderstaande omschrijvingen aan wat de naam van het dieet is.

De naamgever van dit dieet overleed in 2010. De filosofie achter dit dieet is dat de je het
hongergevoel kunt vermijden door het bloedsuikergehalte stabiel te houden en niet te
veel te laten schommelen. In de jaren ’90 was dit dieet een absolute hype. Het schijnt dat
zelfs onze toenmalige koningin dit dieet heeft gevolgd!
Montignac Dieet
Volgers van dit dieet eten zo min mogelijk koolhydraten. In dit dieet ontbreken vaak
brood, aardappelen, rijst en pasta zodat het eigenlijk niet goed past binnen de
Nederlandse eetcultuur. De naamgever van dit dieet is een beroemde cardioloog die in de
jaren ’70 zijn dieet aan de wereld introduceerde.
(Dr) Atkins dieet
Deze vorm van diëten vond zijn oorsprong in de jaren ’60. In Nederland kon men
halverwege de jaren ’70 pas starten met deze manier van afvallen De filosofie achter dit
dieet is dat het makkelijker is om ingroepsverband af te vallen dan alleen. Het dieet
werkt met een puntensysteem, waarbij onderdelen van een maaltijd gerankt zijn.
WeightWatchers
Dit dieet is er op gericht om op korte termijn snel resultaat te boeken. Vele Amerikaanse
beroemdheden gebruikten dit dieet om er op de rode lopen nog beter uit te zien. Het uit
vier verschillende fases bestaande dieet heeft een simpel maar doch streng regelement
waaraan je je moet houden. Omdat je met dit dieet veel proteïne binnenkrijgt, wordt er
aangeraden om veel water te drinken. Dit dieet kent vele tegenstanders die beweren dat
deze vorm van afvallen erg ongezond is. De voedingsdeskundige die deze manier van
afvallen ontwikkeld heeft, denkt daar schijnbaar anders over. Zijn boek over dit dieet is
in veel verschillende landen uitgebracht? Kassa!
(Dr) Dukan dieet
Ook dit dieet, ontwikkeld in de U.S.A., bestaat uit meerdere fases. In één van die fases
probeer je het verlangen naar suiker te verliezen, door geen zoetigheden te eten. Dit
dieet werd in eerste instantie ontwikkeld om je bloeddruk te verlagen, bijkomend
voordeel was het verliezen van lichaamsgewicht. Twee vliegen in één klap dus!
DASH Dieet
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Categorie 3 Eten en drinken
5 x 2 punten
3.6

Complimenten aan de kok!
Hieronder zie je vijf foto’s van nationale en internationale topkoks. Noteer de
voor- en achternamen van deze koks.

2

1

4

3

1. Jonnie Boer

4. Peter Goossens

2. Robert Kranenborg

5. Angelique Schmeinck

5

3. Nigella-Lawson
3.7

5 x 2 punten

Groente lekker en veelzijdig
Groente is heel gezond, maar weten we eigenlijk wel wat we eten?
Noteer van de onderstaande groenten de juiste naam.

1

2

3
1. Spinazie
2. Prei
3. Bleekselderij

4

5

4. Cavolonero Palm-/Zwarte kool
5. Rucola
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Categorie 3 Eten en drinken
1 x 10
punten
3.8

Rund
Geef aan van welk deel van de koe het onderstaand
stuk vlees is. Zet het nummer in het antwoordvak.

8 (Schenkel)

3.9

Kerst

10 x 1
punten

Kerstmis is onlosmakelijk verbonden met lekker eten en drinken.
We kennen allemaal het verhaal van de ster, de herders, de koningen
en de stal.
Opdracht:
Maak een foto waarop je samen
met je team een kerststal
uitbeeldt. Op de foto moet in
ieder geval het volgende te zien is:
• Jezus in een kribbe
• Jozef met een staf
• Maria met een hoofddoek
• Een kerstboom
• Een kerstster
• Stro
• Twee dieren
• Het kwisboek
• Worstenbroodje
Kopieer deze foto op de USB stick en lever deze in de envelop met het kwisboek
in.
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Categorie 3 Eten en drinken
Jong geleerd
5 x 2 punten

3.10

Slager
In ons dorp hebben we Keurslager Hermanussen. Deze slager heeft meerdere
prijzen gewonnen met zijn producten, waaronder de prijs ‘de lekkerste spareribs
van Nederland.’
Hoe vaak hebben de spareribs van Hermanussen in de top 10 gestaan
van de lijst lekkerste spareribs van Nederland?
3 keer of 5 keer

Wat is de naam van de trofee die gewonnen werd met de lekkerste spareribs
van Nederland?
Spare Ribs Trophy

Slagerij Hermanussen mocht na het winnen van deze prijs het vlees leveren voor
de barbecue op het Binnenhof. Hoeveel kilo spareribs nam Hermanussen mee
naar Den Haag?
55 kilo

Met welke productgroep is slagerij Hermanussen ook ooit kampioen geworden?
Soepen

Wat kost een huzarensalade royal luxe (min. 4 personen) bestaande uit:
huzarensalade, rijkelijk gegarneerd met ham-asperge rolletjes, gevulde eitjes,
diverse groenten, diverse fruit en vleeswaren voor in het totaal 6 personen bij
slagerij Hermanussen.
6 x 7,10 = €42.60
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Categorie 4 Groen
5 x 2 punten
4.1

GFT – Afval
Op woensdag staat het hele dorp vaak weer vol met de groene GFT-kliko’s.
De één is nog fraaier versierd en beplakt dan de ander!
Bij welk adres (straatnaam plus huisnummer) behoren onderstaande kliko’s?

