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Voorwoord
Voor jullie ligt het quizboek van de tweede editie van De Dorpsquiz Udenhout! Maar voor jullie daar
aan gaan beginnen willen we nog even terug kijken op de succesvolle editie van vorig jaar.
Ongetwijfeld ligt de eerste editie ook bij jullie nog vers in het geheugen. De DorpsQuiz-koorts die in
de dagen voorafgaand aan de quiz erg hoog opliep. Supermarkten werden geplunderd om er voor te
zorgen dat het de teamleden aan niets zou ontbreken. Al snel bleek die avond dat er bij een volgende dorpsquiz iemand aangewezen moet worden die er zorg voor gaat dragen dat alle teamleden ook
daadwerkelijk iets te drinken en eten hebben. Zelf kom je daar in de vier uur durende Quiz nauwelijks
aan toe...
Tijdens de quiz was het met tijden erg druk in het dorp waar mensen zoeken naar QR-schildjes of
vanuit de toren van de Boerenbond proberen een som op te lossen, die helaas net niet helemaal goed
leesbaar meer was op het moment dat het buiten donker geworden was...
De enorme drukte voor een etalage om naar een reisﬁlmpje te kijken dat 30 seconden duurt. Mobiele
telefoons en schrijfblokken in de aanslag. Fietsende mensen in het dorp op zoek naar foto’s om achter
een oplossing te komen en mensen die tellend over het Tongerloplein kruipen om het aantal ronde
schijven van een kunstwerk te achterhalen.
De geheime proef die in het restaurant van de Eikelaar gehouden werd. Waar vervolgens niets te
proeven was, maar waar een kubus opgelost moest worden...
Om dan uiteindelijk nog maar te zwijgen van de groepen die we als organisatie thuis bezocht hebben
en waar we vervolgens bijna overal weer buiten gekeken werden omdat een gesprek met ons alleen
maar tijd en dus punten zou kosten!
En als klap op de vuurpijl was daar nog de ‘Broederopdracht’. Ook deze opdracht heeft de gemoederen aardig bezig gehouden tot aan de ﬁnaledag op zaterdag. De drukte op deze avond heeft ons
programma voor die avond enigsinds door elkaar gegooid, maar ook daar was door het enthousiasme
van alle deelnemers niet veel van te merken...
Al deze mooie herinneringen waren voor ons genoeg reden om ook dit jaar weer een leuk, pittig quizboek in elkaar te zetten. De opdracht is wel wat moeilijker geworden omdat iedere verdachte beweging van iemand van ons al de nodige speculatie tot gevolg had. Met andere woorden; De Quiz-koorts
is dit jaar nóg eerder begonnen!
Toch is het ons gelukt om weer een boek samen te stellen waar jullie je vanavond over mogen buigen.
We hopen dat er veel geleerd is van de vorige editie, en dat het voor jullie gevoel allemaal nog beter
zal gaan dan vorig jaar.
We zien de resultaten van jullie team daarom ook graag weer om 23.00 uur terug!
Succes!
Organisatie Dorpsquiz Udenhout
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De organisatie
De organisatie van de DorpsQuiz Udenhout is het afgelopen jaar erg verrast door het succes van de
eerste editie. Voor ons een reden om in ieder geval één persoon aan de organisatie toe te voegen. Wij
hebben Henri Michels bereid gevonden om ons te komen versterken.
Naast een aantal personen die ons op de DorpsQuiz-avonden zelf komen helpen hebben we dit jaar
dus met een 8-tal enthousiaste Udenhouters de ‘Dorpsquiz’ in elkaar gezet.
Het kan natuurlijk nog altijd zo zijn dat we voor de volgende editie hier en daar nog steeds wat moeten bijschaven. Wij hopen daarom ook dit jaar door de deelnemers op een positieve manier gevoed te
worden met eventuele verbeterpunten. Deze kunnen altijd via info@dorpsquizudenhout.nl aan ons
kenbaar gemaakt worden.
Wij wensen jullie allemaal heel veel plezier met de DorpsQuiz Udenhout (2e editie)

De orgaisatie, v.l.n.r.: Kelly Robben-van Alphen, Conny van Gorp-van Asten, Thomas Robben,
Koen Verbunt, Ria van der Meijden, Brigitte van Rossum, Henri Michels en Pieter Michielsen.
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Belangrijk!!!
Veiligheid
Tijdens deze Quiz zijn er vragen waarvoor je ‘op pad’ moet. We begrijpen dat je zo snel en goed mogelijk de opdrachten wil oplossen/afwerken, maar denk daarbij wel aan de veiligheid van jezelf, maar
zeker ook van de medeweggebruikers.
Actie!!!
Er zijn vragen opgenomen in deze quiz waarvoor wat meer gedaan moet worden dan alleen
maar het opzoeken en beantwoorden van een vraag. Hiervoor zal iemand uit het team naar een
andere locatie moeten. Deze vragen zijn herkenbaar aan het ‘Actie’ logo.
Opdrachten op bepaalde tijdstippen
Loop alle vragen eerst goed door, er zijn opdrachten bij die op ‘bepaalde tijdstippen’ uitgevoerd
moeten worden! Er is een tijdenoverzicht opgenomen in dit quizboek op pagina 9 en 10.
Wanneer dit logo bij een vraag staat, moet je even kijken wanneer jullie team die opdracht
moet uitvoeren.
Leeftijdsgrens
We hebben geen leeftijdsgrens aangehouden als het gaat om deelname aan deze quiz. Iedereen mag wat ons betreft meedoen. Er zijn echter wel vragen bij die wettelijk gezien om een
minimum leeftijd vragen. D.m.v. de logo’s hiernaast geven wij bij de vragen aan wanneer dit
het geval is.
Fotocamera + printer
Er staan ook vragen in het boek waarbij het antwoord d.m.v. één of meerdere foto’s gegeven moet worden. Het is de bedoeling dat de gemaakte foto’s uitgeprint in het quizboek worden geplakt. Geen foto in
het boek is ook geen punten voor dat onderdeel!
Quizboek goed invullen en inleveren
Alle antwoorden op de vragen dienen in het Quizboek te worden ingevuld bij de desbetreﬀende vragen.
Alleen teams die hun quizboek tijdig (vóór 23.00 uur) en op de juiste manier inleveren, dingen mee naar
de hoofdprijs. Onder 'de juiste manier' verstaan wij; alle pagina's van het vragenboek in de juiste volgorde, en alle attributen die vanuit een vraag mee moeten worden ingeleverd! Wij kennen geen punten toe
aan niet of slecht leesbare antwoorden.
Wanneer moet het quizboek ingeleverd worden?
Het ingevulde quizboek moet worden ingeleverd in ‘t Plein op 7 oktober 2016, vóór 23.00 uur.
Wat is de juiste volgorde van de rubrieken?
Leg alle genummerde pagina’s van het quizboek op de juiste volgorde en gebruik de binder!
Er zijn 10 categorieën, te weten:
A. Best wel ingewikkeld
F. Taal en Zo
B. Een wonderlijke wereld
G. Udenhout onder de loep
C. Kunst en Cultuur
H. Entertainment, muziek en TV
D. Politiek
I. Eten en Drinken
E. Rooie oortjes
J. Sponsorvragen
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Belangrijk!!!
Joker
Ieder team mag een joker inzetten op één van de categorieën.
De behaalde punten voor die categorie tellen dan dubbel. Je zet de joker in door de naam van die
categorie op de voorpagina in te vullen. De joker kan niet ingezet worden in de volgende categorieën
‘Sponsorvragen’, ‘Geheime opdracht’ en de ‘Meesterproef’.
Geheime opdracht
Naast eerder genoemde 10 categorieën is er ook nog een geheime opdracht. Ieder team moet voor
deze opdracht één teamlid naar het leerlandschap van De Wichelroede sturen (ingang via de poort
tegenover de zij-ingang van de kerk). Dat teamlid wordt daar om 20.45 uur verwacht. Het kaartje uit
de Goody Bag voor de ‘Geheime opdracht’, moet meegebracht worden!
Retour
De inhoud van de ‘Goodie bag’ mogen jullie deze avond in zijn geheel gebruiken. Alleen het op de
juiste manier ingevulde Quizboek, willen wij graag retour. Aan het einde van de ﬁnaleavond op 15
oktober kunnen de quizboeken meegenomen worden naar huis!
Uitslag
De uitslag van de DorpsQuiz Udenhout 2016 wordt bekend gemaakt tijdens een afsluitende avond op
zaterdag 15 oktober bij Boomkwekerij Udenhout (Schoorstraat 23). Deze avond begint om 20.00 uur
en we willen iedereen vragen om op tijd te komen!
Noodgevallen
In geval van nood is de organisatie bereikbaar op: 06 12 40 97 97 (Koen) of 06 10 75 31 90 (Brigitte)
Namens de organisatie wensen wij iedereen succes en heel veel plezier vanavond en we hopen jullie
allemaal te zien bij het afsluitende feest bij Boomkwekerij Udenhout.
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Sponsoren
Ondanks dat wij geprobeerd hebben de kosten voor deze DorpsQuiz zo laag mogelijk
te houden, is het toch niet mogelijk een dergelijk evenement te organiseren zonder
dat daar de hulp van sponsoren voor ingeroepen moet worden. We zijn daarom ook
erg blij dat er een groot aantal bedrijven ons op deze manier hebben willen ondersteunen.

