Wie zijn de

Knapste koppen
Overasselt?
van

15 december 2018

Teamnaam:

wij zetten de joker in op de categorie:

?

OVERASSELTSE
KWIS

Inleiding
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 staat, letten wij zeer scherp op de spelling.
Fout gespeld = antwoord fout.
•
Noteer wanneer niet anders is gevraagd, de Nederlandse benaming.
Puntentelling
De Overasseltse Kwis bestaat uit 11 categorieën. Per categorie zijn er 100 punten te verdienen.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Categorie
Geheime opdracht
Film en TV
Lucht en ruimtevaart
Spelletjes
Hout
Mens en dier
2018
Beroepen en ambachten
Carnaval
Knap lastig
Wie is het?

Aantal vragen
10
10
10
10
10
10
10
10
10
50

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

De vragen kunnen bestaan uit open vragen, 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.
Wegstreepcategorie
Er is dit jaar geen wegstreepcategorie. Er kan dus geen categorie worden weggestreept.
Joker
Ieder team kan één joker inzetten. 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 kwisboek. Geef je niets op, dan telt er geen
categorie dubbel mee.
Geheime opdracht
Categorie 1 is de geheime opdracht. Van ieder team komt er één teamlid naar het bootcampterrein
tegenover het verenigingsgebouw. Deze deelnemer wordt verzocht om 20.30 uur aanwezig te zijn, een
trainingspak te dragen en een pen bij zich te hebben. De geheime opdracht van dit jaar zal wat meer tijd in
beslag nemen dan voorgaande jaren.  
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Inleiding
Benodigdheden
In de enveloppe vind je naast het kwisboek een usb-stick, een voorbedrukte enveloppe en een zakje met
twee memory kaartjes. Deze items heb je nodig bij enkele vragen. De usb-stick en de memorykaartjes
dienen weer ingeleverd te worden.
Op pad
Er zijn verschillende vragen verdeeld over de
categorieën waarvoor u wellicht de deur uit
moet. Wij verzoeken iedereen om de items
in het dorp waar vragen over worden gesteld
in tact te laten. Bij overtreding hiervan, volgt
diskwalificatie. Houdt u ten allen tijde aan de
verkeersregels en de geldende fatsoensnormen.
Glaasje op, laat je rijden!
Hoe en wanneer moet het kwisboek worden
ingeleverd?
Het kwisboek en de USB-stick dienen in de
enveloppe te worden ingeleverd. De blaadjes
dienen weer in de juiste volgorde in het
kwisboek teruggeplaatst te worden. Het
kwisboek dient tussen 23.30 uur en 23.45 uur
in de zaal van Café-Zaal de Zon ingeleverd te
worden. Alleen de teams die hun enveloppe
tijdig en op de juiste wijze hebben ingeleverd
dingen mee naar de prijzen.
Dit jaar kon men meerdere kwisboeken per
team bestellen. Let op: Er wordt maar één
kwisboek per team beoordeeld, dus lever de
juiste in! Wanneer er dubbele pagina’s worden
ingeleverd, telt de slechtst gemaakte pagina.
De tijd
Mocht je twijfelen over de juiste tijd: wij
hanteren de klok van NOS teletekst. Deze klok is
bindend!
Na afloop
Na de Kwis houdt Café -Zaal de Zon de bar geopend. Er is dan gelegenheid om onder het genot van een
drankje (eigen rekening) nog na te genieten van de Kwis met andere deelnemers.
Prijsuitreiking
Op zaterdagavond 12 januari 2019 vindt de prijsuitreiking van de Overasseltse Kwis 2018 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.
Wij wensen u veel plezier en succes met de Kwis!
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Categorie 1: Geheime opdracht
Categorie 1 Geheime opdracht

Eén teamlid komt om 20.30 uur naar het bootcampterrein tegenover het verenigingsgebouw in Overasselt.
Dit teamlid:
-Draagt een trainingspak  
-Is in het bezit van een pen
-Heeft geen telefoon of andere communicatiemiddelen bij zich
-Komt zoveel mogelijk lopend of op de fiets
-Komt op tijd. Laatkomers worden uitgesloten van de geheime opdracht

Tip: Stuur iemand met een sportieve geest!

Let op! De geheime opdracht van dit jaar neemt wat meer tijd in beslag dan voorgaande jaren….
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Categorie 2: Film en tv

Vraag 2.1

And the winner is…

1.

2.

1. Hong kong Film Award/HKFA
2. Safta Award

4.
3.

3. Genie Award
5.
4. Goudenkalf

De Academy Award (de Oscar) is S’werelds meest
prestigieuze filmprijs. Iedere producer, regisseur,
acteur of actrice droomt ervan om dit beeldje in
ontvangst te mogen nemen. Naast de Oscar zijn
er op de wereld nog talloze andere filmprijzen te
winnen.

5. AACTA Award

Noteer de namen van de awards.

Vraag 2.2

Tv-serie

Noteer de naam van de wereldwijd uitgezonden serie waarin de acteurs op de afbeelding acteerden.

Teletubbies
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Categorie 2: Film en tv

Vraag 2.3

Onroerend Tv-goed

1.
3.
2.

4.
5.
1. Falty towers

Op de afbeeldingen zie je huizen of gebouwen die
voorkomen in binnen- en buitenlandse tv-series.
Noteer bij welke tv-series deze huizen horen.

2. Oppassen
3. The fresh prince of bell air
4. The Simpsons
5. Flodder

Vraag 2.4

Presentatoren

De personen op de afbeelding presenteerden allen
hetzelfde tv-programma.
Noteer de naam van dit tv-programma.

Zomergasten
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Categorie 2: Film en tv

Vraag 2.5

Tv-Tunes
1. Dallas

Op de USB-stick vind je in het mapje tv-tunes, vijf
tunes van tv-series, tv-shows of tv-programma’s.

2. Floris

Noteer van welke tv-serie, tv-show of tv-programma
deze tunes zijn.

3. Spijkerhoek
4. Eén van de acht
5. Friends

Vraag 2.6

Rekwisieten

Rekwisieten zijn voorwerpen die gebruikt worden door acteurs in films waarin zij acteren.
Noteer de titels van de films waarin de rekwisieten op de afbeeldingen voorkomen.

1. Shawshank redemption

1.

2.

2. Back to the future  
3.

3. Titanic
4. Cast away
5. Home alone
4.
Vraag 2.7

5.

