Antwoordenboek

Informatie vooraf
Beste deelnemers,
Voor jullie ligt het enige echte kwisboek van de Haorense Durpskwis. Leuk dat jullie de strijd aan gaan
met de andere teams om de eerste Haorense Durpskwis te kunnen winnen. Dat is nog eens een eer!
We hadden hier een BH-er (Bekende Haarenaar) kunnen vragen om een mooi, lang voorwoord te
schrijven. Of we hadden zelf een lang verhaal kunnen schrijven. Maar wij weten ook wel dat jullie de
klok nu al zien tikken, aan de slag willen en dit toch niet lezen. Daarom houden we het kort. Wil je
het hele reglement nog een keer doorlezen? Kijk dan achter in deze map. Daar kun je alles op je
gemak nalezen. Wat het belangrijkste is…………..maak er een leuke en sportieve avond van. En als je de
straat op gaat, doe dan een geel hesje aan, ga op de fiets en houd je aan de verkeersregels!
Nog even een paar punten over dit kwisboek.
- De antwoorden kun je opschrijven in dit boek. Onder de vraag zijn speciale antwoordvakken te vinden.
- Bij de vraag vind je ook hoeveel punten je kunt verdienen. Het boek bevat 10 categorieën en de
sponsorvragen. Per categorie zijn 100 punten te verdienen en voor de sponsorvragen 18 punten. In totaal
zijn er dus 1018 punten te verdienen, maar door de joker goed in te zetten kun je hier 1118 punten van
maken.En let op. Als allerlaatste vraag vind je een benaderingsvraag. Deze vraag wordt alleen gebruikt
indien in de top 10, teams met een gelijk aantal punten eindigen. Vergeet deze misschien wel
allesbepalende vraag, dus niet in te vullen.
- Dit zijn de 10 categorieën en op welke pagina je ze vindt.
Categorie 1: Haaren in beeld
Categorie 2: Winkelen
Categorie 3: Haaren, Haaren, koeien in de wei
Categorie 4: Taal en zo
Categorie 5: Het moet niet gekker worden
Categorie 6: Eten & drinken
Categorie 7: Hand in hand Haarenaren
Categorie 8: Op u kunt ons rekenen
Categorie 9: Rooie oortjes
Categorie 10: Efkes gin Haoren
Sponsorvragen
Benaderingsvraag

bladzijde 10
bladzijde 21
bladzijde 32
bladzijde 42
bladzijde 51
bladzijde 59
bladzijde 69
bladzijde 76
bladzijde 87
bladzijde 97
bladzijde 105
bladzijde 107

-Er staan een paar pictogrammen in het boek.
Dit pictogram betekent dat er info op de USB stick staat of dat je het antwoord op de USB
stick op moet slaan.
Dit pictogram betekent dat het een doe-opdracht is.
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Voor je het boek inlevert moet je 4 dingen doen.
1) Zorg dat alle bladzijdes op de goede volgorde zitten.
2)Vul op de voorkant je gegevens in en welke categorie een joker krijgt. Met de joker krijg je voor die
categorie dubbele punten.
3)Lever eventueel andere spullen/attributen die je in moet leveren ook mee in.
4)En zorg dat je de tas met het boek, de USB stick en eventuele toebehoren tussen 22.30 en 23.00 uur
inlevert bij Nemelaer. Anders is het over en uit....
Zoals besproken tijdens de captainavond hebben we ook een noodnummer, hierop is de organisatie
tijdens de kwisavond bereikbaar. Gebruik dit nummer niet voor onbenullige vragen en/of het krijgen
van tips.
Daarnaast is ook de EHBO tijdens de kwisavond bereikbaar. Zij kunnen indien nodig naar je toe
komen.
Noodnummer:
EHBO:

0686824777
0686819715

Heel veel plezier! Maak er een onvergetelijke avond van!
We zien jullie graag 25 mei tijdens de prijsuitreiking!
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Toelichting tijdschema’s
Bij sommige opdrachten moet je op een bepaalde tijd ergens zijn. In het kwisboek staat vermeld welk
tijdstip dit is, echter bij sommige opdrachten moet je onderstaande tijdschema’s gebruiken.
Alleen wanneer je op het juiste moment bij de opdracht bent, dan kun je punten voor je team verdienen.
De toelichtingen bij deze doe-opdrachten, vind je in dit kwisboek.

Tijdschema
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Team 1 t/m 16
Teamnaam

Groep D
BBB
Team A uh correctie team B
Team Lannet
Whiskypedia's
Rejoko's
Heddegijdagezeejtgehadmindedawerklukwar
De boerderijrakkers
De Maatjes
Quiz ut wel
Wittegei utwel
Haaren & Zo
Dos cervezas por favor
Turba Mixta
Cv Non Stop
Bijzijnismeemaken

Boulen Gilde
(opdracht 62)
18.45- 19.30
18.45- 19.30
18.45- 19.30
18.45- 19.30
18.45- 19.30
18.45- 19.30
18.45- 19.30
18.45- 19.30
18.45- 19.30
18.45- 19.30
18.45- 19.30
18.45- 19.30
18.45- 19.30
18.45- 19.30
18.45- 19.30
18.45- 19.30

Kikvorstip
(opdracht 21)
20.00-20.30
20.00-20.30
20.00-20.30
20.00-20.30
20.00-20.30
20.00-20.30
20.00-20.30
20.00-20.30
20.00-20.30
20.00-20.30
20.00-20.30
20.00-20.30
20.00-20.30
20.00-20.30
20.00-20.30
20.00-20.30

Belversestr. 23a
(opdracht 41)

20.4520.4520.4520.4520.4520.4520.4520.4520.4520.4520.4520.4520.4520.4520.4520.45-

21.30
21.30
21.30
21.30
21.30
21.30
21.30
21.30
21.30
21.30
21.30
21.30
21.30
21.30
21.30
21.30
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Tijdschema
Nr.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Team 17 t/m 32
Teamnaam

Lars oude vriendengroep
Vrouwen 2
Klucht 1
De Tiend
Goudstukken
Alles bijna goed
Vrienden van de jury
Asgedurmarbijbent
GoBro
CV We Zén er wir
Quizutnie
EHBO P. Donders
Komkommernieop
Buren Langeweg- sportlaantje
Haarense Revue
Brain Brekers

Boulen Gilde
(opdracht 62)
19.30- 20.15
19.30- 20.15
19.30- 20.15
19.30- 20.15
19.30- 20.15
19.30- 20.15
19.30- 20.15
19.30- 20.15
19.30- 20.15
19.30- 20.15
19.30- 20.15
19.30- 20.15
19.30- 20.15
19.30- 20.15
19.30- 20.15
19.30- 20.15

Kikvorstip
(opdracht 21)
20.30- 21.00
20.30- 21.00
20.30- 21.00
20.30- 21.00
20.30- 21.00
20.30- 21.00
20.30- 21.00
20.30- 21.00
20.30- 21.00
20.30- 21.00
20.30- 21.00
20.30- 21.00
20.30- 21.00
20.30- 21.00
20.30- 21.00
20.30- 21.00

Tijdschema

Belversestr. 23a
(opdracht 41)

21.3021.3021.3021.3021.3021.3021.3021.3021.3021.3021.3021.3021.3021.3021.3021.30-

22.15
22.15
22.15
22.15
22.15
22.15
22.15
22.15
22.15
22.15
22.15
22.15
22.15
22.15
22.15
22.15

Team 33 t/m 48

Nr.

Teamnaam

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Per seconde grijzer
Haare Kwishna
NaaitUm
The woodstock family
De winnaars van vorig jaar
Party People
Marie en kornuiten
Van alles wè
CC Mee(j)HooftPijn
Bij elkaar geraapt zooitje
Tiswatis
HHH (Heel Haoren Hunt)
Kwis ‘t nie
De Haorense Baasjes ten einde raad
Slimzat
Volgend joar beter

Belversestr. 23a
(opdracht 41)

18.3018.3018.3018.3018.3018.3018.3018.3018.3018.3018.3018.3018.3018.3018.3018.30-

19.15
19.15
19.15
19.15
19.15
19.15
19.15
19.15
19.15
19.15
19.15
19.15
19.15
19.15
19.15
19.15

Kikvorstip
(opdracht 21)
21.00 – 21.30
21.00 – 21.30
21.00 – 21.30
21.00 – 21.30
21.00 – 21.30
21.00 – 21.30
21.00 – 21.30
21.00 – 21.30
21.00 – 21.30
21.00 – 21.30
21.00 – 21.30
21.00 – 21.30
21.00 – 21.30
21.00 – 21.30
21.00 – 21.30
21.00 – 21.30

Boulen Gilde
(opdracht 62)
21.45- 22.30
21.45- 22.30
21.45- 22.30
21.45- 22.30
21.45- 22.30
21.45- 22.30
21.45- 22.30
21.45- 22.30
21.45- 22.30
21.45- 22.30
21.45- 22.30
21.45- 22.30
21.45- 22.30
21.45- 22.30
21.45- 22.30
21.45- 22.30
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Tijdschema
Nr.
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Team 49 t/m 63
Teamnaam

Drink & Denk
CV Hard Zat
Quiztvannix
De Kantdabbers
De Kameroaie
Meet the fockers
Kwistutnet
Jesus Quizt
De dwaze dweilers
Expeditie Haaren
Just US
Oldschool
Kwiscutabel
CV ge kekt mar
Team van Haaren

Belversestr. 23a
(opdracht 41)

19.1519.1519.1519.1519.1519.1519.1519.1519.1519.1519.1519.1519.1519.1519.15-

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

Boulen Gilde
(opdracht 62)
20.15- 21.00
20.15- 21.00
20.15- 21.00
20.15- 21.00
20.15- 21.00
20.15- 21.00
20.15- 21.00
20.15- 21.00
20.15- 21.00
20.15- 21.00
20.15- 21.00
20.15- 21.00
20.15- 21.00
20.15- 21.00
20.15- 21.00

Tijdschema
Nr.

Teamnaam

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

4117
Team Ongeregeld
Mixedup
Bierkwartier
Los Pols
Roonse Laaileuters
de leypadders
De Craantjes
NHD&M
De wijsneuzen
Helvoirt kwist ’t wel
De tobbers
Kwisklupke
Jong en oud gaan voor goud
De eendracht

Kikvorstip
(opdracht 21)
21.30- 22.00
21.30- 22.00
21.30- 22.00
21.30- 22.00
21.30- 22.00
21.30- 22.00
21.30- 22.00
21.30- 22.00
21.30- 22.00
21.30- 22.00
21.30- 22.00
21.30- 22.00
21.30- 22.00
21.30- 22.00
21.30- 22.00

Team 64 t/m 78
Belversestr. 23a
(opdracht 41)

20.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.00-

20.45
20.45
20.45
20.45
20.45
20.45
20.45
20.45
20.45
20.45
20.45
20.45
20.45
20.45
20.45

Boulen Gilde
(opdracht 62)
21.00- 21.45
21.00- 21.45
21.00- 21.45
21.00- 21.45
21.00- 21.45
21.00- 21.45
21.00- 21.45
21.00- 21.45
21.00- 21.45
21.00- 21.45
21.00- 21.45
21.00- 21.45
21.00- 21.45
21.00- 21.45
21.00- 21.45

Kikvorstip
(opdracht 21)
22.00- 22.30
22.00- 22.30
22.00- 22.30
22.00- 22.30
22.00- 22.30
22.00- 22.30
22.00- 22.30
22.00- 22.30
22.00- 22.30
22.00- 22.30
22.00- 22.30
22.00- 22.30
22.00- 22.30
22.00- 22.30
22.00- 22.30
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Sponsoren

6

7

8

Vuur & Vlam Oisterwijk
De Tweewieler B.V. Vught/Udenhout
Reijrink Aannemerij BV
R.E.S. Handelsonderneming
Slagerij & Traiteur JP van de Wiel
Vakgarage Tilburg B.V.
‘t Gemak
Op je best kleding & schoenen
Gebr. Van Oirschot Tuinplanten BV
Makelaardij Tom Meeuwis
Fitt Outdoor
Veldsink vd Heijden
Féju Automatisering en Telecom
Groencentrum J. van de Wiel
Autobedrijf van Boxtel
Aardbei Extra
De Beer Accountants
Bike Totaal Tweewielerspecialist Rene van Linden
De Bierboerderij / Bieren van de nar
Driehoeven Melktechniek B.V.
Raaijmakers Financieel PlanBuro B.V.
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Categorie 1: Haaren in beeld
1. Viva las Vegas

Haaren in beeld

Vroeger stonden ook in de Haarense cafés Den Bartel en De Michel gokkasten. Niet zoveel natuurlijk als
in Las Vegas waar alle beroemde casino's en hotels verzameld zijn op The Strip. Van The Strip in Las
Vegas is het een kleine stap naar een andere strip. Namelijk de strip van Suske en Wiske.
Hieronder zie je tien fragmenten uit tien verschillende Suske en Wiske strips.
Wat is het nummer (uit de rode reeks) en de volledige naam van deze Suske en Wiske?

Nummer: 77
Naam: De Apekermis

Nummer: 100
Naam: Het Gouden Paard

Nummer: 139
Naam: De Boze Boomzalver

Nummer: 165
Naam: De Sputterende Spuiter

Nummer: 206
Naam: De Bonkige Baarden

Nummer: 228
Naam: Het Wondere Wolfje
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Nummer: 245
Naam: De Zeven Schaken

Nummer: 269
Naam: De Stugge Stuyvezant

Nummer: 307
Naam: De Rillende Rots

Nummer: 342
Naam: De Zwarte Zwevers

Voor deze vraag kun je maximaal 10 punten verdienen

2. De introrally

Haaren in beeld

Haaren is een muzikaal dorp met onder andere Harmonie St. Gregorius, zanggroepen zoals Enjoy,
Vocalis en vroeger de Crescendo's en natuurlijk ons geel/zwarte dweilorkest De Plekbent. Muzikaliteit
genoeg in Haaren, maar hoe muzikaal is jullie team eigenlijk?
Op de USB stick staan vijf intro's van vijf seconden met de titel ‘Opdracht 2, De introrally, intro…..’.
Schrijf per intro de artiest en de titel van het nummer op.
Intro 1
Artiest: 2Pac
Nummer: Changes

Intro 4
Artiest: Nirvana
Nummer: Come as you are

Intro 2
Artiest: Jan Smit
Nummer: Als de nacht verdwijnt

Intro 5
Artiest: The Travelling Willburry’s
Nummer: Handle me with care

Intro 3
Artiest: New Order
Nummer: Blue Monday ‘88
Voor deze vraag kun je maximaal 10 punten verdienen
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3. In Haaren staat een huis

Haaren in beeld

Haaren is door de jaren heen behoorlijk gegroeid. Van drie zandpaden naar een volledig dorp, waarbij
afgelopen jaren ook ruimte was voor nieuwbouw. Sommige huizen staan al jaren in Haaren, andere
huizen zijn door de jaren heen flink verbouwd of inmiddels gesloopt. Hieronder zie je 10 foto’s van
huizen die in Haaren staan of ooit stonden. In welke straat stond/staat dit huis?

