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1. De antwoorden van de vragen dienen te worden ingevuld in de kaders van het antwoordenblad. 
      Wij kennen geen punten toe aan niet of slecht leesbare antwoorden! 

Let op! Boven aan iedere antwoordpagina moet het nummer van het team worden ingevuld. Indien 
dit niet is ingevuld, worden de vragen niet nagekeken!

2. Alleen teams die hun vragenboek tijdig en op de juiste manier inleveren dingen mee naar de          
      prijzen. De voorwaarden hiervoor zijn:

De naam van het team en het toegewezen teamnummer zijn duidelijk vermeld op pagina 5 van 
het kwisboek. 

Pagina 5 en alle antwoordbladen dienen in de bijbehorende kwistas tussen 23.30 en 24:00 
uur ingeleverd te worden in gemeenschapshuis de Schammert. De uiterste tijd is 24:00. De 
kerkklok op onze Lindse Blaos is daarbij leidend.

Leg alle bladzijden van de antwoordbladen in de juiste volgorde.

Het antwoordvel van de Bonusronde neem je mee naar de Schammert tijdens de 
prijsuitreiking.

Indien je niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet wordt je team gediskwalificeerd.

3. Er zijn 11 categorieën, te weten:

Elke categorie bestaat uit vragen die in het kwisboek moeten worden beantwoord. Sommige 
opdrachten vragen we in te leveren via WhatsApp. Dat staat bij deze vragen duidelijk aangegeven. Je 
kunt het kwisboek ook digitaal bekijken op onze website, maar de antwoorden schrijf je in de papieren 
versie op de antwoordbladen. Gebruik van internet is toegestaan om vragen te beantwoorden.

Nummer voor inleveren via WhatsApp: (06.22173203)

Je kunt extra punten verdienen door voor 22:00 uur alle digitale (WhatsApp) opdrachten in te leveren. 

  6.  Spelletjes

  7. Kwis de categorie nie

  8. Sex, drugs, rock & roll

  9. Wa zedde gij?

     10. Rondje Brabant

     11.        Bonusronde

 1. De Lindse Blaos 

 2. Historie

 3. Eten en drinken

 4. Quarantaine

 5. Ter land, ter zee en in de lucht
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4.  Voor het beantwoorden van een aantal vragen uit enkele categorieën dienen jullie met een aantal 
afgevaardigden van jullie team op een bepaalde tijd op een bepaalde plek aanwezig te zijn. Hiervoor 
hebben wij een schema gemaakt. Zorg dat je op tijd bent, anders word je niet toegelaten om de 
opdrachten uit te voeren!! Het is ook belangrijk dat je je toegewezen teamnummer onthoudt!

! De tijden van de opdrachten zijn vaste gegevens. Indien men niet op tijd is vervalt de opdracht 
en de daarbij behorende punten… Dus zorg dat je er bent!

We vragen jullie met klem om alle locaties per fiets, met deugdelijke verlichting en het verlichte 
hoofddeksel, te bezoeken en om bij alle buitenvragen rekening te houden met andere weggebruikers 
en de geldende verkeersregels in acht te nemen! 

Wanneer jullie team “betrapt wordt” door de organisatie op het gebruik van een gemotoriseerd 
voertuig dan worden 100 punten in mindering gebracht op het totaal aantal behaalde punten.

5.  De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking die op zaterdag 12 november plaats 
vindt. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. De ingevulde vragenboeken en alle 
ingeleverde spullen worden niet geretourneerd. 

6.  Voor het uitgebreide reglement verwijzen we jullie naar onze website: 

https://www.delindseblaos.nl/images/documenten/reglement_lindse_durpskwis.pdf

 

7. Mocht je het leuk vinden om foto’s op social media te delen, refereer dan aan de Lindse Durpskwis 
en gebruik op Facebook, Instagram en Twitter #dlbdurpskwis. 
De foto’s die jullie aanleveren via WhatsApp kunnen worden getoond op onze website en social 
mediakanalen. Mocht je hier problemen mee hebben i.v.m. privacy, schrijf dit dan onder de tabel op 
pagina 5.

8. Indien zich situaties voordoen waarin de spelregels niet voorzien dan neemt de organisatie een 
bindende beslissing. Teamcaptains worden op de hoogte gesteld via het doorgegeven mobiele 
telefoonnummer.

9. De winnaar van de Durpskwis mag € 300 verdelen over één of meerdere Lindse verenigingen 
(maximaal 5). Hiervoor vul je op pagina 5 de gegevens alvast in.

10.   Wij wensen alle teams heel veel plezier toe tijdens deze vierde editie van de Lindse Durpskwis. In 
geval van nood of calamiteiten kun je de organisatie bereiken via:                                                                                                                   
              

 Marijn van den Boomen (06.30472539) 
 Jan-Willem Reiling (06.28408946)
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         Teamnaam:.........................................................................................

         Teamnummer:.............

Geef hieronder in het schema alvast aan, aan welke vereniging(en) jullie team het 
prijzengeld zou willen schenken.

Naam Lindse vereniging Bedrag

Totaal: €300,-

1.

2.

3.

4.

5.
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De Lindse Blaos
1. Traditiegetrouw beginnen we onze kwis ook dit jaar weer met een vragenronde over de Lindse Blaos. 
De naam van onze carnavalsvereniging én van onze kerk. Daarvoor zijn wij weer de archieven van de 
carnavalsvereniging ingedoken. Daar leerden wij dat er in de beginjaren ieder jaar een nieuw Linds 
carnavalslied werd geschreven. Totdat na enkele jaren “op veelvuldig verzoek werd besloten” om ‘Lind dè 
is de sgônste plats’ als blijvend carnavalslied te gebruiken. Maar in welk jaar was dit lied dan voor het eerst 
het Blaosdonkse carnavalslied?

2. Toen we toch in onze archieven aan het speuren waren kwamen we erachter dat deze niet meer 
helemaal compleet zijn. Ter ere van het 44 jaar tonpraoten in Leende schreef oud-regisseur Willem Janssen 
namelijk een boek. Achter in dit boek staat een overzicht van alle Leendenaren die 1 of meerdere keren in 
de ton hebben gestaan. Kunnen jullie deze lijst aanvullen met alle tonpraoters die sinds het verschijnen van 
dit boek hun debuut hebben gemaakt in de Lindse ton?

3. Wij weten inmiddels dat jullie erg creatief zijn. Dit jaar mogen jullie deze creativiteit weer laten zien. 
Geheel in stijl van deze categorie mogen jullie een mooie Lindse Blaos maken van.......... strijkkralen!
Eisen van de opdracht: 

-Niet groter dan 10 bij 10 cm 
-Het object wordt gestreken ingeleverd.  
-Losse kralen of ander materiaal tellen wij niet goed.
-Inleveren in de kwistas

Veel plezier!

4. Het carnavalsseizoen van 2019 was een seizoen om ons te herinneren, want voor de allereerste keer 
trok de grote Blaosdonkse optocht op zondag met carnaval niet door de straten. Maar we hadden het geluk 
dat we op carnavalsmaandag alsnog konden trekken. Het was trouwens niet de eerste keer dat er werd 
getwijfeld of de optocht wel door moest gaan. Zo werd er ook in 1991 lang getwijfeld of de optocht wel door 
moest gaan. In meerdere Brabantse en Limburgse plaatsen werd de optocht dat jaar afgelast. Maar wat 
was daarvoor de reden?

5. De carnavalsvereniging en de fanfare van 
Lind zijn al heel lang aan elkaar verbonden. 
Deze verbondenheid komt met name tot 
uiting tijdens de Tonpraotersaovonden van de 
Lindse Blaos. 

a. Een van de kapellen die opgesteld 
stonden voor de muzikale omlijsting van de 
Tonpraotersaovonden staat hiernaast op de 
foto. Welke blaoskapel poseert hiernaast? 

5a5a
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b. Niet alleen naast het podium, maar ook 
op het podium werd invulling gegeven door 
de muzikale vrienden van de Philharmonie. 
Weten jullie hoe de groep die hiernaast staat 
zich noemde? Ze traden op in de 70-er jaren.

6. De eerste klokken, die enkel in staat waren 
om uren aan te geven, werden in kloosters 
geplaatst zodat monniken op gezette tijden 
konden bidden. Er wordt verondersteld dat 
de klok in de kathedraal van Salisbury uit 
1386 de oudste nog tikkende klok ter wereld 
is. Een grote stap in de geschiedenis van 
het weergeven van de tijd werd gezet door 
Christiaan Huygens. In 1656 heeft hij het 
slingeruurwerk uitgevonden waarmee de tijd 
tot op een seconde juist benaderd werd. De 
elektrische klok werd in 1841 uitgevonden 
door Alexander Bain.

Deze foto is van 1900, noteer alle letters waar 
volgens jou ooit een uurwerk heeft gehangen 
vanaf de bouw van de kerk tot nu.

5b5b
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7. Helaas lagen de rondleidingen in onze kerk door de Covid ook stil, maar we kunnen jullie vertellen dat dit 
gelukkig weer opgepakt is en er verschillende gidsen paraat staan om jullie rond te leiden in een gebouw 
wat al bijna 550 jaar staat te pronken midden in ons dorp.  

De geschiedenis rondom onze kerk kent nog veel geheimen, maar gelukkig zijn er door de jaren heen ook 
veel zaken gedocumenteerd en bewaard gebleven. Laten we zeker ook niet alle metingen en tekeningen 
van Max Farjon vergeten die gedocumenteerd zijn in zijn boek; ‘De geheimen van een Middeleeuws 
gebouw.’ 

We hebben hieronder een tijdlijn gemaakt, maar er zijn helaas ook zaken weggevallen. We vragen jullie 
om deze tijdlijn verder aan te vullen. Helpen jullie mee? Per volledig goed antwoord kunnen er weer punten 
verdiend worden.

7a. Hoe groot was dit gebied?

1200
De Romeinen bezaten al de techniek van stenen bakken, maar toen het Romeinse rijk ineenstortte 
kwam deze techniek te vervallen. Rond 1200 zien we deze techniek pas weer terugkomen en worden 
er stadswallen en abdijen gemetseld. Met name de kloosters pakken de techniek van het stenenbakken 
weer op.

Middeleeuwen (500-1500)
Het stenen bakken kwam in de 12e eeuw (1101-1200) in Europa weer tot bloei. Mede ook door het 
verbod van hout als bouwmateriaal ivm verschillende grote branden in de steden.

1225-1240
Leende wordt voor het eerst genoemd in een oorkonde van circa 1225-1240 (er is twijfel over de 
datering) die te maken heeft met Hugten en de Munsterabdij in Roermond. 

1253
Leende wordt ook genoemd in een oorkonde van 1253 waaruit blijkt dat de Abdij van Averbode het bezit 
had van de tiende (tiendrechten) van Leende. Tiendrecht is een 10e deel van de opbrengst wat betaald 
moest worden als belasting.

1285
Willem van Horne komt in beeld als heer van ‘de Heerlijkheid Heeze, Leende en Zesgehuchten’. Hoe hij 
het gebied in handen heeft gekregen is onduidelijk, mogelijk via familiebanden. Graafschap Horn(e) had 
enorm veel bezittingen, zo is bijv. slot Loevestein gebouwd door Graaf Loef van Horne.