Flop

Deze film trok slechts 70.000 bezoekers naar de vaderlandse bioscopen. Daarom mag deze film met
recht een flop worden genoemd. De hoofdpersoon in deze thriller wordt gechanteerd door een man
die familieleden van deze hoofdpersoon heeft ontvoerd. Door het beantwoorden van vragen kan hij
zijn dierbare ‘vrijkopen’.  
Quiz
Noteer de titel van deze film.  
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Categorie 2: Film en tv

Vraag 2.8

Winnaars

De dames op de afbeelding ontvingen dit jaar
een prestigieuze prijs voor het maken van een
documentaire.
Noteer de naam van deze documentaire.

Lili

Vraag 2.9

Grote broer

In 1999 verscheen het door John de Mol
bedachte reality-programma Big Brother op
de Nederlandse televisie. Uiteindelijk wist de
Mol dit programma in ongeveer 60 landen
te verkopen. Op de afbeelding zien we een
winnares van het programma uit één van deze
landen.
Noteer de naam van het land waar zij Big Brother
won.
Canada

Vraag 2.10

En actie!

Maak een filmpje van ongeveer 10 seconden waarin je met je team (of een deel daarvan) één van
onderstaande beroemde Nederlandse filmscenes naspeelt.
-  De vrijpartij van Kees en de buurman in zijn garage uit de film Flodder.
    Buurman wat doet u nu?
-  De achterop de fiets scene uit Turks Fruit
-  Ciske die z’n moeder vermoordt uit Ciske de Rat
Zet dit filmpje op de USB-stick in het mapje Film & TV.
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Categorie 3: Lucht- en ruimtevaart

Vraag 3.1

Is er leven op Pluto?

De meeste mensen kunnen wel enkele regels meezingen van het liedje ‘België’ (Is er leven op Pluto?).
Echter bijna niemand weet hoe de bijbehorende muziekclip eruit ziet.
Hieronder zie je van vier clips zowel een afbeelding en omschrijving.
Noteer onder de omschrijving de titel van het liedje. Vanzelfsprekend heeft elk liedje een link naar de
lucht- of ruimtevaart.

1. Omschrijving clip: Witte jurk en handschoenen / Gekke ‘luchtballon’.
1. Million Miles From Home
2. Omschrijving clip: Fujifilm fotocamera / Geel haar.
2. Airplanes
3. Omschrijving clip: Stewardessen in rood en wit / opblaaskrokodil
3. K3 Airlines
4. Omschrijving clip: Blauwe rook / Explosie
4. 99 Luftballons

Vraag 3.2

Raketje

Met vuur en knal begon mijn vlucht.
Nu hang ik hier al maanden in de lucht.
Menig kind heeft mij gezien en een paar volwassenen
misschien.
Onthul mijn locatie en ik breng u gewis menig punt
voor de kwis!
Noteer de straat waar dit raketje in de boom heeft
gehangen en misschien nog wel hangt.
Koningin Julianastraat en Hend de kleinstraat
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Categorie 3: Lucht- en ruimtevaart

Vraag 3.3

Fasten your seatbelts

In 2018 kwamen beelden naar buiten van een
vliegtuig dat in 2017 bijna in botsing kwam met
vier andere vliegtuigen.
Noteer van welke vliegtuigmaatschappijen de vijf
betrokken vliegtuigen waren en wat hun plaats
van bestemming was.
Maatschappij

Plaats van bestemming

1. Air Canada (vlucht 759)

1. San Francisco International airport, USA (SFO)

2. United airlines (UAL vlucht 1)

2. Singapore, Singapore (SIN)

3. Philippine airlines (vlucht 115)

3. Manila, Filipijnen (MNL)

4. United airlines (vlucht UAL 863)

4. Sydney, Australië (SYD)

5. United airlines (vlucht UAL 1118)

5. Cancun, Mexico (CUN)

Vraag 3.4

Beam me up Scotty!

Onderstaande afbeeldingen hebben een duidelijke link naar een specifiek type ruimtevaartuig.
Noteer bij elke afbeelding de naam van het bijbehorende ruimtevaartuig.
1. CST-100 / Starliner

2. Crew Dragon / Dragon 2
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Categorie 3: Lucht- en ruimtevaart

Vraag 3.5

Reis door de ruimte

In 2017 bracht Albert Heijn het verzamelalbum ‘Reis door de Ruimte’ uit. Op één van de plaatjes in dit
album staat een postzegel afgebeeld.
Noteer de naam van de astronaut die zich in de raket bevindt die op deze postzegel afgebeeld staat.
Pavel Ivanovitsj Beljajev
Vraag 3.6

Buitenaards

Noteer de officiële benamingen van onderstaande buitenaardse wezens
4.

1. Salarian /
Mordin Solus

4. Annelids /
Wormguy

2. Sullustan /
Nien - Nunb

5. Hirogen

3. Alf
1.
Vraag 3.7

2.

3.

5.

Je ziet ze vliegen!

Onderstaande figuren staan er om bekend dat ze graag een tochtje door de lucht of ruimte maken.
Noteer bij elk figuur waarmee zij doorgaans dit tochtje maken.
1. Vliegend tapijt

1.

2.

2. Mårten (Gans)  
3. Vliegende autobus
4. Bezem  
5. Zappelinn

3.

4.

5.
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Categorie 3: Lucht- en ruimtevaart
Vraag 3.8

Helden

Op de USB-stick vind je in het mapje “helden” twee geluidsfragmenten.
Noteer welke helden hier spreken.
1. Buzz Aldrin
Vraag 3.9

2. Buzz Lightyear
Luchtpost

Vroeger in de goede oude tijd van de houten gulden, verstuurden we ansichtkaarten en brieven vanaf
ons vakantieadres. Vaak arriveerde deze post op de plaats van bestemming terwijl je zelf allang weer
thuis was. Tegenwoordig appen, mailen, chatten, facebooken, snappen en twitteren we ons suf. In deze
vraag gaan we terug naar tijd zonder social media. Bij het kwisboek heb je een bedrukte enveloppe
ontvangen. Stuur deze bedrukte enveloppe (in een andere enveloppe) naar een plek in de wereld zo
ver mogelijk van Overasselt vandaan. De ontvanger maakt een foto bij een plaatsnaambord van de
plaats waar hij/zij de enveloppe heeft ontvangen. Op deze foto moet de bedrukte enveloppe goed
zichtbaar zijn. Deze foto moet worden uitgeprint en in de bedrukte retourenveloppe teruggestuurd
worden. Op de achterkant van deze foto moet de teamnaam vermeld staan. (geen teamnaam = geen
punten) Alleen voor foto’s die wij voor 7 januari 2019 voor 18.00 uur per post teruggezonden krijgen
in de retourenveloppe, kennen wij punten toe.

