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Voorwoord 
 
Lees het onderstaande aandachtig door, voordat je begint aan deze opdrachten! 
 
1. De antwoorden op de vragen dienen te worden ingevuld in de daarvoor bedoelde vakken 

van dit kwisboek. 
 

2. Aan foute, niet of slecht leesbare antwoorden worden geen punten toegekend. Bij 
onduidelijkheid/meningsverschillen zal de beslissing van de organisatie van de Dulvertse 
Dorpskwis doorslaggevend zijn. 
 

3. De antwoorden op de vragen zullen zondagavond 23 september op Facebook geplaatst 
worden. Behalve de antwoorden van de opdracht D’n Hort op XXL, deze worden uiterlijk 
zondagavond 7 oktober op Facebook geplaatst. 
 

4. Alleen teams die hun vragenboek tijdig en op de juiste wijze hebben ingeleverd, doen 
mee voor de eindoverwinning. 

a. Tijdig wil zeggen: Zaterdagavond 22 september 2018 om 23.45uur in Zidewinde 
te Sprang-Capelle 

b. Juiste wijze: Alle bladzijdes van het kwisboek moeten in de originele volgorde in 
de snelhechter zijn teruggeplaatst. 

 
5. Ieder team is in het bezit van “DULLETJE” (joker). Deze joker mag ingezet worden op 

een onderdeel waarbij je denkt slecht gescoord te hebben. Wij zullen dan het gemiddeld 
aantal punten, behaald door de andere teams bij deze opdracht, hier aan toekennen. 
Doe dit zorgvuldig, mocht je hoger scoren dan het gemiddelde wordt TOCH dit 
gemiddeld aantal punten van de andere teams toegekend. 
Laat DULLETJE dus in het boek zitten en schrijf erop voor welke categorie je hem in wil 
zetten. 
 

6. De doe-opdrachten beginnen op de aangegeven tijden. Ben je te laat, dan kun je 
afhankelijk van de opdracht niet meer meedoen, of krijg je minder tijd om de opdracht 
uit te voeren. 
 

7. Er zijn een aantal vragen waarbij het antwoord een schatting is, wij tolereren hier een 
fout marge van 10% 
 

8. Op de spelavond kan contact opgenomen worden met de organisatie. Via 
info@dulvertsedorpskwis.nl , WhatsApp 06-38539108 of via facebook 
messenger (Dulvertsedorpskwis)  
 

9. Op zaterdag 6 oktober moeten de teams zich om 19.00uur melden in de feesttent aan de 
Dullaertweg, voor een laatste opdracht: een ‘Ik hou van Holland’- spelshow! Bij deze 
opdracht kunnen de laatste punten verdiend worden. Het streven is om hier om 21.00u 
klaar mee te zijn, en dan hopen we om 21.30u de definitieve uitslag bekend te kunnen 
maken. 
 

10. Na bekendmaking van de prijswinnaars staat deze uitslag definitief vast. 
 

11. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.  

mailto:info@dulvertsedorpskwis.nl
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Doe-opdracht 1: Goede doel opdracht  
 

Verzamel zoveel mogelijk speelgoed 
voor de Speelgoedbank!  
 
Elk stuk speelgoed 1 punt. 
(legosteentjes en dergelijke zullen 
niet tellen als 1 stuk speelgoed. Het 
huisje of autootje dat ze vormen 
wel). 
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Doe-opdracht 2: Iets lekkers voor onderweg (vóór 20.00u) 
 

Jullie hebben nog een hele reis voor 
de boeg! Ga voor 20.00u naar Plus 
Frans Andriessen om daar voor 
precies € 4,44 iets lekkers te gaan 
kopen voor onderweg vanavond. 
Het bonnetje moet je als bewijsstuk 
hieronder plakken. 
(En eet het daarna lekker zelf op!) 
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Doe-opdracht 3: Kom een ijsje scoren! – Aanvang (zie tas) 
 

Heb je zin in een ijsje? In de tas 
vind je een envelop met daarin de 
tijd en plaats waar één persoon zich 
moet melden. 
 