1

4

2

3

5

1. Zilverbergweg 28
2. Prinses Irenestraat 2
3. Sleeburgsestraat 5a
4. Zilverbergweg 57
5. De Kruiskamp 47
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Categorie 4 Groen
1 x 10
punten
4.2

Woordzoeker
Zoek in de woordzoeker telkens het woord groen in de taal die bij de vlag hoort.
Met de overgebleven letters zal je naar enig gepuzzel een woord kunnen vormen
dat past bij de kleur die centraal staat in deze categorie. Noteer dit woord in de
grijze antwoordbalk.

v

v

v

g

n e e

i

e

e

z

e

l

e n a

g

r

r

y

e

ş

i

l

g

r

d

t

d

z

g o

r

v

ø e

z

i

e

l

n

ö

l

d e

z

r

g

o n y
r

n

i

n e n e n n ü

r

G

o

h n

r

o u a

j

i

Groenvoorziening
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Categorie 4 Groen
5 x 2 punten
4.3

Biertje?
Van welk biermerk zie je hieronder een gedeelte van het (groene) logo?

1

2

3

4

1. Lindeboom

3. De Koninck

2.Tuborg

4. Christoffel bier

Voor de ‘groentjes’ onder ons zal deze vraag geen makkie zijn! Welk lokaal
gebrouwen bier, in een plaats zo’n 33 kilometer van Overasselt verwijderd,
verwierf in de herfst van dit jaar landelijke bekendheid door de smaak en de
uitgesproken naam van dit blonde bier.
(Bossche) Kutbier

4.4

Groene stroom 1.0

5 x 2 punten

Het gebruiken van groene stroom is milieuvriendelijker dan het gebruiken van
grijze stroom. Maar wat weten jullie eigenlijk van groene stroom. Geef bij elke
bewering aan of deze juist of onjuist is.
Als ik groene stroom koop, komt er andere elektriciteit
uit mijn stopcontact dan bij iemand die grijze stroom koopt.

Onjuist

Het maakt niet uit bij welke leverancier ik groene stroom
koop, het is allemaal even goed voor het milieu.

Onjuist

De bron van groene energie raakt niet uitgeput.

Juist

Bij de winning en omzetting is er nauwelijks sprake van
schadelijke effecten voor het klimaat.

Juist

Groen gas is aardgas dat is opgewaardeerd, zodat het de
kwaliteit van biogas heeft.

Onjuist
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Categorie 4 Groen
2 x 5 punten
4.5

Groene stroom 2.0
Groene stroom kost € 0,23 per KWh. Van dit bedrag is € 0,07 voor de stroom zelf,
€ 0,035 van dit bedrag is voor btw en € 0,12 zijn de kosten voor energiebelasting.
In het verenigingsgebouw hangen 18 lampen die 80 Watt zijn. Deze lampen
kunnen vervangen worden door 18 ledlampen van 9 Watt. De lampen branden
gemiddeld 4 uur per dag in de keuken staan een koelkast die 15 Wh per uur
verbruikt en een diepvriezer die 30 Wh per uur verbruikt, deze staan altijd aan.
Daarnaast wordt nog 12.050 KWh per jaar verbruikt.
Hoeveel minder KWh wordt er per jaar bij het verenigingsgebouw verbruikt als
we de bestaande lampen door ledlampen vervangen? (afronden op twee cijfers
achter de komma)
1.865,88KWh / 1.867,16KWh
Hoeveel btw wordt er per kwartaal over het totaal verbruikte energie betaald?
€ 127,28 / € 127,30

4.6

5 x 2 punten

Het is lekker op de trekker

Overasselt is van oudsher een agrarisch dorp. Wie vroeger met de moderne tijd
mee ging, kocht een tractor in plaats van paarden. Hieronder zie je een aantal
groene tractoren uit lang vervlogen tijden. Noteer de merken van deze tractoren.
2.

1
4.

5

3.

2

3

4

5.

1. John Deere

4. Wahl

2. Normag

5. Oliver

3. Ursus
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Categorie 4 Groen
1 x 10
punten
4.7

Bal
Deze bal, die in werkelijkheid een andere kleur heeft, bevindt zich op een gebouw
in een Europees land. Op z’n tijd gaat deze bal omlaag en ook weer omhoog.
Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk wat deze bal met de kleur groen te maken
heeft.

Deze bal is te zien in Greenwich, boven
op het koninklijk Greenwich
observatorium.
GREENwich

5 x 2 punten
4.8

Een groen blaadje
Joep Peters wil een houten tafel maken. Hiervoor heeft hij hout nodig.
Aangekomen in het bos ziet hij onderstaande bomen. Noteer van elke boom de
Nederlandse naam.

1

2

3

4

5

1. Treurwilg

4. Baobob / apenbroodboom

2. Beuk

5. Eik

3. Tamme kastanje
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Categorie 4 Groen
5 x 2 punten
4.9

Het groene boekje
Jullie kennen het vast, het Groene Boekje met daarin de juiste spelling van vele
Nederlandse woorden. Wellicht kun je het gebruiken bij deze vraag. In het
onderstaand dictee zijn vijf woorden onjuist gespeld. Verbeter de foute woorden
door ze correct in de antwoordbalken te schrijven.

geenszins
slimmeriken
nochtans
minutieus
represaille
4.10

Defensie in het groen
‘Vrijheid komt niet vanzelf’, toch? En ‘No plan survives
the enemy’ kennen de meeste mensen ook wel. Maar om een
plan te laten slagen hebben ze in het leger een strikte vorm van
bevelsuitgifte door middel van vijf punten aan te halen tijdens de
bevelsuitgifte. Noteer de vijf punten. De termen zijn in het Engels.

1. Situation

5 x 2 punten

4. Service support /
Administration and logistics

2. Mission
3. Execution

5. Command and signals /
Control
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Categorie 5 Sport
5 x 2 punten
5.1

De ballen!
Bij welke sporten gebruik je onderstaande ballen?