Puntenverdeling:
Enveloppe retour uit Nederland, België of Duitsland
Enveloppe retour uit de rest van Europa
Enveloppe retour uit de rest van de wereld

2 punten
5 punten
10 punten

Er zijn 10 bonuspunten te verdienen voor het team dat de enveloppe terug laat sturen uit het land dat hemelsbreed
het verst van Overasselt verwijderd is.
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Categorie 3: Lucht- en ruimtevaart

Vraag 3.10

Ruimtelijk inzicht

Teken telkens het figuur dat rechts onderaan op de plaats van het vraagteken moet komen.
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Categorie 4: spelletjes

Vraag 4.1

Er schijt aan hebben
Op de afbeelding is Willem Alexander te zien.
Hij is bezig met een spel waarbij hij een wcpot zo ver mogelijk weg moet gooien. Hoe ver
gooide Willem Alexander deze wc-pot?  
Noteer het antwoord in centimeters.
581 cm

Vraag 4.2

Een spelletje spelen

Op de afbeelding zijn vier onderdelen van
gezelschapspellen te zien.  
Noteer de namen van deze gezelschapspellen.

1. Risk
2. Monopoly
3. Hotel
4. Kolonisten van Catan.
Vraag 4.3

Waar is Morphy?
Piet: 6 11 3 9 3 (Rotterdam)
Morphy: 4 3 3 4 4 (?)
Piet is in Rotterdam.
Noteer de plaats waar Morphy is.

Utrecht

Overasseltse Kwis 2018 | 14

Categorie 4: spelletjes

Vraag 4.4

Winnen! Winnen! Winnen!

Op de kermis in Overasselt vielen met diverse
spellen/attracties mooie prijzen te winnen. Van de
onderstaande foto’s zijn er vier foto’s genomen op
de Overasseltse kermis van dit jaar.

5

6

7

8

Noteer de cijfers  van deze vier foto’s.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Vraag 4.5

Klimmen
Afgelopen jaar werd in Overasselt
deze schitterende klimmuur
gecreëerd.
Noteer hoeveel groene, blauwe,
gele en rode klimgrepen er op
deze muur te vinden zijn.
Groen: 42
Blauw: 40
Geel: 41
Rood: 0
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Categorie 4: spelletjes

Vraag 4.6

Fortnite
Fortnite is een populaire game die vooral
bekend is bij jongeren. In het spel Fortnite
kun je het personage een dansje laten doen.
Hiervan staat op de USB-stick in het mapje
‘Spelletjes’ een voorbeeld. Maak een filmpje
van maximaal tien seconden waarin één deelnemer van jullie team het dansje ‘Floss’ van de
game Fortnite doet. Zet dit filmpje op de USBstick in het mapje  ‘Spelletjes’.

Vraag 4.7

Memory

Bij het kwisboek heb je twee memorykaartjes met daarop afbeeldingen uit Overasselt ontvangen.
Helaas voor jullie zijn dit twee verschillende kaartjes. Probeer door te ruilen met andere teams twee
dezelfde kaartjes te verkrijgen en lever deze samen met het kwisboek in.    

Vraag 4.8

Rad van de Overasseltse Kwis

In de Café de Zon hangt het Rad van de Overasseltse Kwis (zie
afbeelding). Dit rad speelt een rol in deze ‘vraag’. Rond 24.00
uur zal de organisatie éénmaal aan dit rad draaien. We vragen
aan jullie om als team te gokken op welke kleur het rad stil
komt te staan. Als het rad stil komt te staan op de door jullie
gekozen kleur krijg je het aantal punten dat op die kleur staat.
Noteer de kleur die jullie kiezen.
Voor de duidelijkheid: geel 3 punten, groen 5 punten, Blauw 10
punten
Geel 3 punten
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Categorie 4: spelletjes

Vraag 4.9

De kunst van het spelen

Dat kinderen maar ook volwassenen spelen en spelletjes doen is van alle tijden. Vele kunstschilders
vonden hierin hun inspiratie en legden deze taferelen vast op het linnen. Onderstaande fragmenten
komen uit dergelijke schilderijen.
Noteer de voor- en achternamen van de schilders van deze schilderijen.

Lucas van leyden   

Vraag 4.10

Theodoor Rombouts

Pieter Breugel
(de Oude)  

Jan Steen  

Het is maar een spelletje

Met de zin ‘het is maar een spelletje’ hoef je bij deze toppers
niet aan te komen. Allen zijn zeer bedreven in het spelen
van een spelletje.
Noteer van iedere persoon in welk spel hij/zij uitblinkt.

1. Dammen
2. Fifa voetbalgame
3. Bridge
4. Schaken
5. Knikkeren

1.

2.

3.

4.

5.
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Categorie 5: hout

Vraag 5.1

Houten jubileum

De Overasseltse Kwis viert dit jaar z’n vijfjarig bestaan. We noemen dit ook wel een houten jubileum.
Vandaar dat we de categorie hout hebben opgenomen in deze kwis. Op de afbeeldingen zien we een
klein detail van logo’s van vier bedrijven of verenigingen uit Overasselt, die dit jaar ook een jubileum
mochten vieren.
Noteer de namen van deze organisaties.

1. ROT RIT Overasselt
2. Beestenboel
3. Strandjutters
4. Agrarisch museum de lage hof

Vraag 5.2

Kunst uit het dorp
Dit houten kunstwerk werd in
Overasselt gebouwd.
1.

2.

Noteer de voor- en achternamen
van de makers van dit kunstwerk.
1. Andreas de Groot   
2. Daan Gerritsen    

3.

4.

3. Daan Stoltenborgh
4. Sjoerd Overeem   
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Categorie 5: hout

Vraag 5.3

Een flinke bos hout voor de deur!

Bij diverse huizen in ons dorp staat een object van hout.
Noteer de adressen waar deze objecten staan.