Straatnaam: Beekweg

Straatnaam: Belversedijk

Straatnaam: Driehoeven

Straatnaam: Erfbosch

Straatnaam: Helvoirtseweg

Straatnaam: Kerkstraat
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Straatnaam: Lage Raam

Straatnaam: Oude Kerkweg

Straatnaam: Roonsestraat

Straatnaam: Tempeliersweg

Voor deze vraag kun je maximaal 10 punten verdienen

4. Promotiefilmpje

Haaren in beeld

Onze Burgemeester wil graag meer buitenlandse toeristen naar ons mooie Haaren lokken. En jullie
moeten daar bij helpen. Maak een promotiefilmpje van maximaal 1 minuut en 40 seconden met drie
goede redenen om buitenlandse toeristen te overtuigen naar Haaren te komen. Minimaal vijf teamleden
moeten in het promotiefilmpje in beeld komen.
Zet dit filmpje op de USB-stick met als titel ‘Opdracht 4, promotiefilmpje, teamnummer, teamnaam’
Voor deze opdracht kun je maximaal 10 punten verdienen
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5. Voordeuren

Haaren in beeld

In een dorp als Haaren komt iedereen achterom. De voordeur zit altijd op slot en het is voor de bewoner
altijd een gedoe om de voordeur van het slot te draaien. Desondanks hebben we in Haaren meer dan
genoeg karakteristieke voordeuren. Deze 10 voordeuren staan langs de route van de Haarense
carnavalsoptocht. Zet de deuren in volgorde van de route van de optocht in 2016.

A

D.

G.

B.

E.

H.

C.

F.

I.
14

Antwoord:
Meerdere antwoorden goed gerekend, omdat in deze vraag helaas een foutje zat.

Voor deze vraag kun je maximaal 10 punten verdienen

6. In Haaren is altijd wat te doen

Haaren in beeld

Elke week wordt er wel iets georganiseerd in Haaren. En dat is niet iets van de laatste jaren, maar
gelukkig is Haaren al vele jaren een bruisend dorp. Weten jullie bij welk evenement de volgende foto’s
zijn gemaakt?

Evenement: Boerderijtje Corona Beach Volleybal

Evenement: Carnaval

Evenement: Food Festival Tuinderij de Es

Evenement: Jeugdcircus Il Grigio
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Evenement: Nemelaer Playbackshow

Evenement: Paaseieren ophalen

Evenement: Rebellion

Evenement: KPJ Haaren Touwtrekken

Evenement: Vogeltjesshow

Evenement: KPJ Haaren Zeskamp

Voor deze vraag kun je maximaal 10 punten verdienen

7. War wont die?

Haaren in beeld

Haaren is een werelddorp en sommige weten zeker dat Haaren het middelpunt van de wereld is. Er zijn
vast mensen die dat anders zien. Ook wij willen weleens iets van de wereld zien. Laat iemand een selfie
maken met het plaatselijke plaatsnaambordje en een bordje met jullie teamnaam en de letters HDQ.
Zet deze foto op de USB-stick met als titel ‘Opdracht 7, War wont die, aantal kilometers, teamnummer,
teamnaam’
Plaatsnaam:
Aantal kilometer vanaf Haaren naar de plaats op de foto:
Voor deze opdracht kun je maximaal 10 punten verdienen
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8. ’T Walzaadje

Haaren in beeld

Natuurlijk is er in Nederland voor de gemiddelde Haarenaar maar 1 echt sportpark en dat is ‘t
Walzaadje. Nemelaer speelt er al vele jaren de wedstrijden. Niet alleen in Haaren wordt gevoetbald, maar
ook op andere plekken in de wereld en soms zijn de tribunes groter dan op ‘t Walzaadje. Wat is de naam
van de stadions op onderstaande (vervaagde) foto’s?

Stadion:
Anfield – Liverpool

Stadion:
Constant van den Stock
Stadion

Stadion:
Hitachi Stadion (of Euroborg)

Stadion:
Johan Cruijff Arena

Stadion:
Kazan Arena

Stadion: La Bombonera /
Estadio Alberto J. Armando

Stadion:
Maracana

Stadion:
Stade Louis II

Stadion:
Stadio Olimpico

Voor deze vraag kun je maximaal 10 punten verdienen
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9. Kunst en kitsch

Haaren in beeld

Haaren staat vol met unieke kunstwerken. Het ene beeld is bekender dan het andere. Weten jullie wat het
is en in welke straat of plein dit kunstwerk staat?

A

B.

F.

C.

D.

E.

G.

I.

H.

J.
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Antwoord:
Kunstwerk A:
Wat:
Commissaris van de Koningin Houben
Waar:
Toegangsweg Kasteel Nemerlaer

Kunstwerk F:
Wat:
De droomtijd van de Raaf
Waar:
Toegangspoort Kasteel Nemerlaer

Kunstwerk B:
Wat:
Kind bij beeld Il Grigio
Waar:
Bij de ouwe toren

Kunstwerk G:
Wat:
Twee paar benen
Waar:
Zandpad Kerkeind naar Bossebaan

Kunstwerk C:
Wat:
Pastoor Petrus Janssens van Kalmthout
Waar:
Ouwe Toren

Kunstwerk H:
Wat:
Standaardruiter van een Gilde
Waar:
Vendelplein

Kunstwerk D:
Wat:
Kijkzuil voor Haaren
Waar:
Mgr Bekkersplein of voor de kerk

Kunstwerk I:
Wat:
Vier dorpen in Gemeente Haaren / kernen van
Haaren
Waar:
Mgr Bekkersplein

Kunstwerk E:
Wat:
Kruisbeeld
Waar:
Kruising Driehoeven, Langeweg, Kerkstraat

Kunstwerk J:
Wat:
Kanon
Waar:
Voor Kasteel Nemerlaer
Voor deze vraag kun je maximaal 10 punten verdienen
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10. Wie is het?
Haaren in beeld
A) Elk jaar is er een Haarenaar weer in de rol van Prins Carnaval van ons mooie Struivendurp. En ze
heten allemaal Werner. Of toch niet? Wat was de volledige prinsennaam van deze Prinsen Carnaval en
wat is hun echte naam?

A.

B)

B.

C.

D.

E.

Vijf mensen uit Haaren of die iets voor Haaren hebben betekend. Wie o wie zie je op de foto?

A.

B.

C.

D.

E.

.
Prins A
Prinsennaam: Prins Bob d’n Urste
Echte naam: Bobby Schoonus

Prins E
Prinsennaam: Prins Wener XVII
Echte naam: Rob Sterke

Prins B
Prinsennaam: Prins Wener XX
Echte naam: David Zijlmans

Persoon A: Burgemeester Burgers

Prins C
Prinsennaam: Prins Wener IX
Echte naam: Cees Stolk

Persoon C: Engeltje Witlox

Prins D
Prinsennaam: Prins Wener XIX
Echte naam: Pieter van de Pas

Persoon E: Pastoor Muskens

Persoon B: Burgemeester Ronnes

Persoon D: Frans Bertens

Voor deze vraag kun je maximaal 10 punten verdienen
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Categorie 2: Winkelen
11. Ontwerp je eigen logo

Winkelen

Iedere winkel in Haaren heeft zijn eigen logo………………hoe zit dit met jullie? Ontwerp je eigen team-logo
en lever deze samen met het kwisboek in.
Dit moet gebeuren op een wit laken, in de vorm van een gelijkbenige driehoek.
- De korte zijde (de bovenkant), is tussen de 40 en 50 cm
- De lange zijdes, zijn even lang en tussen de 50 en 60 cm
- Vermeld op de achterkant je teamnaam en teamnummer
Voor deze opdracht kun je maximaal 10 punten verdienen
12. Logo letters

Winkelen

Bij deze vraag hebben we Haaren in letters van logo’s van bekende etenswaren/dranken afgedrukt. Van
welke bekende merken zijn deze letters? Oeps foutje, dit zijn niet alleen logo’s van bekende
etenswaren/dranken, maar ook andere merken.

Antwoord:
H = Philips (voor iedereen goed gerekend)

R = Bavaria

A = Mars

E = Durex (voor iedereen goed gerekend)

A = Adidas (voor iedereen goed gerekend)

N= Nutella
Voor deze vraag kun je maximaal 6 punten verdienen
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13. Wat is er anders?

Winkelen

Je ziet hier een afbeelding.
In het centrum van Haaren vind je in diverse etalages, een vergelijkbare afbeelding.
Kunnen jullie de 10 verschillen vinden?
Omcirkel de verschillen in onderstaand plaatje met een rode stift.

Voor deze vraag kun je maximaal 10 punten verdienen
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14. Ondernemers in Haaren

Winkelen

Van welke (voormalige) ondernemer/winkel in het centrum van Haaren is/was dit het vertrouwde
gezicht?

A

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.
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Foto A:
Naam ondernemer: Conny v.d. Ven
Naam onderneming: Vécothe
Foto B:
Naam ondernemer: Jannie Mathijssen
Naam onderneming: Knap Koppie
Foto C:
Naam ondernemer: Sjef van Dinter
Naam onderneming: Rijwielhandel van Dinter
Foto D:
Naam ondernemer: Jan-Peter v.d. Wiel
Naam onderneming: Slagerij & Traiteur JP van de Wiel
Foto E:
Naam ondernemer: Franka Steenbakkers
Naam onderneming: Op je best
Foto F:
Naam ondernemer: Angela Broeders
Naam onderneming: Dierenspeciaalzaak Angela
Foto G:
Naam ondernemer: Chayenne Poos
Naam onderneming: Poobols interieur
Foto H:
Naam ondernemer: Geert Verburg
Naam onderneming: Idee voor vakwerk Verburg of Verburg DHZ
Foto I:
Naam ondernemer: Henriette Prins
Naam onderneming: Vinjor

Voor deze vraag kun je maximaal 10 punten verdienen
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15. Rekenen met Kruidvat

Winkelen

De producten van de foto zijn gekocht bij het Kruidvat. Ik kan ook online shoppen bij het Kruidvat, dat
lijkt me vanavond wel erg handig. Maak de som met de gekochte producten, neem de getallen achter de
komma mee in de som en rond het antwoord af op 2 decimalen. Reken met de prijzen die deze avond bij
het Kruidvat gelden.

+

Andrélon
shampoo
Vergelijkbaar
met deze fles.
Let op! Het is
net anders.

(

X

Prodent
tandpasta 75 ml.
Vergelijkbaar met
deze tube. Let op!
Het is net anders.

)

Rexona
deoderant
150ml.
Vergelijkbaar
met deze spray.
Let op! Het is
net anders.

Barcode:

Barcode:

Barcode:

8712561548168

8710447325032
Prodent tandpasta
75 ml, SOFTmint

8710908050787
Rexona deoderant
Stress control
150ml

Andrélon,
shampoo 300 ml
Iedere dag

Antwoord:

€ 3,39 + ( € 1,99 x € 4,15) = € 11,65

Voor deze vraag kun je maximaal 10 punten verdienen
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16. Spaaracties

Winkelen

Regelmatig zie je leuke en minder leuke spaaracties voorbij komen. Acties met zegels, met een pasje of
met ludieke ‘cadeautjes’.
Herken jij de spaaracties op de afbeeldingen? Vul de naam van de actie en de bijbehorende winkelketen of
het merk in.

G.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

H.

I.

J.
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Foto A:
Winkelketen/Merk: Smiths

Foto F:
Winkelketen/Merk: Plus

Naam spaaractie: Flippo’s

Naam spaaractie: Minion poppetjes

Foto B:
Winkelketen/Merk: Albert Heijn

Foto G:
Winkelketen/Merk: Blue Band

Naam spaaractie: Welpies

Naam spaaractie: Broodtrommeltjes

Foto C:
Winkelketen/Merk: C1000

Foto H:
Winkelketen/Merk: BP

Naam spaaractie: Geluksvogels

Naam spaaractie: Freebees

Foto D:
Winkelketen/Merk: Emté

Foto I:
Winkelketen/Merk: Jumbo

Naam spaaractie: Sprookjesboom figuren

Naam spaaractie: Roy Donders Juichpak
'We geven ze op hun Donders'

Foto E:
Winkelketen/Merk: Albert Heijn
Naam spaaractie: Wuppies

Foto J:
Winkelketen/Merk: Plus
Naam spaaractie: Emoji’s

Voor deze vraag kun je maximaal 10 punten verdienen
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17. Jaartallen

Winkelen

In welk jaar werden de volgende winkels in Haaren geopend?
Antwoord:
Op je Best: 2008
Vinjor: 1985
Poobels: 2013
Dierenspeciaalzaak Angela: 1994
Knap Koppie: 2016
Vecothe: 1995 in Haaren (1989 in Vught)
Slagerij & traiteur JP v.d. Wiel: 2011
Rijwielhandel Sjef van Dinter: 1976
Bonusvraag:
De vader van Sjef van Dinter repareerde in de avonduren fietsen, wat was zijn werk overdag?
Rietdekker
Voor deze vraag kun je maximaal 10 punten verdienen
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18. Reclameslogans

Winkelen

Ken je onderstaande reclame slogans ook? Vul de ontbrekende woorden en het merk in.
(Het aantal stippeltjes geeft niet altijd het aantal letters aan!)
Slogan
1. Pam, je …… danst
2. …….. helder ……

Antwoord
Haar - Andrelon
Heerlijk, Heineken - Heineken

3. …… hè, ik vind het …… lekker

Stom, gewoon – Calvé

4. Ik ….. nog zo, geen ……………!

Zei, bommetje – Melkunie

5. Een stukje…… op ………

Paradijs, aarde - Bounty

6. "'t ……. wel goed, …...."

Komt, schatje - Roosvicee

7. ……., je denkt ook aan alles
8. Als het aan de ……. lag, kocht ze …..
9. Altijd …..
10. En geen ……. teveel (hoor)
11. Het …….. gevoel
12. Wie ……, koopt bij …….!

Tefal - Tefal
Kat, Whiskas – Whiskans
Scherp – Zeeman
Weer doe autodrop – autodrop
Dichtbij - KPN
Cent - Zeeuws Meisje
Zwitserleven - Zwitserleven
Rekent, Wibra – Wibra
Slim winkelt, Zeeman - Zeeman

13. …..de lekkerste

Keihard – Veronica

14. Dat kan ……. maar ….. zijn

Alleen, Unox - Unox

15. Even……….. bellen
16. Tuut, ……., dat is …….
17. Het …… onder de…..
18. Ik wil…….

Apeldoorn – Centraal beheer
Tuut, snel - Overtoom
Beste, zon - Appelsientje
Bolletje – Bolletje
van mijn auto af – vanmijnautoaf.nl

19. Voor …. er ‘n ……. Is.

Als, fuif – Duyvis

20. ….. vol wonderen

Wereld – Efteling
Voor deze vraag kun je maximaal 19 punten verdienen
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19. Haarens Klokje

Winkelen

De ondernemers in Haaren promoten graag hun eigen onderneming. Van welke onderneming is deze
(halve) advertentie uit het Haarens Klokje van 22 augustus 2018, 30 januari 2019 en 20 februari
2019?