1

2

3

4

1. Radball / Fietsbal / Cyclobal

4. Kegelen

2. Wiffleball

5. Klootschieten

5

3.Base / Honkbal / softball
5.2

Toppers!

2 x 5 punten

We zoeken een ex-inwoner van Overasselt die in 2015 meespeelde op een officieel
wereldkampioenschap voor B-teams in Rusland. Deze speler scoorde in de
wedstrijd om de bronzen medaille het enige doelpunt voor Nederland. Ook
ontving hij de prijs voor beste verdediger van dit toernooi.
Noteer de voor- en achternaam van deze sportieve ex-inwoner van ons dorp?
Stephan den Brok

Een andere topper zien we hier op foto. Deze Overasseltse kanjer zou weleens de
nieuwe Ranomi Kromowidjojo kunnen worden! Noteer de voor- en achternaam.
Lobke Arts
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Categorie 5 Sport
5 x 2 punten
5.3

De bal is niet altijd rond!
In september en oktober van dit jaar werd in Engeland het wereldkampioenschap
rugby gehouden. De kraker in groep A was de poulewedstrijd tussen Engeland en
Wales. Engeland verloor deze zinderende wedstrijd in de slotfase. Toch kregen zij
voor deze wedstrijd één punt toegekend.
Leg zo nauwkeurig mogelijk uit waarom Engeland ondanks een verliespartij toch
één punt overhield aan deze wedstrijd.
Als je een wedstrijd met 7 of minder punten verschil verliest
krijg je een (bonus)punt. Wedstrijd Engeland – Wales
eindigde in 25-28

Leg zo nauwkeurig mogelijk uit op welke andere wijze je één punt kon verdienen
na een verloren wedstrijd op het WK 2015.

Als je 4 of meer trys in één wedstrijd maakt krijg je een
(bonus)punt. Ook als je deze wedstrijd verliest.

.

Wat is de naam van deze rugbyspeler?
Tim Visser
Wat is zijn bijnaam?
Dutch Delight
Voor welk nationaal team komt hij uit?
Nationaal team van Schotland
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Categorie 5 Sport
5 x 2 punten
5.4

Circuits
Welke racecircuits zien we hier?

Hockenheimring

Silverstone

Nurnbergring

Circuit Spa Francorchamps

TT Circuit Assen
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Categorie 5 Sport
10 x 1 punt
5.5

10 x sport in Overasselt

Hoe heette rijvereniging Sint Walrick voor 2010?

(RV) Sint Waldrik

Welke sport wordt er op woensdagavond, in de periode
van november tot maart, in het verenigingsgebouw gespeeld?

Koersbal (vervallen)

Op welk gebouw in Overasselt staan o.a.
deze cirkels/ballen?

Sporthal

Welke trainer gaf het afgelopen jaar regelmatig
een bootcamptraining op het kermisterrein?

Dielke van Eeuwijk

Wat is de naam van de omcirkelde speelster van
Astrantia/ONA1?

Jesca de Waal

Welke sportvereniging organiseerde jarenlang
de jaarmarkt in Overasselt?

OTTV
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Categorie 5 Sport

5.5

Vervolg 10 x sport in Overasselt

Welk sportevenement doet
op 7 mei 2016 Overasselt aan?

Giro d’Italia

Wie is er verantwoordelijk voor de ledenadministratie
van tennisclub LTVO?

Willeke Coerwinkel

Van welke vereniging zie je hieronder een deel van het
logo?

Volleybal vereniging
Overasselt

Welke bijzonder activiteit ondernam biljartclub
‘Geen Keus’ tijdens hun jaarlijkse uitje in 2015?

Indoor skydiven
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Categorie 5 Sport
2 x 5 punten

5.6

Jong geleerd
Maak het spelerspaspoort van deze speler compleet. Noteer de volledige naam en
de naam van de club waar hij op dat moment speelde.

Naam: Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro

Club: Clube Futebol Andorinha
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Categorie 5 Sport
5 x 2 punten

5.7

Mascottes
Van welke binnen- en buitenlandse sportverenigingen zie je hieronder de
mascotte?
2

1

3

5

4

1. Achilles ‘ 29

4. Queens Park Rangers

2. Chicago Bulls

5. Montreal Canadiens

3. Girondins Bordeaux
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Categorie 5 Sport
5 x 2 punten

5.8

Vriendenkring
Een foto uit 1995 van handboogschutterij de Vriendenkring uit Overasselt.
Noteer de naam van de omcirkelde schutter.
Henk van de Heuvel

Bij welke gelegenheid werd deze foto gemaakt?
100-jarig bestaan

5.9

Sportcrypto ’s

5 x 2 punten

Welke Nederlandse topsporters M/V worden hier cryptisch omschreven?
Noteer de voor- en achternaam.
Is Jeroen bij de politie?

Wout Poels

Deze Fries verbouwt geen graan of aardappelen.

Epke Zonderland

Deze hockeyster is de spil van het team.

Naomi van As

Hij werkt in een bingowoning.

Job Kienhuis

Op vol vermogen een heel eind lopen.

Max verstappen
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Categorie 5 Sport
5 x 2 punten

5.10

Ondergrond
Noteer bij elke sportondergrond voor welke sport deze gebruikt wordt. (De velden
staan qua afmetingen niet in verhouding met elkaar.)

Handbal

Kaatsen

Schermen

Snooker

Shorttrack
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Categorie 6 Vroeger
5 x 2 punten

6.1

Evil Knievels van Overasselt
In het verleden zijn er verschillende Overasseltse ‘stunters’ geweest. Noteer de
voor- en achternamen van de ‘dare devils’ op onderstaande foto’s.