Een heerlijkheid was (tot aan de tijd van Napoleon 1799-1815) een bestuurlijke eenheid, op dezelfde 
manier als een graafschap of hertogdom dat was. De Heerlijkheid Heeze, Leende en Zesgehuchten 
was één van de grootste heerlijkheden in dit gebied van de Achelse Kluis (nu: België) tot aan Stratum, 
dat nu een deel van Eindhoven is. Het zuidoostelijke deel van Eindhoven (waaronder Tivoli), viel onder 
dat gebied. De heerlijkheid werd bestuurd vanuit slot Eymerick, nu onderdeel van kasteel Heeze. In 
1762 is het gebied afgegrensd met grenspalen, die voor een groot deel nu nog op hun oorspronkelijke 
plaats te zien zijn.
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7b. Wat was de naam van deze pastoor?

7c. Welk jaartal staat op de steen boven het St. Jozef altaar? 

Patronaatsrechten (1285)
De Patronaatsrechten (recht op de benoeming van een nieuwe pastoor, de uiteindelijke benoeming 
deed de bisschop) van o.a. onze kerk wordt voor Willem van Horn(e) overgedragen aan de zusters van 
Keizerbosch in Neer (10 april 1285). Het klooster werd begin dertiende eeuw gesticht vanuit de abdij 
van Averbode. De heren van Horn(e) beschouwden Keizerbosch als hun familiekerk. Velen van hen 
werden in de kloosterkerk begraven.

1292 
In dit jaar wordt mogelijk de eerste pastoor voorgedragen door het Keizerbosch.

14e eeuw (1301 - 1400)
In 1905 wordt tijdens een restauratie van de toren oude delen van een stenen gebouw/kerk gevonden. 
Naast een houten kerk heeft hier dus vermoedelijk al een stenen exemplaar gestaan

Bouw kerk

1400 
Start van de bouw van de huidige kerk vanaf het koor. Het koor ligt aanvankelijk lager en wordt pas 
in 1916/17 verhoogd. Het koor vormt niet echt een geheel met de kerk wat aannemelijk maakt dat dit 
gedeelte een overblijfsel is van een in 1400 gebouwde kerk.

1450
In deze periode vind de bouw van de toren en zijbeuken plaats. 

14??
Later zijn de toren en het middenschip voltooid. Leende had in die tijd nog maar 600/700 inwoners. De 
precieze datum daarvan is niet bekend. Er is wel een ingemetselde steen boven het St. Jozef altaar te 
vinden met een jaartal dat daar vermoedelijk naar verwijst. 
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8a. Ter hoogte van welke winkel/zaak in Leende stond deze schuurkerk?

8b. Onee!! We missen hier een heel deel geschiedenis die mogelijk/waarschijnlijk beeldbepalend is 
geweest voor de kerk zoals wij deze nu nog kennen, welke belangrijke gebeurtenis is er in 1699 gebeurd in 
Leende?

9. De communiebank wordt weggeschonken omdat ‘wij’ zelf ook een communiebank krijgen geschonken 
die we nu nog steeds kunnen bezichtigen in de Mariakapel. Wie schonk deze communiebank aan de kerk?

10. De mooiste functie binnen de carnavalsvereniging in ons dorp? We durven het best te zeggen, dat is de 
Raad van Elf! Een hechte groep heren en dames die het verenigingsleven een warm hart toedragen en het 
vieren van de carnaval met jong en oud graag uit willen dragen.

Maar wat weten jullie over de Raad van Elf? Het is goed om te weten dat een prins/prinses/prinsenpaar ook 
officieel bij de Raad van Elf komt in het jaar dat hij/zij wordt verkozen. Ook goed om te weten; we tellen 
een paar en/of koppel als één lid mee in de telling voor dit spel (tenzij anders vermeld). Voorbeeld: 
Klaas en Annabel zitten 2 jaar bij de Raad van Elf, dit blijft dus 2 jaar en wordt niet dubbel geteld naar 4 
jaar.

1667
Het kerkgebouw is in het bezit van de Protestanten en wordt daarmee grotendeels niet als gebedshuis 
gebruikt. Er werd wel in vergaderd door de Schepenen (we hadden nog geen burgemeester) en 
de Mariakapel werd gebruikt als cachot (gevangenis). Daarnaast werd de kerk ook gebruikt als 
klokkengieterij.

9 juni 1798
De Katholieken krijgen de kerk weer terug uit de handen van de Protestanten.

1828 
Er wordt voor bijna fl. 400,- een communiebank gemaakt die in 1885 weer wordt weggeschonken aan 
Mierlo.

1648 - 1682 Grenskerk
De grens van de Generaliteitslanden liep tussen Maarheeze en Weert richting de Achelse Kluis. De 
gebieden daar achter bleven onder invloed van het Prins-Bisdom Luik. De gelovigen gingen toen ter 
kerke naar de Grenskerk “de Grashut” in het Weerterbos. Vanuit Weert kwam een priester de H. Mis 
opdragen. De mensen uit Valkenswaard en Leenderstrijp waren aangewezen op het “Weerderhuis”; 
gelegen in de nabijheid van de Achelse Kluis / Beverbeekse Heide. Langs een fietspad wordt de locatie 
middels een informatiepaneel aangegeven.

De dominee zag echter wel in dat het geen houdbare situatie was. Hij stond de Katholieken toe 
om na 1672 weer de H. Mis te mogen bijwonen in Leende; doch niet meer in de Kerk, maar in 
een “schuurkerk”. Deze situatie heeft nog geduurd tot de tijd van Napoleon ( vrijheid-gelijkheid-
broederschap); vrijheid van Godsdienst; de Kerk kwam weer in handen van de Katholieken.



11

Hopelijk hebben jullie de flyer bewaard van de durpskwis. Op de achterkant vind je namelijk het grote 
Hansebordspel! Dit heb je nodig voor de onderstaande opdracht. 

Het doel is nu simpel, je begint bij start, je beantwoordt de vragen en schrijft het antwoord op het 
antwoordblad. Het antwoord is het aantal stapjes dat je met oud Prins Hans mag zetten op het Hansebord. 

10a. Er zijn meerdere prinsen geweest die vaker dan 1 jaar/seizoen prins zijn geweest. Tel al deze 
prinsenjaren (van alle prinsen) bij elkaar en ga dit aantal in stappen vooruit.

10b. Theo van de Paalen (dubbel AA!!) is ons helaas ontvallen, maar hij is (en blijft) een groot en 
gewaardeerd lid van onze carnavalsvereniging. Hoeveel jaren heeft hij bij de Raad van Elf gezeten? Ga 
deze jaren in stappen vooruit.

10c. Hoeveel prinsen hebben daadwerkelijk bij de Raad van Elf gezeten, voor of na hun prinsenschap (hun 
‘prinsenjaar’ dus niet meegeteld)? Doe dit aantal -10 en ga dit in stappen vooruit. 

10d. Tel de individuele Raad van Elf jaren van Marieke en Marc van de Kerkhof bij elkaar op en ga dit in 
stappen terug op het bord.

10e. Noud en Theresia hebben eerst bij de Raad van Elf gezeten, daarna zijn zij gestopt en later zijn ze het 
prinsenpaar van Blaosdonk geworden. Hoeveel jaar heeft hier tussen gezeten? Ga dit in stappen vooruit.

10f. Hoeveel leden (Raad van Elf en prinsen) met de naam ‘Jan’ hebben bij de vereniging gezeten? En 
JAN-Willem telt niet mee als een ‘Jan’. Doe dit aantal – 7 en ga dit in stappen vooruit. 

10g. Wim en Maria Baudoin hebben bij de Raad van Elf gezeten en zijn prins en prinses van Blaosdonk 
geweest. Maar hoeveel jaar hebben zij in totaal bij de Raad van Elf gezeten (dit is inclusief hun prinsenpaar 
jaar)? Ga dit in stappen vooruit.

10h. Hoeveel Raad van Elf leden zijn er geweest die maar één jaar bij de Raad van Elf hebben gezeten en 
nog nooit prins zijn geweest bij c.v. de Lindse Blaos? Ga dit in stappen terug.

10i. Deel de Raad van Elf jaren van Frans en Mia Rutten door de Raad van Elf jaren van Rob Rutten en 
Woutrie Verduijn en doe dit antwoord + 0,5. Ga dit in stappen vooruit.

10j. In het seizoen 1999/2000 komen er verschillende nieuwe Raad van Elf leden bij de vereniging. Jac en 
Corry Schepens worden in dat jaar gekozen als prinsenpaar. Hoeveel nieuwe Raad van Elf leden komen er, 
buiten Jac en Corry, bij dat jaar? Ga dit in stappen vooruit.

10k. In het seizoen 1979/1980 komt er maar 1 nieuw Raad van Elf lid bij, hoeveel jaar blijft hij aan als Raad 
van Elf lid? Ga dit in stappen achteruit.

11. Als je alle vragen hebt beantwoord en deze zetten op het speelbord hebt gezet, kun je antwoord geven 
op deze vraag. Op welk vakje kom je 2x op dit spelbord?



teamnummer      .............
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1.

4.

5a.

5b.

6.

7a.

10a.

7b.

10b.

7c. 

10c. 

10d. 

8a. 

8b.

9.

2.

De Lindse Blaos
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De Lindse Blaos
10e.

10h.

10f.

10i.

10g.

10j.

10k.

11.
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1. Muziekinstrumenten zijn van alle tijden. Er zijn door de jaren heen veel ‘nieuwe’ muziekinstrumenten 
ontwikkeld, maar aangezien we nu in de categorie ‘Historie’ zitten, zijn we benieuwd of jullie de namen 
weten van onderstaande oude muziekinstrumenten? Schrijf de antwoorden op het antwoordblad.  

2. Bij de carnavalsvereniging houden we natuurlijk wel van een feestje. Daarom vinden we het altijd jammer 
als een feestje niet door gaat. Zo was er in 2020 een sportvereniging in Leende die na 99 jaar ophield 
te bestaan. Is ons dus mooi een 100 jarig jubileumfeestje door de neus geboord. Over welke vereniging 
hebben we het? Schrijf het antwoord op het antwoordblad.  

3. Leende is een ondernemend dorp. Dat is ook terug te zien in het aantal Lindse ondernemers. Nu, maar 
zeker ook in het verleden. Zo staat hieronder een lijst van allerlei winkels en beroepen die in de jaren  in 
Leende actief waren. Daar weer onder staat dan een lijst met adressen. Lukt het jullie om ieder van de 
ondernemingen te koppelen aan het juiste adres? Vul dan op het antwoordblad achter ieder adres de letter 
van de onderneming in .

Historie

A. Kapper 

B. Café-bar 

C. Slager 

D. Verkoop timmerhout 

E. Aannemer 

F. Kleine bazar 

G. Assurantienkantoor 

H. Textielhuis 

I. Bank 

J. Verkoop braadkuikens 

K. Japonnenfabriek 

L. Teken en adviesbureau 

M. Loonbedrijf 

N. Onderhoudswerken en binnenbetimmeringen 

O. Muurcoating 

1a 1b 1c

Strijperdijk 2 Dorpstraat 34 Schoolstraat 2

Schoolstraat 19 Broekerstraat 3 Dorpstraat 76

Boschhoven 2 Eksterlaan 3 Dorpstraat 65

Dorpstraat 70 Oostrikkerdijk 20 Julianastraat 28

Lindenlaan 43 Kerkstraat 10 Dorpstraat 96
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4. Welke 3 kinderen (voornaam en achternaam) voeren hier actie voor verkeersdrempels?