Molenkuil 19  
Vraag 5.4

Ijkelaarstraat 1a  

Hend de Kleijnstraat 9           

Oude Kleefsebaan 51

Berend Botje

Anton van Hout uit Overasselt emigreerde in 1887 met zijn familie naar Amerika. Bij hun vertrek
ontvingen zij een aandenken aan Overasselt.
Noteer het cijfer van het aandenken dat Anton van Hout en zijn familie ontvingen.
1.
Een paar klompen met daarop geschilderd ‘Groeten uit Overasselt’
2.
Een schilderij van het ouderlijk huis van Anton
3.
Een oorkonde van de burgemeester
4.
Een woordenboekje in Overasselts dialect en twee droge worsten
5.
Een foto met daarop de harmonie en alle andere inwoners van Overasselt
6.
Een porseleinen vaas met daarop een afbeelding van de kerk van Overasselt
7.
Een bijbel met op de omslag ‘Een gezegend vertrek gewenst, groeten uit Overasselt’
8.
Een houtsnijwerk van een driemaster (schip) met de naam Overasselt
9.
Twee zilveren (thee)lepeltjes met de inscriptie ‘A mari usque ad mare’ en ‘Nos iungit amicitia’
10.
Een afscheidslied geschreven door het schoolhoofd

5
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Categorie 5: hout

Vraag 5.5

Woodstock

De band op de afbeelding is onlosmakelijk
verbonden aan de historie van het
muziekfestival Woodstock.
Noteer de naam van deze band.

Iron Butterfly

Vraag 5.6

Leve de koning!

Deze banner stond op 27 april van dit jaar op het dorpsplein in
Overasselt. We hebben alle tekst van deze banner afgepoetst,
behalve het woord VAN.
Noteer het woord dat boven en het woord dat onder VAN stond.

Boven: MOOI

Onder: HOUT
Vraag 5.7

Op een mooie pinksterdag
Op de pinkstermarkt van dit jaar stond
een lokaal bedrijf met houten meubelen
en  houtgemaakte beelden.
Noteer de voor- en achternaam van
degene die deze houtgemaakte beelden
heeft gemaakt.

Dirk Reinders
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Categorie 5: hout

Vraag 5.8

Do-re-mi

De Overasseltse Kwis bestaat vijf jaar. Daarom hebben we een mooi jubileumlied gecomponeerd.
We hebben volgens een vast patroon van vier liedjes woorden uit de songtekst gehaald en deze achter
elkaar geplakt.
Noteer de titels van de vier liedjes die we hebben gebruikt.

1. Het land van Maas en Waal
2. Mijn houten hart
3. 5 jaar
4. 5jaar (en nog lang niet klaar!)

Onder hart die huis in tuin je geval
Speelt zuiver ander kwis in hing deze dat
Daar vinden je wat heuvels is zien het
Grote mijn horen daar stoet staarden vieren hout
Van het staan zag Bosch echt na maar
En te we anders we anders taart weet
Daar niet vol je bergen de klinken is
Van hart voor passie ik bevlogen vijf voor
Een hebben verder eigenwijze twee helden elkaar maar
Trechter dat maar baas en zij waar lijkt
Snoeshaan niet het jaren glazen dat maar er
Het op vijf die het je je niet
Abdij ’n tijd laat meisje niet bij origineel
Dan had die op Moren buis steeds dit
In ik jou het blaast weer wat een
Ter je ik weer schaar geen hier al.
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Categorie 5: hout

Vraag 5.9

Goud van oud

Welk woord moet er in de grijze kaders komen te staan?

HVHV
HV
Papier

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
Vraag 5.10

Treurnis

Op het terrein van tennisclub LTVO stond een boom waarvan de wortels het clubhuis en de
aangrenzende tennisbaan aantastte. Om deze reden is deze boom dan ook gekapt. Een droevig lid van
LTVO schreef onderstaand lied/gedicht over deze gebeurtenis.
Noteer de boomsoort waarover dit lied/gedicht gaat en noteer de voor- en achternaam van de
schrijver van dit lied/gedicht.
Plataan
Wouter Hulstein

Hoor mij aan:
De oude  …………………………
Kan niet blijven staan.
Hij is niet vergaan,
Maar stil aan
tast zijn ondergronds bestaan
de clubhuisfundering aan.
En ver van de stam vandaan
Vervormen zijn wortels de tennisbaan.  
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Categorie 6: Mens en dier

Vraag 6.1

That sucks!

Een mens heeft meer dan 200 botten in
zijn lichaam. Al jaren doet het gerucht de
ronde, dat een wereldwijd bekende zanger
enkele botten uit zijn lichaam heeft
laten verwijderen. Door het ontbreken van
deze botten kan deze zanger zichzelf oraal
bevredigen. Of dit gerucht echt waar is
laten we even in het midden.
Noteer de artiestennaam van deze zanger.
Marilyn Manson

Vraag 6.2

U bevindt zich hier!

Op de afbeelding zien we een deel van een
overzichtskaart. Deze kaart laat een aantal door
de mens gecreëerde dieren en andere vormen
zien.
Noteer de naam waartoe deze dieren en andere
vormen behoren.

Nazca (lijnen)
Vraag 6.3

Ontdekker
De statige heer op de foto ontdekte in
de tweede helft van de negentiende
eeuw een aantal eilandjes die naar hem
werden vernoemd.
Noteer de naam van deze eilandjes.

De eilandjes van Langerhans
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Vraag 6.4

Pas op voor de hond

Een aantal huizen in ons dorp worden goed beschermd door waakse viervoeters.
Noteer op welk adres (straatnaam en huisnummer) deze waarschuwingsbordjes te zien zijn.

Vraag 6.5

Hoogstraat 31

Garstkampsestraat 8a

Garstkampsestraat 6

Oude kleefsebaan 69

Fiasco

De mens is altijd bezig om het leven te
vergemakkelijken. Vele uitvindingen dragen
bij aan ons dagelijks comfort en gemak. Een
wetenschappelijk medewerker was voornemens
een product te ontwikkelen dat in verschillende
industrieën toegepast zou kunnen worden. Helaas
werd zijn uitvinding een fiasco en voldeed niet
aan de eisen. Een aantal jaren later bedacht een
technisch onderzoeker een toepassing voor deze
mislukte uitvinding. Deze uitvinding werd ook
geclaimd door een andere uitvinder, uiteindelijke
kwam hij tot een schikking met het bedrijf.
Noteer welk product door deze twee heren op de
afbeelding gezamenlijk werd uitgevonden.

post-it
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Vraag 6.6

Aapjes kijken

De plaats om als mens dieren te
ontmoeten is natuurlijk de dierentuin. Op
de afbeelding zie je een deel van een
dierentuin waarin al ruim 40 jaar geen
dier meer te vinden is. Althans niet in
gevangenschap. Ondanks dat deze
dierentuin gesloten is wordt hij nog
steeds door mensen bezocht.  
Noteer de naam van deze dierentuin.

Groote Schuur/Rhodes zoo
Vraag 6.7

Vuile was!