6

DorpsQuiz Udenhout

2016

Sponsoren

MBC Doek 300x65_02.indd 1
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Sponsoren

Stichting

De Vosselaar

Autobedrijf van Nunen
De Kroon Hout
Fysiotherapie Udenhout
Slijterij Wijnhandel Kuypers
BAM Vermeer Fourage BV
Vakgarage Olislagers
EP: Robben
Capelli Hairstyling
Lizzy Coppens mode
Huis van Strijdhoven Oisterwijk
Robert van de Ven Loodgieter
Sprankenhof
Haarmoderie Mekes
De Bloemenhal
Rogier Mathijssen

't Kreitenhuys
Ad van Esch
Debbie Reinders
Brabanthuur woonbemiddeling
Kuijpers graszoden
Wolfs catering
Bertens Heftrucks
FeelGood
Het Kruispunt
De Wichelroede
Vermech
Welkoop
Heleen! Personal organizer
Floris Hand

Hartelijk dank voor uw bijdrage
Mede hierdoor wordt de tweede
DorpsQuiz in Udenhout een groot succes.
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Tijdenschema
Teamnr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

vraag 009
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur

vraag 055
19:30 uur
19:30 uur
19:30 uur
19:30 uur
19:30 uur
19:30 uur
19:30 uur
19:30 uur
19:30 uur
19:30 uur
19:55 uur
19:55 uur
19:55 uur
19:55 uur
19:55 uur
19:55 uur
19:55 uur
19:55 uur
19:55 uur
19:55 uur
20:20 uur
20:20 uur
20:20 uur
20:20 uur
20:20 uur
20:20 uur
20:20 uur
20:20 uur
20:20 uur
20:20 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur

vraag 066
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur

vraag 095
20:50 uur
20:50 uur
20:50 uur
20:50 uur
20:50 uur
20:50 uur
20:50 uur
20:50 uur
20:50 uur
20:50 uur
21:10 uur
21:10 uur
21:10 uur
21:10 uur
21:10 uur
21:10 uur
21:10 uur
21:10 uur
21:10 uur
21:10 uur
21:30 uur
21:30 uur
21:30 uur
21:30 uur
21:30 uur
21:30 uur
21:30 uur
21:30 uur
21:30 uur
21:30 uur
21:50 uur
21:50 uur
21:50 uur
21:50 uur
21:50 uur
21:50 uur
21:50 uur
21:50 uur
21:50 uur
21:50 uur

Geheime proef
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
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Tijdenschema (vervolg)
Teamnr.
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

vraag 009
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur
v.a. 20:00 uur

vraag 055
21:10 uur
21:10 uur
21:10 uur
21:10 uur
21:10 uur
21:10 uur
21:10 uur
21:10 uur
21:10 uur
21:10 uur
21:35 uur
21:35 uur
21:35 uur
21:35 uur
21:35 uur
21:35 uur
21:35 uur
21:35 uur
21:35 uur
21:35 uur
22:00 uur
22:00 uur
22:00 uur
22:00 uur
22:00 uur
22:00 uur
22:00 uur
22:00 uur
22:00 uur
22:00 uur
22:25 uur
22:25 uur
22:25 uur
22:25 uur
22:25 uur
22:25 uur
22:25 uur
22:25 uur

vraag 066
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur
tot 21:00 uur

vraag 095
19:30 uur
19:30 uur
19:30 uur
19:30 uur
19:30 uur
19:30 uur
19:30 uur
19:30 uur
19:30 uur
19:30 uur
19:50 uur
19:50 uur
19:50 uur
19:50 uur
19:50 uur
19:50 uur
19:50 uur
19:50 uur
19:50 uur
19:50 uur
20:10 uur
20:10 uur
20:10 uur
20:10 uur
20:10 uur
20:10 uur
20:10 uur
20:10 uur
20:10 uur
20:10 uur
20:30 uur
20:30 uur
20:30 uur
20:30 uur
20:30 uur
20:30 uur
20:30 uur
20:30 uur

Geheime proef
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
20:45 uur
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De
Vragen

Best wel ingewikkeld

A

Vraag 001:

Klaas heeft de leeftijd van twintig jaar in het jaar 1980. In het jaar 1985 is hij echter maar vijftien
jaar oud. Hoe kan hij vijf jaar jonger zijn geworden?

Antwoord:

Vraag 002:

Wat is zwart als je het voor het eerst in je handen krijgt, rood als je het gebruikt en wit als het op is?

Antwoord:

Vraag 003:

Bekijk de onderstaande rijen met getallen en probeer te achterhalen welk getal er op de volgende
rij komt.

1
11
21
1211
111221
312211
13112221
...
Antwoord:
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Best wel ingewikkeld
Vraag 004:

Hieronder staan 3 liedjes op bladmuziek.
Weet jij van welke liedjes?
Antwoorden:

1

____________________________________________________________________________

2

____________________________________________________________________________

3

____________________________________________________________________________
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Best wel ingewikkeld
Vraag 005:

Bea zal even oud als Govert zijn wanneer Bea 2 keer zo oud als Govert was wanneer Bea de helft van
de leeftijd had van hun huidige leeftijd. Govert was even oud als Bea op het moment dat Govert de
helft van de leeftijd had 10 jaar vanaf nu...
Hoe oud zijn Bea en Govert?

Antwoord:

Vraag 006:

Vul de lege plekken in en tel de ingevulde getallen bij elkaar op.

4

+

+

+
+

+
1

4

+

-

5

+
-

2

-

2

+

=

4

=

7

=

5

=

5

-

=
10

10

+

=
+

=
+

+

-

1
+

+

=
10

-

6
=

-

+

3

Antwoord:
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A

Vraag 007:

Een rijke zakenvrouw staat op het punt om de businessdeal van haar leven te maken. Het enige wat
haar nog rest is de contractovereenkomst uit haar brandkast te halen, deze te ondertekenen en af
te geven bij de bank. Echter heeft ze gisteravond iets te diep in het glaasje gekeken om te vieren dat
ze een contract aangeboden heeft gekregen en kan ze de exacte code van de brandkast niet voor de
geest halen. Wat ze wel nog weet is het volgende:
- Het betreft een 5-cijferig getal.
- Het eerste getal is minder dan twee keer het tweede getal.
- Het vierde getal is één meer dan het tweede.
- De som van alle getallen is gelijk aan dertig.
- Het vijfde getal plus het derde getal is gelijk aan veertien.
- Het tweede getal plus het derde getal is gelijk aan tien.
Wat is de code om de brandkast te openen?

Antwoord:

Vraag 008:

Een klein vliegtuigje met vijf toeristen en een piloot stort neer op een klein eilandje. Helaas overleeftde piloot het ongeluk niet en blijven de vijf toeristen alleen achter op het eilandje. Op dit eilandje
staan een aantal bananenbomen en er leeft welgeteld één aap. De toeristen besluiten alle bananen te
plukken en deze op een berg neer te leggen. Omdat het al laat is, laten ze de verdeling van de bananen wachten tot morgen. Rond één uur ’s nachts wordt de eerste toerist wakker. Iets zit hem dwars
over de verdeling van de bananen. Hij merkt dat hij de andere toeristen niet vertrouwt en besluit
alvast zijn eigen deel op te eisen. Hij verdeelt alle bananen in vijf gelijke stapels, maar houdt één
banaan over. Deze geeft hij aan de aap. Eén stapel verbergt hij, de overige vier stapels legt hij terug op
de plek waar de berg eerst lag. Rond twee uur ’s nachts wordt de tweede toerist wakker. Hij realiseert
zich dat hij de andere toeristen niet kan vertrouwen en verdeelt alle bananen in vijf gelijke stapels.
Ook dit keer blijft er één banaan over, deze geeft hij aan de aap. Op zijn beurt verbergt hij één stapel,
de overige vier legt hij weer terug op een berg. Om drie, vier en vijf uur handelen zo ook toerist drie,
vier en vijf. ’s Morgens, als ze opstaan, zijn ze zich van geen kwaad bewust. De vijf toeristen verdelen
de bananen voor de zesde keer in vijf gelijke stapels en houden wederom een banaan over die ze aan
de aap geven.
Wat is de kleinste hoeveelheid bananen waaruit de oorspronkelijke berg kan hebben bestaan?