1

2

3

4
1. Grad Gerrits
2. Lambert Bruijsten
3. Menno Haggenburg

5

4. Mario Wijten
5. Rolf van Lin
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Categorie 6 Vroeger
5 x 2 punten
6.2

Golden age of Kreadisk
In de gouden tijden van Kreadisk hebben er diverse grote bands opgetreden in
Overasselt. Noteer per foto welke band je ziet.

1

2

3

4
1. Golden Earring
2. Normaal
3. Spargo

5

4. Billy Wiggle
5. Vitesse

35

Categorie 6 Vroeger
5 x 2 punten
6.3

Literatuur
Hieronder zie je vijf fragmenten die gaan over ons mooie dorp, of geschreven zijn
door inwoners van ons mooie dorp. Uit welke boeken zijn deze teksten afkomstig?

1.

2.

3.

4.

5.
1. KNA een eeuw met de muziek mee
2. Op bezoek in Overasselt
3. Het vergeten vliegveld Keent
4. Nou of nooit
5. Als de rogge rijpt
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Categorie 6 Vroeger
1 x 10 punten
6.4

Dokter Bernard
Rond 1820 werden de meeste baby’s geboren met hulp van moeders uit de buurt.
Toch was er wel degelijk een dokter beschikbaar om te helpen bij de bevalling.
Deze moest vaak van ver komen en kwam dikwijls te laat. Welke dokter trad er in
1820 op als verloskundige in Overasselt?
Wijnand van Hoenzel

6.5

De ontmoeting

2 x 5 punten

Wie begroet hier toenmalig koningin Beatrix?
Maarten Rijkers
In welke stad vond deze ontmoeting plaats?
Amsterdam

1 x 10 punten
6.6

Historisch
Welk historisch figuur wordt verbeeld door onderstaande afbeelding?

Mata Hari
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Categorie 6 Vroeger
1 x 10 punten
6.7

Vereniging
De persoon op de foto heeft er mede toe bijgedragen dat er een vereniging in
Overasselt is opgericht, waar tegenwoordig nog veel mensen plezier aan beleven.
Noteer de naam van deze vereniging.

KNA

6.8

Sticker

2 x 5 punten

Promoten van je bedrijf werd vroeger nog wel eens per sticker gedaan.
Hoe heet de persoon die onderstaande sticker heeft uitgebracht en wat was zijn
beroep?

Naam: Piet van Susteren
Beroep: Juwelier
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Categorie 6 Vroeger
5 x 2 punten
6.9

Terug in de tijd!
Zoals je kunt zien is Morphie al enig tijd te vinden in Overasselt. We schrijven
medio jaren ‘60 in Overasselt. De onderstaande foto is genomen in een straat in
het dorp. Deze vraag gaat over het huis met de rode ster.
Welk huisnummer heeft dit huis en wat is de achternaam van de eerste bewoners
van dit huis?

Huisnummer: 4

Achternaam eerste bewoners: Fam. Willems
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Categorie 6 Vroeger
5 x 2 punten
6.10

Memories
Een foto zegt meer dan duizend woorden. Hieronder staan delen van foto’s
afgebeeld die geschiedenis hebben geschreven. In welk jaartal zijn deze foto’s
genomen?

2

1

3
5

4

1. 1945 (the Kiss)
2. 1932 (lunch at skyscraper)
3. 1989 (berlin Wall)
4. 1937 (Hindenberg)
5. 1969 (apollo 11)
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Categorie 7 Er op uit
5 x 2 punten
7.1

Wat zien we daar nou?!
Misschien ben je er wel eens langsgelopen of voorbij gefietst. Op welk adres vind
je deze versierselen van huizen, tuinen of pleinen?

1

3

2

4

5

1. Rotsestraat 2a
2. Kasteelsestraat 5 (vervallen)
3. Kruisbergsestraat 45
4. Molenkuil 19
5. De hage 5
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Categorie 7 Er op uit
5 x 2 punten
7.2

Kerk
Hieronder zie je een foto van onze mooie kerk. Deze foto is echter bewerkt. Vijf
karakteristieke elementen zijn anders dan dat ze in werkelijkheid zijn. Noteer zo
nauwkeurig mogelijk wat er niet klopt.

1. Haantje is weg

4. Extra raam aan de zijkant

2. Kerkbord is weg

5. Bovenin luiken zijn weg

3. Inham bovenin is dicht
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Categorie 7 Er op uit
2 x 5 punten
7.3

De weg kwijt
Hieronder zie je een wegwijsbordje ergens op een woning in Overasselt. Het
bordje verwijst naar een bekende route. Naar welke route verwijst dit bordje en
wat is de afstand van deze route?

Naam: Toerversie Amstelgold race
Afstand: 100 kilometer
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Categorie 7 Er op uit
5 x 2 punten
7.4

Vandalisme!
Wat een vandalen zijn de makers van de Overasseltse Kwis. Zomaar borden in
Overasselt besmeuren met groene verf! U voelt ‘m al aankomen… Wat staat er op
deze borden?

1

2

3

4

5

1. Buurderij de lage hof
2. Zeldenrust
3. Het Buitencentrum
4. St. Walrick
5. St. Walrickkapel
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Categorie 7 Er op uit
2 x 5 punten
7.5

Etalage
In de etalage van een winkel aan de Schoonenburgseweg, die vernoemd is naar
een vulkaan, staat een glazen pot met daarin knikkers en speelgoedautootjes.
Hoeveel knikkers en speelgoedautootjes zitten er in deze pot?
Knikkers: 25

7.6

Molen

Speelgoedautootjes: 4

2 x 5 punten

In 1972 werd een prachtige molen door een storm verwoest. In 1982 werd
onderstaande molen op de Oude Kleefsebaan herbouwd.