 

5. We beschikken in Nederland over een rijke historie, waarvan we de laatste tijd veel vastleggen via 
allerlei sociale media, maar zo heel lang kunnen we eigenlijk nog geen gebruik maken van bijvoorbeeld 
internet en fotografie… Wel schilderen we al jarenlang onze geschiedenis, welke in diverse musea is terug 
te vinden. Hier volgen dus enkele vragen daarover.

5a. Zelfportretten zijn ook belangrijk in de kunst, maar van welke Belg is de eerste ‘selfie’ afkomstig?

5b. Een geweldig mooi detail in de Nachtwacht is de schaduw van de hand van Kapitein Frans Bannink 
Cocq op de jas van Willem van Ruytenburch, het wil zeggen dat de stad Amsterdam bij de schutters in 
veilige handen is. Maar wat staat er afgebeeld onder deze schaduw?
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Toren van Pisa - Italië

6. Leuk om op Facebook al die vakantiefoto’s van iedereen te zien en goed om te weten dat we weer op 
vakantie kunnen en mogen. Deze mysterieuze meneer op de foto is ook op vakantie geweest en heeft veel 
verschillende landen aangedaan. 

Hij is op zoek gegaan naar historische bouwwerken, wij zijn erg benieuwd of jij weet waar hij is geweest. 
Jouw antwoord bij elke foto bestaat uit de naam van het bouwwerk en het land waar dit bouwwerk staat (zie 
voorbeeld). Schrijf dit op het antwoordblad. 
Alleen voor een volledig antwoord kunnen er punten worden verdiend.

Voorbeeld:

6a6a

6c6c

6b6b

6d6d
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6e6e

6i6i

6g6g

6k6k

6f6f

6j6j

6h6h
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7. Leende en Leenderstrijp zijn oude dorpjes. In Leenderstrijp zijn er zelfs archeologische vondsten gedaan 
uit de Romeinse tijd. Dat er Romeinen geleefd hebben in het gebied ‘Leenderstrijp’ is waarschijnlijk, wat niet 
wil zeggen dat Leenderstrijp in deze periode al bestond. Wel zijn er vermoedens dat er een Romeinseweg 
door/in de buurt van onze dorpen liep, de zogenaamde Kempenweg. Maar echte harde bewijzen zijn er niet 
voor gevonden, het blijft dus bij vermoedens.

Op de volgende bladzijde zie je niet een weg in ’t Bultje, maar het is een Romeinse weg. Rondom deze weg 
zie je 19 gebouwen/beelden. Hoeveel van deze gebouwen zouden, in een geschiedkundige tijdlijn, NOOIT 
aan deze weg hebben kunnen staan? Schrijf het antwoord op het antwoordblad. 

Voorbeeld
Voorop zie je een dame voor een tempel met een Olympisch vuur. We gaan er vanuit dat Het Romeinse 
Rijk bestond van 753 voor Christus tot 476 na Christus. Voor of in deze periode zijn er ‘Olympische’ spelen 
geweest, dus volgens de Romeins historische tijdlijn (de Romeinse weg) zou dit aan deze weg kunnen zijn 
geweest. Deze telt dus niet mee voor het antwoord. 
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8. Wellicht zit er iemand in jullie team die een klein (of groot) muzikaal talent heeft.

8a. Wat is de titel van plaatje 1
8b. Wat is de titel van plaatje 2

8c. Wat hebben deze twee nummers historisch met elkaar te maken? 

Plaatje 1Plaatje 1
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9a. Het eerste nummer (zie vraag 8a) is verkregen door een wedstrijd. Wie won deze wedstrijd?

9b. Het eerste nummer (zie vraag 8a) is uiteindelijk dus een muziekstuk geworden, wat was het voor het 
een muziekstuk werd?

9c. Het eerste nummer (zie vraag 8a) heeft meerdere officiële versies. Hoeveel officiële versies zijn er?

9d. Ter ere van welke persoon was de tweede versie van het eerste nummer (zie vraag 8a) geschreven? 

10a. Het tweede nummer (zie vraag 8b) is origineel (met de tekst zoals wij deze nu nog kennen) een heel 
oud nummer, uit welke periode komt dit nummer:
A: Tussen 1800 - 1820
B: Tussen 1550 - 1580
C: Tussen 1900 - 1932 

10b. In het tweede nummer (zie vraag 8b) worden er personen specifiek met naam benoemd/bezongen. 
Schrijf op het antwoordblad hoeveel personen er specifiek worden bezongen.

10c. In het tweede nummer (zie vraag 8b) wordt helemaal onderaan het eerste couplet iemand ‘bezongen’. 
Naar deze man is een land vernoemd, over welk land praten we?

Plaatje 2Plaatje 2
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1a.

1b.

1c.

2.

3.

4.

5a.

5b.

6a.

6d.

6b.

6e.

6g.

6c.

6f.

Historie

Strijperdijk 2 Dorpstraat 34 Schoolstraat 2

Schoolstraat 19 Broekerstraat 3 Dorpstraat 76

Boschhoven 2 Eksterlaan 3 Dorpstraat 65

Dorpstraat 70 Oostrikkerdijk 20 Julianastraat 28

Lindenlaan 43 Kerkstraat 10 Dorpstraat 96
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6h.

6i.

6k.

7.

8a.

9a.

10a.

8b.

9b.

10b.

8c.

9c.

10c.

9d.

6j.

Historie
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Eten en drinken
1. Iedereen heeft vast wel eens het programma Heel Holland bakt gezien. Bij dit programma krijgen de 
kandidaten altijd een technische opdracht. Ze krijgen een naam en handleiding, waarmee ze aan de slag 
moeten. Wij gaan het iets anders doen: jullie gaan iets bakken van de volgende ingrediënten: 150 gram 
bloem,100 gram boter, 75 gram basterdsuiker en een snufje zout. Hiervan gaan jullie 8 identieke baksels 
maken. Je mag naar eigen inzicht de baksels decoreren, maar er moet wel een zelfgeknutseld vlaggetje in 
staan met jullie teamnummer. Schrijf in het vakje op het antwoordblad de naam van het gebakken gerecht 
en laat de teamcaptain een foto van het gerecht met de trotse bakker(s) sturen via WhatsApp met je 
teamnummer, nummer vraag (3.1) en de naam van het baksel.
Iedereen klaar...? Bakken maar!!

2. Deze vraag is alleen geschikt voor meerderjarigen!  
Helaas is het dit jaar niet heel veel geworden met de tropische vakanties en dus ook de tropische dranken. 
Of mix jij thuis wel eens een cocktail?  Dan is deze vraag voor jou een makkie. Hieronder benoemen we 
namelijk een aantal cocktails aan de hand van alleen de ingrediënten. Kunnen jullie raden welke cocktails 
dit zijn? Er is maar 1 antwoord mogelijk. Schrijf de antwoorden op het antwoordblad.  
 
2a.  1 (longdrink) glas 
 45 ml wodka 
 120 ml (spiced) tomatensap 
 15 ml citroensap 
 4 scheutjes tabasco 
 4 scheutjes worcestershire saus 
 peper & zout 
 1 stengel bleekselderij 
 ijsblokjes 

 2b. 50 ml Bacardi Carta Blanca 
 60 ml bruiswater 
 15 ml limoensap 
 15 ml suikersiroop of 2 theelepels suiker 
 12 blaadjes verse munt +1 takje voor de garnering 
 crunched ijs (genoeg voor 1 glas)  

2c.   30 ml wodka 
 15 ml Peachtree likeur 
 60 ml sinaasappelsap 
 45 ml cranberrysap 

2d.  25 ml koffielikeur  
 50 ml wodka 
 Slagroom 
 3 koffieboontjes 
 Soort glas: tumbler 
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2e.  60 ml witte rum 
 15 ml suikersiroop 
 30 ml limoensap 
 Limoen 
 IJsblokjes 

3. Wij houden ook wel van een lekker borreltje. Tegenwoordig houdt de jeugd ook van het mixen van 
verschillende dranken door elkaar en geven dit dan vaak een naam; Shotje of borrel, jullie kennen het wel! 
Hieronder staan weer een aantal ingrediënten opgesomd, aan jullie de vraag: welke naam heeft dit shotje 
gekregen? Schrijf de antwoorden op het antwoordblad.  

 3a.  1/3 yoghurt likeur 
 1/3 Raspberry likeur
 Klein scheutje citroensap  
 Een toefje slagroom 
 2 ijsklontjes  
 shakebeker  

3b.  1/3 Liquor43 
 1/3 Boterkoek likeur 
 1/3 Perzik likeur  
 Shotglaasje  
 Shakebeker  
 2 ijsklontjes  

3c.  1/3 Liquor43  
 2/3 Apfelkorn  
 Slagroom/koffieroom 
 Kaneel  
 Shot glaasje  

3d.  2/3 Sambuca  
 1/3 Blue Curaçao  
 Shot glaasje  
 Schudden met je hoofd als je het shotje in je mond hebt!  

3e.  1/3 Pisang ambon  
 1/3 jus d’orange  
 1/3 Coebergh  
 spatel  
 shot glaasje 
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4. Tegenwoordig wordt je gestimuleerd om meer met verse kruiden te werken tijdens het koken i.p.v. met 
kant en klare pakjes en zakjes mix. Dit onder andere om de zoutinname te verkleinen.
Wij hebben drie verschillende kruiden in de kwistas gestopt, graag horen we van jullie welke kruiden dit zijn. 
Schrijf het antwoord op het antwoordblad.

5. We lusten allemaal op zijn tijd wel een lekker drankje, in welke vorm dan ook. De volgende likeuren zitten 
ook allemaal in anders gevormde flessen, schrijf op het antwoordvel welke likeur erin zit. Proost!

5a

5e 5f 5g

5b 5c 5d
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6. Zoals je weet groeien groenten en fruit aan bomen, planten en struiken. Geef van de volgende 
afbeeldingen aan welke groente- of fruitsoort hieraan groeit.

6a6a

6d6d

6h6h 6i6i 6j6j

6f6f6e6e 6g6g

6b6b 6c6c



28

7. Het Gezond Dorp dieet is al een tijdje een begrip in ons mooie dorp. Intussen zijn daarvan al twee 
boeken verschenen met recepten. Tegenwoordig zijn er ook heel veel kookboeken met koolhydraatarme 
recepten te koop, voor degenen die koolhydraten willen beperken in hun voeding. 

Hieronder staan enkele koolhydraatarme recepten uit die boeken deels afgedrukt, wij willen graag weten 
om welk gerecht het gaat. Schrijf het antwoord in de bijbehorende vakjes op het antwoordvel.