Bij een vrouwelijke bloeddonor wordt uit een ader een halve
liter bloed afgenomen.
Dit leidt tot een aantal veranderingen.
1 daling van de bloeddruk
2 vermindering van het aantal rode bloedcellen per mm3  bloed
3 verhoging van de waterresorptie in de nieren
4 verhoging van de afgifte van het antidiuretisch hormoon
In welke volgorde treden deze veranderingen op?
Noteer de cijfers in de juiste volgorde.

Vraag 6.8

1–4–3–2

Ontdekker
Eén van de meest charismatische mensen
die ooit geleefd heeft, is de Zuid-Afrikaanse
vrijheidsstrijder Nelson Mandela. Toen in de
jaren ’90 de mobiele telefoon zijn intrede deed,
schafte ook Nelson Mandela er ééntje aan. Het
allereerste telefoontje dat hij hiermee pleegde
was met een vrouw die hij erg bewonderde.
Noteer de voor- en achternaam van deze
vrouw.
Elizabeth/Liz Taylor
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Vraag 6.9

R.I.P.

De personen op de afbeelding zijn allen om het leven gekomen door toedoen van een dier.
Noteer welke dieren verantwoordelijk waren voor de dood van deze personen.
3.

1. Stier
2. Coyote / Prairiewolf
3. Pijlstaartrog
4. Slang (Black Mamba)

1.
Vraag 6.10

2.

4.

5. Giraffe

5.

Vuile was!

Als je als mens iets bijzonders presteert, bestaat de kans dat je een wassenbeeld krijgt in één van de
meer dan 20 Madame Tussauds musea over de hele wereld. Mocht je populariteit dalen dan wordt je
beeld even snel weer omgesmolten.
Noteer de voor- en achternamen (artiestennaam rekenen we ook goed) van de bekende personen die
deze wassenbeelden moeten voorstellen.
3.
1. Usain Bolt
2. Katy Perry
3. Muhammed Ali / Cassius Clay
4. Mark Zuckerberg
5. Pablo Picasso

1.

2.

4.

5.
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Vraag 7.1

Het spijt me

In 2018 gaf de persoon op de afbeelding iemand een wekker cadeau.
Noteer zo nauwkeurig mogelijk waarom hij dit deed.

De persoon die de wekker ontving was op Koningsdag in slaap gevallen in een Dixie. Deze Dixie is door een bedrijf verplaatst naar een
opslag. Daar kreeg de ‘slaapkop’ de deur niet meer open. Als excuus
kreeg hij een bos bloemen en een wekker van het bedrijf.

Vraag 7.2

Overleden

Noteer de voor- en achternamen van deze beroemdheden die allen overleden in 2018.

1.

2.

3.

4.

5.

1.  Ines Zorreguita
2.  Barbara Bush
3.  Arie den Hartog
4.  Burt Reynolds
5. Ruud Lubbers
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Vraag 7.3

Sportieve Talenten

Deze personen waren in 2018 wereldnieuws.
Noteer zo nauwkeurig mogelijk waarom.

Deze semi-profs en zaalvoetballers speelden in het nationaal voetbalteam van Denemarken tegen
Slowakije omdat de echte internationals niet speelden vanwege een sponsorconflict.
Vraag 7.4

Jubilarissen

Ook dit jaar werden de jubilarissen van
Overasseltse boys in het zonnetje gezet tijdens de
nieuwjaarsreceptie. Twee jubilarissen ontbreken
op deze foto.
Noteer de voor- en achternamen van deze
jubilarissen.
Terry Derksen  
Tiny Hofmans
Vraag 7.5

Bekvechten
De ontwikkeling van dit apparaat zorgde in
2018 voor een flinke rel.
Noteer de voor- en achternaam van de bekende
persoon die bij deze rel betrokken was.

Elon Musk
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Vraag 7.6

196 jaar

Op zondag 16 september 2018 vierden deze Overasseltse mennekes dat ze samen 196 jaar werden.
Noteer de voor- en achternamen van deze mennekes.

1. Robbie Theunissen
2. Alfons Sanders
3. Stefan Theunissen
1.

Vraag 7.7

2.

3.

4.

4. Wynand Jetten

‘Afscheid’
In 2018 werd er in onderstaand schuurtje
op bijzonder wijze ‘afscheid’ genomen van
iemand.
Noteer de voor- en achternaam van het
overleden karakter en de voor- en achternaam
van de actrice die bij dit afscheid een grote rol
speelde.
karakter: Peter Johannes van Dalen  
Actrice: Sara Lee Ketner

Vraag 7.8

Gastvrij

In deze plaats vond in 2018 een ‘gijzeling’ plaats.
Noteer de plaatsnaam.
Bokhoven

Overasseltse Kwis 2018 | 29

Categorie 7: 2018

Vraag 7.9

Goed gemutst

In 1977 mocht Erica Terpstra als pas gekozen kamerlid van de VVD de troonrede bijwonen. Ze besloot
als eerbetoon aan koningin Juliana een hoed te dragen. Ook op Prinsjesdag 2018 waren er een aantal
politici die hoeden droegen. Onze mascotte Morphy heeft deze hoeden even geleend.
Noteer de voor- en achternamen van de politici die deze hoeden droegen op Prinsjesdag 2018.

1. Selcuk Ozturk
2. Carola Schouten
3. Barbara Visser
4. Carla Dik Faber
5. Jessica van Eijs
1.
Vraag 7.10

2.

3.

4.

5.

Top of flop?
Wekelijks wordt op vrijdag de nieuwe Top 40
bekend gemaakt op radio 538.
Hieronder staan vijf nummers afgebeeld op een
plek in de top 40. In één week in 2018 stonden
onderstaande nummers op de genoemde plek.
Noteer in welke week dit was.

Week 14
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Vraag 8.1

Het zit ‘m in de details

Hiernaast zie je vier detailfoto’s van
voorwerpen die gebruikt worden door
een Overasseltse ondernemer.
Noteer het beroep/ambacht waarbij
deze voorwerpen worden gebruikt.

Fruitkweker (Wagenberg Fruit)

Vraag 8.2

Museum

Het museum op de afbeelding is
een inspiratiebron geweest om in
Nederland een soortgelijk museum
te realiseren.
Noteer de naam van het Nederlands
museum waar dit een inspiratiebron
voor is geweest.

Nederlands Openluchtmuseum
Vraag 8.3

Wereldplaats

Op de afbeelding zie je een deel van een aan het water gelegen
Nederlandse plaats.
In de 19e eeuw, toen het aantal vaartuigen in de wereld enorm
toenam, besloten twee ambachtslieden uit deze plaats hierop
in te spelen. Ze startten een industrie waardoor deze plaats
wereldwijd bekend werd. Tegenwoordig wordt deze ambacht
voor het grootste gedeelte in Azië uitgevoerd.
Noteer de Nederlandse plaats waar bovenstaand verhaal aan
refereert.  