Let wel, wees op tijd, anders is je 
beurt voorbij! 
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Doe-opdracht 4: Weh staot daor?…- Aanvang 20.00 uur 
 

“Ik zij dus in Dutslaand gewiest. 
Wit-te wè hiejl bijzonder is: Ze praote daor net ès in 
Sprang-Capelle 
Het gras is nie 'groen', mer gewoewn GRUUN (grün). 
En de kippe die legge net ès in Sprang of Capel: AAIER” 

 
Nieuwsgierig geworden? Zorg dat je 
om 20.00 uur met 1 persoon in 
basisschool de Rank bent! 

 
  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100018633672044&fref=gs&dti=354649024908697&hc_location=group
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Doe-opdracht 5: Post uit Verweggistan 
  
Er is vast wel iemand die je kent op dit moment aan de 
andere kant van de wereld! 
Laat die persoon een foto maken bij het plaatsnaambordje 
met jullie teamnaam en teamnummer. 
Stuur deze foto voor 23.00u vanavond per mail naar 
info@dulvertsedorpskwis.nl 
De punten worden naar afstand verdeeld. Dus het team, 
wiens plaatsje het verst weg ligt van Zidewinde, verdient de 
meeste punten! 
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Doe-opdracht 6: Een leuk muziekje op de achtergrond  
 
Altijd gezellig, een muziekje op de achtergrond… 
In de Dorpskwis-tas zit een envelop met een 
cassettebandje.  
Er staan verschillende liedjes op dit cassettebandje. Wat je 
opdracht is staat op het briefje in de envelop. Zet de 
antwoorden in het antwoordvak hieronder. 
 

 
 
 
Bandje moet weer terug ingeleverd worden!!  
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Doe-opdracht 7: Say cheese! 
 

(10 punten voor het sturen, 10 extra voor de leukste foto) 
 

Maak een zo leuk mogelijke vakantiefoto met je team! Zet 
deze voor 23.00u op de tijdlijn van de Dulvertse Dorpskwis 
Facebook-pagina. 
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Doe-opdracht 8: Vakantie-puzzel-plezier 
 

Puzzeltijd! In de Dorpskwis-tas zit een Wasgij-puzzel. Hierbij 
puzzel je vanuit het oogpunt van de figuren in de puzzel.  
Bij "Een dag om nooit te vergeten" puzzel je wat de 
bruidegom ziet. De fotograaf denkt dat hij iedereen er goed 
op heeft staan. Maar het bruidspaar kijkt niet zoals zij dat 
zouden moeten op de mooiste dag van hun leven.  
Wat zou deze reportage kunnen verstoren? Als je de puzzel 
gelegd hebt weet je het antwoord… 
 
Opdracht: 
Maak de puzzel, leg deze op het bijgeleverde plankje. Hoe 
vollediger de puzzel, hoe meer punten. Per goed gelegd 
stukje 1 punt. 
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Doe-opdracht 9: Brei een eind weg..! 
 

Zoals jullie zien hebben net als Nederland nog andere 
landen de kleuren rood wit en blauw in hun vlag. 
Wie kan de mooiste vlag breien, haken, borduren of mazen? 
 
Hoe mooier de vlag hoe meer punten je krijg. 
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Opdracht 1: De wereld van boven 
 

Waar zijn we? Vul de plaatsnaam in die bij de plaatjes horen. 

  
Fort Pampus (bij Amsterdam) 

  
Parijs 
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Pula, Kroatië 

  
Moskou 
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Schwangau, Duitsland (kasteel Neuschwanstein ) 

  
Wenen 
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Willemstad, Nederland 
 

  
Amsterdam 
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Opdracht 2: Dance around the world 
 
Voetjes van de vloer..! Wie ooit danslessen heeft gehad gaat nu waarschijnlijk staan en de 
pasjes doen, want dat is de makkelijkste manier om erachter te komen welke dansen 
hieronder schematisch weergegeven worden…We zijn dus op zoek naar de naam van de 
dans! 
 