7a

7c

7b

7d
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8. Wij zijn eens even in onze voorraadkasten gedoken en hebben hier allerlei voedingsmiddelen gevonden 
en deze eens goed bestudeerd. De taak aan jullie om de producten te koppelen aan de juiste hoeveelheid 
kilocalorieën PER 100ML of 100G. Schrijf het cijfer bij de juiste letters op het antwoordblad. Het gaat hierbij 
om de hoeveelheid calorieën die op de verpakking vermeld staat! 

1. 56 kcal
2. 543 kcal
3. 355 kcal
4. 555 kcal
5. 450 kcal

7e 7f

aa

bb

cc

dd

ee

ff gg

hh
ii

jj

6. 6 kcal
7. 43 kcal
8. 348 kcal
9. 295 kcal
10. 81 kcal
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9. Kennen jullie de snoepberg nog van de vorige keer? Deze keer hebben we de snoep
omgeruild voor koekjes! Naar welke 7 namen van koeken zijn wij opzoek? En hoeveel
van deze koeken liggen er? 

10. Op de volgende foto zie je 1 van de koeken 
ingezoomd. Welke smaak heeft deze koek?

99

1010
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11. Eigenlijk is het niet te vreten, maar omdat we denken dat het gezond is, knagen we ze bij het leven; 
Superfoods. Deze zogenaamde Superfoods gaan tegenwoordig als zoete broodjes over de toonbank. 
Welke Superfoods zie je hieronder?

11a11a 11b11b 11c11c

11d11d 11e11e 11f11f

11g11g 11h11h
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1.

2d.

3d.

5a.

5d.

2e.

3e.

5b.

5e.

2a.

3a.

4.

5c.

5f.

5g.

2b.

3b.

2c.

3c.

Eten en drinken
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Eten en drinken
6a.

7a.

6f.

7f.

8f.

8a.

6b.

7b.

8b.

6g.

6c.

7c.

8c.

6h.

6d.

7d.

8d.

6i.

6e.

7e.

8e.

6j.



teamnummer      .............

34

9.

10.

11a.

11b.

11c.

11d.

11e.

11f.

11g.

11h.

8fj.

8g.

8h.

8i.

Eten en drinken
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Quarantaine
1. Eindelijk, na 2 lange jaren waarin veel is gebeurd, mogen we weer kwissen. Ook ons Linds 
coronaverhaal moet ergens beginnen. Helaas was dat bij onze eigen Luo, eigenaar van ons Chinese 
restaurant Lotus. Hij vertrok half januari naar China wegens familieomstandigheden, maar kon daarna 
wegens het uitbreken van het Corona-virus in China niet meer terugkomen naar ons prachtige dorpke. Er 
werd een geweldige actie op touw gezet door de stamgasten van Café Roothans en heel wat geld voor 
hem ingezameld door heel Lind. Er zou een heuse welkom-thuis-party komen! Daarna werden ook wij in 
Nederland getroffen door Corona, dat is een bekend verhaal. Hierdoor kon Luo nog steeds niet terugkomen 
en hebben we hem en zijn vrouw, maar helaas ook zijn heerlijke Chinese kookkunsten lang moeten missen. 
Inmiddels is hij gelukkig weer gezond en wel terug thuis, maar hoeveel dagen is hij nu eigenlijk precies weg 
geweest?

2. Ondanks dat we met velen thuis zaten tijdens de quarantaine periode, werden we geadviseerd om te 
blijven bewegen of sporten. Dit deden veel mensen dan ook in of rondom huis. Via Facebook werden er 
volop filmpjes geplaatst met challenges waarmee je werd uitgedaagd om te bewegen. Wij dagen jullie nu 
ook uit: Maak een origineel filmpje met jouw team, geïnspireerd op de workout : ‘Bring Sally up’. Maak 
een filmpje waarop 2 teamleden minimaal 1 minuut in actie te zien zijn. Laat de teamcaptain dit filmpje via 
WhatsApp versturen met je teamnaam, vraagnummer (4.2) en met de titel Quarantaine Workout.

3. Om in die angstige tijd van Corona toch wat leuks te doen te hebben met de kinderen is, in navolging 
van België en Australië, de Nederlandse versie van Berenjacht ontstaan. Dit spel helpt de kinderen met 
buitenspelen. In no-time stonden in heel het land beren voor de ramen en natuurlijk ook in ons eigen 
Leende en Leenderstrijp. Door welk boek is het idee ontstaan? 
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4. Hieronder nog een populair ‘quarantaine spelletje’.
Welke carnavalsnummers worden hier uitgebeeld met emoticons?

4a.

4b.

4c.

4d.

4e.

4f.

4g.

4h.

4i.

4j.

4k.

4l.

4m.

4n.

4o.

4p.

4q.
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5. Tijdens de quarantaine tijd werd ons gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven. Dit heeft er voor gezorgd 
dat Netflix, Videoland, Disney+ er veel leden bij kregen. Ja, wat ga je doen als je thuis zit en niet weg mag? 
Juist.....series kijken.  

Hieronder staan enkele beschrijvingen van films en series, schrijf in het vakje op het antwoordvel de titel 
van de film of serie die we bedoelen. 

5a. ….. is aangesteld om bij gebeurtenissen fysiek ergens anders te zijn. Zodat de opvolglijn nooit 
weggevaagd kan worden. 

5b. Gezin verhuist zodat hij 500 miljoen dollar kan witwassen. 

5c. Vrouwen die er het beste proberen te maken in de gevangenis. Ondanks de machtspelletjes zullen ze 
moeten overleven in de helse bak. 

5d. Tijdens de tweede wereldoorlog gaat een stel op hun tweede huwelijksreis. Ze gaan op zoek naar een 
voorvader, die in het Britse leger diende. 

5e. Leraar en leerling gaan samen drugs produceren en verkopen. 

5f. Zes bevriende twintigers en hun komische avonturen in Manhattan. 

5g. Dorpje dat stikt van verschrikkelijke moorden. 

5h. Vijf gezinnen strijden in een kookwedstrijd. 

5i. Oom, 3 neefjes en 1 nichtje gaan op familie avontuur. 

5j. Vrouw van de Officier van justitie wordt verliefd op advocaat. 

5k. Hij beschermt een politica. 

6. Een persconferentie is een bijeenkomst die wordt gehouden om het publiek via journalisten over een 
bepaald onderwerp te informeren. In de coronatijd hebben wij veel persconferenties gezien met Mark Rutte 
en Hugo de Jonge die achter de lezenaar staan. Deze persconferentie werd vertolkt in gebaren taal. Tijdens 
deze toespraken werd ons verteld over de versoepelingen of beperkingen die ons opgelegd werden.
In de voorgaande kwis moesten jullie benoemen wat bepaalde gebaren betekende. 
Nu gaan jullie onderstaande zin zelf via gebarentaal naar ons toe vertolken. Dit moet gefilmd worden. 

“Alleen samen krijgen we corona onder controle. Door 1,5 meter afstand te houden, handen wassen, 
niezen in de elleboog en door vaker thuis te werken. WC papier hamsteren is niet nodig.”

Spelregels:
- 3 personen in beeld
- Lezenaar aanwezig
- Gebaren tolk aanwezig

Laat de teamcaptain het filmpje via WhatsApp versturen met je teamnummer, het vraagnummer (4.7) en de 
titel ‘persco’. 
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7. Misschien kennen jullie de instagrampagina Tussen Kunst & Quarantaine wel, waarbij mensen 
schilderijen namaken met spulletjes die ze in hun huis konden/ 
kunnen vinden, vooral tijdens de quarantaine periode populair. 
Nu gaan jullie 2 van de onderstaande 5 kunstwerken uitbeelden, 
waarbij er duidelijk 1 persoon uit jullie team op de foto staat 
afgebeeld, je minimaal 3 huishoudelijke items per foto gebruikt en 
waarbij je NIET mag photoshoppen! Veel plezier met het namaken 
van deze kunstwerken. Stuur de kunstwerken via WhatsApp 
met teamnummer, vraagnummer (4.8) en de titel tussen Kunst & 
Quarantaine. 

7a7a 7b7b

7d7d

7c7c

7e7e
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1.

3.

5a.

5b.

5c.

5d.

5e.

4a.

4b.

4c.

4d.

4e.

4f.

4g.

4h.

4i.

4j.

4k.

4l.

4m.

4n.

4o.

4q.

4q.

Quarantaine

5f.

5g.

5h.

5i.

5j.

5k.
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Ter land, ter zee en in de lucht
1 Ter land........... Hollandse grond, Nederlandse bodem. Ons land kent zes verschillende landschappen. 
Deze landschappen hebben alle zes een specifieke bodem. Het bodemprofiel ontstaat in de loop van tijd en 
is opgebouwd uit horizonten. Kunnen jullie aan de hand van de foto’s van de verschillende bodemprofielen 
zien welk Nederlands landschap erbij hoort? Schrijf de antwoorden op het antwoordblad. 

2. ter zee........  Als je één ding kunt bedenken waarbij er veel water bij elkaar komt, dan zijn dit bijvoorbeeld 
watervallen. Wij zijn daarom voor deze vraag de wereld overgevlogen om verschillende watervallen te 
fotograferen. Onze vraag aan jullie: hoe heten deze watervallen en in welk land zijn de foto’s genomen? 
Schrijf de antwoorden op het antwoordlbad.

1a 1b 1c 1d 1e 1f

2a2a 2b2b 2c2c
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2d2d

2e2e

2f2f

3a3a

3e3e

3b3b

3f3f

3c3c

3g3g

3d3d

3h3h

 3. ......en in de lucht.......... Vroeger hadden veel mensen een windwijzer op de schoorsteen van hun huis 
staan. In de loop der jaren zijn deze langzaam verdwenen. Toch zijn er nog enkele te vinden in Leende en 
Leenderstrijp. Geef van onderstaande windwijzers aan waar ze staan in Leende. Straat en huisnummer 
vermelden op het antwoordblad.
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4. Over ter land, ter zee, en in de lucht gesproken….. dat was natuurlijk lange tijd een televisieprogramma. 
En degene die het vaakst heeft meegedaan heeft een tijdje in Leende gewoond. Tenminste.. dat werd in de 
periode van de carnaval bekend gemaakt met een filmpje. Willem van de Plus was daar alleen niet zo blij 
mee, want in het filmpje sneuvelde er bier in zijn winkel. Hoeveel flessen bier sneuvelden er in het filmpje? 
Schrijf het antwoord op het antwoordblad.

5. Nu we het dan toch over het televisieprogramma hebben. Ter Land, ter zee en in de lucht heeft door de 
jaren heen heel wat verschillende onderdelen gekend. Hieronder volgt een beschrijving van een aantal van 
die onderdelen. Weten jullie de juiste naam erbij? Schrijf de antwoorden op het antwoordblad.

5a. Met een voertuig met vier wielen moeten kandidaten over een smalle baan rijden. De tijd stopt als de 
kandidaten de bel luiden. 

5b. De deelnemers gaan met een boot van de helling af die is ingesmeerd met groene zeep. Het doel is om 
zo snel mogelijk over het water te glijden. De kandidaten moeten zoveel vaart maken dat ze aan het einde 
weer een schuin oplopende helling op kunnen om de bel te raken.

5c. Dit onderdeel is gestopt, toen iedereen op dezelfde manier begon te zweven.