Hoeveel meter is de vlucht van deze molen?
25,50 meter

Hoeveel kruipalen staan er bij deze molen?
11
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Categorie 7 Er op uit
5 x 2 punten
7.7

Bord voor je kop

Op de foto’s zie je een aantal borden die in ons dorp te vinden zijn. Noteer bij elke
foto langs welke straat dit bord staat.

.

Ewijkseweg

Pr. Beatrixstraat

Pr. Irenestraat

Spellingsestraat

Tempelstraat
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Categorie 7 Er op uit
1 x 10
punten
7.8

Drempels
Overasselt is niet vlak. We hebben o.a. de Donderberg, de Zilverberg, de
Kraaijenberg en we hebben drempels in ons dorp. Over hoeveel drempels rijd je
heen als je de volgende route volgt?
Start bij de bushalte van de buurtbus op de Hoogstraat. Fiets richting Heumen.
Neem de derde afslag rechts. Neem de eerste afslag links. Ga vervolgens de eerste
afslag rechts. Ga op het eerste kruispunt rechts. Vervolgens de tweede afslag
rechts en de eerste afslag links. Ga de eerste afslag links en vervolgens de derde
afslag rechts. Ga aan het einde linksaf. Neem de eerste afslag links. De route
eindigt na 10 meter.
9 stuks

2 x 5 punten
7.9

Grondwerkzaamheden
Ergens zijn ze in Overasselt bezig met de verbetering van de waterhuishouding,
zie onderstaande foto.
Aan welke straat staat dit bord en welke tekst staat er op de plek van het
vraagteken?

Straat: IJkelaarstraat
?
Tekst: Heumen - Horssen
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Categorie 7 Er op uit
5 x 2 punten
7.10

Zoek de verschillen
Op vier plekken in ons dorp komen we een bord tegen, dat lijkt op onderstaande
afbeelding. Toch is het op vijf plekken anders. Omcirkel duidelijk de verschillen
op onderstaande afbeelding.
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Categorie 8 Kom er maar eens op!
5 x 2 punten
8.1

Opsporing verzocht!
Hieronder zie je een aantal compositietekeningen. Geef zo nauwkeurig mogelijk
aan waar deze personen van verdacht worden of voor veroordeeld zijn.

1

2

3

4

5

1. Afperser familie de Mol
2. De Rennende rukker
3. Liquidatie Lucas Boom
4. Verdacht moord op Els Borst / zus Bart v. U.
5. Verdacht van moord op Christel Ambrosius / Anneke v/d Stap
8.2

Fotocollage

1 x 10
punten

Welk Overasselts evenement wordt door onderstaande foto verbeeld?

Poeiersuukerbal
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Categorie 8 Kom er maar eens op!
10 x 1 punt
8.3

Autogek
Van welke automerken zie je hieronder een deel van het logo?

1

2

3

6

7

8

4

9

1. Maybach

6. Lada

2. Autobianchi

7. lotus

3. Buick

8. Mitsubishi

4. Daewoo

9. SSangYong

5. Hamann

10. Jaguar

5

10
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Categorie 8 Kom er maar eens op!
1 x 10
punten
8.4

Evenement
Op onderstaand kaartje zijn een aantal plaatsen in ons dorp rood gemarkeerd.
Van welk evenement maakten deze gemarkeerde plaatsen deel uit?

Maasvensters

Maasvensters

8.5

Strépkes en bullekes

1 x 10
punten

Hieronder wordt door strepen en punten iets vermeld. Wat staat hier?

Wordt jullie team de winnaar van de tweede editie van de
Overasseltse Kwis, Kom 9 januari 2016 naar de prijsuitreiking
voor het verlossende antwoord!
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Categorie 8 Kom er maar eens op!
5 x 2 punten
8.6

Blueprint
Van welke voormalige of bestaande Overasseltse gebouwen zie je hier de
plattegronden?

1

3

2

4

1. Smederij van Langen

5

2. Zuivelfabriek
3. Kerk
4. Verenigingsgebouw
5. Ruïne St Walrick
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Categorie 8 Kom er maar eens op!
5 x 2 punten
8.7

Wie ben ik?
Bij het kwisboek heb je een USB-stick gekregen. Op deze USB staat een mapje
met “Bekende Nederlanders”. Als je dit mapje opent, vind je vijf fragmenten van
stemmen, ingesproken door bekende Nederlanders. Herken jij de stemmen?
Noteer in onderstaande antwoordvakken de voor- en achternaam van deze
bekende Nederlanders.
Stem 1: Paul de Leeuw
Stem 2: Hans Kraaij jr.
Stem 3: Sara Kroos
Stem 4: Mieke de Boer
Stem 5: Jochem Myjer

8.8

5 x 2 punten

Hiep hiep hoera! 50 Jaar!

Deze Sara’s en Abraham waren dit jaar te bewonderen in Overasselt. Welke
jarigen werden verrast? Noteer voor- en achternaam.

1

2

3

4

5

1. Lucy van Langen

4. Ellen Van Merwijk - Jenniskens

2. Lucy van Langen

5. Claudia Romelingh-Swart

3. Michel Schoonwater
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Categorie 8 Kom er maar eens op!
10 x 1 punt
8.9

Robots
Op de onderstaande foto zijn tien verschillende robots verwerkt die in films
voorkomen. Noteer de titels van de films.

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

1. Short circuit

6. I robot

2. Chappie

7. Star wars

3. Real steel

8. Ex machina

4.Terminator

9.Transformers

5. Robocop

10. Pacific rim
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Categorie 8 Kom er maar eens op!
Ik zie het verband niet?
5 x 2 punten
8.10

Combineren
Zomaar tien afbeeldingen, die op eerste gezicht niets met elkaar te maken
hebben. Of toch wel? Elke afbeelding heeft wel degelijk iets gemeen met een
andere afbeelding! Welke afbeeldingen horen bij elkaar?