Antwoord:

15

DorpsQuiz Udenhout

Best wel ingewikkeld

2016

A

Vraag 009:

Hoeveel personen zitten er in de eerste bus (lijn 9) die na 20.00 uur
als bij de eerste halte in bebouwde kom van Udenhout aankomt.

Antwoord:

Vraag 010:

Vooraan in het Quizboek staat een foto met daarop de 8 commissieleden. Vele avonden hebben wij
bij elkaar gezeten om ook dit jaar weer een leuke quiz in elkaar te zetten. Wij hopen natuurlijk dat dit
gelukt is. Sommige vragen stonden zo op papier en bij andere hebben we zo lang zitten discucieren
dat we er ter plaatsen bijna ouder van werden. Weten jullie eigenlijk wel hoe oud de commissieleden
werkelijk zijn.
Hoe oud zijn de 8 commissieleden van de DorpsQuiz Udenhout gemiddeld, vandaag op 7 oktober
2016? (Afronden op 1 cijfer achter de komma)

Antwoord:

Ook hebben we in het Quizboek geprobeerd de vraagstelling zo te formuleren dat er maar één antwoord mogelijk is. Het moet nog blijken of we daar bij álle vragen in geslaagd zijn.
We weten wel zeker dat er één vraag (of deel van een vraag) in staat waarbij geen enkel antwoord
mogelijk is...
Welke vraag in dit boek is een instinker en is dus geen antwoord op te vinden?
Antwoord:
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B

Vraag 011:

We kennen 7 wereldwonderen van de natuur.
Benoem die 7 wereldwonderen en zet ze hieronder in alfabetische volgorde.

Antwoord:
1
2
3
4
5
6
7

Vraag 012:

De mens is het nog niet gelukt om onsterfelijk te zijn. We leven steeds langer, maar op een dag gaan
we allemaal dood.
Voor welk dier en welke plant geldt dit niet?

Antwoord:
Dier:
Plant:

__________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
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Vraag 013:

De dierenwereld is uniek in zijn verscheidenheid aan soorten. Iedere maand worden nog steeds nieuwe diersoorten ontdekt en in kaart gebracht. Probeer hieronder de echte dieren van de dieren die niet
of nooit bestaan hebben te onderscheiden.
Schrijf van de dieren die NIET bestaan, de letters op die bij de foto staan?
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Antwoord:
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Vraag 014:

Hoe wonderlijk kan de lucht boven ons er soms uitzien. Benoem van onderstaande foto’s het natuurverschijnsel.
1

2

4

3

5

Antwoord:
1
2
3
4
5

Vraag 015:

Ook in Udenhout komen wonderen voor. 14 maart 2015 berichtte Omroep Brabant nog over een
klein “wonder”. Welk “wonder” was dit?

Antwoord:
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Vraag 016:

Een soortgelijke vraag als vorig jaar. Aan jullie de opdracht om één van onderstaande foto’s
na te maken met jullie groep. (Per foto zijn er 6 details/punten waar de foto op beoordeeld
gaat worden.) Deze foto moet in het Quizboek geplakt worden én doorgemaild worden naar
info@dorpsquizudenhout.nl
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Antwoord:

Plak hier jullie foto
(en vergeet de foto niet te mailen: info@dorpsquizudenhout.nl)
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Vraag 017:

Over smaak valt niet te twisten. Je vind iets mooi..., niet mooi... of 'het kan er nog wel mee door'...
Zo is dat ook vaak met gebouwen. Het moet vaak erg apart zijn om het op te laten vallen.
Hieronder staan foto's van 5 bijzondere gebouwen. Benoem de architecten.
1

4

2

3

5

Antwoord:
1
2
3
4
5
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Vraag 018:

Hoe breed is de dorpel van de hoofdingang van de kerk op het breedste punt. De deur is gesloten dus we nemen het breedste punt van de dorpel die vanaf de buitenkant zichtbaar is.
Geef de maat op in inch, tot 2 cijfers achter de komma.

Antwoord:

Vraag 019:
"Ik zie de groene bomen en ook de rode rozen, ik zie ze bloeien voor jou en mij."
a) Welk bekend nummer begint met deze zin?
Antwoord:

b) Wie zong dit nummer?
Antwoord:

c) Noem 1 van zijn bijnamen en de verwijzing van deze bijnaam.
Antwoord:

d) Wie schreef het nummer?
Antwoord:

e) Welk jaar stond dit nummer op nummer 1 in de Nederlandse top 40?
Antwoord:
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Vraag 020:

Je hoeft het land niet te verlaten om de ‘wonderen’ van de wereld te zien. Ook Nederland heeft namelijk talloze mooie bezienswaardigheden. Echter zijn niet alle deze bezienswaardigheden ‘wonderen’
van de wereld.
Welke 5 vestingsteden zijn hieronder afgebeeld?
1

2

3

4

5

Antwoord:
1
2
3
4
5
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Vraag 021:

In ons mooie Udenhout hebben wij een rijkdom aan kunstwerken.
Hieronder zie je een gedeelte van een kunstwerk.
De vragen erbij:
A Hoe heet dit kunstwerk?
B Wie heeft het gemaakt?
C In welke straat vind je dit kunstwerk?
1

Naam kunstwerk:
___________________________________________________________________

Naam kunstenaar/kunstenares:
___________________________________________________________________

Straat:
___________________________________________________________________

2

Naam kunstwerk:
___________________________________________________________________

Naam kunstenaar/kunstenares:
___________________________________________________________________

Straat:
___________________________________________________________________

3

Naam kunstwerk:
___________________________________________________________________

Naam kunstenaar/kunstenares:
___________________________________________________________________

Straat:
___________________________________________________________________
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4

Naam kunstwerk:
___________________________________________________________________

Naam kunstenaar/kunstenares:
___________________________________________________________________

Straat:
___________________________________________________________________

5

Naam kunstwerk:
___________________________________________________________________

Naam kunstenaar/kunstenares:
___________________________________________________________________

Straat:
___________________________________________________________________

6

Naam kunstwerk:
___________________________________________________________________

Naam kunstenaar/kunstenares:
___________________________________________________________________

Straat:
___________________________________________________________________

Extra vraag bij kunstwerk nummer 5

Wat maakt dit kunstwerk bijzonder en wat hebben de Udenhoutse bewoners met dit kunstwerk?

Antwoord:

Extra vraag bij kunstwerk nummer 6

Welke onderwerpen maken dit kunstwerk bijzonder?

Antwoord:
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Vraag 022:

De slipjacht is afgelopen jaar in Udenhout in volle glorie hersteld. Vele waren hier getuigen van.
De pastoor heeft de zegen gegeven, waarvoor geeft hij deze zegen?

Antwoord:

Naar welke patroon heilige wordt de slipjacht genoemd?
Antwoord:

Wanneer was de allereerste slipjacht in Udenhout en, voor die van afgelopen jaar, de laatste slipjacht?
Antwoord:

In welke maand werd de slipjacht altijd gehouden?
Antwoord:

Vroeger namen ze fox honden of te wel meute mee op slipjacht, welk hondenras hadden ze dit jaar
bij de slipjacht?
Antwoord:

De jachthonden volgen een geurspoor, wat voor geur is dat?
Antwoord:
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Vraag 023:

Wie schilderde dit mooie portret van Juliana?

Antwoord:

Vraag 024:

Udenhout heeft een eigen Koningslinde…
Waar staat deze Koningslinde?

Antwoord:

Wat voor type boom is dit?
Antwoord:

Door wie is deze boom geschonken?
Antwoord:
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Vraag 025:

Dit jaar 2016 stond, vooral in de omgeving van ‘s-Hertogenbosch, in het teken van de kunstenaar
Jheronimus Bosch.
Hieronder zie je een aantal werken van deze Bossche Schilder, wat ontbreekt er binnen het gedeelte
wat hieronder is afgebeeld, op deze schilderijen?

Antwoord:

Antwoord:
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Vraag 026:

Wie is dit?