A. Op je Best

B. Slagerij & Traiteur JP van de Wiel

C. Slagerij & Traiteur JP van de Wiel

D. Ambachtelijke bakkerij Gillis

E. Het Belvershuys

F. Cafetaria & Eethuis d’n Brekel

G. Veldsink – vd. Heijden
Adviesgroep

H.Dierenwelzijncentrum in ‘t Veld

I. Meubelstoffering W.M.
Goudsmits

Voor deze vraag kun je maximaal 9 punten verdienen
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20. Reclame

Winkelen

Op televisie hebben we door de jaren heen al duizenden reclames voorbij zien komen. Ook zien we
wekelijks verschillende folders verschijnen. Sommigen zijn bloedirritant, andere zijn weer superleuk.
Bij onderstaande 6 foto’s zoeken we de winkel die bij de afbeelding hoort.

A. Aldi

B. Lidl

C. Kruidvat

D. Emté

E. Albert Heijn

F. Jumbo

Voor deze vraag kun je maximaal 6 punten verdienen
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Categorie 3:
Haaren, Haaren koeien in de wei
21. Lekker trekken

Haaren, Haaren koeien in de wei

Ga op het moment, volgens tijdschema, met 1 of 2 personen, naar de Kikvorstip en neem een emmer mee
(opdrachtinfo volgt op de Kikvorstip)

Voor deze opdracht kun je maximaal 16 punten verdienen
22. Bloesem aan de bomen

Haaren, Haaren koeien in de wei

Welke fruitsoorten komen aan de onderstaande bloesems te hangen?
A.

B.

C.

D.

E.

F.
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Bloesem A: Appel

Bloesem D: Aardbei

Bloesem B: Bes

Bloesem E: Kers

Bloesem C: Peer

Bloesem F: Blauwe bes
Voor deze vraag kun je maximaal 6 punten verdienen

23. Latijnse namen van planten

Haaren, Haaren koeien in de wei

Wat is de Latijnse naam van de onderstaande plantenreeks? Het gaat om de geslachtsnaam en de
soortaanduiding.

Bloemkleur: paars,
Hoogte: 80-100 cm
Extra info: Vermeerdert zich door zaai

Bladkleur: Groen
Hoogte: 500-600 cm
Extra info: fijne haartjes aan de onderzijde van het blad

Geslachtsnaam: Verbena

Geslachtsnaam: Platanus

Soortaanduiding: Bonariensis

Soortaanduiding: Acrerifolia

Hoogte: 350-400
Bladeigenschap: donzig
Opvallend: lichtzoet geurend

Hoogte: 200-400
Bloeimaanden: juni-juli
Opvallend: deze boom houdt van nachtrust

Geslachtsnaam: Clerodendrum

Geslachtsnaam: Albizia

Soortaanduiding: Tichotonum

Soortaanduiding: Julibrissin
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Hoogte: 1500-2000
Bloemen: lilablauw, in opstaande pluimen tot 30 cm,
Bladeren: 15-40 cm groot, hartvormig tot breed ovaal

Hoogte 180-200
Bloemkleur: wit
Opvallend: door de rode bessen in de winter

Geslachtsnaam: Paulownia

Geslachtsnaam: Nandina

Soortaanduiding: Tomentosa

Soortaanduiding: Domestica

Hoogte 100-120
Bloeitijdstip: september - oktober
Extra info: De zwarte wortel en wortelstok van de plant
worden in het wild geoogst voor medicinale doeleinden

Hoogte 700-1000 cm
Opvallend: oranje/ rode herfstkleur
Extra info: er zitten kleine hoorntjes op de vruchtdoosjes

Geslachtsnaam: Actaea (cimicifuga)

Geslachtsnaam: Parrotia

Soortaanduiding: Simplex

Soortaanduiding: Persica

Hoogte: 100-150
Behoudt zijn blad in de winter
Opvallend: leerachtige glanzende bladeren

Hoogte 200-300
Bloeitijd: maart-april
Opvallend: heerlijk geurende bloemen

Geslachtsnaam: Ligustrum

Geslachtsnaam: Viburnum

Soortaanduiding: Japonicum (texanum)

Soortaanduiding: Burkwoodii

Voor deze vraag kun je maximaal 10 punten verdienen
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24. Zoek de kweker

Haaren, Haaren koeien in de wei

Haaren herbergt een groot aantal kwekers, maar kennen we ze allemaal? We hebben bij 5 kwekers een
foto gemaakt op het bedrijf, jullie mogen raden waar.
A.

C.

B.

D.

E.

Kweker A: Schoenmakers Tropische Potcultures
Kweker B: Karel van der Linden Buxusplant BV
Kweker C: Nieuwelaar van der Mee Tuinplanten
Kweker D: Plantenkwekerij Joost Sterke
Kweker E: Greenmakers (Aad Vermeer)
Voor deze vraag kun je maximaal 10 punten verdienen
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25. Werktuigen

Haaren, Haaren koeien in de wei

Vele tuinders, boerenbedrijven en loonwerkers in Haaren. Allemaal maken ze gebruik van werktuigen.
Herkennen jullie de werktuigen op onderstaande foto’s?
Welk werktuig zie je?
A.
B.
C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

Werktuig A: Ploeg
Werktuig F: Graandorser/combine
Werktuig B: Eg

Werktuig G: Dieptand

Werktuig C: Vorenpakker
Werktuig D: Frees

Werktuig H: Bomenrooier
Werktuig I: Zeis

Werktuig E: Cultivator
Voor deze vraag kun je maximaal 10 punten verdienen
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26. Waor vritte gij dè van?

Haaren, Haaren koeien in de wei

Haaren, de tuin van Brabant. Veel groen is er in ons mooie dorp te vinden, maar van een aantal planten
kunnen we de vrucht eten.
Welke groente of welk fruit groeit aan deze plant?

G.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

H.

I.

J.
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A: Aardbei

F: Boerenkool

B: Asperge

G: Tomaten

C: Prei

H: Komkommer

D: Paprika

I: Peulen/Erwten

E: Bloemkool

J: Spruitjes
Voor deze vraag kun je maximaal 10 punten verdienen

27. De “KPI’s” van de gemeente Haaren

Haaren, Haaren koeien in de wei

Haaren, Haaren koeien in de wei! Wie kent het nog van vroeger als er weer eens gestreden werd tegen
andere dorpen, zowel in de sport als in het uitgaansleven. Niet alleen Haaren maar ook onze
buurtgenoten uit de gemeente en kent nog steeds een (behoorlijk) aantal boerenbedrijven. Hoe zat het
met de feiten over deze bedrijven op 31-12-2018?
De onderstaande vragen gaan over beroepsmatig gehouden dieren.
Vraag 1:
Hoeveel koeien (zowel melkkoeien als rundvee) telde de gemeente Haaren op 31-12-2018?
Vraag 2:
Hoeveel varkens telde de gemeente Haaren op 31-12-2018?
Vraag 3:
Hoeveel geiten telde de gemeente Haaren aan op 31-12-2018?
Vraag 4:
Hoeveel boerenbedrijven (koeienbedrijven (rundvee + melkkoeien), varkensbedrijven, geitenbedrijven en
kippenbedrijven) telde de gemeente Haaren op 31-12-2018?

Vraag 1: 6612 koeien op 59 bedrijven
Vraag 2: 56 899 varkens op 24 bedrijven
Vraag 3: 12 639 geiten op 12 bedrijven
Vraag 4: 97 bedrijven (koeien, varkens, geiten EN kippen)
Voor deze vraag kun je maximaal 8 punten verdienen
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28. Boeke Heesters

Haaren, Haaren koeien in de wei

In de tijd dat Haaren nog meer boeren herbergde, was Boeke Heesters het grootste bedrijf van de kern
Haaren. Ze beleefde toptijden met de verkoop van tractoren, werktuigen en melkmachines. Nu het aantal
boeren flink is teruggedrongen en internet een groot gedeelte van de verkoop van werktuigen heeft
overgenomen is het bedrijf eerst flink afgeslankt en later overgenomen. De verkoop van melkmachines
heeft plaats gemaakt voor de verkoop van melkrobots. Daardoor kan het werk met minder handjes
worden uitgevoerd en dat is/was ook terug te zien in het personeelsbestand van de firma. Een aantal
vragen over de gloriedagen van Boeke Heesters.
Vraag 1:
Wat waren de volledige adresgegevens (straatnaam, postcode, plaatsnaam)?
Vraag 2:
In welke plaatsen had Boeke Heesters nog meer filialen?
Vraag 3:
Wat was het maximaal aantal werknemers van de firma Boeke Heesters en in welk decennium was dit?
Vraag 4:
Waarvan hadden ze het dealer-schap (noem drie merken)
Vraag 5:
In welke namen is het bedrijf in de loop der tijd gewijzigd?
Vraag 1
Adresgegevens: Driehoeven 25, 5076 BA Haaren
Vraag 2
Plaats 1: Vessem
Plaats 2: Erp
Plaats 3: Beugen
Plaats 4: Goes
Plaats 5: Goutum
Plaats 6: Lelystad
Plaats 7: Roosendaal
Plaats 8: Amersfoort
3 plaatsnamen invullen

Vraag 4
Merk 1: Surge
Merk 2: Case
Merk 3: Claes
Merk 4: Kverneland
3 merken invullen (er zijn meerdere antwoorden
mogelijk dan de bovenstaande
Vraag 5
Naam 1: Piet Heesters en Zn
Naam 2: Boeke Heesters
Naam 3: Driehoeven

Vraag 3
Maximaal aantal werknemers: 160
Decennium: jaren ’70
Voor deze vraag kun je maximaal 10 punten verdienen
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29. Waar of niet waar?

Haaren, Haaren koeien in de wei

De natuur heeft vele mooie facetten. Maar wat weten we eigenlijk over planten en bomen?
Zijn de volgende stellingen waar of niet waar?
Stelling

Omcirkel het juiste antwoord

De oudste boom ter wereld is meer dan 2000 jaar oud.
Zeewier heeft ook wortels.

Waar
Niet waar

Als je een klimplant (b.v. druif) elke dag aanraakt en beweegt
zal hij harder groeien dan wanneer je dat niet doet.

Waar

De bladeren van waterlelies blijven drijven door de luchtholten
onder de bladeren.

Waar

Mos is geen plant en heeft daardoor geen steeltjes en bladeren.

Niet waar

De palmvaren is zo oud dat zelfs dinosaurussen de plant
vroeger aten.
Doordat vleesetende planten insecten verteren en dus vleeseters
zijn horen ze officieel niet bij de planten maar bij de
dierenwereld.
Aan boomringen kun je veel historische informatie aflezen.
Zo kun je hieraan afzien wanneer een boom een jaar weinig
water heeft gehad/ of ziek/ beschadigd is geweest.
Het verkleuren van bladeren in de herfst komt omdat er dan
meer water beschikbaar is voor de boom. Hierdoor maken ze
meer chlorofyl aan en kleuren de bladeren bruin.
Het is slecht om een kamerplant op je slaapkamer te hebben.

Waar

Niet waar

Waar

Niet waar

Niet waar

Voor deze vraag kun je maximaal 10 punten verdienen
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30. Varkens

Haaren, Haaren koeien in de wei

Welke producten kunnen van varkens (onderdelen) gemaakt zijn?
A.

Product A:
Product B:
Product C:
Product D:
Product E:

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

Niet varken
Wel varken
Wel varken
Niet varken
Wel varken

Product F:
Product G:
Product H:
Product I:
Product J:

Wel varken
Niet varken
Niet varken
Wel varken
Niet varken

Voor deze vraag kun je maximaal 10 punten verdienen
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Categorie 4: Taal en zo
31. Woorden raden

Taal en zo

Woorden raden: met welk woord maak je de drie woorden af?

(het aantal stippeltjes geeft niet altijd het aantal letters aan!)
A.

staal….

stapel….ken

gez ….len

B.

angst….

….barbaar

….verschijnsel

C.

boom….

….boek

af….meling

D.

….spraak

ver….ing

….schoon

E.

stel….

….neef

….afstand

F.

jacht….

….baas

te….

G.

….bal

boven….s

rij….

H.

….baar

….beweging

zonne….

I.

….veger

onder….s

….zaam

J.

af….

be….d

hoofd….

A: Wol

F: Huis

B: Cultuur

G: School

C: Stam

H: Schijn

D: Beeld

I: Hand

E: Regel

J: Rekenen

Voor deze vraag kun je maximaal 10 punten verdienen
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2. Veel van

hetzelfde

32. Hetzelfde of toch niet?

Taal en zo

Welk woord past bij onderstaande omschrijvingen/aanwijzingen/synoniemen?
A. klaar met eten maken / zelfzuchtig / gehaaid
B. sterke dranklucht / onderdeel van balspel / meetkundig figuur
C. begin / hoofd / beker
D. grote hoeveelheid zand / geldhuis / plek om te zitten
E. burcht / einde / hulpmiddel ter afsluiting
F. spits / leesteken / beloning voor goed antwoord
A: Uitgekookt

D: Bank

B: Kegel

E: Slot

C: Kop

F: Punt
Voor deze vraag kun je maximaal 6 punten verdienen

33. Kinderen voor kinderen

Taal en zo

In Brabant kennen we de “zachte G”. Zo heb je ook de “harde R”. De bekendste “harde R” komt natuurlijk
van de Kinderen voor kinderen.
Geef de naam van de titel van het lied van Kinderen voor kinderen waar de volgende regel uit komt!
A. Waarom zijn alle mensen zo nors en zo kortaf?
B. De hele wereld werd meteen een beetje liever, want ik negeerde alle narigheid totaal.
C. En Ruben en Kees en Martijn die werden als derde gekozen, die mochten de koningen zijn.
D. Nou wil ik ook eens zien hoe ik er later uit zal zien.
E. Voel ik ineens 2 kleine bobbels.. Waar volgens mij eerst nog niks zat..
F. Drinkt met je billen bloot melk uit een kokosnoot
G. Diep in de nacht, totaal onverwacht, duizelt je hoofd van geluk
H. En roep ik: snotverdomme, dan wijzen ze me na
A: Altijd wakker met ’n wijsje?

E: Tietenlied

B: Als ik de baas zou zijn van het journaal

F: Op een onbewoond eiland

C: De kerstezel

G: Ik heb zo waanzinnig gedroomd

D: Make-up

H: Ha ha ha je vader
Voor deze vraag kun je maximaal 9 punten verdienen
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34. Plaatsnamen

Taal en zo

Vul de juiste plaatsnaam in:

(het aantal puntjes is willekeurig, dus is niet de lengte van het woord)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Ik wist dat je veel durft. Maar ik had ……… dat je dit zou doen!
Als je……….. vindt, ga je niet graag in bad.
Omdat ik graag de …………. ga ik in december altijd naar een zonnig land op vakantie!
Het lijkt wel of ik aan het……..ben, al mijn broeken zijn te lang!
De wagen zakte tot aan zijn….. in de modder.
Jij kunt dat aardig, maar ik het…….
Ik kan zo echt niet doorwerken als de machine telkens…….
Het vliegveld lag zo dicht bij de kust. Even dacht ik: “als ik maar niet in…….”
Ze hoeft maar een straaltje zon te zien en………..
Je hebt het nu…….verkeerd gedaan!! De negende keer moet het echt goed zijn!!

A: Nooitgedacht

F: Best

B: Wassenaar

G: Hapert

C: WInterswijk

H: Zeeland

D: Krimpen

I: Bruinisse

E: Assen

J: Achtmaal

Voor deze vraag kun je maximaal 10 punten verdienen
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35. Droedels

Taal en zo

Welke woorden staan in de volgende tekening? Het is telkens één woord.