Hendrik Ido Ambacht
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Vraag 8.4

Overasselt werkt

In deze vraag gaan we
even terug in de tijd. Op de
afbeeldingen zie je mannen
afkomstig uit Overasselt
die hard aan het werk zijn.
Helaas zijn sommige niet
meer onder ons.
Noteer de voor- en
achternamen van deze
harde werkers.

Nico Derks
Vraag 8.5

Louw van der Burgt  

Tien stoots

Tonnie v/d Groes   

Theo van Rens

What’s in a name!

De personen op de afbeeldingen
hebben een achternaam die
voortreffelijk past bij het beroep
dat ze uitvoeren.
Noteer van elke persoon de
achternaam en het beroep dat
hij/zij uitoefent.
1.

2.

3.

1. Haan/Voorzitter Nederlandse bond pluim    
veehouders

3. Hamster/Dierenarts

2. Wildt/ General Manager safaripark Beekse
Bergen

4. Woei/ Weervrouw

4.
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Vraag 8.6

Carrièreswitch

De man op de foto was ooit een succesvolle zanger en
had in de jaren ’90 een grote hit te pakken.
Hij maakte uiteindelijk een opmerkelijke carrièreswitch,
van zanger naar het uitoefenen van een typisch
Hollandse ambacht.
Noteer welke ambacht hij ging uitoefenen.

Klompenmaker

Vraag 8.7

Lekker

Nederland heeft een grote traditie in het ambachtelijk vervaardigen van snoep en lekkernijen. Eén
van deze bedrijven is erg bekend geworden om een visueel aspect van de verpakking van bepaalde
producten. Dit specifieke visuele aspect heeft een eigen benaming gekregen.
Noteer de specifieke naam van dit aspect.

Droste-effect

Vraag 8.8

De machinist vertelt

Er zijn veel mensen die graag en gepassioneerd vertellen over hun beroep. Op de bijgeleverde usb-stick
in het mapje “machinist” vind je drie geluidsfragmenten van mensen die vertellen over hun beroep.
Eén van deze mensen is machinist van beroep.
In welk fragment is de machinist aan het woord?

fragment 1
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Vraag 8.9

Een dagje Leuven

In de gevels van het prachtige gotische stadhuis in Leuven staan 149 beelden van personen die een
belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de stad. Twee van die beelden zien we op de
afbeeldingen.  
Noteer van deze twee Nederlandse personen de naam en het beroep dat ze uitoefenden.

Naam: Paus Adrianus VI  

Naam: Erasmus   

Beroep: Paus

Beroep: priester, kanunnik, theoloog, filosoof,
schrijver en humanist

Vraag 8.10

Gereedschap

Wat zou een metselaar zijn zonder
zijn troffel, of een timmerman
zonder
hamer?
Verscheidene
beroepen kennen gereedschap
dat alleen door die specifieke
beroepsgroep wordt gebruikt.
Noteer bij welk
gereedschap hoort.

beroep

dit

Paardentandarts
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Vraag 9.1

Uit de raad!

Noteer zo nauwkeurig mogelijk waarom het raadslid op
de foto niet meer welkom is in de raad van elf.

Hij heeft de dansmariekes misbruikt. (Sketch Theo Maasen)  

Vraag 9.2

Dweilen

1.  Vogeltje wat zing je vroeg
2.  Bij ons staat op de keukendeur

3.  Overal lagen peuken

4.  Als ze me missen

Carnaval en muziek zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.
Op de USB-stick vind je in het mapje ‘Carnavalsmuziek’ vijf
carnavalsliedjes gespeeld door een dweilorkest.

5. Hey Marloes / Schöne maid / Lieve
meid heb jij nog tijd?

Noteer bij elk fragment de titel van het lied.

Vraag 9.3

Goedenavond, goedenavond gij allen hier tesaam

Een halve eeuw geleden was deze man wereldberoemd in Overasselt. Discussiëren kon hij als de beste.
Ook over biosex en libidosexualis. Tijdens carnaval en met name de pronkzittingen zette hij ook graag
de bloemetjes buiten. Deze gaf hij water met zijn gieter. Deze troubadour is niet meer onder ons, maar
ergens in Overasselt hangt nog een mooie herinnering aan hem.
Noteer de voor- en achternaam van de man die in dit verhaal wordt beschreven.

Werenfried van Venrooij
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Vraag 9.4

Optocht

Praalwagens, loopgroepen, versieringen, kortom carnavalsoptochten. Ze worden over de hele wereld
gehouden.
Noteer bij elke afbeelding de plaats waar deze optocht door de straten trok.

Vraag 9.5

Venetië

Berghem

Keulen

Overasselt

Vrouwkes!

Het carnavalsfeest kent vele tradities en gebruiken die per stad, dorp,
streek of regio enorm van elkaar verschillen. In een deel van ons land
is het een traditie om een paar dagen voor carnaval een feestavond
te houden waarin vrouwen centraal staan. Deze feestavond heeft een
feministische inslag. Vrouwen laten zien dat ze niks minder zijn dan
mannen. Hun zelfstandigheid en gelijkwaardige positie ten opzichte
van de man in de maatschappij wordt op deze avond onderstreept. In
een grote plaats (en omliggende kernen) in dit deel van Nederland is
de naam van deze traditie gebaseerd op naam van de vrouw die rond
het jaar1500 enkele indringers van de stad versloeg en het vijandelijke
vaandel veroverde.
Noteer de naam van deze traditie.

Truujendaag
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Vraag 9.6

Jong geleerd

1978

1983

Op de foto’s zien we prinsenwagens
van Luilekkerland die ooit hebben
deelgenomen aan de Overasseltse
optocht.
Noteer bij elke foto in welk jaartal
deze prinsenwagen deelnam aan de
Overasseltse optocht.

1994
Vraag 9.7

2002
Uit de oude doos
Heel wat jaren geleden zorgde Luilekkerland ervoor dat de Overasseltse jeugd
het Spoorweg museum in Utrecht kon
bezoeken. Er verscheen een artikel in de
Gelderlander over dit bezoek. Uit de kop
hebben wij één woord weggepoetst.
Noteer dit woord.

Trein
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Vraag 9.8

Onderscheidingen

Tijdens de carnaval worden door de prins(es) onderscheidingen uitgereikt. Zo ook in Overasselt.
Noteer bij elke onderscheiding de voor- en achternaam van de prins(es) die ze heeft uitgereikt.