Antwoord:

Wat was hij?
Antwoord:

En waar woonde hij?
Antwoord:

Welke bekroning kreeg hij in 1965?
Antwoord:

Welke bekroning kreeg hij in 1978?
Antwoord:

Welke bekroning kreeg hij in 1993?
Antwoord:

Vraag 027:

“Verbonden vrijheid” en “Verborgen verdriet“, wat heeft dit met elkaar te maken?

Antwoord:

Wat heeft dit met Udenhout te maken?
Antwoord:
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Vraag 028:

Eind vorig jaar (10 & 11 oktober) is er in Udenhout een foto-expositie gehouden in het Raadhuis van
Udenhout. Er wordt ook iedere maand een ‘foto van de maand’ gekozen.
Wie heeft deze expositie georganiseerd?

Antwoord:

Noem de titel van de foto en de naam van de fotograaf van de “foto’s van de maand” van de hieronder genoemde maanden?
De foto van de maand mei 2015
Titel:

Fotograaf:

De foto van de maand augustus 2015
Titel:

Fotograaf:

De foto van de maand februari 2016
Titel:

Fotograaf:

De foto van de maand maart 2016
Titel:

Fotograaf:
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Vraag 029:

"Het is een heel gepuzzel zo'n DorpsQuiz...!" Dit was een van de reacties die we vorig jaar veelvuldig
mochten horen. Ook dit jaar zal, na vanavond, een soortgelijke reactie regelmatig voorbij komen.
Wij vonden het nodig om een vraag toe te voegen waaruit blijkt dat het inderdaad een heel gepuzzel is
zo'n DorpsQuiz...
Knip de puzzelstukjes (pagina zit achter in het boek) uit en maak de puzzel in onderstaand kader?
Plak de stukjes vast!

Antwoord:
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Vraag 030:

Er zijn verschillende kunststromingen, weten jullie deze te noemen bij de volgende kunstenaars.
Picasso

Antwoord:

Jan Steen
Antwoord:

Claude Monet
Antwoord:

Kees van Dongen
Antwoord:

Hans Arp
Antwoord:
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Politiek
Vraag 031:

Wat is het verkiezingslied van de ‘Beste Partij’?

Antwoord:

Vraag 032:

Welke landen zijn (v.l.n.r.) verwerkt in deze vlag?

Antwoord:
1 ___________________________________ 6

__________________________________

11

________________________________

2 ___________________________________ 7

__________________________________

12

________________________________

3 ___________________________________ 8

__________________________________

13

________________________________

4 ___________________________________ 9

__________________________________

14

________________________________

5 ___________________________________ 10 _________________________________ 15

________________________________
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Vraag 033:

Van welke EU landen zijn de inwoners bij wet verplicht om in het stemhokje te verschijnen tijdens de
verkiezingen?

Antwoord:

Vraag 034:

Bij welk staatkundig streven hoort deze vlag?

Antwoord:

Vraag 035:

In welk land wordt in 1991 de minister president afgeschaft?

Antwoord:
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Vraag 036:

Welke gezichten zijn hier met elkaar gecombineerd?
1

2

4

5

3

Antwoord:
1
2
3
4
5
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Vraag 037:

In de GOODY BAG zit een ﬂoppy disc. Op deze disc staat een tekst bestandje. Dit tekstbestandje
bevat de tekst die bij deze vraag hoort!

Antwoord:
1
2
3
4
5

Vraag 038:

In de afgelopen weken hebben er op Udenhout-Centraal.nl en in De Wegwijzer een viertal vragen
gestaan in de vorm van een rebus. De personen die deze rebussen opgelost hebben zijn bij deze
vraag sterk in het voordeel.
De oplossingen van deze rebussen zijn namelijk de antwoorden op deze vraag.

Antwoord eerste rebus:

Antwoord tweede rebus:

Antwoord derde rebus:

Antwoord vierde rebus:

Je kan voor deze vraag nog een paar extra punten verdienen! De antwoorden die je namelijk zojuist
gegeven hebt, verwijzen naar één persoon.
Schrijf hieronder de naam van de persoon op wie de antwoorden betrekking hebben!
Antwoord:

In welke relatie staat deze persoon tot ons dorp?
Antwoord:
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Vraag 039:

Tussen de onderstaande 16 foto's staan 8 personen en 8 gebouwen. Maak de juiste combinaties.
'Wie woont waar?' Noteer het juiste cijfer achter de juiste letter.

5
F

C

7
1
A
3

G
4

8
D

6

H

B

E

2

Antwoord:
A ________

E

________

B

________

F

________

C

________

G ________

D ________

H ________
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Vraag 040:

Tot welke gemeenten horen onderstaande logo’s of delen van het logo?
A.
B.

C.

D.

E.

F.

Antwoord:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

39

Rooie Oortjes

E

Vraag 041:

In welk merk bed worden 1 op de 10 Europese baby’s verwekt?

Antwoord:

Welk vrouwlijk dier gaat dood als het een jaar geen gemeenschap heeft?
Antwoord:

Wat gebruikte Britse spionnen vroeger als onzichtbare inkt?
Antwoord:

Vraag 042:

Hoeveel Viagra pillen worden er wereldwijd per minuut verkocht?

Antwoord:

Hoeveel procent van de vrouwen verkiest chocolade boven gemeenschap?
Antwoord:

Hoeveel uur kussen we gemiddeld in heel ons leven?
Antwoord:
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Vraag 043:

Hoe vaak per dag heeft een rat gemiddeld gemeenschap?

Antwoord:

Welk mannelijk levend wezen heeft in verhouding het langste geslachtsdeel.
Antwoord:

Vraag 044:

Waar of niet waar?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Een vrouw heeft minder seksueel verlangen dan een man!
Als er geen seksuele opwinding is, werkt de Viagra-pil niet bij mannen!
Napoleons penis werd er na zijn overlijden afgesneden!
Van joggen wordt je penis langer!
Manara is een erotisch striptekenaar!
Je spreekt van groepsex bij meer dan 2 personen!
Wie dol is op billen, maakt niet graag intiem contact!
Als een man of vrouw gierig is, uit zich dat ook vaak in bed!
‘You Can Leave Your Hat On’ is de populairste striptease song ter wereld!
Honing is het populairste natuurlijke potentieverhogende middel
in Zuid Amerika!
De geur van pizza heeft géén gunstig eﬀect op de doorbloeding
van de penis!
Veelvuldig ﬁetsen is slecht voor de mannelijke potentie!
Het zaad van de man is het beste op zijn 25e!
Goedele Liekens was ooit Miss België!
Mannen van de Walibri-stam uit Australië groeten elkaar door elkaars
penis te ‘schudden’!
In de Kama Sutra worden meer dan 500 standjes beschreven
Jaarlijks komen gemiddeld meer dan 250 Nederlanders vast te zitten
in hun sexstandje

WAAR
WAAR
WAAR
WAAR
WAAR
WAAR
WAAR
WAAR
WAAR

/
/
/
/
/
/
/
/
/

NIET WAAR
NIET WAAR
NIET WAAR
NIET WAAR
NIET WAAR
NIET WAAR
NIET WAAR
NIET WAAR
NIET WAAR

WAAR / NIET WAAR
WAAR
WAAR
WAAR
WAAR

/
/
/
/

NIET WAAR
NIET WAAR
NIET WAAR
NIET WAAR

WAAR / NIET WAAR
WAAR / NIET WAAR
WAAR / NIET WAAR
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Vraag 045:

Oren van bekende Udenhouters. Wie zit er aan de volgende oren vast? (voor + achternaam)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Antwoorden:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Vraag 046:

Iedereen binnen het team zal het waarschijnlijk ontkennen, maar ongetwijfeld weet iedereen de antwoorden op deze vraag. Wij als organisatie zijn uitgesloten van deelname
aan deze Quiz. Dit wil zeggen dat wij vanavond vrij zijn en dus ‘niets anders te doen hebben’.
Wij zijn alleen vergeten de gordijnen bij ons thuis dicht te doen. Stuur iemand op pad om er achter te
komen wat er bij ons in de huiskamers plaatsvind? Noteer hieronder de naam bij de juiste nummers.