5d. Dit onderdeel is eigenlijk hetzelfde als ‘op glad ijs’  alleen dan niet met een slee maar met een wagentje. 

5e. Is de baan nu te kort, of hangt de bel te ver weg? In ieder geval moet je, als het voertuig stilstaat, nog 
een stuk overbruggen. 

5f. Je hangt aan een staalkabel. Maar je moet wel op tijd weer los laten.

5g. Lastig hè, al die onderdelen? Daarom even een makkelijke vraag tussendoor: Ter land, ter zee in de in 
de lucht is door de jaren heen op allerlei locaties in binnen- en buitenland opgenomen. Maar in de jaren 80 
werden de uitzendingen vaak op één locatie opgenomen. Wat was die locatie?

6.Voor deze opdracht gaan we naar het gedeelte ‘in de lucht’. Twee personen van je team komen verkleed 
als piloot en crew naar de onderstaande locatie, daar krijgen ze meer informatie. 

Locatie: 51.334152 | 5.542076

Team Tijd Team Tijd
Team 1 t/m 3 20:00 Team 19 t/m 21 20:30
Team 4 t/m 6 20:05 Team 22 t/m 24 20:35
Team 7 t/m 9 20:10 Team 25 t/m 27 20:40
Team 10 t/m 12 20:15 Team 28 t/m 30 20:45
Team 13 t/m 15 20:20 Team 31 t/m 33 20:50
Team 16 t/m 18 20:25 Team 34 t/m 36 20:55
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7. Je kunt jezelf over het land met verschillende voertuigen voortbewegen. Tijdens zo’n reis kom je wel 
eens een mooie brug tegen waar je overheen of onderdoor moet gaan. Geef bij de volgende afbeeldingen 
op het antwoordblad aan wat voor een soort brug het is en in welke plaats je hem vindt. 

8. Hoe wonderlijk kan de lucht boven ons er soms uitzien? Helaas hebben wij dat in ons mooie Leende 
niet zo vaak, wel een wolk in de vorm van een hartje of iets dergelijks of wat we er zelf in zien, maar 
helaas niet vaak zo’n mooie natuurverschijnselen. Kennen jullie wel de namen van de onderstaande 
natuurverschijnselen op de foto’s? Schrijf het antwoord in het juiste vakje op het antwoordblad.

7a7a

7d7d

7g7g

7b7b

7e7e

7h7h

7c7c

7f7f

7i7i

8a8a 8b8b
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9. Luchtvaart heeft vooral in de vorige eeuw een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Op de plaatjes 
zie je allerlei manieren om je door de lucht te verplaatsen.   
Welke, soms beroemde, lucht- en ruimtevoertuigen zie je afgebeeld? Schrijf het antwoord bij de juiste 
nummers op het antwoordblad. 

8c8c

8e8e

8d8d

8f8f
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10. Sinds mensen voor het eerst over de aarde liepen, is er grote betekenis gegeven aan de 
hemellichamen die we aan de hemel zien. Door de hele menselijke geschiedenis en in veel verschillende 
culturen zijn namen en mythische verhalen toegeschreven aan de sterpatronen, waardoor de geboorte is 
gegeven aan wat we kennen als sterrenbeelden. Er zijn 88 officieel erkende sterrenbeelden. Jullie kennen 
ze toch allemaal wel? Hoe heten de sterrenbeelden die in onderstaande afbeeldingen schematisch zijn 
weergegeven in het Nederlands? Schrijf de antwoorden op het antwoordblad. 

11. Op de website staan een aantal geluidsfragmenten waarop je de presentator hoort van het programma 
ter land, ter zee en in de lucht. Schrijf op het antwoordblad de namen in de vakjes van degene die je hoort.

10a10a

10b10b

10c10c 10d10d

10e10e

10f10f
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1a.

2a.

2b.

2c.

2d.

2e.

2f.

3a.

3b.

3c.

3d.

3e.

3f.

3g.

3h.

1b.

1c.

1d.

1e.

1f.

Ter land, ter zee en in de lucht

4.
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5g.

7a.

8a.

7b.

8b.

7c.

7d.

7e.

7f.

7g.

7h.

7i.

5a.

5b.

5c.

5d.

5e.

5f.

8c.

8d.

8e.

8f.

Ter land, ter zee en in de lucht
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10a.

11a.

10b.

11b.

10c.

11c.

10d.

11d.

10e.

11e.

10f.

9. 1. 11. 

2. 12. 

3. 13. 

7. 17. 

4. 14. 

8. 18. 

5. 15. 

9. 19. 

6. 16. 
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Ter land, ter zee en in de lucht
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Spelletjes
1. Wij hebben gemerkt dat het bij onze dorpsgenoten in is om gezamenlijk een spel te spelen. Zoals 
de Huiskamerquiz en de Lindse Durpskwis. Maar doen jullie thuis ook wel eens een gezelschapsspel? 
Hieronder staan verschillende gezelschapsspellen afgebeeld. Geef op het antwoordblad aan om welk spel 
dit gaat.

1a1a

1d1d

1g1g

1j1j

1b1b

1e1e

1h1h

1k1k

1c1c

1f1f

1i1i
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2. Los eerst de rebus op en schrijf het woord in de bijbehorende vakjes. In de grijze vakjes verschijnt 
de oplossing van boven naar beneden als je alles correct hebt ingevuld. Vul de oplossing in op het 
antwoordblad. Veel puzzelplezier!

1 2

3 4

5

10

11

9

6

7 8

-t

+PR
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3. Leende is een dorp waar men veel voor elkaar over heeft. Het is een “ons kent ons”- dorp. Hieronder 
staan een aantal anagrammen, door elkaar gehusselde letters, van bekende Leendenaren. 
Weet jij wie het is? Schrijf de oplossing in de vakjes op het antwoordblad. 

a. tien wurgens 

b. messafta 

c. naar moselund 

d. kadees 

e. jullie verdenken 

f. boorassen 

g. inaboumbard 

4. Kennen jullie het spel Mastermind nog? Voor degenen die het nog kennen zal deze vraag niet zo moeilijk 
zijn, of toch wel? Kunnen jullie ontcijferen naar welke geheime code wij in de onderstaande afbeeldingen 
op zoek zijn? Welke kleuren en welke volgorde balletjes hebben wij achter ons zichtschermpje? Schrijf de 
kleurenreeks bij het juiste vakje op het antwoordblad. 

h. ijsventer 

i. camisano 

j. proefstadium 

k. naar moisville 

l. otterburn 

m. tuitelden 

n. een welling

4a

4d

4b

4e

4c

4f
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5. Als we het over spelletjes hebben, mogen de computergames natuurlijk niet ontbreken. Ze maken 
tegenwoordig de mooiste spellen. In de begintijd waren de spellen nog niet zo mooi. Maar wat ze wel al 
waren: heel erg verslavend. Vanavond gaan we kijken of we die ouderwetse verslaving weer tot leven 
kunnen roepen. We hebben op onze website een tetris-game geplaatst. Jullie kunnen inloggen met jullie 
eigen teamnummer. Het telefoonnummer dat jullie ons bij inschrijving hebben doorgegeven is daarbij 
het wachtwoord. Jullie kunnen tot vanavond 00.00 uur spelen.  De teams met de hoogste scores krijgen 
daarvoor bonuspunten.

6.Velen van jullie hebben waarschijnlijk wel eens het logo spel gespeeld… maar wij hebben er een Lindse 
versie van proberen te maken. Dus beantwoord de volgende vragen aan de hand van de logo’s.  

Logo 1: 

6a. Voor welk lekkers hebben ze aandacht? 

6b. Wat is het adres van het bedrijf dat bij dit logo hoort? 

Logo 2: 

6c. Van welk bedrijf is dit logo? 

6d. Wat verkocht de oprichter als eerste? 

1

2
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Logo 3: 

6e. In welk jaar is dit bedrijf gesticht? 

6f. Waarom is dit bedrijf ontstaan?
 
6g. Welk zinnetje staat er onder dit logo? 

7. Wie vindt het nu niet gezellig om met het gezin, familie of vrienden samen ouderwets een 
gezelschapsspelletje te spelen? Lekker knus aan de keukentafel met een drankje en een hapje 
is het vaak een hele strijd om de winst van het spel. Er volgen nu een aantal beschrijvingen van 
gezelschapsspelletjes. Om het wat moeilijker te maken hebben we er wel een paar woorden 
weggelaten. Weten jullie over welke spellen we het hebben? Schrijf de antwoorden op het 
antwoordblad. 

a. Dit klassieke … bestaat uit … in verschillende kleuren, … dobbelstenen en uiteraard een …. Het … 
doel is om van de start tot het einde van een aantal … te voeren, in zo min mogelijk …. Het bord is … 
van een aantal speciale …, zoals de put en de gevangenis. 

b. Tijdens het spelen van … gaat het om … en …. Dit … heeft twee keer 40 stukken. Deze stukken 
verschillen in … en één … is de vlag. Het spel gaat erom dat je je … … verdedigt en de … van de … 
verovert. Dit doe je door met de juiste … je tegenstander op de juiste momenten aan te ….

c. De spelers van dit spel kiezen 1 … figuur. Met behulp van … en … vragen, kun je achterhalen wie … 
van de … is. Je speelt het spel op een … met 24 …. Bij iedere … kun je steeds meer … uitsluiten, totdat 
je kunt … wie de … figuur van je tegenstander is. Als je het … hebt, is het … afgelopen!

d. Dit spel speel je met … spelers. Iedere … krijgt … pionnen van één …. Doel van het spel is om het … 
rond te gaan, en op het … al je eigen … in het … te krijgen. Door het gooien van de …, weet je hoeveel 
… je vooruit mag …. Als je op een … komt, waar al een … staat, word je van het bord … en dien je 
met die … weer … te beginnen. De speler die als eerste al zijn … op het … in een … heeft staan, heeft 
gewonnen. 

e. Bij dit spel … je grondstoffen, waarmee je … of … kunt bouwen. Met een … van verschillende 
zeshoekige …, wordt bepaald welke grondstoffen je …. Doel van het spel is om het maximaal aantal … 
te behalen. Onder andere door het … gebouwde steden en …, de langste … of de … macht. 

3
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8. Tijd om de handjes te laten wapperen. We gaan origamiën. Origami is de kunst van het vouwen van 
papier en is oorspronkelijk afkomstig uit China. In principe beginnen de ontwerpen met een vierkant stuk 
papier dat uit verschillende kleuren kan bestaan. Dit papier mag wel gevouwen worden, maar knippen is uit 
den boze. 

Neem een vierkant stuk papier en volg onderstaande instructies op. Schrijf op het antwoordblad wat je krijgt 
als je een vouwblaadje op de volgende manier vouwt.

Stap 1:
Leg een vierkant blaadje voor je met een punt naar je toe. Vouw het papier dubbel van links naar rechts en 
weer terug.

Stap 2:
Vouw de linker en rechter punt naar de middenlijn.

Stap 3:
Keer het papier om van links naar rechts.

Stap 4:
Vouw de linker en rechter punt naar de middenlijn.

Stap 5:
Vouw het papier dubbel van onderen naar boven.

Stap 6:
Vouw de bovenste punt van alleen de voorste laag naar beneden.

Stap 7:
Vouw het papier naar achteren dubbel langs de vouwlijn gemaakt in stap 1.