Mario Wijten

Vraag 9.10

Geert Dinnissen

Peter van de Zant

Anna Schoenmakers

Polonaise

Met carnaval wordt regelmatig de polonaise gelopen.
Maak een foto waarop door de teamleden de polonaise wordt gelopen. Op deze foto moet minimaal
het  onderstaande terug te zien zijn. Plaats de foto op de USB-stick in het mapje ‘Polonaise’
-          Prins voorop met steek op zijn/haar hoofd
-          Prins heeft scepter in de hand en in andere hand het kwisboek
-          De persoon achter de prins heeft een hand bij de prins op de schouder
-          De derde persoon heeft een pruik op en een leeg glas in de hand
-          De vierde persoon heeft een kiel aan en een glas bier in de hand
-          De vijfde persoon heeft een masker op en heeft een fles wijn in de hand
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Vraag 9.9

Plaatsnamen

Veel plaatsnamen wijzigen tijdens carnaval van naam. Hieronder zie je een afbeelding van de provincie
Noord-Brabant met alle plaatsnamen zoals deze met carnaval heten. Sommige plaatsen hebben wij
vervangen door nummers.

3.

4.

5.

Noteer hoe deze plaatsen met carnaval heten.

2.

1.  Meekrapdurp
2. Kielegat
3. Kaaiengat

1.

4.  Oeteldonk
5.  ’t tusriek
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Vraag 10.1

Duur avondje?

Theo gaat op vrijdag bij SVO biljarten. Tijdens het biljarten drinkt hij één
koffie en vier bier.
Deze keer heeft Theo gewonnen, dit moet gevierd worden!  
Theo trakteert bij SVO voor het team in totaal vijf biertjes en een portie
bitterballen.
Na het afrekenen, pakt hij zijn fiets en vervolgt hij zijn weg naar Café
de Zon. Daar drinkt hij nog eens zes vaasjes bier, één apfelkorn en een
flugeltje. Dan wordt het tijd om naar huis te gaan, maar niet zonder een
gewone frikandel bij Cafetaria Overasselt te kopen.
De volgende dag wordt Theo wakker en is benieuwd hoeveel geld hij nog
in zijn portemonnee heeft zitten van de 100 euro die hij begin van de
avond had meegenomen.
Noteer hoeveel geld Theo de volgende ochtend nog in zijn portemonnee
heeft zitten.

Vraag 10.2

€ 47,70

Kleur bekennen

We stellen u voor aan vier families uit Overasselt: familie Swart, familie de Bruin,
familie Groenen en familie van Roden.
Iedere familie heeft een eigen, unieke lievelingskleur: zwart, bruin, groen of rood.
Maar geen van de families heeft de lievelingskleur die bij de eigen naam hoort.
Exact drie van de onderstaande uitspraken zijn onwaar:
•
Familie Swart heeft bruin als lievelingskleur.
•
Familie van Roden heeft zwart als lievelingskleur.
•
Familie Groenen heeft bruin niet als lievelingskleur.
•
Familie de Bruin heeft groen niet als lievelingskleur.
Welke van deze families heeft rood als lievelingskleur?
Fam. Swart
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Vraag 10.3

Paasei

In de jaren ’80 was gamen net
zo populair als dat het nu is.
Ook toen al kon je cheats
gebruiken om o.a. meer levens
te krijgen. Deze cheats/Easter
eggs worden nog steeds veel
gebruikt. Eén van de meest
bekende is afkomstig van het
spel Gradius. Deze cheatcode
is door ons verwerkt op de site
www.overasseltsekwis.nl  Ga
naar deze site en gebruik deze
cheatcode.
Noteer het antwoord op de
vraag die gesteld wordt na het
invoeren van de juiste cheatcode.
Vraag 10.4

14

Pepernoten

Sinterklaas is weer in het land geweest en heeft op basisschool De Zilverberg flink met pepernoten
gestrooid. Nadat sinterklaas weer van school is vertrokken, worden door de kinderen alle pepernoten
opgeraapt. Er is afgesproken dat alle pepernoten bij elkaar worden verzameld en geteld. Nadat ze zijn
geteld worden ze gelijk verdeeld onder groep één, twee, drie, vier en vijf.
De pepernoten zijn door de kinderen opgeraapt en verzameld. Dan gaat de schoolbel, de school is
uit. De leerkrachten spreken af dat ze de volgende dag de pepernoten gaan tellen en gelijk verdelen
onder de groepen.
Juffrouw Sanne vertrouwt de andere leraren niet en gaat direct na school terug, telt de pepernoten
en verdeelt de pepernoten over de groepen. Er blijft één pepernoot over, die eet ze op. Haar deel van
de pepernoten neemt ze mee naar huis, de rest laat ze liggen.
Juffrouw Susanne vertrouwt de rest ook niet en gaat ook terug naar school en verdeelt (de overgebleven pepernoten) ook in vijf gelijke delen. Ook zij houdt één pepernoot over die ze op eet. Ook zij
neemt haar deel mee naar huis.
Ook juffrouw Annemieke, Jacqueline en Janneke vertrouwen de rest van de leerkrachten niet en doen
ook precies hetzelfde. Ook zij verdelen de overgebleven pepernoten. Zij houden ook steeds 1 pepernoot over die ook zij opeten. Ook nemen zij hun deel mee naar huis.
Volgende dag op school aangekomen, verzamelen de leerkrachten zich. Zij zien ieder wel dat de
stapel aardig is gekrompen, maar ze zeggen niets. De (overgebleven) pepernoten worden zorgvuldig
geteld en verdeeld. Nu blijven er geen pepernoten meer over.
Hoeveel pepernoten hebben de kinderen in het begin minimaal opgeraapt?
3121 pepernoten
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Vraag 10.5

Welkom bij de club

Tijdens carnaval 2019 gelden er speciale regels in Overasselt.
Je treft overal groepjes van drie aan.
Zo’n groepje van drie bestaat uit één lid van Luilekkerland, één lid van de Strandjutters en één lid van
KZMU.
En ze hebben de volgende spelregels afgesproken:
•
Een lid van Luilekkerland spreekt alleen de waarheid.
•
Een lid van de Strandjutters spreekt alleen onwaarheid.
•
Een lid van KZMU mag zelf weten of hij een ware of onware uitspraak doet.
Stel, je komt tijdens carnaval 2019 zo’n groepje van drie tegen.
Laten we de leden van het groepje voor het gemak A, B en C noemen.
•
A zegt: “C is lid van Luilekkerland”.
•
B zegt: “A is lid van Luilekkerland”.
•
C heeft al te veel bier op en zegt helemaal niks.
De vraag: wie is lid van welke club?
                