A. Onderdaan
B. Opgeheven
C. Inkt of komt
D. Pelpinda
E. Indrinken
Voor deze vraag kun je maximaal 10 punten verdienen
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36. Frans

Taal en zo

Een van de mooiste talen is Frans! Ook in Haaren kennen ze Frans……..
Over welke Haarense “Frans” hebben we het hier?
A. Zijn kinderen roepen vaak: “Mama Mia”!!
B. Als je de cijfers van het vaste telefoonnummer van deze Frans optelt kom je op de som van 25.
C. Deze Frans is gecertificeerd Turbo partner
D. Na 35 seconden in deze link https://youtu.be/iuqQinXfJ5w komt deze Frans aan het woord!
E. Deze Frans is getrouwd op 1 januari 1977
Welke bekende “”Frans”” zie je op de foto?
F.
G.

H.

I.

A: Franz Schoonus

F: Frans Liszt

B: Frans Bertens

G: Frans van Dusschoten

C: Frans van Tuijl

H: Fran Sol

D: Frans van Empel

I: Paus Franciscus

E: Frans van Schijndel

J: Frans Halsema

J.

Voor deze vraag kun je maximaal 10 punten verdienen
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37. Spreuken en namen
Taal en zo
Vroeger werden er vaak spreuken op huizen geplaatst of kregen huizen een naam. In Haaren staan nog
steeds een aantal huizen met een naam of spreuk er op.
Op welk adres zijn onderstaande foto’s te vinden? Geef de 9 adressen (straat + huisnummer)
A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

A: Kerkeind 17

F: Eind 22

B: Nemelaerstraat 25

G: Driekhoekweg 1

C:Eind 4

H: Haarendijk 33

D: Belversestraat 2

I: Koppenstraat 4

E: Langeweg 35
Voor deze vraag kun je maximaal 9 punten verdienen
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38. Versta je mij?
Nederland kent verschillende soorten “dialect”!

Taal en zo

Op de USB stick staan geluidsfragmenten “Opdracht 38, dialecten, geluidsfragment …..”
Je hoort 4 zinnen. Schrijf de zinnen op in algemeen “normaal Nederlands” en noteer van welke provincie
in Nederland het “dialect” af kwam.

Geluidsfragment 1
Zin: Boter, brood en groene kaas wie dat niet zeggen kan, is geen echte Fries.
Komt uit: Friesland
Geluidsfragment 2
Zin: Lieverd, zou jij de auto alvast willen halen? We moeten even naar de winkel voor kledinghangers.
Dan nemen we ook gelijk wat lekkers mee voor als je moeder straks een kopje koffie komt drinken.
Komt uit: Zuid Holland
Geluidsfragment 3
Zin: Toen ik de wortels en de prei uit de tuin wilde halen, kwam er een vlinder en heel veel mieren op
mijn schep zitten.
Komt uit: Limburg
Geluidsfragment 4
Zin: Wil je misschien iets van me drinken?
Komt uit: Overijssel

Voor deze vraag kun je maximaal 16 punten verdienen
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39. Limerick

Taal en zo

Een limerick is een dichtvorm van 5 regels. Een limerick is vaak een vrolijk gedicht waar een persoon of
dier de hoofdpersoon is. Er wordt gebruik gemaakt van rijm en humor. De laatste regel moet een knaller
zijn, zoals de laatste zin van een mop. In 2011 bestond de limerick 100 jaar. Ko Doncker was de
bedenker van deze dichtvorm.
De regels die moeten rijmen zijn regel 1,2 en 5, maar regel 3 en 4 moeten ook op elkaar rijmen. Dit
noemen ze ook wel een a a b b a schema. De a staat voor de regels die op elkaar moeten rijmen met het
eindwoord en de b regels moeten ook rijmen met het eindwoord van de zin.
Voorbeeld Limerick:
A
A
B
B
A

Er was eens een neushoorn uit Assen
die moest echt verschrikkelijk plassen.
Hij zocht een toilet
maar die was bezet
Nu moet hij zijn broek laten wassen.

Jullie mogen nu zelf een limerick schrijven. Schrijf jullie limerick in onderstaand vak, de limerick moet
over jullie team en jullie deelname aan de Haorense Durpskwis gaan!
A
A
B
B
A
Voor deze opdracht kun je maximaal 7 punten verdienen
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40. Vertalen

Taal en zo

Braille………………deze taal spreken we niet allemaal.
Vertaal onderstaande zin.

Zin:
Nemelaer bestaat 75 jaar en brengt de inwoners van Haaren dichter bij elkaar.

Voor deze vraag kun je maximaal 13 punten verdienen
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Categorie 5:
Het moet niet gekker worden
41. Kruip in de huid van……

Het moet niet gekker worden

Regel een leuke variant op originele Haarense Tonpraat sjaal en ga, volgens tijdschema, met 1 of 2
personen naar Belversestraat 23a.
Volg daar de instructies.
Voor deze opdracht kun je maximaal 10 punten verdienen
42. Videofragmenten
Het moet niet gekker worden
Bekijk de videofragmenten op de USB-stick ‘Opdracht 42, videofragmenten, artiesten’
Beantwoord onderstaande vragen.
Videofragment 1
Vraag 1: Wie is deze artiest?
Vraag 2: In welk jaar voerde hij deze act voor het eerst op?
Videofragment 2
Vraag 1: Wie is deze artiest?
Vraag 2: In welk jaar voerde hij deze show op?
Videofragment 3
Vraag 1: Wie is deze artiest?
Vraag 2: Maak de steeds terugkerende slogan van deze artiest af. Hop hop hop…………….
Videofragment 1
- Vraag 1: Joris Schoonus / Sjors van Fraanz van Mieje
- Vraag 2: 2013
Videofragment 2
- Vraag 1: Toon Hermans
- Vraag 2: 1980
Videofragment 3
- Vraag 1: Rob Scheepers
- Vraag 2: Bob, bob, bob, op zijn kantje
(Op Facebook stond voor deze vraag een hint; hop hop hop = bob bob bob)
Voor deze vraag kun je maximaal 6 punten verdienen
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43. Geluidsfragmenten

Het moet niet gekker worden

Beluister de geluidsfragmenten op de USB-stick ‘Opdracht 43, geluidsfragmenten, artiesten’
Beantwoord onderstaande vragen.
Geluid 1
Vraag 1: Wie zijn de hoofdrolspelers?
Vraag 2: Hoe heet de act?
Vraag 3: Uit welk jaar komt deze act?
Geluid 2
Vraag 1: Wie is deze artiest?
Vraag 2: Hoe heet deze act?
Vraag 3: Welke slogan hoort bij deze artiest?
Geluid 3
Vraag 1: Wie is deze artiest?
Vraag 2: Uit welk jaartal komt deze act?
Vraag 3: Wat kost tegenwoordig een IKEA stapelbed SVARTA frame stapelbed 90*200?
Geluid 1
- Vraag 1: André van Duin , Frans van Dusschoten
- Vraag 2: De soldaat
- Vraag 3: 1975
Geluid 2
- Vraag 1: Herman Finkers
- Vraag 2: Kussentjes
- Vraag 3: Een stoplicht springt op rood een andere weer op groen, in Almelo is altijd wat te doen.
Geluid 3
- Vraag 1: Youp van het Hek
- Vraag 2: 1996
- Vraag 3: € 149,- incl BTW en € 123,14 excl BTW
Voor deze vraag kun je maximaal 9 punten verdienen

52

44. Cabaretiers I

Het moet niet gekker worden

Welke cabaretiers kun je linken aan onderstaande voorwerpen?

Cabaretier:
Toon Hermans

Cabaretier:
Youp van ‘t Hek

Cabaretier:
Theo Maassen

Cabaretier:
André van Duin

Voor deze vraag kun je maximaal 8 punten verdienen

45. Cabaretiers II

Het moet niet gekker worden

Verzamel zoveel mogelijk van de voorwerpen van bovenstaande opdracht.
Maak met deze voorwerpen en minimaal 3 teamleden een ludieke foto.
Zet deze foto op de USB stick met als titel ‘opdracht 45, cabaretiers, teamnummer, teamnaam’
Voor deze opdracht kunt je maximaal 10 punten verdienen
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46. Cabaretiers III

Het moet niet gekker worden

Welke cabaretiers/artiesten horen bij onderstaande afbeeldingen? Vermeld naam, geboortejaar,
geboorteplaats en jaar van overlijden.

A.

B.

C.

Naam: Wim Kan

Naam: Toon Hermans

Naam: Wim Sonneveld

Geboortejaar: 1911
Geboorteplaats: Scheveningen
Jaar van overlijden: 1983

Geboortejaar: 1916
Geboorteplaats: Sittard
Jaar van overlijden: 2000

Geboortejaar: 1917
Geboorteplaats: Utrecht
Jaar van overlijden: 1974

D.

E.

F.

Naam: Albert Mol

Naam: Leen Jongewaard

Naam: Frans Halsema

Geboortejaar: 1917
Geboorteplaats: Amsterdam
Jaar van overlijden: 2004

Geboortejaar: 1927
Geboorteplaats: Amsterdam
Jaar van overlijden: 1996

Geboortejaar: 1939
Geboorteplaats: Amsterdam
Jaar van overlijden: 1984
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G.

H.

I.

Naam: John Kraaijkamp Sr.

Naam: Riets Gratama

Naam: Peter Leermakers

Geboortejaar: 1925
Geboorteplaats: Amsterdam
Jaar van overlijden: 2011

Geboortejaar: 1932
Geboorteplaats: Pingjum
Jaar van overlijden: 2017

Geboortejaar: 1948
Geboorteplaats: Oisterwijk
Jaar van overlijden: 2006

Voor deze vraag kun je maximaal 10 punten verdienen

47. Tonpraters I

Het moet niet gekker worden

In onder andere 1989, 1992, 1994 debuteerden er telkens twee tonpraters, wie waren dit?
Noem de namen en artiestennamen
1989
- Debutant 1: Gerrie van der Mee, / Girt van Toon van Geraar dun Blaozer
- Debutant 2: Alex van Assouw / San van Sanne van d’n ouwe Sander
1992
- Debutant 1: Marion Denissen / Marie-Denis van den ouwe Meelmeulen
- Debutant 2: Joris Schoonus / Sjors van Fraanz van Mieje
1994
- Debutant 1: John van der Pas / Jaonuske van Tijn van Jentje den Ollieboer
- Debutant 2: Jan Dominicus / Jaon van Ties van den ouwe Mulder
Voor deze vraag kun je maximaal 12 punten verdienen
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48. Tonpraters II

Het moet niet gekker worden

Haaren kent vele tonpraters. Noem de artiestennaam van onderstaande willekeurige Haarense
Tonpraters.
En vermeld het jaar van debuut, de volgende jaartallen mogen gebruikt worden:
1977 – 1977 – 1979 – 1980 - 1985 – 1985 – 1988 – 1991 – 2004 – 2004 – 2008 – 2009 – 2011 – 2013
– 2013 - 2017

Tonprater:

Artiestennaam:

Jaar van debuut:

Judith van Antwerpen

Ut Skon van Haore

2013

Jos Denissen

Jaonus Hei

1985

Pieter Hess

Piet Praot

2016

Peter Leermakers

Peer de zwerver

1991

Adri van Haaren

Jaon van Hein van Jaon van Haoren

1980

Thea van Keulen

Trui van Trien van Jan van Martes ome

1985

Rob Pijnenburg

Dun Blije

2004

Franz Schoonus

Fraans van Sjef van Bart dun Touwslager

1977

Jan Vermeer

Jantje den Wieldraaier

1977

Mieke Schenkels

Vrouw Loem

1979

Hans Vermeer

Harries zoon Hans

2011

Lies Pijnenburg

Betje P.

1988

Bart Roozen

Dun Bart

2004

Ineke van Houtum

Dien van Toon van Harrie de verrekeshouwer

2008

Mirjam Bergmans

Ut Skon van Haore

2013

Marcel de Kort

D’n Juul

2009

Voor deze vraag kun je maximaal 16 punten verdienen
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49. Tegeltjeswijsheid I

Het moet niet gekker worden

Vul de ontbrekende laatste regel in……….
(Het aantal stippeltjes geeft niet altijd het aantal letters aan!)

A. De eerste mislukt altijd

D. Het traagst!

B. Als je het opent,
blijkt het half leeg

E. Eet meer fiets.

C. Toeval?

F. Zelf speciaal maken
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G. komen ze thuis met een ezel.

H. 365 dagen beulen in de
sportschool

I. Schoonmoeder dat toegeeft.

Voor deze vraag kun je maximaal 9 punten verdienen

50. Tegeltjeswijsheid II

Het moet niet gekker worden

Maak op het kleine canvas doek dat jullie, bij het ophalen van het kwisboek, hebben ontvangen een
tegeltjeswijsheid met spreuk, dat te maken heeft met het 75 jarig bestaan van voetbalclub Nemelaer.
Lever deze samen met het kwisboek in.
Let op: vermeld op de achterkant van het canvasdoek je teamnaam en teamnummer.
Voor deze opdracht kun je maximaal 10 punten verdienen
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Categorie 6: Eten & drinken
51. Geheime opdracht I

eten & drinken

Stuur 1 of 2 personen uit je team om 20.00 uur naar de kiosk voor deze opdracht.

Voor deze opdracht kun je maximaal 12 punten verdienen
52. Theesoorten

eten & drinken

In de bak die jullie hebben meegekregen bij het ophalen van het kwisboek zitten 5 soorten thee.
Welke theesoorten zijn dit?
Antwoord
Thee 1: Groene thee puur
Thee 2: Earl Grey
Thee 3: Groene thee cranberry
Thee 4: Rooibos original
Thee 5: Kamille
Voor deze vraag kun je maximaal 10 punten verdienen
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53. Huispils

eten & drinken

Wat is de huispils van de tap van de volgende horecagelegenheden in Haaren:
Antwoord
’t Gemak: Bavaria
Herberg van Boxtel: Dommelsch
Passion Cuisine: Hertog Jan
’t Boerderijtje: Hertog Jan
Bij Lucas: Jupiler en Hertog Jan
Juffrouw Jopsen: Hertog Jan
Pannenkoekenhuis Belveren: Swinckels – Superieur Pilsener
Voor deze vraag kun je maximaal 7 punten verdienen

54. Terras

eten & drinken

Vanaf welk terras is deze foto genomen? Het zijn terrassen in Haaren en onze toekomstige gemeente
Oisterwijk.