Stap 8:
Draai het papier zodat de rechter schuine rand horizontaal komt te liggen.

Stap 9:
Vouw de buitenste laag omhoog. Het papier zal hierdoor iets uit elkaar gaan. Maak het weer plat als de 
vouw goed zit.

Stap 10:
Vouw de punt bovenaan omhoog.
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9. Wat hebben we toch veel verschillende soorten 
spelletjes. 

Dit is even een tel spel, hoeveel vierkanten tel je?

10. Kwartet!!! 

In de kwistas zit een setje kaarten. Kan jij hier kwartet van maken door te ruilen met andere teams. Doe 
jullie kwartetset terug in de kwistas. 
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Spelletjes
1a.

1b.

1g.

1c.

1h.

1d.

1i.

1e.

1j.

1f.

1k.

2.

4a.

4b.

3a.

3b.

3c.

3d.

3e.

3f.

3g.

3h.

3i.

3j.

3k.

3l.

3m.

3n.

4c.
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6a.

7a.

8.

9.

6e.

4e.

6c.

7c.

6g.

4d.

6b.

7b.

6f.

4f.

6d.

7d.

7e.

Spelletjes
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Kwis de categorie nie
1. Omdat we allemaal wat extra opruimtijd kregen tijdens de intelligente lockdown, hebben we ook onze 
kledingkasten eens goed aangepakt en opgeschoond. Vraag voor jullie is nu dus, van wie zijn de volgende 
kledingkasten? Schrijf de antwoorden op het antwoordvel. 

1a1a

1d1d

1f1f

1e1e

1b1b 1c1c

1g1g
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2. Ja, daar is ie weer! Ook dit jaar gaan we de kasten maar weer eens uitmesten. Zoals voorgaande jaren 
vragen we jullie naar allerlei spulletjes, waarvan we er geen retour geven. Dus bedenk dat je er voorgoed 
afscheid van neemt, voordat je ze samen in een zakje met daarop jullie teamnummer stopt en ze in de 
Kwistas deponeert. 

We ontvangen graag van jullie: 

 1. Een sleutel waarvan niemand meer weet waar die eigenlijk voor was 
 2. Een klein portemonneetje 
 3. Dat gewassen mondkapje dat je ergens bij kreeg 
 4. De verdwaalde kassabon van de Plus die nog ergens in een tas lag 
 5. Die ene tot op de draad versleten sleutelhanger 
 6. Een stempelkaart van een winkel die daar toch niet meer mee werkt, of die niet meer bestaat   
                zelfs 
 7. Europees kleingeld wat toch geen bal meer waard is, omdat we allemaal met de euro betalen 
 8. Doet die AAA-batterij het eigenlijk nog wel? Ach, doe maar gewoon in de tas 
 9. Een uitnodiging voor een gezellig feestje, wat helaas dankzij Corona die dag niet doorging 
 10. Een oud geboortekaartje 
 11. Dat lege potje of pakje kauwgom

3a. Je ziet hierboven in elke kolom een kleur: rood, geel en groen. Leg uit wat wij hier bedoelen. Dus waar 
denk je aan als je deze 3 plaatjes ziet?

3b. Je ziet in de eerste kolom (links) 20 verschillende getallen staan. Elk van deze getallen hoort in één van 
de drie kolommen thuis. De getallen zijn uniek, er is dus geen twijfel over mogelijk waar de getallen thuis 
horen. Het is nu aan jou om alle getallen in de juiste kolom te plaatsen op het antwoordblad. 

Rood - 8

720
110
80

1200
21

320
360

1967
120
133
200
90

720
240
180
500
2,88
160
1,44
256

Geel - 5,25 Groen - 3,50
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4. Ook vandaag hebben we weer een speciale opdracht op locatie. We vragen jullie om om 23.00 met twee 
teamleden (met de verlichte hoofddeksels op) op deze locatie te zijn. Maar wat de locatie is, dat zullen jullie 
zelf uit moeten zoeken door de letters van het antwoord te zoeken in Leende. Oh ja… als je alle letters hebt 
moet je ze nog wel in de goede volgorde zetten!

De tweede letter van het bord op het clubgebouw van Jong Nederland.

De 3e rode letter op het linkerbord voor Strijperstraat 51.

De laatste letter van het eerste woord op het houten bord in de wei aan de rechterkant van de Jansborg, 
rijdende richting Soerendonk.

De eerste letter van het eerste woord op het bordje onder de Strijpertunnel.

De derde letter van de gevelsteen op Dorpstraat 80.

De vierde letter van het tweede woord onder het Jezusbeeld op Boschhoven.

De derde letter op de poort bij Dosl.

De derde letter van het laatste woord van het bordje bij de brug over de Aa bij de oude afvalberg richting 
Sterksel.

De vierde letter van het waarschuwingsbord op de t-splitsing Broekerstraat-Eikenlaan.

De eerste letter van het derde woord op de gele sticker op het stroomhuisje bij de Schammert.

De tweede letter van het eerste woord ban een voetbalsticker op een van de lantaarnpalen in de Eikenlaan.

De derde letter van het tweede woord van het onderste bedrijf op het bedrijvenbord op de Breedvennen.
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5. Soms gebeuren er wel eens ongelukken in en om het huis. Het is dan fijn dat je thuis je EHBO koffertje 
bij de hand hebt om de persoon te helpen. Leg de volgende EHBO-handelingen vast op een foto en laat 
de teamcaptain de foto’s sturen via WhatsApp met duidelijke titel om welke handeling het gaat, met je 
teamnummer en het vraagnummer (7.5). 
- Stabiele zijligging
- Een goed aangelegde mitella
- noodvervoersgreep Rautek 

6. Het EHBO koffertje is er nu toch al en omdat we nog wel eens vaak zelf doktertje moeten spelen krijgen 
jullie hieronder een paar situaties voorgelegd waarbij je op het antwoordblad schrijft wat er aan de hand is. 

6a. Het kind trekt wit weg en is niet aanspreekbaar. De ogen zijn weggedraaid. Het kind maakt schokkende 
bewegingen met armen, benen of met het gehele lichaam.

6b. Het slachtoffer kan verward overkomen. Hij kan zich slecht verstaanbaar maken of begrijpt plotseling 
niet wat er gezegd wordt. Hij vindt het moeilijk om woorden te vinden. Hij kan in paniek zijn. Hij kan 
moeite hebben met één of beide ogen goed te zien. Zijn gezicht lijkt scheef en zijn mondhoek hangt. Hij 
kan beide armen niet tegelijkertijd omhoog houden, één arm zakt steeds weg. Hij kan niet goed staan 
door zwakheid van vooral één kant van het lichaam. Hij heeft mogelijk last van hoofdpijn, duizeligheid en 
evenwichtsstoornissen.

6c. Het slachtoffer is bewusteloos, zijn borst en buik gaan regelmatig op en neer. Zijn ademhaling klinkt 
normaal. Er is een luchtstroom bij de mond waarneembaar.

6d. Het slachtoffer ademt snel en is mogelijk angstig. Hij heeft tintelingen van lippen en vingers en soms 
spiertrekkingen. Hij voelt zich benauwd. Hij kan last hebben van hartkloppingen en pijn op de borst. Het 
slachtoffer voelt zich licht in het hoofd. Hij kan toenemende stoornissen in het bewustzijn krijgen.

6e. U ziet een wond (meestal aan armen, benen, hoofd of hals) waaruit in korte tijd (veel) bloed komt. Het 
bloedverlies kan stootsgewijs of gelijkmatig zijn.

6f. Het slachtoffer voelt zich ellendig, ziet er slecht uit en maakt een zieke indruk. Hij heeft het koud en voelt 
klam (zweterig) aan en kan dorst hebben. Het slachtoffer voelt zich onrustig, slap en krachteloos. Hij heeft 
een bleke/grauwe gelaatskleur en kan bleke nagelbedden hebben.

6g. Het slachtoffer heeft (veel) pijn. Hij kan het getroffen lichaamsdeel minder of helemaal niet gebruiken. 
Er kan een zwelling zichtbaar zijn. Soms is er sprake van een abnormale stand, abnormale beweeglijkheid 
en/of een uitwendige wond.   
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6h. Het slachtoffer heeft pijn/krampverschijnselen. Bij hardlopers is meestal de grote kuitspier verkrampt. 
Er kunnen echter ook spierkrampen optreden in de rug, buik of armen. De spier zelf voelt bij het aanraken 
strak en hard aan. Soms is het slachtoffer misselijk of duizelig.

6i. Er loopt bloed uit de neus van het slachtoffer of het slachtoffer klaagt over een bloedsmaak in de mond.

6j. Het slachtoffer heeft een beschadigde huid. Meestal is er bloed zichtbaar. Het slachtoffer kan pijn 
hebben.

7. Hebben jullie ook het gevoel alsof er de laatste tijd steeds meer en meer protesten gehouden worden? 
Hetgeen wat ons opviel was dat er steeds meer ‘instagram waardige’ protest borden en leuzen ontstaan. 
Hoe kan je genegeerd worden met zo een pakkend bord? Maar als je ernaar gaat zoeken, dan konden ze 
er in het verleden ook wat van. Herkennen jullie ze nog? Bij welk Nederlands protest horen de volgende 
protestborden? Schrijf het antwoord op het antwoordblad. 

7d7d7c7c

7b7b7a7a



62

8. In het buitenland kunnen ze er ook wat van. Met een Engelse slogan heb je nu eenmaal ook een groter 
publiek. Bij welk (internationaal) protest horen de volgende protestborden? Schrijf de antwoorden op het 
antwoordblad. 

8d8d

8f8f

8c8c

8e8e

8b8b8a8a
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3b.

Kwis de categorie nie

Rood - 8 Geel - 5,25 Groen - 3,50

1a.

1b.

1c.

1d.

1e.

1f.

1g.

3a.

6a.

6b.

6c.

6d.

6e.

6f.

6g.

6h.
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Kwis de categorie nie
6i.

6j.

7a.

8b.

7c.

8d.

7b.

8c.

7d.

8e.

8a.

8f.

9.
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Sex, drugs, rock & roll
1. 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. We hebben er hieronder 
een paar op een rijtje gezet voor jullie, maar deze vraag zou niet in deze categorie thuis horen als het geen 
erotisch tintje zou hebben! Krijgen jullie de erotische benamingen van deze planten gevonden? 

2. Twee jaar geleden stond het thema sex ook in het boek en moest je raden welke naam het standje had. 
Nu gaan we het nog wat gênanter maken. Hieronder staan 2 standjes. Hier gaan jullie er 1 van nadoen. 
MET KLEDING AAN!!!. In de tas zit een ballon. Hopelijk is deze nog heel. Je gaat dit standje uitvoeren tot 
dat de ballon geknapt is, je moet hem dus wel eerst opblazen. Dit ga je filmen en de team captain verstuurt 
het filmpje via WhatsApp met de titel standje met je teamnummer en het vraagnummer (8.2). Succes.

1a1a

1d1d

1b1b

1e1e

1c1c



66

3. Hieronder staan 9 covers van ‘rooie oortjes’.  Aan jullie de opdracht om deze beelden in de juiste 
volgorde van verschijning te zetten. Schrijf de letters in juiste volgorde op het antwoordblad van oud naar 
nieuw.