  

Rumba 

  
Jive 
  



 Kwisboek Dulvertse Dorpskwis 2018 19/162 

  
Quickstep 

  
Tango 
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Salsa 
 

En nu nog een paar andere dansvragen….. 

 Bij welke dans beginnen ze hard te klappen en luid te stampen als de muziek 
begint? 

de flamenco 

 In welk land werd de macarena gekozen als slechtste nummer van de jaren 
negentig? 

Israël 

 Welke soorten tapdansen heb je? 

de hoefstijl en klassieke tapdans 

 wat is het verschil tussen line dance en contra dans?  

Bij linedancen staat iedereen naast elkaar in één lijn, bij contradansen 
staat iedereen tegenover elkaar in 2 lijnen 

 Waar is breakdance ontstaan? 

the Bronx, New York 
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 Wat is het verschil tussen hiphop en breakdance? 

hiphop is staand en breakdance vooral op de grond  

 In welk jaar kwam de tango naar Nederland? 

1912 

 Welke dans verbood de paus voor katholieken? 

tango 

 Met hoeveel mensen tegelijk werd 5 minuten de macarena gedanst voor het 
wereldrecord? 

2219 
 
Welke dansen zijn dit? 

  

Breakdance 

  

moderne dans 
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hip hop 

  

paso doble 
 

  

Tango 
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cha cha cha/salsa/rumba/alle latin dansen 
 
Welke dansen worden met deze schoenen gedanst? 

  

Ballet 

  
Zumba 
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tapdansen 
 

  
Flamenco 
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Opdracht 3: Roadtrips 
 
Uit welk land komen onderstaande automerken oorspronkelijk? 

   
Citroën, Frankrijk 

    
Skoda, Tsjechië 

  
Brilliance, China 
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Inifiniti, Japan 

  
Lada, Rusland 

  
Ssang Yong, Korea 
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Holden, Australië 

  
Talbot, Frankrijk 
 

  
Tata, India 
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De Tomaso, Italië 
 

  
Burton, Nederland / Dit bleek echter een logo te zijn van een 
snowboardmerk, oeps… Deze vraag is dus komen te vervallen. 
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Daewoo, Korea 
 

  
Pontiac, Verenigde Staten 
 

  
Delorian, Verenigde Staten 
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Landwind, China 
 

  
Trabant, Duitsland 
 

  
Bugatti, Frankrijk 
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Maserati, Italië 
 

  
Bentley, Verenigd Koninkrijk 
 

  
Koenigsegg, Zweden 
  



 Kwisboek Dulvertse Dorpskwis 2018 32/162 

Opdracht 4: Onze eigen wereldreizen 
 
Waar zijn wij (organisatie Dulvertse Dorpskwis) allemaal 
geweest? 

  
 

Mexico  
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Vietnam 

  
Heidelberg, Duitsland 



 Kwisboek Dulvertse Dorpskwis 2018 34/162 

  
Egypte 
 

  

Yosemite, USA 
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Nederland (Kurhaus Scheveningen)  
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Maleisië  
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Denemarken  
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Bali, Indonesië 
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Vianden, Luxemburg 
 

  
De Steeg, Nederland 
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Le Parc des Princes, oftewel stadion PSG, in Parijs 
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Frankrijk (Het oorlogsmonument La Pointe de Pen-Hir in Camaret sur 
Mer)   
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Thailand 
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Szivetgár, Hongarije 
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Opdracht 5: Songteksten 
 

Niet iedereen weet waar het over gaat als ie een liedje meezingt, wat soms tot 
hilarische dingen kan leiden. Hieronder hebben we songteksten vertaald naar een 
andere taal dan het origineel. Benoem de titel en de originele artiest (in geval van 
een cover rekenen wij die half goed). 