1.
Willeke den Draaier

2.
Rode Lelie

3.
‘t Gemak

4.
Lieve Lente

5.
Juffrouw Jopsen

Voor deze vraag kun je maximaal 10 punten verdienen
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55. Kcal

eten & drinken

Op de plaatjes staan 8 verschillende producten. Hieronder staat het aantal KCAL per 100 gram. Zet
de juiste KCAL per 100 gram achter het juiste plaatje.
Kies uit de volgende antwoorden:
76 kcal per 100 gram – 430 kcal per 100 gram – 532 kcal per 100 gram – 1906 kcal per 100 gram –
375 kcal per 100 gram – 570 kcal per 100 gram – 99 kcal per 100 gram –216 kcal per 100 gram
Product

KCAL

Product

KCAL

375 kcal per 100 gram

532 kcal per 100 gram

430 kcal per 100 gram

99 kcal per 100 gram

76 kcal per 100 gram

216 kcal per 100 gram

570 kcal per 100 gram

oeps, 1906 KJ per 100 gram,
dus niet Kcal
Voor iedereen goed gerekend

Voor deze vraag kun je maximaal 8 punten verdienen
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56. recepten

eten & drinken

Hieronder staan 5 recepten beschreven zonder dat het gerecht wordt benoemd. Bekijk de recepten en vul
in van welk gerecht de recepten zijn.
Recept
1

Ingrediënten
300 gr gemengd gehakt
(varken - kalf)
4 grote witloofstronken
6-8 aardappelen van
gemiddelde grootte
2 teentjes knoflook
peper, zout en
muskaatnoot
50 gr bloem
50 gr boter

2

450 g rozijnen
1 vanillestokje
365 g melk
14 g gedroogde gist
660 g bloem
12 g zout
70 g boter
1 ei
70 g suiker
300 g amandelschaafsel
300 g suiker
1 tl speculaaskruiden
1 eiwit

Bereidingswijze
Kruid het gehakt met zout, peper en muskaatnoot. Voeg een teentje
gehakte look toe aan het vlees. Maak balletjes van ongeveer 4 cm
diameter. Rol de gehaktballetjes door de bloem en laat ze bruin worden
in 20gr boter.
Snijd de aardappelen in 3 stukken.
Verwijder het uiteinde en de harde kern van de witloofstronkjes. Maak
de blaadjes los.
Hak het tweede teentje knoflook fijn.
Laat in een pan met een dikke bodem de rest van de boter smelten. Voeg
de witloof en de look toe en laat zachtjes kleuren.
Voeg ongeveer 10 cl water toe. Voeg de aardappelen en de gehaktballetjes
toe.
Kruid met zout en peper en laat op een zacht vuurtje sudderen
gedurende op zijn minst een uur en een kwartier.
Roer regelmatig om om te vermijden dat het gerecht aan de pan gaat
kleven.
Terwijl het gerecht suddert regelmatig nakijken of er nog voldoende
vocht aanwezig is. Wanneer het gerecht klaar is moet de saus gebonden
zijn.
Zet af en toe een deksel op de pan om te vermijden dat teveel vocht
verdampt.
Kook de rozijnen op laag vuur circa 15 minuten in water en laat ze
uitlekken. Halveer het vanillestokje in de lengte en schraap het merg
eruit. Verhit melk tot lauwwarm en los de gist erin op. Maak een kuiltje
in de bloem en strooi het zout over de rand. Kneed boter, ei, suiker en
vanillemerg in het kuiltje door elkaar en meng er beetje bij beetje de
bloem door. Kneed tot een soepele deegbal. Laat het deeg, in een
ingevette kom, afgedekt met plasticfolie op kamertemperatuur circa 1
uur rijzen.
Maal de amandelen met de suiker, speculaaskruiden en het eiwit tot
amandelspijs.
Haal het deeg uit de kom, kneed de rozijnen erdoor en rol er 2 bollen
van. Rol de bollen uit tot ronde plakken van circa 2 centimeter dik.
Leg de plakken op een met bakpapier beklede bakplaat. Verdeel het spijs
over een plak deeg maar houd 2 centimeter van de rand vrij. Dek het
spijs af met de andere plak deeg. Laat het geheel, afgedekt met
plasticfolie, circa 45 minuten rijzen. Verwarm de oven voor op 220 ºC.
Kluts het ei en bestrijk het geheel ermee. Bak het in circa 12 minuten
goudbruin en gaar.
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3

1 ½ kilo aardappels
1 ½ kilo appels
500 gr gehakt
300 gr ui
250 gr suiker
Olie of boter
1tl kaneel
Versgemalen zout of peper
naar smaak
Eventueel een snufje
nootmuskaat

Zet 1,5 liter water op. Schil de aardappels desgewenst, of als je dit niet
doet, boen ze dan goed schoon zodat er geen zand aan blijft zitten.
Snijd de aardappels in kleinere stukjes en zet ze in een pan met water
op het vuur. Zorg daarbij dat de aardappels net onder water staan.
Kook ze in ongeveer 15 minuten gaar.
Schil ondertussen de appels, snijd ze in kleinere stukken en kook ze in
een grote pan (waar later ook de andere ingrediënten bij kunnen). Zet
de appels op in een pan met ongeveer 5 cm water (de appels hoeven dus
niet onder water te staan) en doe de deksel dicht tot het water kookt.
Haal vervolgens de deksel eraf en schep de appels af en toe om. De appels
zullen zacht worden en veranderen in appelmoes. Dit duurt ongeveer 12
minuten, of tot de appelmoes te dik wordt.
Snijd de uien fijn en fruit ze in een pan met een dikke bodem in olie of
boter tot ze glazig zijn. Voeg het gehakt toe en rul het.
Stamp vervolgens de aardappels en doe de aardappelpuree en het gehakt
bij de appels. Doe de suiker erbij. De aangegeven hoeveelheid is een
indicatie.
Het gerecht mag zacht en smeuïg zijn. Voeg ook 1 theelepel kaneel en
versgemalen zout en (witte) peper naar smaak toe en eventueel nog een
snufje nootmuskaat. Dit geeft het recept een meer kruidige, pittige
smaak.

4

1 kilo schoudervlees of
kopvlees van het varken
2 á 3 liter water
300gr boekwijtmeel
half busje kaneel
2 eetlepels zout
mix van peper,
nootmuskaat, kruidnagel
en/of
rommelkruis naar smaak.

Vlees koken en daarna door vleesmolen zeer fijn malen.
Gemalen vlees en kruiden door de bouillon doen.
Dan beetje bij beetje het boekwijtmeel door de bouillon roeren. Net zo
lang doorgaan met meel toevoegen en roeren tot je echt pijn in je
schouder hebt en de lepel niet meer te bewegen valt.
Dan de brij op een schaal als een platbrood formeren. Bestrooien met
restant meel.
In schijven snijden en bakken. Lekker heet op brood doen.

5

Brooddeeg
250 g bloem
6 g zout
70 g boter
10 g basterdsuiker

Maak een hoop van de bloem op de werktafel en vorm er een kuil in.
Bestrooi de bloem met het zout. Verwarm de melk tot deze handwarm
is. Giet de melk in de kuil. Voeg de boter en suiker toe. Voeg de gist toe
en meng met je vingers de gist door de melk tot een papje. Meng steeds
een beetje bloem bij de natte massa totdat het een kneedbaar en egaal
deeg is. Het is belangrijk dat het deeg minimaal 5 minuten goed
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13 g verse gist of 1 zakje
gedroogde gist
125 g melk
Vulling
450 g half-om-halfgehakt
1 beschuit
half ei
zout
versgemalen peper
nootmuskaatpoeder
Extra nodig
1 ei (om het deeg te
bestrijken)

doorgekneed wordt. Verdeel het deeg in stukjes van 90 gram. Maak
kleine balletjes en laat deze afgedekt onder een laag plastic folie circa
10 minuten rusten.
Meng het gehakt met het ei en een fijngeknepen beschuit. Breng op
smaak met zout, peper en nootmuskaatpoeder. Verdeel het gehakt in
porties van 90 gram. Rol de porties tot een worst.
Rol de geruste bolletjes deeg ovaal uit. Klop het ei los en bestrijk de
zijkanten van de deegplak. Leg in het midden de gehaktworst. Vouw
de korte kantjes van het deeg over de worst, vouw vervolgens de lange
zijdes over elkaar heen. Druk de naden goed aan en leg het geheel met
de naad naar onder op een met bakpapier beklede bakplaat. Laat nu 45
minuten rijzen onder een laag plasticfolie.
Verwarm de oven voor op 200 ºC. Bestrijk het geheel met het losgeklopte
ei en bak in 30 minuten goudbruin af.

Antwoord:
Recept 1: Stoemp met witloof en gehaktballen

Recept 2: Brabantse Broeder
Recept 3: Hete bliksem
Recept 4: Balkenbrij
Recept 5: Brabants worstenbroodje

Voor deze vraag kun je maximaal 10 punten verdienen

64

57. Aardappelrassen en kruiden

eten & drinken

Hieronder staan verschillende aardappelrassen. Zet onder het plaatje welk aardappelras het is.

1. Remarka

2. Opperdoezer Ronde

3. Desiree

4. Bintje

5. Ratte

6. Vitelotte noir

Hieronder staan verschillende kruiden. Zet onder het plaatje de naam van de kruiden.

1. Heemst/Althaea officinalis

2. Engelwortel/Angelica
archangelica

3. Bernagie/komkommerkruid/
Borago officinalis

4. Moederkruid/ Tanacetum
Partenium

5. Kava Kava/ Piper methysticum

6. Salie/ Salvia officinalis

Voor deze vraag kun je maximaal 12 punten verdienen
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58. Rebus

eten & drinken

In de afgelopen periode hebben er 4 stukken van een rebus in het Haarens Klokje gestaan. Plak hieronder
de 4 stukken in de vakken en zet de oplossing van de rebus onderaan.

Oplossing rebus:
Bewaar deze rebus-stukken goed, want je hebt ze nodig voor opdracht 58
van de categorie eten en drinken.

Voor deze vraag kun je maximaal 10 punten verdienen
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59. Snoepen

eten & drinken
Foto A

Foto B

A. Er staan 10 verschillende soorten snoepjes op foto A. Welke zijn dit?
Antwoord:
1. Zoute ovaaltjes

6. Skittels

2. Kauwgomballen

7. Kokindjes

3. Tikkels

8. Zwart/witjes of Mintnopjes

4. Fruitballen

9. Dragibus

5. Jelly beans

10. Manna plofrijst

B. Hoeveel snoepjes zitten er in de snoeppot op foto B?
Antwoord:
492 snoepjes

Voor deze vraag kun je maximaal 13 punten verdienen
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60. Ontbijten

eten & drinken

Uit welk land komt het ontbijt op de foto? Schrijf de antwoorden op onder de foto.

A. Portugal

B. Marokko

C. Australië

D. Engeland

Voor deze vraag kun je maximaal 8 punten verdienen
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Categorie 7:
Hand in hand Haarenaren
61. Voetbalvragen

Hand in hand Haarenaren

A. Juventus is een van de oudste voetbalclubs van Italië, zoals elke club heeft deze ook een bijnaam.
Wat is het tegenstrijdige van de clubnaam en bijnaam?
B. Wie was zonder 1 minuut te spelen misschien wel de meest besproken speler op het EK voetbal in
2016?
Antwoord:
A. De Oude Dame is de bijnaam, maar Juventus is Latijns voor jeugd.
B. Will Grigg

Voor deze vraag kun je maximaal 10 punten verdienen

62. Spel met de ballen

Hand in hand Haarenaren

Kom volgens tijdschema, met 1 of 2 personen naar ’t Haarens Buutje.
Ieder team mag hier 5 ballen gooien, en iedere ‘boule’ die binnen 10cm van het kleine balletje (de ‘but’)
eindigt, telt als 2 punten. Een scheidsrechter zal de punten beoordelen.
Voor deze opdracht kun je maximaal 10 punten verdienen
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63.Geheime opdracht II

Hand in hand Haarenaren

Zorg dat 1 persoon uit je team om 21.30 uur op de middenstip van het hoofdveld van Nemelaer staat.
Daar hoor je de vervolgopdracht.

Antwoord:
16 x
Sten zong het Nemelaerlied, maar zong twee maal ‘neem me maar’ en 1x extra Nemelaer op het einde.

Voor deze opdracht kun je maximaal 10 punten verdienen
64. De wereld is verenigd

Hand in hand Haarenaren

Noem 3 topografische plekken op de wereld die samen een land/regio vormen. (zie hints hieronder)

A

B

C

Antwoord:
A. Verenigde Staten / USA / Amerika
B. Verenigd Koninkrijk / Engeland / United Kingdom / Groot Brittannië
C. Verenigde Arabische Emiraten

Voor deze vraag kun je maximaal 9 punten verdienen
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65. Zoek de vereniging

Hand in hand Haarenaren

Vind 6 verenigingen uit Haaren in deze woordzoeker
H

E

T

E

D

E

L

E

R

O

S

N

R

R

W

H

P

U

R

E

V

T

E

D

A

N

M

J

T

E

B

A

K

M

I

C

E

N

G

D

W

I

L

U

E

R

X

R

E

E

D

S

R

B

U

L

U

D

A

R

I

U

A

T

R

S

A

G

O

A

C

N
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Antwoord:
1. Het Edele Ros

4. Rebirth

2. Nemelaer

5. Valbrekers

3. LTV Haaren

6. Shuttelaer

Voor deze vraag kun je maximaal 12 punten verdienen
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66. Heb je verstand van grote ballen?

Hand in hand Haarenaren

Zet de ballen op volgorde van groot naar klein (in omtrek – senioren formaat).

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

Antwoord:
1e: Basketbal I

4e: Bowlingbal D

7e: Tennisbal A

2e: Voetbal F

5e: Softbal E

8e: Biljartbal G

3e: Volleybal B

6e: Honkbal H

9e: Golfbal C

Voor deze vraag kun je maximaal 9 punten verdienen
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67. Langs de lijn in Haaren

Hand in hand Haarenaren

A. Hoeveel meter lijn heeft onze tennisvereniging op de 8 wedstrijdvelden?
B. Vermenigvuldig het antwoord op a) met het aantal gebruikte rackets als 6 velden dubbel spelen, en 2
velden enkel.
C. Deel dit door het aantal gele game bordjes op veld 1 t/m 4.
D. Tel het aantal rode setbordjes op veld 2 t/m 8 erbij op.
E. De uitkomst van deze som is het antwoord (rond dit af op 2 cijfers achter de komma).
Antwoord:
A. 1170, 24 meter

D. 682,64 + 14 = 696,64

B. 1170, 24 * 28 = 32 766, 72

E. 696,64

C. 32 766,72 / 48 = 682,64
Voor deze vraag kun je maximaal 10 punten verdienen
68. Cryptovereniging

Hand in hand Haarenaren

Raad de Haarense cryptovereniging
A.
B.
C.
D.
E.