3a3a

3d3d

3h3h

3b3b

3e3e

3i3i

3c3c

3f3f

3j3j
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4. Vier mooie maagden ontmoeten 4 knappe gespierde mannen. Ze besluiten het bed te delen. Elke vrouw 
heeft gemeenschap met alle vier de mannen. De heren flikken het om gelijktijdig een orgasme te krijgen. 
De eerste keer duurt 5 minuten, elke volgende keer duurt een factor 2 langer. Hoe lang hebben de jonge 
maagden gemeenschap?

5. In deze categorie mag natuurlijk een vraag over de schaduwkanten van drugs niet ontbreken. Want 
de productie en handel in drugs gaat natuurlijk ook gepaard met de nodige criminaliteit. Sterker nog… 
sommige criminelen weten er hartstikke beroemd mee te worden. Weten jullie welke Nederlandse 
criminelen er horen bij onderstaande beschrijvingen? Schrijf de antwoorden op het antwoordblad. 

5a. Lid van de mocromaffia, opgepakt in Dubai. 

5b. Zoon van een Canadese militair, vermoord, maar wel met een eigen dramaserie. 

5c. Zijn criminele bijnaam is te danken aan zijn spraakgebrek.

5d. Jarenlang Nederlands bekendste crimineel, had zelfs een eigen column.

5e. Begon als bloemenhandel, maar handelde uiteindelijk in heel wat anders.  

5f. Zijn vermeende liefdesleven zorgde zelfs voor een crisis in het Koninklijk huis.

6. De mensen die drugs gebruiken vinden het niet cool om de drugs bij zijn oorspronkelijke naam te 
noemen. Hierdoor is er een straattaal ontwikkeld, zodat een WhatsApp bericht voor andere mensen niet 
meteen te begrijpen valt. Jullie mogen onderstaande woorden/zinnen gaan vertalen. 
Wat wordt hiermee bedoeld? 

6a. Die zwabbers zijn aan het Amerikaan en piet kreeg de filterkick. 

6b. Die Monkey is een knapsnuiver en een nattesnuiver. 

6c. Zullen we even afteren met een Cocktail?   

6d. Hij heeft een Colombiaanse verkoudheid te pakken. 

6e. De horselaar is met zijn gereedschap en klaboom in de kittenkar meegevoerd naar het kittenhuis.

6f. De Sjafi wil de sneeuwbal sneuken. 

6g. Heb je zin in een ontbijtje? 
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8a8a

8d8d

8b8b

8e8e

8c8c

8f8f

7. Seks, drugs en rock & roll is voor menig artiest alsof ze in een droom leven, maar helaas hebben ze 
een clubke opgericht waar je eigenlijk helemaal niet bij wilt horen! Want sterven op je 27e was voor veel 
van deze talenten echt veel te vroeg! Helaas voor hun, maar wij kunnen er een goede vraag van maken. 
In onderstaande gegevens vind je de adressen van de plaatsen waar deze artiesten zijn begraven. We 
vragen jullie om als antwoord de naam van deze artiesten die op deze plaatsen liggen op te schrijven op 
het antwoorblad.

7a.
Greenwood Memorial Park
350 Monroe Avenue Northeast
Renton, Washington 98056

7b.
Edgwarebury Lane, Edgware
Middlesex, (Groot Brittannië)
HA8 8QP

7c.
Begraafplaats Père-Lachaise, Parijs, Frankrijk

8. Als je aan Rock&Roll denkt, denk je ook aan tatoeages. Een tatoeage of Tattoo is een permanente 
versiering van het lichaam, meestal net onder de opperhuid aangebrachte inkt. In 2017 vermeldde de NOS 
nog dat 1 op de 10 Nederlanders een tatoeage had. Wat opvalt in onze onderzoekscijfers is dat onder de 
18-34-jarigen maar liefst 50% een tatoeage heeft.  De populariteit van tattoos is niet meer weg te denken. 
In Nederland volgen we landen als de VS en het VK op de voet. De prognose is dan ook dat het over een 
aantal jaar excentrieker is om een persoon zonder tattoo tegen het lijf te lopen dan iemand mét tatoeages. 
Hieronder staan een aantal afbeeldingen weergegeven van bekende Nederlanders met tatoeage. Geef 
over elk plaatje op het antwoordblad aan welke bekende Nederlandse persoon dit is. Voor- en achternaam.
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9. En volgende week wordt natuurlijk echt Rock ’n Roll!! 

Daarom vragen wij jullie om verkleed naar de feestavond te komen, en wel te verstaan als een regelrechte 
kopie van de mannen van Kiss in de tijd dat ze “I was made for lovin’ you” uitbrachten… Wat wil zeggen dat 
er dus 4 personen van elke deelnemende groep als deze serieuze Rockers dienen te komen om extra veel 
punten te verdienen!!

Neem een A4 met je teamnummer er duidelijk op vermeld mee. Bij binnenkomst meld je je als complete 
band bij de organisatie om een foto te laten maken. Zorg dat je optijd bent in verband met het starten van 
de bonusronde. 

8g8g

8j8j

8h8h

8k8k

8i8i

8l8l
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1a.

1b.

5b.

6b.

1c.

5c.

6c.

1d.

5d.

6d.

1e.

5e.

6e.

5f.

4.

5a.

6a.

3

Sex, drugs, rock & roll
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Sex, drugs, rock & roll

7a.

8a.

8g.

8d.

8j.

7b.

8b.

8h.

8e.

8k.

7c.

8c.

8i.

8f.

8l.

6f.

6g.



72

Wa zedde gij?
1. Heel de menselijke ontwikkeling staat in het teken van gemak. We zijn goed in het bedenken van 
oplossingen om het dagelijks leven te vereenvoudigen. Zo ontstond in 1477 het ‘Nederlandse’ woordenboek 
waarin het Latijn voor het eerst niet voorop stond. 

Wij weten niet hoe het bij jullie zit, maar wij vinden de omschrijving in het woordenboek soms onduidelijker 
dan het woord zelf… Welke woorden worden hieronder omschreven? Staan er cijfers in het overzicht? 
Dan heeft het woord meerdere betekenissen. Helaas is er wat geknipt en geplakt en staan niet alle 
omschrijvingen meer vermeld… ;) 

Schrijf de antwoorden op het antwoordblad.

1a1a

1c1c

1b1b

1d1d
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1e1e

1g1g

1i1i

1f1f

1h1h

1j1j
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2. In onze taal kennen we veel samengestelde woorden, zoals ‘poedelnaakt’, ‘kletsmajoor’ en ‘nijlpaard’. 
Sommige zijn heel logisch, anderen hebben een duidelijke oorsprong waar ze vandaan komen. Enkele van 
deze woorden zijn hieronder uitgebeeld en jullie moeten op zoek naar het juiste woord.

Extra info: Soms beschrijft het plaatje letterlijk het samengesteld woord, maar soms is het een (cryptische) 
omschrijving van waar het woord zijn oorsprong van kent. En ja, we weten dat er niet altijd een éénduidige 
uitleg is bij een woord, toch is het aan jullie om het juiste woord bij het plaatje te zoeken. Schrijf de 
antwoorden op het antwoordblad.

1k1k

2a2a

2d2d

2b2b

2e2e

2c2c

2f2f
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3. De Nederlandse taal kent vele spreekwoorden die we niet iedere dag meer gebruiken. Denk bijvoorbeeld 
aan; ‘van achteren een koe in de kont kijken’ en ‘gebraden duiven vliegen niemand in de mond’. Maar 
wij Nederlanders zijn niet de enige die door de jaren heen gekke spreekwoorden hebben verzonnen. 
Weten jullie uit welk land deze letterlijk vertaalde spreekwoorden komen? Schrijf de antwoorden op het 
antwoordblad.

a. De oceaan komt tot de knieën van een dronken man, maar een plas komt tot aan zijn oren.
b. Een man die op een elektrisch hek plast, krijgt schokkend nieuws.   
c. Met geduld en vaardigheid at een olifant een spin op.    
d. Je hebt je laatste aardappel geplant.      
e. Als de muis die zichzelf ophing voor de staat.
f.  Nog nooit iets zwaarders dan eetstokjes vastgehouden.     
g. De rozijn in het einde van de worst. 
h. Als een grootmoeder en een machinegeweer.
i.  Het hek is niet gemaakt van worst.
j.  God geeft noten aan degenen die geen tanden hebben.
k. Draaien als een gekke lul in een krankzinnige kont.

2g2g

2j2j

2h2h

2k2k

2i2i
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4. Google Translate; een superhandige functie die het communiceren in een ander land veel makkelijker 
maakt. Maar het kan ook faliekant misgaan. Om dat te demonstreren hebben wij Nederlandse songteksten 
naar het Koreaans en weer terug naar het Nederlands vertaald. Kunnen jullie nog achterhalen uit welke 
liedjes deze teksten komen? Vul het lied en de artiest in op het antwoordblad.

4a. Twee stille mensen aan tafel zijn onzichtbaar.
Ik kan mijn ogen niet sluiten en die weg bewandelen.

4b. oh shit zo moeilijk.
Kwam om de gescheurde te zien.
oh oh moeilijk.
Kijk, ze hebben gehoord van motorcross.

4c. kortademig.
omdat het waarschijnlijk is.
dat ik krijg wat ik van je wil.
Mond-tot-mondreclame, we doen het nu.

4d. want ik ben te ver weg.
Dat zeggen is geruststellend.
Ik ben dicht bij je.
te dicht bij jou

4e. Welterusten.
Omdat je moeilijk bent.
Bovendien, ben je niet fantastisch?

4f. Die krijg je ‘s avonds niet.
Oh, want ‘s nachts mis ik je vaak.
Ik weet dat ik niet luister als je zo praat.
En raak me zo.

4g. Het is lang geleden.
Je donkere haar en je lach.
dat je alles voor me was
Het zit nog te diep in mij.
Kunnen delen wat je hebt.
Je keek door mijn haar en zei.

4h. Jij was het maar één keer.
Dat ik ooit met een vrouw was.
Het was een matras, geen kussen.

4i. De jonge Yayo was gewoon een geest.
Geen wikkelmunten, geen *papier*, geen pailletten.
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4j. Ben je soms teleurgesteld omdat het wachten zo lang duurt?
Ben je teleurgesteld dat niemand op dit moment lijkt te kijken?
En voor degenen die denken dat het te laat is,
Soms wacht het geluk om de hoek.

4k. Als je meisje kalmeert en ze belt mijn nummer.
Dan kom ik, want ik ben flexibel.
Nu ben ik in de club, nu voor de spiegel.
Ik kan niet voor je liegen, we willen geld verdienen.

5. Hieronder volgen een aantal woorden en zinnen. Eén zin is correct geschreven, noteer de letter van de 
juiste zin/ het juiste woord op het antwoordblad. 

5a.
A. Veel New Yorkers kunnen zich de aanslagen op de Twin Towers tot in detail herinneren; het staat nog op 
hun netvlies.
B. Veel New yorkers kunnen zich de aanslagen op de Twin towers tot in detail herinneren; het staat nog op 
hun netvlies.
C. Veel New Yorkers kunnen zich de aanslagen op de twin towers tot in detail herinneren; het staat nog op 
hun netvlies.