 Zo vermoord je me nog 
Ah, als ik je te pakken krijg 
Ah, als ik je te pakken krijg 
 
Lekker ding, lekker ding 
Zo vermoord je me nog 
Ah, als ik je te pakken krijg 
Ah, ah, als ik je te pakken krijg 
 
Zaterdag in de club 
Iedereen begon te dansen 
En het mooiste meisje kwam langs 
Ik verzamelde m'n moed en begon te praten 
 

Ai Se Eu Te Pego - Michel Teló 

 Als ik alleen ben 
Droom ik de horizon 
En ontbreken de woorden... 
Ja, ik weet dat er geen licht is 
In een kamer als er geen zon is... 
Als je er niet bent met mij, met mij... 
 
Boven, de ramen, 
Toon aan iedereen mijn hart 
Dat jij hebt aangestoken, 
Sluit het licht 
In me dat 
Jij op straat tegengekomen bent... 
 
Met jou zal ik vertrekken, 
Landen die ik nog nooit 
Gezien en met jou beleeft heb, 
Nu ja zal ik ze beleven... 
Met jou zal ik vertrekken, 
Met boten over zeeën 
Dat ik weet, 
Neen neen ze bestaan niet meer... 
Met jou zal ik ze beleven... 
 
Als jij ver weg bent 
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Droom ik de horizon 
En ontbreken de woorden... 
En ik weet het 
Dat jij met mij bent... 
Jij mijn maan, jij bent hier met mij, 
Mijn zon, jij bent hier met mij, 
Met mij, met mij, met mij 
 
Met jou zal ik vertrekken, 
Landen die ik nog nooit 
Gezien en met jou beleeft heb, 
Nu ja zal ik ze beleven... 
Met jou zal ik vertrekken, 
Met boten over zeeën 
Dat ik weet, 
Neen, neen ze bestaan niet meer... 
Met jou zal ik ze beleven... 
 
Met jou zal ik vetrekken, 
Met boten over zeeën 
Dat ik weet, 
Neen neen ze bestaan niet meer... 
Met jou zal ik ze beleven... 
Met jou zal ik vertrekken, 
Ik met jou...! 
 

Con Te Partirò (Time to say goodbye) - Andrea Bocelli  

 Ik sluit mijn ogen en droom van een zonnige vakantie 
Ik wou, dat ik aan het strand van Saint Tropez lag  
Of zat in de lobby van het fabuleuze Pierre (hotel)  
Met diamanten aan mijn vingers en geen enkele zorg 
 
In plaats daar van ben ik op de Avenue waar niemand naar toe gaat 
Met velden van groen, dat verlept als een laatste zomerroos  
Sommige mensen noemen het paradijs, maar ik noem het ellende  
Schat, neem me waar dan ook heen, maar niet weer hier naar toe 
 
Waarom zit ik midden in niemandsland 
Sta hier en heb niets te doen 
Vraag me af of ik echt wel van je houd, oh oh  
Ik denk, dat ik dat toch wel doe 
 

Stuck - Caro Emerald 
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 Vastgeklemd aan de arm van een andere man verscheurt ze mijn gevoel in twee 
Uit haar mond blaast ze kauwgom bubbels die ze rebels ontploffen laat 
 
Misschien is het dat juist wat mij raakt dat ik haar niet kan bezitten 
Kan mijn mannelijke eer jou aan, verwend nestje? 
Is de wereld zo erg veranderd ? 
 
Ze heeft haar ogen geschminkt 
haar lippen uitdagend rood gemaakt 
Schaamteloos fladdert ze mij voorbij 
grijnzend, zelfverzekerd 
 
Zoiets hebben wij van onze vaders nooit geleerd  
Zij zet ons voor gek  
Nieuwe manieren zijn in het oude dorp gekomen  
Jongens we zijn verloren 
 
Jij kleine vamp 
die de slang uit zijn hol haalt 
Een zot avontuur is mijn lot nu 
Als ik jou vang... kus kus 
 
Ik ben in je kookpot gevallen schatje 
Ik ben in je schoot gevallen schatje 
Ik ben in je hitte gevallen schatje 
Oh wee! 
 