Alle neuzen dezelfde kant op
Die jonge grijze Italianen
Crepe met bier, dat is toch van de gekke
Sticky Chapel Blowers
Blauw bloed, harde werker

Antwoord:
A. Hondenvereniging Kyon

D. Blaaskapel De Plekbent

B. Jeugdcircus Il Grigio

E. Het Edele Ros

C. CV De Struivenweners
Voor deze vraag kun je maximaal 10 punten verdienen
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69. Door de jaren heen

Hand in hand Haarenaren
1. Wie is deze (omcirkelde) echte Haarense
verenigingsman op de foto hierboven?
Mari van Oirschot
2. En voor welke vereniging was dit evenement op de
Haarense jaarmarkt 1978?
Loterij tbv fanfare St Gregorius Haaren

Welke oude Haarense traditie zie je hier?
Paaseieren ophalen

Dit is de vereniging van Handboogschutters Soranus
te Haaren.
Raad 5 typisch Haarense achternamen van mensen
op deze foto?
 Pijnenburg
 Snellen
 Copal
 Vermeer
 Bekkers
 Van Dinther
 Schilders
 Spoormakers
 Van Boxtel
 Franken
 Van de Wiel
 Van de Aker
Voor deze vraag kun je maximaal 8 punten verdienen
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70. Cijfers in woorden

Hand in hand Haarenaren

Hoeveel cijfers (in spelling) onder de 1000 (duizend) kun je halen uit de woorden ‘verenigingen’ en
‘Haaren’ tezamen? (je mag letters uit beide woorden gebruiken om 1 cijfer te vormen)

Schrijf de cijfers (in woord) op in alfabetische volgorde.
Antwoord:
Een
Negen
Vier

Voor deze vraag kun je maximaal 12 punten verdienen
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Categorie 8:
Op ons kunt u rekenen
71. Kasteel Nemelaer

Op ons kunt u rekenen

Kasteel Nemerlaer is een 14e-eeuws kasteel, gelegen in Haaren, in de Nederlandse provincie NoordBrabant. Het kasteel is vernoemd naar het riviertje de Amer (later Nemer) en Laer (open plek in het bos).
Het wordt voor het eerst genoemd in 1303, als woning van ridder Geerlinck van den Bossche. Kasteel
Nemerlaer werd in 1718 gerestaureerd en gedeeltelijk verbouwd. In 1751 overleed hier de baron Isaac
Cronström, deze was tussen 1744 en 1747 generaal der infanterie over de Nederlanden.
In 1852 werd het kasteel eigendom van jonkheer Donatus Alberic van den Bogaerde van Terbrugge. In
1880 volgde een verbouwing van het kasteel met een uitbreiding aan de achterzijde met serres en een
middenpaviljoen. De rest van het gebouw werd van een beklamping voorzien.
In een berucht geworden testament bepaalde de jonkheer wegens onmin met zijn familie dat het huis
bijna 70 jaar onbewoond moest blijven. Toen deze termijn was verstreken kocht stichting Het Brabants
Landschap in januari 1964 het landgoed. Het vervallen kasteel kreeg men er voor één gulden bij.
Aanvankelijk wilde Het Brabants Landschap het kasteel laten vervallen tot 'vogeltjesruïne'. Op
initiatief van de echtgenote van de toenmalige voorzitter van Brabants Landschap werd op 16 februari
1967 de Stichting Kasteel Nemerlaer opgericht met als doel de wederopbouw en het behoud van het
kasteel. Medeoprichter Anton van Oirschot (journalist, historicus, Brabant- en kastelenkenner) trok met
zijn gezin in het vervallen gebouw en knapte het helemaal op. Hij besteedde hier onder andere een erfenis
aan. In 1969 ontstond brand op een zolderverdieping waarna het kasteel grotendeels uitbrandde. Hierna
werd het stukje bij beetje weer gerestaureerd door de inzet van vrijwilligers, en Van Oirschot en zijn
vrouw, de kinderboekenschrijfster Carole Vos (pseudoniem voor Truusje van Oirschot-Sparla). Velen
droegen door giften aan de restauratie bij. Op dit moment wordt het kasteel nog steeds bewoond.
Daarnaast vinden er culturele en publieke activiteiten plaats, zoals exposities en concerten. Na het
overlijden van Anton van Oirschot in 2004, bewaakt Carole Vos de doelstelling van Stichting Kasteel
Nemerlaer (kunst, cultuur en educatie) en daarmee Kasteel Nemerlaer.
Landgoed Nemelaer
Landgoed Nemelaer is een gevarieerd landgoed en natuurgebied in de Noord-Brabantse gemeente
Haaren aan de spoorlijn van Oisterwijk naar Boxtel. Het landgoed omvat 165 ha. Het gebied is sinds
1964 eigendom van de stichting Het Brabants Landschap, evenals het bijbehorende Kasteel Nemerlaer
waaraan het landgoed zijn naam ontleend. Het kasteel is vernoemd naar het riviertje de Amer (later
Nemer) en Laer (open plek in het bos). Nemerlaer werd daarna vaak verbasterd tot Nemelaer. In de
naastgelegen kasteelhoeve is het kantoor van Het Brabants Landschap gevestigd. Het Brabants
Landschap heeft veel moeite gedaan om het landschap, in het jaar 1960 te herstellen. Men had echter
geen middelen om het kasteel te restaureren en wilde het aanvankelijk laten vervallen tot een ruïne ten
behoeve van vogels en vleermuizen. In 1968 is Stichting Kasteel Nemerlaer opgericht, onder anderen
door Anton van Oirschot, die het kasteel helemaal restaureerde.

76

Na een grote brand in 1969 werd het stukje bij beetje opnieuw gerestaureerd. Het kasteel is in beheer van
Stichting Kasteel Nemerlaer en wordt nog steeds bewoond. Daarnaast vinden er culturele en publieke
activiteiten plaats.
Daar komt ie
A = de optelsom van alle groene jaartallen in de tekst over kasteel Nemerlaer. 19 899
B = het aantal groene jaartallen in de tekst over Landgoed Nemelaer. 4
C = het aantal dakkapellen op het noordoostelijk gelegen dakvlak van het kasteel dat er vandaag de
dag werkelijk aanwezig is. 3
D = het gemiddelde van alle groene jaartallen in de tekst over kasteel Nemerlaer. 1809
Het antwoord van vraag 1 betreft 20% van het antwoord op de volgende som
(oeps foutje, dit was niet vraag 1, maar vraag 71, daarom 2 antwoorden goed gerekend)
((2 x A) / D) x C) + (B x C) - 3 = ……
((2x 19899) / 1809) x 3) + (4 x 3) -3 = 75
20 % van 75 = 15
Antwoord:

15 of 75
Voor deze vraag kun je maximaal 10 punten verdienen
72. Nemelaer Noord en Zuid

Op ons kunt u rekenen

Het landgoed wordt sinds 1865 door een spoorlijn doorsneden en ook door de brede loop van de
gekanaliseerde Essche Stroom. Aldus wordt dit vaak beschouwd als twee aparte en heel verschillende
gebieden: Nemerlaer-Noord en Nemerlaer-Zuid. Nemelaer-Zuid sluit naar het zuiden en westen aan bij
de Kampina en de Oisterwijkse Bossen en Vennen, die beide in bezit zijn van Vereniging
Natuurmonumenten.Nemerlaer Noord is te bereiken via de Kasteellaan te Haaren. Er staat een 14eeeuws kasteel waaraan het landgoed zijn naam ontleend. De omgeving van het kasteel is parkachtig
met zeer statige en opvallende lanen, omringd door landbouwgronden, houtwallen,
hoogstamboomgaarden, een in ere hersteld restant van de beek de Oude Nemer, een slotgracht en veel
smeedwerk rond het kasteel. Er is een rondwandeling uitgezet. Ook loopt het Nederlandse Pelgrimspad
(LAW 7) over het landgoed en langs het kasteel.Nemerlaer Zuid is een zeer afwisselend gebied met de
rechtgetrokken beek de Essche Stroom, enige landbouw en naaldbossen. Van belang voor de natuur zijn
vooral het beschut in het bos gelegen Beeldven en de landschappelijk open moerasgebieden het Kivietsblek
en de Moddervelden. Het gaat om natte en venige heiderestanten met een deels lemige ondergrond en een
bijzondere begroeiing met onder andere de vleesetende plantjes zonnedauw en blaasjeskruid.
Op zaterdag 24-11-2018 is de organisatie van de dorpskwiz het landgoed Nemelaer gaan bezoeken. Zij
hebben de fiets geparkeerd bij Herberg van Boxtel. Wandelend vanuit deze locatie richting het kasteel
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telden zij de prachtige bomen die direct gelegen waren aan hun linkerzijde vanaf de poort aan het begin
van de kasteellaan tot aan de kruisende weg voor de poort van het kasteel.
Bij de poort van het kasteel aangekomen, liepen zij het kasteelterrein op, zodat zij nog snel even het
aantal dakkapellen voor vraag 1 konden controleren. Want ook de organisatie weet, dat niet alles op
internet waar is. Om nog wat getallen voor de sommetjes te tellen telden ze ook nog het aantal
lantaarnpalen dat evenwijdig aan dit stukje rechte laan tot aan het kasteelplein stonden. De twee
lantaarnpalen op het plein direct voor het kasteel werden niet meegeteld, maar bestaan natuurlijk wel.

Figuur 1: Wandelend volgens de rode lijn (foto linksboven) werden op zaterdag 24-11-2018 en zondag 25-11-2018 bomen
geteld. Tevens werden dit soort lantaarnpalen (foto rechtsboven) op het kasteelterrein zelf geteld.

Figuur 2: Linksboven de poort aan de zijde waar de wandeling op 24-11-2018 gestart is, rechtsboven de
poort waarachter zich het kasteelterrein bevindt.

Na het bezichtigen van het kasteel wandelde de organisatie door naar de stuw in de Essche Stroom,
welke ten zuiden van het kasteel is gelegen. Een stuw is een waterbouwkundig kunstwerk dat als doel
heeft de waterspiegel in een loop, beek of rivier te beïnvloeden. Stuwen kunnen vast of regelbaar zijn. Een
vaste stuw geeft altijd hetzelfde peil. Bij een regelbare is er een inrichting (bijvoorbeeld een klep) die
ervoor zorgt dat er in verschillende periodes een ander peil kan worden ingesteld. Zo is het peil in de
winter vaak lager dan in de zomer. Stuwen in beken en waterlopen worden vaak geplaatst om water
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langer vast te houden in hoger gelegen gebieden en zo te voorkomen dat deze gebieden verdrogen. Tevens
wordt met deze stuwen voorkomen dat lagergelegen gebieden snel overstromen.

Figuur 3: De stuw in de Essche stroom ten zuiden van het kasteel

Omdat het in november al vroeg donker is, besloot de organisatie een tentenkampje op te slaan vlakbij de
stuw. Er werden wat visjes gebakken op een zelfgemaakt kampvuurtje en onder het genot van een
drankje en een hapje werd er tot in de kleine uurtjes gesproken over de dorpskwis.
De volgende dag werd het primitieve tentenkampje weer netjes opgeruimd en wandelde het clubje weer
terug naar de fietsen. Om nog wat extra getallen te verzamelen voor de later te verzinnen vragen werden,
op hetzelfde traject als de dag ervoor, nu de bomen direct aan hun rechterzijde geteld.
Hierna werden de fietsen van het slot af gehaald en vervolgde ieder zijn eigen weg naar huis.
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Daar komt ie:
A = Het aantal prachtige bomen die geteld zijn op zaterdag 24-11-2018.
Wij gebruiken het getal 100
Elk aantal is correct voor deze som, de uitkomst blijft hetzelfde.
Bomen hoefde je dus eigenlijk NIET te tellen
B = het aantal lantaarnpalen dat zij telden op zaterdag 24-11-2018.
4
C = Het aantal prachtige bomen die geteld zijn op zondag 25-11-2018.
Hetzelfde antwoord als bij A. 100
D = De helft van de in totaal aanwezige lantaarnpalen bestaande uit de aanwezige lantaarnpalen
zoals geteld op zaterdag 24-11-2018 en de twee lantaarnpalen voor het kasteelplein zelf.
4 + 2 = 6 (totaal aantal aanwezige lantaarnpalen) 6:2 = 3
E = Het totaal aantal getelde bomen op zaterdag 24-11-2018 en zondag 25-11-2018
A + C opgeteld (voor ons dus 200)
F = Het aantal dagen dat we als organisatie bomen hebben geteld. 2 (24 en 25 november)
Het antwoord van vraag 2 (oeps foutje, dit was niet vraag 2, maar vraag 72, daarom 2 antwoorden
goed gerekend) betreft de helft van het antwoord op de volgende som, afgerond op een heel getal: ((E x
((A x B) / (C x B)) x D) / (A+C)) x F=……..
(( 200 x (( 100 x 4) / (100 x 4)) x 3) / (100 + 100)) x 2 = 6
6/2=3
Antwoord:

3 of 6
Voor deze vraag kun je maximaal 14 punten verdienen

80

73. Rondje om de kerken van Haaren

Op ons kunt u rekenen

Figuur 5: De oude toren aan het kerkeind en de Sint-Lambertuskerk op het Monseigneur Bekkersplein

De huidige Sint-Lambertuskerk op Monseigneur Bekkersplein 4 is de parochiekerk van Haaren, gewijd
aan Lambertus van Maastricht. Schuin tegenover de huidige kerk werd in 1856 een neoclassicistische
kerk gebouwd. Deze waterstaatskerk werd in 1911 door brand verwoest. Daarna kerkte de parochie in een
noodkerk, tot in 1914 de huidige neogotische kerk ingewijd werd. Architect was W.Th. van Aalst. Het is
een driebeukige kruisbasiliek met een toren en een dakruiter. De gewelven bevatten kleurige
schilderingen door Jos ten Horn uit 1940-1942, die gebaseerd zijn op de Openbaring van Johannes. Het
neogotische interieur omvat een hoogaltaar en een Maria-altaar uit 1917, een triomfkruis uit 1918, acht
beelden uit 1930 en glas-in-loodramen door I. Menken uit 1914.
De huidige Sint-Lambertuskerk is in 2001 aangewezen als rijksmonument.
De Oude Toren is een laatgotische toren uit 1472, aan het Kerkeind in Haaren. Hij was gewijd aan
Lambertus van Maastricht en is een voorloper van de huidige Sint-Lambertuskerk, die ruim een
kilometer oostelijker staat.
Het schip van de voormalige Sint-Lambertuskerk werd in 1470 voltooid, de toren twee jaar later, in
1472. Het patronaatsrecht van de kerk was in handen van de Abdij van Tongerlo. In 1648, toen de
katholieke eredienst niet meer openbaar gehouden mocht worden, werd de kerk overgedragen aan de
protestanten. De inventaris was van tevoren op verschillende plaatsen in veiligheid gebracht, onder
andere op kasteel Nemerlaer.
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Wegens gebrek aan onderhoud verviel de kerk, en in 1780 stortte het middenschip in. De toren en een
deel van het koor bleven overeind. Deze situatie is nog geschetst door een officier uit het leger van
Napoleon.
In 1825 werd de kerk teruggegeven aan de Katholieken. Dezen wilden de kerk aanvankelijk herstellen,
maar men besloot tot nieuwbouw van een kerk aan de Drie Hoeven. In 1853 werden de resten van de oude
kerk gesloopt en bleef de toren alleen achter. De klokken werden in 1943 geroofd door de Duitse bezetters.
In 1968 vond een restauratie plaats, die met name het dak en het dichtmetselen van de kerkingang
betrof. Ook werden de fundamenten van de oude kerk in kaart gebracht. De toren werd toen als
monument geklasseerd. In 1978 werd het uurwerk hersteld en kwamen er nieuwe klokken, afkomstig
van de Utrechtse Sint-Monicakerk die een jaar tevoren gesloopt was. Van 1997 tot 1999 is het grootste
deel van de kerkfundamenten opgemetseld tot lage muurtjes, zodat de plattegrond van de vroegere
kruiskerk te zien is. Er werden beelden geplaatst van het Jeugdcircus Il Grigio en van pastoor Jansen, die
tijdens de Reformatie vermoord werd.
Daar komt ie:
A = Het aantal koperen klokken dat vandaag de dag aanwezig is in de Oude Toren. 3 klokken
B = Het gewicht (in kg) van de kleinste klok in de Oude Toren. 300 kg
C = Het gewicht (in kg) van de grootste klok in de Oude Toren. 1076 kg
D = Hoeveel jaar geleden is de Sint-Lambertuskerk gebouwd. (1914 gebouwd) 105 jaar
E = Het aantal buitendeuren op de begane grond van de Oude Toren 1 deur
F = Het totaal aantal borstbeelden dat in de tuin van de Oude Toren te zien is. 2
Het antwoord van vraag 4 betreft F maal het kwadraat van het antwoord op de volgende som, afgerond
op een heel getal:
(C + (A x B))+D +(2 x E)
(1076 + (3 x 300))+ 105 + (2 x 1) = 2083
2 x (kwadraat van 2083) = 21 694 445
Antwoord:

8 677 778
Voor deze vraag kun je maximaal 14 punten verdienen
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74. Sudoku
Op ons kunt u rekenen
Maak deze sudoku. Schrijf in het antwoordvak welk cijfer bij welke kleur hoort.
9

3

6

4

8

1

7

5

2

5

8

1

2

9

7

3

6

4

2

7
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6
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1
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1
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7

9

7

4
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1
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1
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4
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5
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7

1
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2
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7

3

8

4

6

8

9

7

1

6

4

5

2

3

=2

=4

=9

=3

=5

=2

=1

=3
Voor deze vraag kun je maximaal 8 punten verdienen

75. De camping is vol of niet?

Op ons kunt u rekenen

Op een boeren camping in Haaren kamperen mensen uit het hele land. Elke dag verdubbelt het aantal
caravans die de kampeerplekken vullen. Het duurt 48 dagen voordat de caravans alle kampeerplekken
gevuld hebben. Hoeveel dagen duurde het voordat de caravans de helft van alle kampeerplekken op deze
boeren camping bedekt hebben?
Antwoord:
(Elke dag verdubbelt het aantal caravans, dus de kampeerplekken die ze vullen, is de dag vóór de
volgende dag altijd de helft. Dus als de caravans op dag 48 alle plekken hebben gevuld, dan vulden ze
de halve camping op dag 47)
47 dagen
Voor deze vraag kun je maximaal 8 punten verdienen
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76. wat kosten de trossen?

op ons kunt u rekenen

Een tros bananen en een tros druiven kosten samen € 1,10. De tros bananen kost een euro meer dan de
tros druiven. Hoeveel kost de tros druiven?
Antwoord:
(Tijdens het lezen van de som concludeerde je brein waarschijnlijk als eerste dat de bananen en de
druiven samen 1,10 kosten, waardoor je automatisch denkt: de druiven kosten 10 cent, zónder het
rekensommetje echt te maken. Dan kom je er namelijk achter dat als de druiven 10 cent kosten, de
bananen en de druiven (0,10 en 1,10 = 1,20) 1,20 euro kosten
5 cent
Voor deze vraag kun je maximaal 8 punten verdienen
77. Zomaar een paar getallen
Welk nummer moet op de plek van het vraagteken staan?

Op ons kunt u rekenen

Antwoord:

6
Voor deze vraag kun je maximaal 8 punten verdienen
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78. Koninklijk door de tunnel

Op ons kunt u rekenen

Willem Alexander, Constantijn, Maxima en Laurentien willen een tunnel doorkruisen. De vier gaan
niet allemaal even snel: Willem Alexander kan de tunnel helemaal doorkruisen in 1 minuut,
Constantijn in 2 minuten, Maxima in 5 en Laurentien in 10 minuten. Ze hebben maar één zaklamp.
De tunnel is zo eng dat niemand zonder zaklamp de tunnel durft binnen te gaan. De tunnel is zo
nauw dat ze maximaal met twee personen tegelijk de tunnel kunnen binnengaan. En omdat de tunnel
zo eng is lopen ze naast elkaar in de tunnel. De vraag is nu: hoe lukt het ze om met zijn vieren in 17
minuten aan de andere kant van de tunnel te geraken?

Antwoord:
Willem Alexander en Constantijn gaan
Willem Alexander gaat terug
Laurentien en Maxima gaan
Constantijn gaat terug
Willem Alexander en Constantijn gaan

2 minuten
1 minuut
10 minuten
2 minuten
2 minuten +
17 minuten

Voor deze vraag kun je maximaal 8 punten verdienen
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79. Pittige tekeningen

Op ons kunt u rekenen

10 = 5+5

10 = 5+5

10 = 5+5

5=3+2

10= 5+5

5= 3+2

5= 3+2
4=2+2

1 schoen is 5

4=2+2
3

2

5+ (3x2) = 11

10=5+5

10= 5+5

10=5+5

5

5

10=5+5

4=2+2

4=2+2

5

5

14 =5+10+2+2

2

5 + (19 x2) = 43
Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

A. Wat moet er onder het vraagteken staan?

B. Wat moet er onder het vraagteken staan?

C. wat moet er onder het vraagteken staan?

D. wat moet er onder het vraagteken staan?

E. wat moet er onder de vraagtekens staan?

F. wat moet er onder de vraagtekens staan?
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Antwoord:
A. 11

D. 15

B. 43
E. 16

C. 43

F. 38

Voor deze vraag kun je maximaal 12 punten verdienen
80. Even rekenen

Op ons kunt u rekenen

A. De cijfers 1, 2, 3, 4, 5 en 6 moeten allemaal 1
keer gebruikt worden in een
vermenigvuldiging
…….. X ……. = ………..
Hoe moeten deze 6 cijfers geplaatst worden?
B. Logisch denken. Welk cijfer volgt logischer
wijs op de reeks

21

Telkens +4 en de 6 betekent niets

C. Maak de onderstaande som correct door maar
1 streepje te zetten

Een streepje door het gelijkteken zetten is een
originele oplossing, maar niet de oplossing
waar we naar zoeken!

3 X 54 = 162
Antwoord B:

9 – 6 – 13 – 6 – 17 – 6 –

5 + 5 + 5 = 550

Antwoord A:

Antwoord C:
(zet het streepje met een rode pen/stift)

5 + 5 + 5 = 550
of
5 + 5 + 5 = 550
of
5 + 5 + 5 = 550
Voor deze vraag kun je maximaal 10 punten verdienen
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Categorie 9:
Rooie oortjes
81. Pikante woorden

Rooie oortjes

Hieronder staan 10 pikante woorden, waar je echt wel rode oortjes van krijgt. Maar we hebben de letters
door elkaar gehusseld. Welke ‘pikante’ woorden vormen deze letters wanneer je ze in de goede volgorde
plaatst?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

g
m
o
n
n
t
k
d
p
r

a
i
c
n
g
i
t
o
m
g

a
l
k
s
e
I
I
I
o
l

r
a
n
a
t
i
r
i
j
g

o
n
I
a
O
T
T
L
O
U

s
s
r
t

m
s
g
f
E g
m n
a l
b
t e
e v

n e
k a e
c
e e r
I o
e t i
a e

j

e

t

Eerste letter
Laatste letter
Antwoord:
Woord 1: Anorgasme

Woord 6: Intimiteit

Woord 2: Animalseks

Woord 7: Kittelaar

Woord 3: Cockring

Woord 8: Libido
(Altijd goed gerekend ivm foutje in de vraag)

Woord 4: Fantaseren

Woord 9: Toompje

Woord 5: Geitenoog
Woord 10: Vluggertje
(Altijd goed gerekend ivm foutje in de vraag)
Voor deze vraag kun je maximaal 10 punten verdienen
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82. Naturisten

Rooie oortjes

Nederland kent veel naturistenstrandjes. In iedere provincie zijn er een aantal te vinden.
Wat is de naam van de stranden op deze foto’s? Zijn honden hier toegestaan?

89

Antwoord:
Noord Brabant:
Naam strand: Berkendonk

honden niet toegestaan

Noord Holland:
Naam strand: Spaarnwoude

honden wel toegestaan

Groningen:
Naam strand: Hoornse Plas

honden niet toegestaan

Overijssel:
Naam strand: Wijtmenerplas

honden niet toegestaan

Flevoland:
Naam strand: Ellerstrand

honden wel toegestaan

Gelderland:
Naam strand:Bussloo

honden niet toegestaan

Drenthe:
Naam strand: Engelgaarde

honden wel toegestaan

Utrecht:
Naam strand: Maarsseveense plassen

honden niet toegestaan

Friesland:
Naam strand: Groene Ster

honden niet toegestaan

Limburg:
Naam strand: Isabellagriend

honden wel toegestaan

Zuid Holland:
Naam strand: Brielse Maas

honden niet toegestaan

Zeeland:
Naam strand: Oesterdam

honden wel toegestaan

Voor deze vraag kun je maximaal 12 punten verdienen
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83. Stoute vragen over bekende sporters

A. Van wie is deze lullige situatie?

C. Bij welke sport gaat deze sporter met de
billen bloot?

Rooie oortjes

B. Voor welke tennis- ster is een sport- bh te
klein?

D.

Wie is Ronaldo hier ogenschijnlijk aan
het verwennen?

Antwoord:
Sporter A: Erik Maxim
Sporter B: Simone Hallep
Sporter C: Bobslee
Sporter D: Rooney
Voor deze vraag kun je maximaal 8 punten verdienen
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84. Oren van beroemdheden

Rooie oortjes

Oren van beroemdheden. Wie hoort bij de volgende oren? (voornaam en achternaam)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tip: allemaal oren in de categorie ROOIE OORTJES 
Antwoord:
beroemdheid 1: Goedele liekens

beroemdheid 6: Ron Brandsteder

beroemdheid 2: Tommy Lee

beroemdheid 7: Robert ten Brink

beroemdheid 3: Paris Hilton

beroemdheid 8: Linda de Mol

beroemdheid 4: Pamela Anderson

beroemdheid 9: Yvon Jaspers

beroemdheid 5: Hulk Hogan

beroemdheid 10: Rick Brandsteder

5 x liefdesschandaal

5 x liefdeprogramma
Voor deze vraag kun je maximaal 10 punten verdienen
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85. Vier mooie maagden

Rooie oortjes

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?
Antwoord:
5 minuten / 4x5 minuten
(na de eerste gemeenschap is een maagd geen maagd meer).
Voor deze vraag kun je maximaal 8 punten verdienen
86. Erotische planten

Rooie oortjes

Ook bij planten zie je de wereld van de erotiek. Wat is de (erotische) naam van deze planten?

A

B

D

E

C

F

Antwoord:
Plant A: Peniskokerplant / nepenthes
Plant B: Clitoria (ternatea) / Kittelbloem
Plant C: Tongvaren / Asplenium scolopendrium

plant D: Condoomplant / Horny wonder /
Ceropeyia ampliata
plant E: Maca wortel
plant F: Tepelcactus / Mammilaria
Voor deze vraag kun je maximaal 12 punten verdienen
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87.

Gemeenschap

a.

Rooie oortjes

b.

a. Welke 4 vrouwen staan hier afgebeeld en wat hebben zij gemeen?
b. Welke 4 mannen staan hier afgebeeld en wat hebben zij gemeen?

Antwoord:
4 vrouwen:
-

Patricia Paay

-

Manon Thomas

-

Laura Ponticorro

-

Carice van Houten

Zij hebben gemeen:
Ze hebben alle vier een uitgelekte sextape

4 mannen:
- Phil Collins
- Eric clapton
- Neil young
- Chris martin

Zij hebben gemeen:
Het zijn alle vier bekende internationale zangers
met gehoorverlies.

Voor deze vraag kun je maximaal 10 punten verdienen
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88. Muziek

Rooie oortjes

Liefde zit ook in liedjes. Van welke liedje is het volgende stukje bladmuziek? Titel en Artiest benoemen.

Antwoord:
Titel: Liefs uit Londen
Artiest: Blof
Voor deze vraag kun je maximaal 10 punten verdienen
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89. Red light district Haaren

Rooie oortjes

Tussen 21.10 en 22.10 dienen jullie de red light uit te voeren.

Ga op zoek naar red light district Haaren.
In Haaren zijn op dit moment 5 panden waar de rode lamp brandt.

A.
B.
C.
D.
E.

GPS Coördinaten:
B 51.606112 /
L 5.2203
B 51.599344 /
L 5.226458
B 51.605567 /
L 5.222655
B 51.597099 /
L 5.217023
B 51.599265/
L 5.216769

Sleutelbloem 11
Amerlaan 17
Reitselaan 71
Tiend 11
Burgm. v.d. Oeverstr. 18

Bij de eerste vier huizen staan vragen. De antwoorden op deze vragen moet je hieronder invullen.
Bij het 5e huis vind je een foto- opdracht. De foto van deze opdracht zet je op de USB-stick met de titel
‘opdracht 89, red light, teamnummer, teamnaam’
.
Antwoord:
A: Gohst

D: Marlies Dekker

B: Playcolt

E:

(Op USB)

C: De lift
Voor deze vraag kun je maximaal 10 punten verdienen
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90.

Pikante bijbel???

Rooie oortjes

De bijbel staat vol met pikante passages. We hebben de pastoor gevraagd een citaat uit de bijbel te noemen
waar je ook een beetje rode oortjes van krijgt. Het gaat zoals de tekst zegt: over relaties aangaan uit
wellust en oppervlakkigheid. In die context moet je dit bijbelvers zien.
‘Want een hoer kost u slechts een stuk brood maar een getrouwde vrouw bedreigt uw leven’.
Waar in de bijbel staat dit citaat?

Het boek: Spreuken / oude testament
Hoofdstuk: 6
Vers: 26

Voor deze vraag kun je maximaal 10 punten verdienen
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Categorie 10 :
Efkes gin Haoren
91. Nederlandse televisie

Efkes gin Haoren

De eerste televisie-uitzending in Nederland was op 2 oktober 1951. Zet de volgende TV- programma’ s in
chronologische volgorde van uitzending op de Nederlandse televisie (excl. herhalingen en remakes)
A. Catweazle
B. Boggle
C. Vijf tegen vijf
D. Floris en de fakir
E. Dappere Dodo
F. Ivanhoe
G. Ja zuster, nee zuster
H. Ren je rot
(Noteer A t/m H in de juiste volgorde)
Antwoord:
1e: E Dappere Dodo (1955-1964)
2e: F Ivanhoe (1961-1964)
3e: G Ja zuster, nee zuster (1966-1968)
4e: D Floris en de Fakir (1969)

5e: A Catweazle (1970-1971)
6e: H Ren je Rot (1973-1983)
7e: C Vijf tegen vijf (1983-1986)
8e: B Boggle (1989-1996)

E–F–G–D–A–H–C–B
Voor deze vraag kun je maximaal 8 punten verdienen
92. Heeft wel iets anders te doen
Efkes gin Haoren
Terwijl jullie bezig zijn met het beantwoorden van de vragen, hebben mensen elders op de wereld wel iets
anders te doen, zoals een verhaaltje voorlezen voor het slapengaan, een eitje koken voor het ontbijt of
lekker winkelen. Als het bij ons 22:00uur (zomertijd) is, hoe laat is het dan in:
A. Omatjete
B. Taumatawhakatangihangakoauauotamateapokaiwhenuakitanatahu
C. Pichilemu
D. Peddamallareddy
Antwoord:
A. 22.00 uur

C. 17.00 uur

B. 08.00 uur

D. 01.30 uur
Voor deze vraag kun je maximaal 8 punten verdienen
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93. Ken de man

efkes gin Haoren

Wie zijn deze mannen? Noem de voor en achternaam.