2

1

4

3

6

5

7

8

9

10

Afbeelding nummer:

1

hoort bij afbeelding nummer: 5

Afbeelding nummer:

2

hoort bij afbeelding nummer: 8

Afbeelding nummer:

3

hoort bij afbeelding nummer: 9

Afbeelding nummer:

4

hoort bij afbeelding nummer: 10

Afbeelding nummer:

6

hoort bij afbeelding nummer: 7
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Categorie 9 De wereld rond
5 x 2 punten
9.1

Gebouwen
Deze gebouwen hebben allemaal wat met Overasselt te maken. Wat zijn de
namen van deze gebouwen?

1

2

3

4
1. Donderberg
2. De Munnikhof
3. De Zilverberg
4. De Mijlpaal

5

5. De Zomp
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Categorie 9 De wereld rond
5 x 2 punten
9.2

Wijzer op weg!
In welke hoofdstad zou je deze wegwijzers kunnen vinden?

1

2

3

4
1. Algiers
2. Dakar
3. Harare
4. Parijs

5

5. Amsterdam
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Categorie 9 De wereld rond
1 x 10 punten
9.3

Italië
Italië, het land van de pizza’s, Romeinen, zonneschijn en heerlijke wijnen! Maar
wat stellen de rode stippen op het onderstaande kaartje voor?

Vulkanen
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Categorie 9 De wereld rond
5 x 2 punten
9.4

Land in zicht
De heren van de organisatie van de Overasseltse Kwis hebben een heerlijke
zomer gehad. Regelmatig gingen ze er met de boot op uit. Henk stond dan aan het
roer, Jeroen zorgde voor de hapjes, Jacky lag vaak te zonnen, Martijn was aan het
vissen, Menno zwabberde het dek en Bernie stond met zijn verrekijker op de
uitkijk. Regelmatig riep hij: “Land in zicht!” Geef aan welke plaatsen Bernie door
zijn verrekijker in het zicht had.

Cuijk

Maastricht

Urk

Vlissingen

Dubai
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Categorie 9 De wereld rond
1 x 10
punten
9.5

Vier landenpunt
Op onderstaande afbeelding staan vier landen afgebeeld. Welke vier landen zijn
dit?

Zuid Soedan, Ethiopië, Uganda en Kenia

9.6

5 x 2 punten

Souvenirs

We kopen het allemaal weleens, een souvenir van een plaats of een land, om ‘m
daarna thuis in de kast te zetten en nooit meer naar om te kijken! Noteer uit
welke plaats deze souvenirs vandaan komen.

1

2

3

4

5

1. Hamburg
2. Trier
3. Amesbury
4. Barcelona
5. Kopenhagen
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Categorie 9 De wereld rond
5 x 2 punten
9.7

Skyline van Overasselt
Hieronder staan skylines van Overasselt afgebeeld. In welke straat kun je deze
skyline zien?

Hoogstraat / Valkstraat

Zilverbergweg

Hoogstraat

Oude kleefsebaan

Zesakkerlaan
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Categorie 9 De wereld rond
5 x 2 punten
9.8

Iedereen is van de wereld, de wereld is van iedereen
Onderstaande zangers en zangeres hebben een lied gemaakt, waarvan de
titel een land is. Noteer deze titels waar deze zangers en zangeres over zongen.

1

2

3

4

1. Mexico (Zangeres zondernaam)
2. Belgie (Goede doel)
3. Panama (Van Halen)
4. Angola (Ambrosia)
5. Mozambique (Bob Dylan)
5
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Categorie 9 De wereld rond
1 x 10 punten
9.9

Zoek de link
In eerste instantie lijkt het of deze snelwandelaar uit Nederland, snookerspeler
uit Engeland en filmmaker uit Zuid-Amerika niets met Overasselt te maken
hebben. Maar de combinatie van deze heren heeft wel degelijk een link met ons
dorp. Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk wat de link met Overasselt is.

Tezamen vormen de achternamen van deze personen het woord
Overasselt

9.10

Een aardig woordje over de grens

1 x 10
punten

Een beetje Duits, Engels, Hongaars, Fins, Italiaans, Pools, Portugees, Spaans en
Zweeds door elkaar gemixt. Wat staat hier als je de woorden naar het Nederlands
vertaalt?

‘Esta sats counts nove palabras aus egyárant eri Języki.’
Deze zin telt negen woorden uit evenveel verschillende talen
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Categorie 10 2015
5 x 2 punten
10.1

Carnaval 2015
Het was weer genieten tijdens de carnavalsoptocht van 2015. Op welke plaats
eindigden de onderstaande creaties en in welke categorie deden ze mee?

1

2

3

4

1. 2de plaats, cat. volwassenen wagens
2. 1ste plaats, cat. kinderen loopgroepen
3. 1ste plaats, cat. volwassenen wagen
4. 3de plaats, cat. volwassenen loopgroepen
5

5. 3de plaats, cat. volwassenen wagens
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Categorie 10 2015
5 x 2 punten
10.2

Kranten
In 2015 was Overasselt volop in het nieuws. Onderstaande krantenkoppen
stonden boven artikelen die gingen over Overasselt of Overasseltse personen.
Geef bij elke kop aan welk woord er ontbreekt en over wie of wat het artikel gaat.