Şımarık (Verwend nestje) - Tarkan 

 Ik moet iets bekennen in dit verhaal 
Ik begreep heel goed wat er was gebeurd 
En ook al doet het veel pijn, ik moet accepteren  
Dat jij niet de slechte persoon bent, maar dat ik de slechte ben 
 
Je hebt me nooit echt gekend 
De magie waardoor je verliefd werd is weg  

En ik zou niet in jouw schoenen willen staan 
Want jouw enige fout was me leren kennen 
 
Het ligt niet aan jou, het ligt niet aan jou  
Het ligt niet aan jou, het ligt aan mij (het ligt aan mij)  
Ik wil je geen pijn doen We moeten het maar beter vergeten en zo laten (zo 
Geef mij maar de schuld 
 

Echame la culpa - Luis Fonsi & Demi Lovato 
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 Daar stond ze in de deuropening  
Ik hoorde de ontvangstbel en dacht nog bij mezelf 
dit zou weleens de hemel kunnen zijn of is dit de hel 

The Eagles – Hotel California 

 Een liefde, een hart 
laten we samenkomen en goed voelen  
hoor de kinderen huilen, een liefde 

Bob Marley – One love 

 Alles wat je ook maar wil, wanneer dan ook  
wanneer ik je lippen kus, ook dan begin ik te trillen 
kan het beven van binnen niet beheersen 

Phil Collins – A groovy kind of love 

 Toen ik een klein meisje was  
had ik een lappenpop 
de enige pop die ik ooit heb gehad 

Tina Turner – River deep, mountain high 

 En mijn vader zei me, zoon 
Het is niet zijn schuld dat hij jouw gezicht niet kent 
En je bent niet de enige 
Ook al zei mijn oma  
Dat hij altijd zong 

Ed Sheeran – Afire love 

 Ik ben blij om terug te zijn 
Ja, ik ben bevrijd 
Uit de strop 

AC/DC – Back in black 

 schat, blijf niet aanrommelen  
maar probeer gewoon te begrijpen 
dat ik alles gegeven heb wat ik kon 

Madonna - Borderline 
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 Of wel of niet 
je neemt geen beslissing 
ik weet dat je van me houdt 

Jody Bernal – Que si, que no 

 ….had de tijd van m’n leven 
maar ik weet dat het niet waar is 
oh, vertrouw een vreemde nooit je hart toe 

Kim Wilde – Never trust a stranger 

 kom zoals je bent, zoals je was  
zoals ik wil dat je bent 
als een vriend, als een vriend 

Nirvana – Come as you are 

 Laten we naar het strand gaan  
ik hou van dansen 
het ritme van de nacht 

Loona – Vamos a la playa 

 en vrouwen dansen hem zo, zo, zo, zo  
een hand op het hoofd 
een hand op het hoofd 

King Africa – la Bomba 

 ….je moet haar zien 
wordt krankzinnig en buiten je zinnen 
Regina 
Ave maria 
een miljoen en één 
kaarslichten 

Blondie - Maria 

 niet meer huilen, niet meer huilen 
ondanks dat de gang licht vangt 
zal het de hoek niet bereiken waar jij sterk vecht 

O’G3NE – Lights and shadows 
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 Ga een ticket naar de tropen kopen 
vergeet onze liefde en laat deze plek achter me  
ga een ticket naar de tropen kopen 

Gerard Joling – Ticket to the tropics 

 …..vertel me de waarheid 
ik ben een schouder waarop je kan huilen 
je beste vriend, ik ben degene die je moet vertrouwen 

Abba - Chiquitita 

 
Raad het liedje! 
 
Benoem de titel en de bijhorende artiest. 