Antwoord:
1
2
3
4

Vraag 047:

In de plantenwereld hebben alle planten een Latijnse naam. Omdat dit voor veel
Nederlanders een nietszeggende naam is zijn er Nederlandse vertalingen van deze
plantennamen. Sommige van deze namen zijn erotisch getint. Hieronder staan een 5-tal foto's, zet
de Nederlandse naam bij de planten

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

_________________________________
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Vraag 048:

Iedereen zal wel weten welk beroep als het 'oudste beroep' bekend staat.
Dit beroep wordt in grote steden vaak op daarvoor speciaal ingerichte straatjes
uitgevoerd. Schrijf van de onderstaande 'buurten' op in welke stad deze liggen. Het gaat in deze
gevallen enkel om raamprostitutie.
1
2
3
4
5
6

Hardebollenstraat
De Wallen
Doubletsraat
Roerstraat
Noordkwartier
Glazen straatje

7
8
9
10
11
12

De Weaze
Achterdam
Schipperskwartier
Nieuwe Markt
Begijnhof
Baekelandplein

Antwoord:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Vraag 049:

Liefde zit natuurlijk ook in liedjes.
Van welke liefdesliedjes zijn onderstaande teksten. Titel en artiest noemen!

1

Nee, helemaal nergens van
nee, ik heb nergens spijt van
Noch van het goede wat me is overkomen,
noch van het slechte
Dat alles is me om het even
Nee, helemaal nergens van
nee, ik heb nergens spijt van
Dat is afgehandeld, uit de weg geruimd, vergeten
Ik trek me het verleden niet aan.
Met al m'n herinneringen
heb ik het vuur aangestoken,
onder mijn verdriet en mijn vreugde
Ik heb geen behoefte meer aan hen beiden,
'k heb mijn geliefden de deur uitgezet
met hun emoties die mij beroeren
Voor altijd uit de weg geruimd,
ik begin weer van voor af aan

Titel:

Artiest:

2

(Toen ik je voor het eerst zag, zag ik de liefde
En de eerste keer dat je me aanraakte, voelde ik liefde
En na al deze tijd, ben jij nog steeds degene waar ik van houd)
Het ziet er naar uit dat we het gehaald hebben
Kijk hoe ver we zijn gekomen, mijn schat
We hebben misschien de lange weg gekozen
We wisten dat we er op een dag zouden komen

Titel:

Artiest:
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3

Wanneer je benen niet meer werken zoals ze vroeger deden
En ik kan je niet meer overweldigen
Zal jouw mond dan de smaak van mijn liefde nog herinneren?
Zullen je ogen dan nog oplichten boven je wangen?
En, liefste, ik zal van je houden tot we 70 zijn
En, schatje, mijn hart zou nog even hard voor je vallen als op mijn 23ste
En ik denk aan hoe mensen op mysterieuze wijze verliefd worden
Misschien door de aanraking van een hand
Nou ik, ik word elke dag nog verliefder op je
En ik wil je gewoon zeggen dat ik verliefd ben

Titel:

Artiest:

4

Josie is op vakantie naar een verre bestemming
Kom erbij en praat het uit
Zoveel dingen dat ik wil zeggen
Je weet dat ik graag heb dat mijn meisjes een beetje ouder zijn
Vannacht wil ik je liefde gewoon gebruiken
Ik wil je liefde niet verliezen deze nacht

Titel:

Artiest:

5

Oh ik zag je aan de muur
Tien van jouw tinnen soldaten in een rij
Met ogen die leken op ijs op vuur
Het menselijke hart een gegijzelde in de sneeuw

Titel:

Artiest:
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6

Ik ben jong..ik weet het,
maar zelfs dan
Ik weet een paar dingen
die ik geleerd heb van je
ik heb echt heel veel geleerd
Echt veel geleerd
Liefde is zoals een vlam
het verbandt je wanneer het heet is
Liefde doet pijn, oooh ooh liefde doetpijn

Titel:

Artiest:

7

Als een man van vrouw houdt
Kan hij zijn gedachten nergens anders bijhouden
Hij zou de wereld ruilen
Voor het goede dat hij gevonden heeft
Als ze slecht is kan hij het niet zien
Ze kan niets fout doen
Laat zijn beste vriend in de steek
Als hij haar teleurstelt

Titel:

Artiest:
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Vraag 050:

Na al deze heftige vragen moeten we even bijkomen en waar kun je dit beter doen dan in een zeer
luxueus hotel (resort). Hierna vind je een 6 tal foto's van hotels (resorts) die nog niet of zeer recent
zijn geopend. Het zijn stuk voor stuk geweldige locaties om je eens lekker te laten verwennen en om
uit te rusten. Wat is de naam van het Hotel (resort) en in welk land zijn ze gevestigd?

Naam: ____________________________________________________

Naam: _______________________________________________

Land: _____________________________________________________

Land:

Naam: ____________________________________________________

Naam: _______________________________________________

Land: _____________________________________________________

Land:

Naam: ____________________________________________________

Naam: _______________________________________________

Land: _____________________________________________________

Land:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
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Vraag 051:

Sommige woorden in een andere taal kunnen niet direct met 1 Nederlands woord worden vertaald.
Hieronder een aantal voorbeelden. Geef ons de omschrijving van het woord in het Nederlands.

Gökotta

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Dépaysement

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Bakku-shan

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Prozvonit

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Culaccino

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Utepils

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Pochemuchka

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Jayus

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Pana Po’o

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Backpfeifengesicht

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Vraag 052:

Emoticons zijn niet meer weg te denken in onze huidige communicatie via sms, Whatsapp., Twitter en
Facebook.
Teken onderstaande emoticons in de daarvoor bestemde tekenvakken.
1) >:O

2) (y)

3) <(“)
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Vraag 053:

En nu andersom. Achterhaal van onderstaande emoticons de bijbehorende leestekens.

Antwoord:

___________________

__________________

___________________

Vraag 054:

Antwoord:

Vraag 055:

Laat twee van jullie creatiefste deelnemers van jullie team zich melden op de Theaterplaats op het tijdstip zoals aangegeven in het tijdschema voor in dit quizboek.
(Deze opdracht is maximaal 15 minuten voor jullie beschikbaar)

Antwoord:
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Vraag 056:

Los het volgende cryptogram op.

Horizontaal
4. Gewapende grond
6. Dieren die beuken
7. Afgezaagd dialect
8. Een podotherapeut zonder werk
9. Schilderachtig dier
11. Zere boom
12. De olifant is een ezel
13. Een opstandige paling

Verticaal
1. Sinterklaas met een lampje
2. Meeteenheid van een vriend
3. Een klungelige witte vogel
5. Zeurend in een put
10. Een metalen klant
14. Het luchtje van oma
15. Plaatselijk deel van een school
1

2

3

4

5

J
6

7

8
9

10

11

J

12
13

14

15
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Vraag 057:

"Wat staat hier nu eigenlijk?" en "wat willen ze nu eigenlijk zeggen?"
Dat is ongetwijfeld ook een keer door jullie gedachten geschoten bij het zien van zogenaamde SMS
teksten/berichten.
Er zit vast iemand in jullie team die deze 'moderne taal' wel beheerst en ons kan vertellen wat er in
het onderstaande berichtje vertelt wordt.
Schrijf de tekst op de manier dat iedereen hem kan lezen (in normaal Nederlands dus!)

Antwoord:

1
2

1
2

3
4
5

3
4

6
7

5

8
6
9

10

11
12

7
8
9
10
11
12
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Vraag 058:

Van welke bekende boeken zijn hieronder recensies te lezen?

a) De ik-ﬁguur is als het ware seksueel bezeten door een jonge vrouw, en dit lijkt niet minder te
worden als hij uiteindelijk met deze vrouw trouwt. Het gaat juist van kwaad tot erger. De seksuele
bezetenheid van de ik-ﬁguur zal uiteindelijk ondergang worden van hun huwelijk. De vrouw zal de
ik-ﬁguur verlaten door middel van een echtscheiding. Echter gaat het met de jonge vrouw hierna
niet veel beter. Vele huwelijken van haar zullen stranden. Het verhaal wordt verteld aan de hand
van tragisch-komedische episodes.
Antwoord:

b) De hoofdpersoon van dit boek verliest langzaam de grip op zijn leven, of beter gezegd de werkelijkheid. Na een leven lang werken besluit de hoofdpersoon met pensioen te gaan en in een ver land van
zijn ouwe dag te gaan genieten. Echter is het naar verloop van tijd voor de hoofdpersoon niet meer
mogelijk om heden te onderscheiden van het verleden. Ondanks dat de hoofdpersoon al gepensioneerd is wil hij van de een op de andere dag weer naar zijn werk gaan en zal hij zijn vrouw niet meer
herkennen. Het is een verhaal over een steeds meer voorkomende ziekte, liefde met een tragisch eind.
Antwoord:

c) Deze hoofdpersoon beleeft de meest gekke avonturen. In het begin van het boek zal hij er vaak
alleen op uit trekken. Echter zal hij dit later steeds vaker gaan doen met twee vrienden. Niet ieder
personage in het boek is gediend van zijn avonturen en het hoofdpersonage zal dan ook de consequenties van zijn avonturen moeten aanvaarden. Al met al kan gezegd worden dat de hoofdpersoon een bijzonder kind is.
Antwoord:

d) De hoofdpersonen van dit boek zijn gelukkig samen en staan in het middelpunt van hun leven met
hun dochter. Echter slaat het noodlot toe na verloop van tijd. Een van de hoofdpersonen krijgt de
diagnose kanker. Na behandeling wordt de hoofdpersoon genezen verklaard. De relatie tussen de
twee hoofdpersonen verloopt niet geheel soepel tijdens deze periode. Er wordt dan door één van
de hoofdpersonen regelmatig overspel gepleegd. De kanker blijkt toch niet helemaal verdwenen
en heeft zich verspreid door het lichaam. Deze terminale ziekte eist dan uiteindelijk ook zijn tol.
Ondanks de nodige obstakels maken de hoofdpersonages er het beste van tijdens deze moeilijke
laatste periode van haar leven.
Antwoord:
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Vraag 059:

Welke 5 Nederlandse spreekwoorden worden met onderstaande afbeeldingen uitgebeeld?