1

2

3

4

5

1. Ontbrekend woord: Lef

Wie of wat: Anneke Peters / Oma Peters

2. Ontbrekend woord: Motorblok

Wie of wat: Gerrit-Jan van Norel

3. Ontbrekend woord: Plantsoentje Wie of wat: De buurt heeft plantsoentje zelf opgeknapt
4. Ontbrekend woord: Poëzie

Wie of wat: Lentefestival aan de maas

5. Ontbrekend woord: Vertelgroep

Wie of wat: Praatgroep door de middenstand
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Categorie 10 2015
5 x 2 punten
10.3

Prijsuitreiking Overasseltse Kwis
Het jaar 2015 begon leuk met op 11 januari de prijsuitreiking van de eerste
Overasseltse Kwis. Uiteindelijk gingen de Bônhutters er vandoor met de
wisseltrofee en het aansluitende feest duurde tot in de kleine uurtjes.
Hieronder staan vijf vragen over deze prijsuitreiking, noteer het antwoord.
De wisseltrofee werd op een speciale wijze naar de zaal gebracht, namelijk met de
brandweer 08-3281. Wat is het nummerbord van deze brandweerauto?
BP – DN - 36
Wie presenteerde het eerste blok van het programma? Noteer voor- en
achternaam.
Martijn van Bergen
Welk team was het beste in de categorie “Horen en Zien”?
Raad eens
Wie won in het algemene klassement de derde prijs?
Van wie ben de gij d’r inne
Welk bedrijf heeft het ijzerwerk van de prachtige wisseltrofee (zie foto) gemaakt?
Henstek Wijchen B.V.
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Categorie 10 2015
1 x 10 punten
10.4

Waar hebben ze het toch over?
Het jaar 2015 is er toch weer één om bij stil te staan, en dat is geen grapje!
Alwin van Raay en Hennie Arts staan met een somber gezicht voor Bakkerij
Derks te discussiëren. Ze praten over een onderwerp waar 31 jaar geleden ook al
over gepraat werd. Dan komt Matheo Arts, ook een boerenzoon, eraan. Ze
betrekken hem in de discussie maar het kan Matheo eigenlijk niet veel
interesseren. Arnold Derks komt uit de winkel gelopen. Alwin en Hennie vragen
naar zijn mening. Arnold vertelt dat iedereen in de winkel nog steeds hetzelfde
betaalt.
Beetje raar verhaal, maar wat is het onderwerp waar Alwin en Hennie over
discussiëren?
Afschaffing melkquotum op 1 april 2015

10.5

Kwisselfie!

1 x 10 punten

Willen jullie op een makkelijke manier 10 punten verdienen?
Maak dan een kwisselfie (teamfoto) van je kwisteam en sla deze
op de USB-stick die je bij het kwisboek hebt gekregen op.
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1 x 10 punten
10.6

Pleintje
Naar welke inwoner van Overasselt, werd in het begin
van 2015, in een ander dorp, een pleintje vernoemd?
Noteer voor- en achternaam.
Jan Janssen

10.7

Overleden

5 x 2 punten

Wat zijn de voor- en achternamen van onderstaande beroemdheden die overleden
zijn in 2015?
1

2

3

4

5

1. Christopher Lee

4. Joost Zwagerman

2. Albert West

5. Tariq Aziz

3. Remo Remotti
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5 x 2 punten
10.8

Tv Debuut
Op 18 oktober 2015 maakte de Overasseltse Kwis haar tv debuut.
Geeft antwoord op onderstaande vragen.

1.
2.
3.
4.
5.

Welk merk bier kreeg de organisatie voor geschoteld?
Wat is het antwoord dat Paul de Leeuw verklapt?
Naar hoeveel deelnemers wil de organisatie dit jaar?
Leest de organisatie de Playboy?
Hoeveel punten gooit Paul de Leeuw in zijn eerste beurt bij het vladartspel?

1. Hertog Jan

4. Nee

2. Paul de Leeuw

5. 12

3. 1.000
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1 x 10 punten
10.9

Maisdoolhof
Een luchtfoto van ons dorp. Maar wat is hier nu toch aan de hand? In het
maïsland van Frank Jenniskens is een mysterieuze verschijning te zien, zie
onderstaande foto. Een stuk maïsland is verdwenen! Beschrijf zo nauwkeurig
mogelijk hoe deze mysterieuze verschijning tot stand is gekomen.

Er lag een grote steen in het land, waardoor de
zaaikleppen van de maiszaaier dicht zijn gegaan.

70

Categorie 10 2015
2 x 5 punten
10.10 Koning
Welke Overasseltse jongeman geeft hier de Koning een hand en in welk land vond
deze ontmoeting plaats?

Naam: Martijn Glaser
Land: China
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2 x 5 punten
11.1

Getallenreeks
Hieronder zie je 2 getallenreeksen.
Welk getal hoort op de plek van het vraagteken?

23

?

26

31

38

49

Het getal 21
131

?

331

430

531

630

1231

1130

1031

930

831

731

Het getal 228 /229
11.2

Het Aquarium

1 x 10
punten

Een aquarium met een inhoud van 59 liter is een vergroting van een aquarium
met een inhoud van 15 liter.
Het kleine aquarium heeft een glasoppervlak van 31 cm2.
Bepaal in cm2 het glasoppervlak van het grote aquarium.
Rond (zo nodig) af op een heel getal.