A             →                           
B             →                          

C             →                          

Vraag 10.6

KZMU

Strandjutters

Luilekkerland

Code kraken

Om te zorgen dat de kwis niet uitlekt, gebruikt de organsatie veelal geheimtaal.
Hieronder staat een tekst in geheimtaal, waarbij elk teken een letter voorstelt.
Weet jij de code te kraken?
Vul onder de tekens de juiste letter in.

Џ±
J e

Ф± Ч Ш

Ѧ±

л ѠѦ ±

h e b t

d e

c o d e

җ ± Ш± д

Ш±

ᴧ ᵯᵷ ᴧ ± д

w e t e n

t e

k r a k e n
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Vraag 10.7

Wonen aan de Theunisbloemstraat

Op de teunisbloemstraat zijn bouwvakkers volop aan het werk om daar een rij van 7 huizen te
realiseren.
Koen woont in het midden.
Anke woont op het nummer dat je door 11 kunt delen.
Kim woont op het nummer dat je door 9 en door 2 kan delen.
Chris woont op het nummer dat eindigt op een 6 als je het halveert.
Ans woont op het eerste nummer dat je met 3 cijfers schrijft.
Piet woont op het nummer dat je door 13 kunt delen.
Klaas woont op het nummer dat 3 geeft als de cijfers van dat nummer wordt opgeteld.
De huisnummers zijn natuurlijk opvolgend zoals gebruikelijk is bij het toekennen van huisnummers.
Op welk nummer wonen bovenstaande personen,  er van uitgaand dat de onderstaande gegevens
juist zijn?:
Koen: 106

Kim: 108

Ans:

Anke: 110

Chris: 112

Piet: 104

Vraag 10.8

100

Klaas: 102

Dating

Onderstaande vrijgezelle mannen hebben er genoeg van om alleen te zijn. Zij doen met zijn allen een
oproep op televisie. Door de dames wordt hier goed op gereageerd. Onderstaande dames sturen een
brief en gaan op date. Na enkele dates hebben de vrijgezelle mannen hun meisje gekozen. Welke man
heeft welke vrouw gekozen?
Het getal in de linkerkolom geeft aan hoeveel namen er juist in de rij staan
Het getal in de rechterkolom geeft aan hoeveel namen ook onder de juiste persoon staan
Vincent: Gerda
2
2
2
0
2
2
2
1

Vincent
Betsie
Charlotte
Clara
Elsa
Emmie
Charlotte
Gerda
Joke

Jordy
Maria
Theresa
Ursula
Paulien
Charlotte
Emmie
Betsie
Elsa

Frans
Amanda
Lena
Lisa
Beatrice
Ellen
Lisa
Ellen
Maria

Mario
Lena
Natasja
Elsa
Maria
Natasja
Betsie
Lisa
Ursula

Lambert
Lisa
Paulien
Ellen
Joke
Gerda
Lotte
Lotte
Amanda

Hennie
Ursula
Clara
Natasja
Amanda
Betsie
Amanda
Theresa
Beatrice

0
2
0
0
0
2
2
1

Jordy: Emmie
Frans: Lena
Mario: Ursula
Lambert: Lotte
Hennie: Clara
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Categorie 10: Knap lastig

Vraag 10.9

Visitekaartjes

Hieronder staan vier visitekaartjes. Echter de letters op het visitekaartje zijn door elkaar geschud.
Door de letters op de juiste plaats te zetten, vind je de namen van Overasseltse ondernemers.
Noteer de namen van deze ondernemers

Davy LB
Wringt
Leur

es

e
Roche V
Veen

os

eerb

N
Dien
e
Grav

Ger M Storm
Epe

?

SE
SSELT
OVERKAWIS

?

OVERASSE
KWIS LTSE

Cees Verhoeven

Willy van der Burgt
Peter Gommers

Vraag 10.10

Bernie van de Groes

Kleur bekennen

Na een avondje doorzakken wil Willy naar huis. Hij staat op het trottoir, maar om
bij zijn fiets te komen is nog een hele uitdaging. Hij heeft de hele weg nodig. Zie
hieronder de route die Willy aflegt om bij zijn fiets te komen.

Hoeveel meter heeft hij hiervoor nodig?
23,4 meter
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Categorie 11: Wie is het?
Vraag 11.1

Wie is het?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

25.

26.

In deze categorie bevinden zich
50 afbeeldingen van personen.
Noteer de voor- en achternamen
van deze personen op de
volgende bladzijde.
De artiestennaam wordt ook
goed gerekend.

23.

24.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.
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Categorie 11: Wie is het?

  1. Denise Richards

  16. Gerardus van Hout

  2. Daphne Deckers

  17. Whoopi Goldberg

  3. Natalie Wood

  18. Elizabeth Hurley

  4. Famke Janssen

  19. Albert Verlinde

  5. Britt Eckland

  20. Hennie Dinnissen

6. Lolo Ferrari

  21. Henk van Hout

  7. Jane Seymour

  22. Audrey Hepburn

  8. Ursula Andress

  23. Mehmet Ozyurek

  9. Cor van Hout

  24. Joke Knoope

  10. Joost Rutgers

  25. Willie Lemmens

  11. Hale Berry

  26. Antoinette Nijs

  12. Wim van Gendt

  27. Leonid Stadnyk

  13. Lois Chiles

  28. Franscisco Domingo Joaquim

  14. Jan van Hout

  29. Michelle Pfeiffer

  15. Charlize Theron

  30. Lana Wood
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Categorie 11: Wie is het?

  31. Elijah Wood

  41. Brigitte Bardot

  32. Andre Roussimof

  42. Stephen Taylor

  33. Barbara Bach

  43. Ramon Beuk

  34. Tonny Eyk

  44. Rick van Hout

35. Hennie van Lin

  45. Angelina Jolie

  36. Chenq Shiquin

  46. Chandra Bahadur

  37. Rizka Simons

  47. Demi Moore

  38. Joost hoebergen

  48. Cameron Diaz

  39. Scarlett Johansson

  49. Carice van Houten

  40. Radhakant Bajpai

  50. Erik Berndsen
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VOOR AL UW TEGELWERKEN EN MATERIALEN!
E info@tegelzetbedrijfwijers.nl • M 06 10 45 32 17 • Overasselt

Sponsoren bedankt!

We zien jullie

12 januari 2019
bij de

prijsuitreiking!

www.overasseltsekwis.nl
@OverasseltKwis

Overasseltse Kwis