A

Antwoord:

B

Antwoord:

C

Antwoord:
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D

Antwoord:

E

Antwoord:

Vraag 060:

Op vier plaatsen in het dorp hangen afbeeldingen met daarop een Chinees teken. Deze
vier tekens vormen, als je ze in de juiste volgorde legt, samen een nederlandse zin.
De vier borden hangen op de volgende GPS coördinaten:
51°36'39.6, 5°09'22.8

51°36'48.8, 5°08'49.1

51°36'31.7, 5°07'53.8

51°36'15.2, 5°08'35.9

- Zoek de vier tekens (maak van ieder bord een foto)
- Zet ze op de volgende pagina in de juiste volgorde?
- Geef hieronder de Nederlandse betekenis van deze zin?
Antwoord:
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1

2

3

4

56
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G

Vraag 061:

In de decembermaand trakteert de winkeliersvereniging ons met een mooi versierd en verlicht straatbeeld.
Hoeveel lichtjes-slingers hingen er afgelopen december in de Slimstraat en de Kreitenmolenstraat
samen?

Antwoord:

Vraag 062:

Afgelopen jaar werden er door supermarkt de Plus,
straatprijzen uitgedeeld.
Welke straten hebben een straatprijs gewonnen?
Zet ze in de juiste volgorde (de eerste straatprijs op
nummer 1 en de laatste op nummer 4)

Antwoord:
1
2
3
4
Wat was de prijs die de gelukkige bewoners van het winnende adres/huisnummer kregen?
Antwoord:

Wat kreeg de hele straat?
Antwoord:
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Vraag 063:

Vele huizen in Udenhout hebben een mooie naam gekregen.
Waar staan de huizen met de volgende naam? (Straatnaam + nummer!)
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Vraag 064:

Van zoveel mogelijk Udenhoutse evenementen worden er in De Wegwijzer en op Udenhout-Centraal
verslagen geplaatst. Zo ook van de avond waarop de dorpsquiz vorig jaar is gehouden. Deze verslagen
waren bijna identiek. Er zat echter één verschil in de laatste zin. In beide verslagen is namelijk een
ander spreekwoord gebruikt als afsluiting.
Noem de spreekwoorden die gebruikt zijn?

Antwoord
Wegwijzer:

__________________________________________________________________________________________________________________

Udenhout-Centraal:

_______________________________________________________________________________________________________
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Vraag 065:

Udenhout heeft een groot jongenskoor gehad genaamd Gaudeamus .
Rond 1949/1950 was dit het bestuur:
Wie staan er op deze foto?

2
1

4 5

3
6

7

Antwoord:
1
2
3
4
5
6
7
Wie maakte deze kleren voor de musicals van Gaudeamus?
Antwoord:

Wie was de oprichter hier van?
Antwoord:
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Vraag 066:

Kasteel de Strijdhoef heeft een rijk verleden in Udenhout. De voormalige bewoners,
de Familie Le Mire, waarvan de laatste telg geboren in Udenhout, Jose Agnes Wilhelmina Le Mire van Franckenberg en Proschlitz afgelopen jaar is overleden. Deze familie beschikt
in Udenhout over een eigen kerkhof,…………..weet u die te vinden?
Let wel op, deze opdracht dient vóór 21.00 uur te zijn volbracht, omdat het na die tijd niet meer mogelijk is een foto te maken op die locatie!!!
Ga er heen en maak een foto van een teamlid bij de ingang van dit kerkhof met als achtergrond een
stukje van de crème gekleurde zuil.

Plak hier jullie foto
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Vraag 067:

Mondorgelclub de Ademhappers zijn na 35 jaar gestopt. In deze 35 jaar hebben ze vaak opgetreden.
Hoeveel keer hebben ze in 35 jaar opgetreden?

Antwoord:

Uit hoeveel leden bestond de Ademhappers toen ze stopte in februari 2016?
Antwoord:

Wat is op dat moment hun gemiddelde leeftijd?
Antwoord:

Welke ademhapper is ook Udenhoutse Broeder bij het vennootschap van Udenhoutse Broeders?
Antwoord:

Vraag 068:

Udenhout heeft een sportrijk dorp, dit resulteert in “echte” sporthelden. (Wanneer we spreken over
een sportheld, kunnen we daar zowel een mannelijke als een vrouwelijke persoon mee bedoelen.)
Welke Udenhoutse sportheld is geboren op 18 september 1993?

Antwoord:

Welke sport wordt er door deze persoon beoefend?
Antwoord:

Wanneer maakte deze persoon zijn/haar debuut voor oranje?
Antwoord:
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Welke Udenhoutse sportheld draagt nr 16 op het shirt?
Antwoord:

Over welke sport hebben het hier?
Antwoord:

Welke Udenhouter mag er voetballen in een “echt“ PSV t-shirt?
Antwoord:

Voor welke clubs speelde hij nog meer?
Antwoord:

Wie is de Udenhoutse sportheld op de foto hiernaast?
Antwoord:

Bij de eerste wielerronde van Udenhout was hij de
plaatselijke favoriet.
Hoeveel overwinningen heeft deze sporter dat jaar
bij elkaar geﬁetst?
Antwoord:

In 1971 werd hij Nederlands Kampioen bij de nieuwelingen.
Waar werden door Wielerclubvoorzitter Kuijpers zijn successen
nog eens op een rijtje gezet?
Antwoord:

Welke wielerclub sticht een dependance in Udenhout?
Antwoord:
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In 1972 doet deze Udenhoutse sportheld mee aan de Olympische Spelen in München met de ploegenachtervolging,
Wie zaten er nog meer in die olympische wielerploeg op dat moment?
Antwoord:

Tijdens de Olympische spelen is Mahn de wielercoach, wat waren zijn persoonlijke woorden over
onze Udenhoutse sportheld tijdens de spelen in München?
Antwoord:

Tijdens zijn carrière rijdt hij voornamelijk voor de Amstelploeg.
Wie was de persoonlijke verzorger van de Amstelploeg in de jaren `70?
Antwoord:

Welke wielrenners (later bekende profwielrenners) zijn in de jaren `70 zijn directe concurrenten en
konden het bijna nooit van hem winnen?
Antwoord:

Wie was er tussen 2012 en 2015 Europa Koning?
Antwoord:

Welke sport wordt hier beoefend?
Antwoord:

Op welk onderdeel heeft hij nog meer kampioenschappen gewonnen?
Antwoord:
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Vraag 069:

Wist u dat: koppen van Titels zoals ze in de Wegwijzer hebben gestaan.
Zet de letters in volgorde van tijd van de publicatie in de Wegwijzer van mei 2015 t/m maart 2016

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

`t Atelier verhuist naar de Kreitenmolenstraat
Een kinderfeestje vier je bij Flappie Kids
Udenhout onder Zeil
Dierendermatoloog in dierenkliniek Udenhout
Op de eerste rij naar de oorlog kijken
Zeer geslaagde middag jeugdtalentenplein
Franck Suits en More
Een vendelgroet voor de koningin van de Eikelaar
Prestigieuze award toegekend door vakjury
Komt miss Beauty Noord Brabant uit Udenhout?
Kapsalon onder één dak met Pura Suerte
Op ieder moment van de dag naar `t Centrum
Bewoners en dieren ontmoeten elkaar
Udenhoutse BeautySalon 29e beste van Nederland
The Explosion Rockets

Antwoord:

Vraag 070:

Typische Udenhoutse attributen
Ergens in Udenhout liggen deze voorwerpen voor het raam.