77 cm2

72

Categorie 11 Ingewikkeld
2 x 5 punten
11.3

Tel uit je winst!
Beleggen in aandelen kan je veel geld kosten, maar ook veel geld opleveren. Om
op tijd te handelen, geven beleggers vaak zogenoemde brokers de opdracht om de
aankoop of verkoop van de aandelen te regelen. Voor het uitvoeren van de
opdracht brengt een broker transactiekosten in rekening.
Bob is een broker en hanteert voor een opdracht een tarief volgens de volgende
formule:
K = 0,0045 * W + 4.
K = De transactiekosten in euro
W = De totale waarde van de aandelen
De belegger moet altijd ten minste 12 euro voor een opdracht betalen.
Gé koopt via Bob 150 aandelen ABN die per stuk € 19,18 kosten.
Enige tijd later zijn de aandelen gestegen naar € 21,44 per stuk. Gé geeft Bob de
opdracht op dat moment de aandelen te verkopen.
Hoeveel winst houdt Gé na transactiekosten over? Het antwoord in 2 cijfers
achter de komma geven.
€ 303,58

Rob is ook een broker en concurreert met Bob. Het tarief van Rob wordt bepaald
door de volgende formule:
K = 0,004 * W + 7.
K= De transactiekosten in euro
W= de totale waarde van de aandelen
De belegger betaalt bij Rob per opdracht nooit meer dat 46 euro.
Als de waarde van de aandelen dus hoog genoeg is, nemen de kosten bij Rob dus
niet meer verder toe.
Bereken hoe groot de totale waarde van de aandelen ten minste moet zijn als de
kosten van Rob niet meer toenemen.
9.750 euro
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1 x 10
punten
11.4

Vierkanten tekenen
Teken in dit onderstaande vak 7 vierkanten, door de punten met elkaar te
verbinden.
-

De vierkanten staan niet allemaal even recht;
De vierkanten zijn niet allemaal even groot van formaat;
De punten mogen maar éénmaal gebruikt worden;
Alle punten moeten worden benut.
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5 x 2 punten
11.5

Bel - gië
Op de toetsen van een telefoon staan ook letters vermeld.
Bij getal 2 staat ABC
Bij getal 3 staat DEF
Etc ..
Etc ..
Welke landen bedoelen wij met onderstaande nummers?

11.6

82692642:

Tanzania

3363627536:

Denemarken

26566242:

Colombia

476365263:

Groenland

84245263:

Thailand

Sprinkhanenplaag

1 x 10
punten

In een klein dorpje heerste eens een sprinkhanenplaag. De burgermeester van dit
dorpje wilde de plaag bestrijden met hagedissen, deze dieren eten immers
sprinkhanen. Hij kon een goede deal sluiten en kocht een partij hagedissen. Om
het welzijn van de hagedissen te waarborgen, was er berekend dat er niet meer
dan 5.000 hagedissen in het dorpje losgelaten mochten worden. Er waren geen
hagedissen bij die meer dan 2.000 sprinkhanen per jaar konden vangen. Er zijn
verder ook geen hagedissen geboren in dat jaar. Op het eind van het jaar bleek
dat elke hagedis evenveel sprinkhanen had gevangen. Er werden in totaal precies
2.222.222 sprinkhanen gevangen.
Hoeveel hagedissen heeft de burgermeester gekocht
om de sprinkhanen te vangen?

4.649 hagedissen

75

Categorie 11 Ingewikkeld
1 x 10
punten
11.7

Onehundredandeighty!!
Begin oktober werd het World Grand Prix 2015 Darttoernooi gespeeld.
Michael van Gerwen stond tegen Robert Thorton in de finale. Stel dat Michael
van Gerwen in de finale mocht beginnen en in zijn eerste beurt de volgende pijlen
gooiden.

Eerste pijl:

Tweede pijl:

Derde pijl:

Hoeveel pijlen moet Michael van Gerwen in dit toernooi nog minimaal gooien om
deze leg uit te gooien?

9 pijlen
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2 x 5 punten
11.8

Creatief met kubus
Hieronder staan twee platte afbeeldingen. Deze afbeeldingen kun je uit papier
knippen zodat er een 3D-figuur ontstaat. Welk van de vier afbeeldingen geeft de
juiste weergave van de platte afbeelding?

1

2

3

4

Afbeelding nummer: 4

1

2

3

4

Afbeelding nummer: 2
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1 x 10
punten
11.9

Petjes
De vier heren Vincent, Jaap, Harry en Johan hebben elk één petje op. Eén van
hen heeft een wit petje op, één een zwart petje en twee hebben een rood petje op.
Elk van de heren weet van zichzelf welke kleur petje hij draagt. Ze weten ook de
kleur petje van elkaar.
Nu gaan de heren enkele uitspraken doen. Daar zijn een paar spelregels aan
verbonden, waar iedereen zich keurig aan houdt. De spelregels zijn als volgt:
-

Als je een wit petje op hebt, spreek je de waarheid.
Als je een zwart petje op hebt, lieg je.
Als je een rood petje op hebt, mag je zelf weten of je de waarheid spreekt of
liegt. Maar als je eenmaal hebt gekozen, moet je dat vervolgens wel
consequent volhouden.

De uitspraken zijn als volgt:
Vincent:
Jaap:
Vincent:
Harry:
Johan:
Jaap:

“Ik heb dezelfde kleur petje op als Jaap”
“Johan heeft een wit petje op”
“Ik heb een rood petje op”
“Ik tel op de hoofden van Jaap, Johan en Vincent precies 1 zwart
petje”
“Ik tel op de hoofden van Jaap, Vincent en Harry precies 2 rode
petjes”
“Harry en Vincent hebben dezelfde kleur petje op”

Vraag: Wie heeft welke kleur petje op?

Vincent: Zwart

Johan: Rood

Jaap: Rood

Harry: Wit
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1 x 10
punten
11.10 Sudoku-tijd!
Een sudoku puzzel. Bij een sudoku puzzel gelden de volgende regels:
- op elke horizontale rij elk cijfer slechts één keer voorkomt
- in elke verticale kolom elk cijfer slechts één keer voorkomt
- in elk subrooster elk cijfer slechts één keer voorkomt
Welke getallen moeten in het gele sub-rooster worden ingevuld?

1

7

9

6

4

9

6

3

9

1

7

9

6

4

2

1

7

2

1

7

4

6

3

4

5

3

8

5

3

8

2

5

8

2

5

8
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