5b.
A. Tot mijn verbazing kwam ik een oud-klasgenoot tegen op facebook onder de naam mevrouw K. Van Dijk-
Hogendoorn.
B. Tot mijn verbazing kwam ik een oud-klasgenoot tegen op Facebook onder de naam mevrouw K. van 
Dijk-Hogendoorn.
C. Tot mijn verbazing kwam ik een oud-klasgenoot tegen op facebook onder de naam mevrouw K. van Dijk-
hogendoorn.

5c.
A. Het zal ervanafhangen.
B. Het zal ervan afhangen.
C. Het zal er vanafhangen.
D. Het zal ervanaf hangen.

5d.
A. De schaatsers hebben deze zomer regelmatig geskate.
B. De schaatsers hebben deze zomer regelmatig geskated.
C. De schaatsers hebben deze zomer regelmatig geskatet.

5e.
A. Op een symposium hield koning Willem-Alexander een lezing over de nederlandse waterbouwkundig 
ingenieurs de Rijke, van Doorn, Mulder en Escher.
B. Op een symposium hield koning Willem-Alexander een lezing over de Nederlandse waterbouwkundig 
ingenieurs De Rijke, Van Doorn, Mulder en Escher.
C. Op een symposium hield Koning Willem-Alexander een lezing over de Nederlandse waterbouwkundig 
ingenieurs de Rijke, van Doorn, Mulder en Escher.
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5f.
A. Als het gaat om correct hoofdlettergebruik bij Middeleeuwen en Tweede Wereldoorlog, raak ik altijd in de 
war.
B. Als het gaat om de correct hoofdlettergebruik bij middeleeuwen en Tweede Wereldoorlog, raak ik altijd in 
de war.
C. Als het gaat om correct hoofdlettergebruik bij middeleeuwen en tweede wereldoorlog, raak ik altijd in de 
war.

5g.
A. De minister liet er geen misverstand over bestaan: “Dit soort praktijken moet zo snel mogelijk worden 
gestopt.”
B. De Minister liet er geen misverstand over bestaan: “Dit soort praktijken moet zo snel mogelijk worden 
gestopt.”
C. De minister liet er geen misverstand over bestaan: “dit soort praktijken moet zo snel mogelijk worden 
gestopt.”

5h.
A. tentamenvrijeperiode
B. tentamenvrije periode
C. tentamen vrije periode
D. tentamenvrije-periode

5i.
A. Laad je telefoon snel genoeg op?
B. Laadt je telefoon snel genoeg op?

5j.
A. Niets weerhoud je ervan om deze oefening nog eens te doen.
B. Niets weerhoudt je ervan om deze oefening nog eens te doen.

6. Een van de grootste irritaties die leraren ervaren is het onleesbare handschrift van de leerlingen. 
Sommige leren het in de jaren af, maar bij andere wordt het alleen maar erger. Hieronder staat een 
antwoord van een leerling op een vraag, maar wat was de vraag die er gesteld werd?
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7. Tegenwoordig sturen we onbeperkt berichtjes via WhatsApp, vaak maar 1 of enkele woorden per bericht. 
Dat was in de tijd van sms berichten versturen wel anders. 
Je kon maximaal 140 karakters typen in een bericht en je betaalde per verzonden bericht. 
Om toch veel te kunnen vertellen in 1 bericht ontstond sms-taal. Door woorden af te korten, cijfers te 
gebruiken in een woord en ‘shordjes’ of acroniemen te gebruiken kon je een lang verhaal vertellen in het 
kort.

7a. Wat is een shordje? 

Wat betekenen de volgende sms woorden? 

7b. DMOGW 

7c. JWWW 

7d. ROTFLOL 

7e. LU4R 

7f. GED8 

7g. PLORK 

8. Zo zijn er ook sms- emoticons samen te stellen door verschillende leestekens te combineren, de 
meesten kennen wel het hartje: <3. Er zijn zelfs combinaties die niet alleen een emotie, maar een dier of 
VIP voorstellen. 

Wat of wie bedoelen we met de volgende sms-emoticons? 

8a.  :%) 

8b.  *<l:-) 
             
8c.  <:3)~~~~~ 

8d.  -(:::::)  

8e.  +<:-l  

8f.  :*)  

8g.  8(:-)  

8h.  @@@@:^) 

7h. SUC6 

7i. JBVMDWEILJNMG 

7j. XOXO 

7k. DGAI 

7l. HELAPIDAKA 

8i.  ~8-)  

8j.  \:-l  

8k.  +0:-)  

8l.  Cl:-= 

8m.  :-)8 

8n.  [______]]]]~~~~  

8o.  @>------- 
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9. We hebben deze keer ook weer het 
Linds plenkske tevoorschijn gehaald.
Wat zie je hiernaast op het leesplankje? 
Schrijf de Lindse naam op het 
antwoordblad bij de juiste letter.

9a
.

9a
.

9g
.

9g
.

9h
.

9h
.

9i
.

9i
.

9j
.

9j
.

9k
.

9k
.

9b
.

9b
.

9c
.

9c
.

9d
.

9d
.

9e
.

9e
.

9f
.

9f
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Wa zedde gij?
1a.

1b.

1g.

1c.

1h.

1d.

1i.

1e.

1j.

1f.

1k.

2a.

2b.

2g.

2c.

2h.

2d.

2i.

2e.

2j.

2f.

2k.
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Wa zedde gij?
3a.

4a.

3b.

4b.

3g.

4g.

3c.

4c.

3h.

4h.

3d.

4d.

3i.

4i.

3e.

4e.

3j.

4j.

3f.

4f.

3k.

4k.
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5a.

5b.

5c.

5d.

5e.

6.

5f.

5g.

5h.

5i.

5j.

Wa zedde gij?

7a.

8a.

7b.

8b.

7g.

7c.

8c.

7h.

7d.

8d.

7i.

7e.

7j.

7f.

7k.

7l.
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Wa zedde gij?

9a.

9b.

9g.

8g.

9c.

9h.

8h.

9d.

9i.

8i.

9e.

8e.

9j.

8j.

8m.

9f.

8f.

9k.

8k.

8n.

8l.

8o.
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Rondje Brabant
1. Uniek voor Brabant zijn natuurlijk ook de beelden en monumentjes die met carnaval te maken hebben.
Wat is de naam van het beeld/monument wat met carnaval heeft te maken in de volgende plaats:
1a. Budel 
1b. Bergen op Zoom 
1c. Etten-Leur 
1d. Gemert 
1e. Roosendaal 

2. Wat hebben de volgende Brabantse plaatsen gemeen? Hint: op recreatief gebied.
• Tilburg
• Veldhoven
• Someren
• Overloon
• Best 
• Mierlo
• Volkel
• Hilvarenbeek

3. In Brabant hebben we ook fraaie en bijzondere gebouwen. Iedereen kende vroeger Eindhoven van het 
Evoluon. Tegenwoordig is ook de Blob vaak op toeristenfoto’s te vinden.

Hieronder volgen nog enkele aparte bouwwerken.
Weet jij in welke gemeente ze staan en wie de (meest recente) architect/architectenbureau was?

3a3a

3d3d

3b3b

3e3e

3c3c

3f3f
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4. In Brabant hebben we verschillende gildes en schutterijen. In juni 2020 zou er een Kringgildedag worden 
georganiseerd door “de Jong Schut”. Helaas is deze destijds niet door kunnen gaan en verschoven naar 
een later tijdstip.
Op zo’n dag komen een paar honderd gildebroeders en gildezusters bij elkaar. Vaak hebben gildes 
dezelfde naam, omdat ze vernoemd zijn naar hun patroonheilige(n). Maar elk gildelid is herkenbaar aan zijn 
of haar kostuum. Elk gilde heeft zijn eigen kleurcombinaties en kenmerkende details. 

Hieronder staan enkele foto’s waarop kleding te zien is. Schrijf de naam van het gilde en de plaatsnaam 
waar het vandaan komt op het antwoordblad. 

4a4a

4c4c

4e4e 4f4f 4g4g

4b4b

4d4d



87

5. Ook heeft het gilde vaak een vaandel met een afbeelding van hun patroonheilige(n) en een bepaald 
patroon en kleurencombinatie, waaraan je het betreffende gilde kunt herkennen. Hieronder staan enkele 
foto’s waarop vaandels te zien zijn. Schrijf de naam van het gilde en de plaatsnaam waar het vandaan komt 
op het antwoordblad. 

5a5a

5d5d

5f5f

5b5b

5e5e

5g5g

5c5c
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6. Het leven is goed in het Brabantse Land, het land waar mijn wieg heeft gestaan. Wie kent het liedje 
niet vol nostalgie? Je hebt in Brabant vele musea en ook veel die herinneren aan die goede oude tijd. Die 
niet altijd zo goed was, want er was ook veel armoede. Welk museum is een weergave van een Brabants 
plattelandsdorp aan het begin van de 20e eeuw? 

7a. Welke plaats behoorde eerst tot Holland, maar werd in 1232 aan Brabant verkocht?
(Deze plaats kreeg 71 jaar later stadsrechten).

7b. Wat is de oorspronkelijke naam van de Brabantse vestingstad die later werd vernoemd naar een van de 
voorvaderen van koning Willem-Alexander? 

7c. In welke Brabantse plaats staat een basiliek waarvan de koepel een verkleinde replica is van de Sint 
Pieter in Rome?

8. In Brabant heb je tal van standbeelden. Van allerlei aard; religieuze, zeehelden, fabrikanten, maar er zijn 
er ook die typerend zijn voor Brabant of het Brabantse karakter.
Hoe heet het beeld en in welke gemeente staat het?

8a. Wat staat voor de aard van de Kempenaar, niet klagen en tevreden met weinig.

8b. Wat staat voor het muzikale en sociale in de Brabantse dorpen. Dit gezelschap bevindt zich ook in een 
Kempische gemeente.

8c. Wat staat voor gemoedelijkheid en gastvrijheid. Dit is een vrouwfiguur met iets eetbaars in haar hand.



89

9. Tegenwoordig zoeken we alles op met google maps. We herkennen de locaties niet meer van foto’s, 
maar van kaarten. Herkennen jullie de onderstaande Brabantse locaties/gebouwen? Schrijf op het 
antwoordblad om welke locaties het gaat. 

9a9a

9c9c

9e9e

9b9b

9d9d

10. Om te vragen waar de naam Brabant vandaan komt, zou te makkelijk zijn. Het slaat namelijk op de 
drassige streek die we ooit waren. Maar gelukkig hebben we waterschappen die ervoor zorgen dat onze 
voeten droog blijven! De grenzen van de waterschappen zijn eigenlijk niet logisch terug te voeren op 
gemeentegrenzen. Nu de vraag; welke Brabantse gemeenten hebben meer dan één waterschap?
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Rondje Brabant
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4a.

5a.

3b.
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5b.

3c.

4c.

3d.

4d.
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4e.

3f.

4f.
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Rondje Brabant
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7b.

8b.

9b.
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7c.

8c.

9c.

9e.
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5d.

5e.

5f.

5g.
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Bonusronde
1.

2.

3.

4.

5.

6.