Locatie voorwerp 1: Bij "De

Locatie voorwerp 2: Bij "D'n

"

"
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Vragen bij voorwerp 1
Wat is dit voor een voorwerp?
Antwoord:

Welke persoon heeft dit voorwerp in Udenhout gebruikt?
Antwoord:

Vragen bij voorwerp 2
Wat is dit voor een voorwerp?
Antwoord:

Noem vijf personen die dit voorwerp in Udenhout gebruikt hebben?
Antwoord:
1
2
3
4
5
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Vraag 071:

Benoem de namen van onderstaande carnavalsbands/-verenigingen
1

2

3

4

5

6

7

8
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9

10

11

12

1

_________________________________________________________________________

7 ____________________________________________________________________

2 __________________________________________________________________________

8 ____________________________________________________________________

3 __________________________________________________________________________

9 ____________________________________________________________________

4 __________________________________________________________________________

10 __________________________________________________________________

5 __________________________________________________________________________

11 __________________________________________________________________

6 __________________________________________________________________________

12 __________________________________________________________________

Vraag 072:

Waar of Niet waar? (doorstrepen wat niet van toepassing is)

1) De eerste ﬁlm van Sylvester stallone was een pornoﬁlm.
2) Johnny Depp verkocht voor zijn doorbraak balpennen deur aan deur.
3) Joe DiMaggio bracht 20 jaar lang rozen naar het graf van zijn ex-vrouw
Marilyn Monroe terwijl hij nog geen jaar met haar getrouwd was.
4) Courteney Cox is de peetmoeder van de dochter van beste vriendin
Jennifer Aniston.
5) Angelina Jolie werd op de middelbare school gepest om haar dunne
lichaam en volle lippen.

WAAR / NIET WAAR
WAAR / NIET WAAR
WAAR / NIET WAAR
WAAR / NIET WAAR
WAAR / NIET WAAR
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Vraag 073:

Uit welke reclames komen onderstaande oneliners?
Stom he, ik vind het gewoon lekker.

Antwoord:

Machtig mooi…..
Antwoord:

You can’t beat the feeling
Antwoord:

Niet omdat het moet maar omdat het kan
Antwoord:

Gelukkig heb ik meer verstand van verzekeren
Antwoord:

Vraag 074:

Wat is hiernaast te zien?

Antwoord:
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Vraag 075:

In welke volgorde werden onderstaande TV series uitgezonden. Ga uit van de 1e uitzending.
Begin bij de nieuwste!
a) Ron’s Honeymoon Quiz
b) Swiebertje
c) Teletubbies
d) Toen was geluk heel gewoon
e) Goede Tijden Slechte Tijden
f) The Catch
g) ‘t Schaep met de 5 pooten
h) Oppassen!!!

Antwoord:

Vraag 076:

Uit welk lied komt oderstaande notenbalk?

Antwoord:

Wie schreef deze muziek?
Antwoord:

Vraag 077:

Wie heeft in 2016 ‘It Takes 2’ gewonnen?

Antwoord:
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Vraag 078:

De volgende plaatjes beelden een nummer en bijbehorende artiest uit. De beelden staan niet op
volgorde. Geef van elk plaatje de titel van het liedje en welke artiest het is?

Nummer:

_____________________________________________________________________________________________________________________

Artiest:

_____________________________________________________________________________________________________________________

Nummer:

_____________________________________________________________________________________________________________________

Artiest:

_____________________________________________________________________________________________________________________

Nummer:

_____________________________________________________________________________________________________________________

Artiest:

_____________________________________________________________________________________________________________________
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Nummer:

_____________________________________________________________________________________________________________________

Artiest:

_____________________________________________________________________________________________________________________

Nummer:

_____________________________________________________________________________________________________________________

Artiest:

_____________________________________________________________________________________________________________________

Nummer:

_____________________________________________________________________________________________________________________

Artiest:

_____________________________________________________________________________________________________________________
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Nummer:

_____________________________________________________________________________________________________________________

Artiest:

_____________________________________________________________________________________________________________________

Nummer:

_____________________________________________________________________________________________________________________

Artiest:

_____________________________________________________________________________________________________________________

Nummer:

_____________________________________________________________________________________________________________________

Artiest:

_____________________________________________________________________________________________________________________

2016

H
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Vraag 079:

Welke tekenﬁlm titel hoort er op de puntjes?
1. Kom op bezoek bij …….., de tijd is zoek. Bij de familie…….

Antwoord:

2. Wie laat ons lachen gieren, …. en zijn vrienden. Wat zij ook doen beleef het mee.
Ja met …. springen op tv. Op tv!
Antwoord:

3. Welkom op de ….., de ……. Het is giga gezellig hier, dus kom er lekker bij.
Antwoord:

4. Zet je kleine zorgen maar opzij, want daar is ….., die plezier wil maken net zoals jij.
Daar heb je …., het verhaal begint dus kom maar dichterbij.
Antwoord:

5. ……,.........,......... Hero’s in a half-shell. ….. Power!
Antwoord:

6. ……,.......,ah ha ha ha ha. ........, ik vroeg me af wat vriendschap is voor mij.
…….., maar jullie magie bracht mij dichterbij.
Antwoord:

7. ……. helpt overal waar hij kan. …… gelooft in een betere wereld.
……… ga nou maar eens gauw aan de gang.
Antwoord:
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8. …….. Kunnen wij het maken? …… nou en of!
Antwoord:

9. Maak muziek en lach zorgen voor een andere dag. Zingen doen we vlot in de ….. grot.
Werkers opgelet anders heb je morgen pret. ……. Opgelet.
Antwoord:

10. Wie stapt ermee in ……., …….., ……. Wie stapt ermee in ……., kom vaar je met ons mee.
Antwoord:

Vraag 080:

Vul de titel en artiest in voor deze albumhoezen
Titel:

___________________________________________________________________________

Artiest:

Titel:

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Artiest:

________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

Artiest:

Titel:

2016

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Artiest:

_______________________________________________________________________

Titel: ___________________________________________________________________________
Artiest: ________________________________________________________________________

Titel:

__________________________________________________________________________

Artiest:

_______________________________________________________________________
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Vraag 081:

We zijn eens in de voorraadkast gedoken en vonden deze boodschappen. Aan jullie de taak om de
producten te koppelen aan de juiste hoeveelheid Kilocalorieën PER 100ML of 100G.
Het gaat hierbij om de hoeveelheid calorieën die op de verpakking vermeld staat!

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Plus drinkbouillon kip
Hertog Jan pilsener
Plus diksap appel
Plus blokjes tomaat met kruiden
Honig ﬁguurvermicelli
Go-tan Original wok teriyaki
La Vache qui rit cheez dipper
Plus koekjes assorti kaas
Remia croutonmix Italiaans
Dr. Oetker glazuur choco

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

56 kcal
543 kcal
355 kcal
555 kcal
450 kcal
6 kcal
43 kcal
348 kcal
295 kcal
81 kcal

Antwoord:
A ________________________________
B ________________________________
C ________________________________
D ________________________________
E ________________________________
F ________________________________
G ________________________________
H ________________________________
I ________________________________
J ________________________________
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Vraag 082:

Wat krijg je als je in een Udenhoutse horeca gelegenheid een “�eil Kaatje” of ”Hane pik”
besteld?

Antwoord:

Vraag 083:

Het is even tijd om wat drinken te nemen na het invullen van al die vragen. In de goody bag vinden
jullie een doosje met daarin verschillende theezakjes, genummerd van 1 t/m 5.
Vertel ons de smaken van deze 5 verschillende soorten thee?

Antwoord:
1
2
3
4
5

Vraag 084:

Onderstaande taart moet worden verdeeld onder 8 kinderen. Echter mogen er maar 3 messneden
gemaakt worden om 8 even grote stukken te krijgen. Teken in het lege kader hoe je de taart gaat
snijden. (Het moet duidelijk zijn wat je gedaan hebt!)
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Vraag 085:

Hieronder staan enkele afbeeldingen van groente, fruit of kruiden.
Weten jullie wat het is?
1.

2.

4.

5.

3.

Antwoord:
1
2
3
4
5

Vraag 086:

Wie herinnert zich nog dat er vroeger in de Slimstraat een winkeltje (Annie Brem) zat waar je heerlijk
snoep kon krijgen. Tegenwoordig is dat in Udenhout nog steeds mogelijk. Een lege plastic puntzak zelf
vullen met het lekkerste snoep dat allemaal in verschillende ‘snoepbakken’ ligt...
Hoeveel verschillende van deze snoepbakken voor schepsnoep (aantal bakken) hebben we in heel
Udenhout?