A. Dean Saunders

B. Frits Wester

C. Herman den Blijker

D. Humberto Tan

E. Jack van Gelder

F. John van den Heuvel

G. Maik de Bouer

H. Paul de Leeuw

I. Paul van Roessel

Voor deze vraag kun je maximaal 12 punten verdienen
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94. Huidige communicatie

Efkes gin Haoren

Emoticons zijn niet meer weg te denken in de huidige communicatie. Onderstaand vinden
jullie een aantal filmtitels uitgebeeld in emoticons. Om welke films gaat het?
A. Psycho

A

C. Kung Fu Panda

B

C ET

C

D. Charlie and the chocolate factory

D

E. Ted

E

Voor deze vraag kun je maximaal 10 punten verdienen
95. Filmlocaties
Efkes gin Haoren
Hieronder staan films en locaties die voorkomen in een van de genoemde films. Combineer de films met
de juiste locatie. Schrijf de juiste letter achter het cijfer in het antwoordvak.
Film
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Locatie
A. Aargonar
B. Mina Tirith
C. Esgaroth
D. Boot Hill Cemetary
E. Little Whinging
F. Millenium Dome
G. Banshee Rookery

Lord of the Rings
Harry Potter
Star Wars
The Hobbit
Avatar
Back of the future
James Bond

Antwoord:

3-

1- B

4- C

2-

5- G

E

A

6–D
7- F

Voor deze vraag kun je maximaal 7 punten verdienen
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96. Kabinet

Efkes gin Haoren

Bij het aantreden van het huidige kabinet was de langste formatie nodig sinds de grondwetherziening
in 1948. 225 dagen hadden de verkenners, informateurs en formateur nodig om het kabinet te vormen.
A. Vanaf 1848 hebben we 62 kabinetten gehad die om uiteenlopende redenen werden beëindigd.
Hoeveel kabinetten sneuvelden omdat het parlement geen vertrouwen meer had in het zittende
kabinet?
B. Onderlinge verdeeldheid en de normale verkiezingen vormden redenen voor het eindigen van een
kabinet. 3x keer greep het staatshoofd in, waardoor het kabinet ophield te bestaan. Slechts 1 keer
was er geen conflict met de kamer of onderling maar trad het kabinet toch af. Welk kabinet was
dit en wat was de reden?
C. Van hoeveel kabinetten was Marc Rutte Premier?
Antwoord:
A. 21 keer
B.
Kabinet: Kabinet Kok 2
Reden: De val van Screbrenica
C. 0, het is namelijk MarK Rutte ipv MarC Rutte
Voor deze vraag kun je maximaal 9 punten verdienen
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97. Bekende liedjes???

Efkes ging Haoren

We hebben een paar bekende Nederlandse liedjes vertaald naar een andere taal.
Noem de titel en de artiest van het originele Nederlandse liedje.
A

Kot otrok sem imel prijatelja, s katerim sem naredil vse.
Če se je začel boriti, sem se boril z njim
Ko sem skočil v vodo, se je za njim zajemal
Boljše prijateljstvo, v mojih očeh nisem mogel obstajati
Dokler se ni preselil v drugo mesto
Od njega imam karto, če se pravilno spomnim

B.

Nginekhadi lekhadi ekhaya lapho isonto linqola ngehhashi isitoreji sikaJan der der Ven.
A pub, owesifazane on the bike cishe akutsheli lutho, kodwa lapho ngalwa khona.
Leli dolobha, ngiyakhumbula ukuthi kwakungakanani, abantwana abahluphekayo ekilasini,
inqola egibela emagcekeni, ihholo ledolobha elinempompi phambi kwalo, umgwaqo
ongcolile phakathi kommbila, izinkomo, amapulazi.

C.

ਨੇਮੇਲੇਰ ਨਮੇਲੇਰ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਿਦਲ ਹੈ ...
ਂ ੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ......
ਨਮਲੇ ਮਰ ਨੇਮੇਲੇਰ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਦ
ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੁਣ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ....
ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀ ਂ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਰਟਪਾਰ ਹੈਤ ਵਲਾਜ਼ਾਦੇਜੇ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਿਵਚ ......
ਨਮੇਲੇਰ ਨੇਮੇਲੇਰ, ਹਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਹੀ ਸਤਰ ਿਫੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਨੂੰ ਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਲ ...
ਿਨਮਲੇ ਰ ਨੇਮੇਲੇਰ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ...

D.

Vivir en el temor de Dios.
Siempre lo he intentado, Es por eso que he sido expulsado, aterrizar, ser traído en voz
alta.
Pero dios me gobernara como una buena herramienta, que volveré en mi regimiento

Antwoord:
A. Titel: Vriendschap

artiest: Het goede Doel

B. Titel: Het Dorp

artiest: Wim Sonneveld

C. Titel: Nemelaer

artiest: Sten Reijnen

D. Titel: Wilhelmus

artiest: Marnix van st. Aldegonde
Voor deze vraag kun je maximaal 12 punten verdienen
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98. Artiesten en bands

Efkes gin Haoren

Welke artiesten/bands worden hieronder bedoeld:
A. Orde houders
B. Het begin
C. Grootspraak
D. Alfabetisch palindroom
E. Niet raar
F. Geslacht wapen
G. Verraderlijke geestelijke
H. Pleeg doch
I. Wentel keien
J. Aarde en water
K. De vloedkering
L. Het kabinet
M. van mi naar re
N. Hertemuil van het gekleurde bos

99. Aan zet

A. The Police
B. Genesis
C. Blof
D. ABBA
E. Normaal
F. Sex Pistols
G. Judas Priest
H. Doe Maar
I. Rolling Stones
J. Mud
K. De Dijk
L. De Kast
M. Toontje Later
N. Raymond van het Groenewoud
Voor deze vraag kun je maximaal 14 punten verdienen

Efkes gin Haoren

A. Wie is er aan zet en waarom?

103

B. Hoe noemt men de door IBM ontworpen schaakcomputer? Deze computer werd bekend
omdat hij twee matches tegen Garri Kasparov, de sterkste schaker ter wereld, speelde.
Deze computer was de sterkste computer die ooit tegen een wereldkampioen speelde.
Antwoord:
A. Zwart

omdat, zwart staat schaak

B. Deep Blue
Voor deze vraag kun je maximaal 8 punten verdienen

100. Social media
Wat weten jullie over de social media?
A. Hoe noem je het wanneer iemand veel volgers
heeft op Instagram?

Efkes gin Haoren

A. Instafamous

B. Wat is de naam van het Nederlandse YouTube
kanaal waar drie mannen opdrachten
uitvoeren, die door de kijkers worden
B. Stuk TV
ingezonden?
C. YouTube is een site waar mensen filmpjes op
kunnen zetten. Wat is de naam van de
bekendste Nederlandse website met hetzelfde
doel?
D. Welke kan moet een gebruiker van de app
Tinder je op swipen om iemand een superlike
te geven?
E. Wat gebeurt er in de app Instagram als je 2x
op een foto klikt?
F. Wat is de naam van de betaalmethode in het
spel Forntite?

C. Dumpert.nl

D. Omhoog

E. Je liked de foto

F. V-bugs
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G. Wat is de naam voor het fenomeen waarbij
iemand alle episodes van één (TV) serie
G. Bingewatchen (Binger)
seizoen achter elkaar kijkt?
H. Wat is de oudste cheatcode in het spel De Sims
waarbij de speler geld krijgt?
H.Rosebud of Klapaucius
I. Wat is de Nederlandse naam voor de
bouwsteen die in Minecraft de onderkant van
de wereld aangeeft?
J. Wat is de naam voor het gezicht met getuite
lippen?

I. Bodemsteen (Engels Bedrock)

J. Duckface

K. Welke Social media platformen horen bij de logo’s?

1

2

3

4

5

6

Antwoord:
1: What’s app

6: Pinterest

2: Instagram

7: Linkedin

3: Wechat

8: Twitter

4: Facebook

9: Tumbler

5: Youtube

10: Snapchat

7

8

9

10

Voor deze vraag kun je maximaal 12 punten verdienen
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Sponsorvragen
101. Midden Brabant Advies

Sponsorvragen

Welke diensten toont Midden Brabant Advies op de ramen van hun
Haarense kantoor?
Antwoord:

Verzekeren, Financieren, Beleggen.
Voor deze vraag kun je maximaal 3 punten verdienen

102. VC Haaren

Sponsorvragen

In welke jaar is VC Haaren opgericht?

Antwoord:

1967
Voor deze vraag kun je maximaal 3 punten verdienen

103. H. Simons Betonboor & Zaagtechniek

Sponsorvragen

In welk jaar en welke maand is Hugo Simons voor het eerst
begonnen met boren en zagen?
Antwoord:

Mei 1988 (bij van Rooyen in Rosmalen)
Voor deze vraag kun je maximaal 3 punten verdienen
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104. Part of Tom

Sponsorvragen

Hoeveel jaar bestaat Part of Tom in 2020?

Antwoord:

10 jaar
Voor deze vraag kun je maximaal 3 punten verdienen

105. Capi Europe

Sponsorvragen

Wat voor bloempotten maakt Capi Europe, in Nederland?
A. Zwaargewicht
B. Vedergewicht
C. Lichtgewicht
Omcirkel het juiste antwoord
Antwoord:

C lichtgewicht (in Nederland)
Voor deze vraag kun je maximaal 3 punten verdienen

106. Borek

Sponsorvragen

Waar staat de naam Borek voor?

Antwoord:

Bogaers Rekreatie

(toen schreef je rekreatie nog met een K)
Voor deze vraag kun je maximaal 3 punten verdienen
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Benaderingsvraag
Punten, punten en nog eens punten

Benaderingsvraag

Deze vraag wordt alleen gebruikt indien in de top 10, teams met een gelijk aantal punten eindigen.
Vergeet deze misschien wel allesbepalende vraag, dus niet in te vullen.

Hoeveel punten hebben alle teams die vanavond meedoen,
samen behaald?

54 686
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Feedback
Dit vonden wij goed!
Waar heeft u van genoten? Wat was leuk? Wat was zeker een meerwaarde?

Dit kan de volgende keer beter/anders.
Wat kan beter? Welke tips heeft u voor ons?
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Sponsoren

110

Reglement 2019
1. Algemeen

Reglement

1. Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers aan De Haorense
Durpskwis (in het vervolg HD).
2. Teams
1.
2.
3.
4.
5.

De organisatie adviseert om een deelnemend team te laten bestaan uit minimaal 10 personen en
maximaal 25 personen
Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain. De teamcaptain dient een aantal gegevens
in te vullen, zie aanmeldingsformulier.
Deze teamcaptain van het team is woonachtig in Haaren en is minimaal 18 jaar.
De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email en uitsluitend met de
teamcaptain.
De werkplek van een team tijdens de kwisavond bevindt zich op 1 adres in Haaren en alle teamleden
worden geacht vanuit deze locatie aan HD deel te nemen.

3. Inschrijven
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Reglement

Reglement

Inschrijven kan vanaf 5 januari via het inschrijfformulier op onze website Haorensedurpskwis.nl
Bij aanmelding dient het team een (ludieke) teamnaam te vermelden.
Het inschrijven van een team kan tot uiterlijk 1 maart.
De kosten voor deelname aan HD bedragen €50,00 per team, ongeacht het aantal deelnemers in een
team.
Het inschrijfgeld dient per bank betaald te worden op rekeningnummer NL32RABO0329911708
t.n.v. Nemelaer onder vermelding van jullie teamnaam en captainnaam. De inschrijving is pas
definitief als de organisatie van HD het inschrijfgeld heeft ontvangen op hun rekening. Het
inschrijfgeld dient uiterlijk 14 dagen na inschrijving te worden voldaan.
Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet mogelijk.]
Middels inschrijving accepteert elk teamlid de voorwaarden en geef je toestemming dat HD de
gegevens mag gebruiken voor de quiz. De gegevens worden niet verstrekt aan derden. Eventueel
film- en fotomateriaal van jou en jouw team mogen gebruikt worden ten behoeve van HD, zoals
bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend voor promotiemateriaal of tijdens de feestavond. Indien dit voor
een individu een probleem is graag mailen naar haorensedurpskwis@gmail.com.

4.Deelnemen

Reglement

Deelnemen
1. Op 17 april vindt een informatieavond plaats voor de teamcaptains en een teamlid. Deze vindt
plaats bij Nemelaer. Minimaal 1 persoon per team zal verplicht aanwezig moeten zijn.
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2.
3.
4.
5.

6.

Een team waarvan geen afgevaardigde aanwezig is op de captainsavond kan niet deelnemen aan
HD.
De organisatie stelt het kwisboek op waarin alle vragen en opdrachten voor HD zijn opgenomen.
Ieder team ontvangt hiervan één exemplaar op de kwisavond.
De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun kwisboek niet
tijdig ophalen of (onjuist) inleveren.
Teams worden geacht de kwisboeken goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ vragen en de vragen
over Haaren staan er ook vragen in het boek, waarvoor men locaties in/om Haaren kan bezoeken.
Dit is geen verplichting, men kan immers besluiten om deze opdrachten over te slaan. Natuurlijk
heeft dit wel invloed op de uitslag.
Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen op de juiste plaats in het kwisboek te worden
ingevuld. Het antwoord moet eenduidig en duidelijk leesbaar worden ingevuld.

5. Puntentoekenning en uitslag
1.
2.
3.
4.
5.

De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de kwisdag op hun juistheid
beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend.
Alle deelnemende teams worden in de kwisuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het
totale aantal behaalde punten. Teams die hun kwisboek niet tijdig hebben ingeleverd, worden niet
in de kwisuitslag opgenomen.
De bekendmaking van de uitslag van HD zal plaatsvinden op zatedagavond 25 mei bij Nemelaer.
De uitslag van HD is bindend en staat niet ter discussie.
Bij een gelijk aantal punten in de eindstand is er een benaderingsvraag in het kwisboek
opgenomen. Het antwoord op deze vraag wordt alleen gebruikt bij een gelijke stand in de top 10.

6. Algemeen
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Reglement

Reglement

Zowel de organisatie als de stichting kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen
van deelname aan HD.
Deelnemen aan de kwis is geheel op eigen risico.
Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een
bindende beslissing te nemen.
Voor sommige vragen kan het nodig zijn om locaties in/om Haaren te bezoeken voor het
beantwoorden van vragen. Deze locaties mogen alleen per fiets of te voet bereikt worden. Wanneer de
organisatie constateert dat er gebruik wordt gemaakt van gemotoriseerde voertuigen, zal het
desbetreffende team gediskwalificeerd worden. Een elektrische fiets is toegestaan.
Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden gediskwalificeerd en
dingen niet meer mee om opgenomen te worden in de einduitslag.
Sportiviteit staat voorop. Belemmer elkaar niet in het maken van opdrachten.
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