Antwoord:
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Vraag 087:

Geef van onderstaande stellingen aan of deze feitelijk waar zijn ja of nee!

De boerenkool is de enige echte Hollandse kool.
Antwoord:

Ja

Nee

Eetstoornissen kwamen vroeger niet voor.
Antwoord:

Ja

Nee

Eieren zijn langer houdbaar door de manier waarop je ze bewaard.
Antwoord:

Ja

Nee

In de salades van Mac Donalds zit meer vet dan in de hamburgers
Antwoord:

Ja

Nee

Met 1 M&M kan je een pony doden
Antwoord:

Ja

Nee

Het eten van kikkerbilletjes ontstond in Frankrijk
Antwoord:

Ja

Nee

Bierbelletjes stijgen sneller dan champagnebelletjes
Antwoord:

Ja

Nee

Koﬃe met melk blijft langer warm dan zwarte koﬃe
Antwoord:

Ja

Nee

Vraag 088:

Hieronder staan 16 woorden. Alle woorden komen 1x terug in de titel van een kookboek. Elke titel
bestaat uit 4 woorden. Welke titels zoeken we?
met

a

zonder

piece

vork

suiker

en

te

mest

kookboek

vieren

altijd

of

cake

iets

natuurlijk

Antwoord:
1
2
3
4
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Vraag 089:

Het zal iedereen wel een keer zijn overkomen, je doet de voorraadkast open en ziet ineens een potje
eten staan waarvan je niet wist dat je het nog in huis had. Nu blijkt al snel dat je dat potje al heel erg
lang in huis hebt staan. De uiterste verkoopdatum/houdbaarheidsdatum is namelijk al lang verstreken...
Lever een artikel in wat zo ver mogelijk over de datum is (hoe verder hoe beter). Plak op dit product
de sticker met je groepsnummer, behorende bij deze vraag, en lever dit vanavond tegelijkertijd met
je Quizboek in!
Vul hieronder óók in welk product je in gaat leveren en wat de datum is die op de verpakking staat.

Antwoord:

Vraag 090:

Hieronder zie je verschillende afbeeldingen van een deel van een product.
Geef het merk van ieder product?

Antwoorden:

Merk product 1:

_________________________________________________

Merk product 2:

_________________________________________________
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Merk product 3:

_________________________________________________

Merk product 4:

_________________________________________________

Merk product 5:

_________________________________________________

Merk product 6:

_________________________________________________

Merk product 7:

_________________________________________________
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Merk product 8:

_________________________________________________

Merk product 9:

_________________________________________________

Merk product 10: _________________________________________________

Merk product 11: _________________________________________________

Merk product 12: _________________________________________________
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Merk product 13: _________________________________________________

Merk product 14: _________________________________________________

Merk product 15: _________________________________________________
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Sponsorvragen
Vraag 091:

Hoeveel generaties is Weijtmans al bekend als houthakkers.

Antwoord:

Vraag 092:

Er is weer een foutje ingeslopen. Daar waar vorig jaar een foutje in het digitaal
magazine van ’t Plein zat, staan er nu fouten op de website van ‘t Plein.
De site vindt u op www.tplein.com
Geef ons de URL/paginanaam waar deze fouten op staan en verbeter deze door hieronder het juiste
woord te geven

Antwoord:
URL:

A
B
C
D
E

Vraag 093:

Taxi van Nunen hanteert vaste ritprijzen. Stel je wilt op vrijdag om 20.00 uur
voor 6 personen een taxibusje reserveren van Udenhout naar Tilburg en op
vrijdagnacht om 02.15 uur weer terug van Tilburg naar Udenhout met 8 personen.
Wat zijn de totale kosten?

Antwoord:
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Vraag 094:

Heeft u last van een trage pc of laptop? Dan is het raadzaam om hem
goed na te laten kijken.
Als Beijens ICT de pc of laptop helemaal opgeschoond, Windows en
software update en virussen en malware verwijderd heeft uw pc of laptop een “APK-keuring” gehad
waardoor deze weer enkele jaren mee kan. Uiteraard blijven uw bestanden en e-mails bespaard.
Wat zijn de totale kosten om een laptop op te laten schonen en een pc opnieuw te laten installeren
inclusief het terugzetten van uw gegevens door Beijens ICT?

Antwoord:

Vraag 095:

Stuur 1 persoon uit je team op het tijdstip dat aangegeven staat in
het tijdenschema, naar 't Centrum (ingang serre).

Antwoord:
1
2
3
4

Vraag 096:

Noem alle notarissen die in de 20e eeuw in Udenhout kantoor hebben
gehad van het huidige kantoor Daamen de Kort van Tuijl Notarissen.

Antwoord
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Vraag 097:

Maar met twee personen uit je team ieder afzonderlijk een selﬁe voor de
winkel van Latenzo. Zorg ervoor dat het logo van Latenzo duidelijk in beeld is!

Antwoord:
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Vraag 098:

Kozion heeft 4 vestigingen (Udenhout, 's-Hertogenbosch, Breda en Eindhoven)
waarvan de hoofdvestiging aan de Magazijnweg in Udenhout staat.
Ook de TV commercial van Kozion is opgenomen bij een eerder uitgevoerd project in Udenhout.
Aan welke straat staat deze woning?

Antwoord:

Vraag 099:

Hoeveel bomen staan er in de kwekerij van Boomkwekerij Udenhout?

Antwoord:
50.000-100.000
100.000-150.000
150.000-200.000
200.000-250.000

Vraag 100:

Op welke milieuvriendelijke manier wordt door Beter Groen de bestrating
onkruidvrij gehouden?

Antwoord:

Bonusvraag

Bent u lid van de Rabobank, dan moet u nu even de computer aan laten
staan en uw stem uitbrengen op 'De DorpsQuiz Udenhout' voor de actie
Hart voor uw club!
We zouden een hele grote stap dichter bij een volgende editie zijn, waarin je samen met je team,
een nieuwe poging gaat doen naar de eeuwige Udenhoutse roem!!!

Antwoord:
Had ik al gedaan!
Alle leden van ons team hebben dat vanavond gedaan!
Waren wij niet van plan (dit antwoord is ook mogelijk, maar.......denk aan de punten...

!!! )
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De geheime opdracht:
Ieder team moet voor de geheime opdracht één teamlid naar basisschool De Wichelroede sturen (ingang: poort in het Kloosterpad tegenover de zij-ingang van de kerk).
Dit teamlid:
• Moet om 20.45 uur in het Kloosterpad zijn (zijpoort van Basisschool De Wichelroede)
• Moet echt alleen komen
• Moet een garde meenemen en een rieten/strooien hoed opzetten (punten!!!)
• Moet het kaartje van deze vraag uit de goodie bag meebrengen
• Moet de totale tijd van de proef “uitzitten”
Om een tipje van de sluier op te lichten:

Het wordt weer verdraaid moeilijk!!
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Ieder dorp of stad heeft kunstwerken, maar ook bedrijven die onlosmakelijk zijn verbonden
met het dorp of stad. Als je vanaf het kunstwerk op de rotonde naar het centrum van Udenhout rijdt kan het houten paard net voor het spoor je niet ontgaan. Dit prachtige houten paard
“hoort” bij (Kees) Weijtmans. Dit bedrijf is niet meer weg te denken uit Udenhout.
Bij Weijtmans zijn de liefde voor het vak, het vakmanschap en de betrouwbaarheid de basis voor het
succes van dit familiebedrijf.
Wij vragen jullie deze eigenschappen ook te combineren.

Meesterproef: Maak een Dorpsquiz trofee

In de goodie bag zit een blok hout. De opdracht is om een trofee te maken voor de winnaar van de
DorpsQuiz.

De trofee moet op vrijdag 14 oktober tussen 11.00 en 13.00 uur ingeleverd worden bij Boomkwekerij Udenhout, Schoorstraat 23. Zorg dat aan de onderzijde van jullie trofee met watervaste stift jullie
teamnummer vermeld staat!
Op de ﬁnale avond moet elk team 3 stemmen uitbrengen op een trofee. Deze stemmen mogen niet
op het eigen team uitgebracht worden. De stemkaartjes zitten vandaag al in jullie Goodybag en
moeten volgende week zaterdag dan ook meegebracht worden. Uiteraard zijn er punten te verdienen en wie weet dient de winnende trofee wel als prototype voor een volgende editie van de DorpsQuiz.
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