     

Kijk omhoog, Nick en Simon / Look up, Chris Bell / Looking up, Elton 
John 

      

Took a pill in Ibiza, Mike Posner 

  

Dancing Queen, Abba 
  

 



 Kwisboek Dulvertse Dorpskwis 2018 50/162 

        

De drie biggetjes, K3 

      

Purple Rain, Prince 

              

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder, Ramses Shaffy 

    

Run to the hills, Iron Maiden / Run to the mountains, Nate Heller 
 

   

Mi Rowsu of Tuintje in mijn hart, Jan Smit & Damaru 
 

  

Niet naar huis vannacht, Marco Borsato / Don’t go home tonight, Wilburn 
Brothers / You don’t have to go home tonight, the Triplets 
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Bad blood, Taylor Swift / The Devils blood, Christ or Cocaine / Duivels 
bloed, de Staat / Duivel in ‘t bloed, Bløf 

             

Bloed, zweet en tranen, Andre Hazes 

  

Wake me up before you go go, WHAM 

  

Don’t worry be happy, Bobby McFerrin / Bob Marley 

  

Parijs, Kenny B 

   

Links rechts, Snollebollekes / Left right, DJ Mustard 
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Summer of 69, Bryan Adams 

  

24K Magic, Bruno Mars 

  

Hallo wereld, Kinderen voor kinderen / Hello World, Belle Perez / Hello 
World, Lady Antebellum / Goodbye to the world, Porter Robinson 

  

Work from home, Fifth Harmony 

  

Eén kopje koffie, VOF de Kunst / One more cup of coffee, Bob Dylan 
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Songfestival-vragen 

 Wie is de jongste winna(a)r(es) van het songfestival en hoe oud was hij/zij toen? 

Sandra Kim, 13 (1986, België) 

 Wie behaalde de hoogste score ooit met 10x12 punten? 

Katarina & The Waves / de hoogste score ooit was niet 10x12 punten. 
Deze vraag vervalt. 

 Op welke datum is de winnaar uit 1966 gestorven en hoe is de naam? 

21 december 2014, Udo Jürgens 

 Haar moeder was zangeres en haar vader liedjes schrijver, wie was dit en in welk 
jaar won zij? 

France Gall 1965 

 Nederland heeft 4x de eerste prijs gewonnen. Wie waren die winnaars en in welke 
jaren? 

Corry Brokken -1957, Teddy Scholten -1959, Lenny Kuhr-1969,  
Teach in -1975 

 In welk jaar hadden we meerdere winnaars en welke landen waren dat? 

1969 Nederland, Frankrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk 

 Op welke datum is het songfestival voor de eerste keer gehouden? 

24 mei 1956 

 Welke twee (drie blijkbaar) landen werden er de eerste keer gediskwalificeerd 
omdat de aanmelding te laat binnenkwam? 

Denemarken, Oostenrijk en/of Engeland. 2 van deze 3 moet je vermeld 
hebben 

 Welk land zong het eerste lied ooit op het songfestival en wie was dit? 

 Nederland, Jetty Pearl, de vogels van Holland 
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 Welk land debuteerde in 1980 en keerde daarna nooit meer terug naar het 
songfestival? 

Marokko 

 Waar en op welke data werd het festival in 2004 gehouden? 

12 en 15 mei in Istanbul 

 Wie verstoorde in 2010 een optreden en wat was de boete? 

Jimmy Jumep, 15.000 Noorse kronen 

 Hoeveel landen deden er in 2012 mee? 

42 

 Wie zong het lied "Rise like a phoenix? 

Conchita Wurst 

 Hoe lang mag een liedje duren? 

Maximaal 3 minuten 

 Wie kreeg in 2017 een inreisverbod en welk land trok zich daarom terug? 

Joelia Saiviojlova, Rusland  

 Welke landen deden er mee bij het eerste songfestival? 

België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Zwitserland, 
(Bondsrepubliek) Duitsland 
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Opdracht 6: Lost in translation 
 
Valse vrienden zijn woorden die in hun vorm op een woord uit een andere taal lijken, maar 
niet dezelfde betekenis hebben. Meestal is dit zodanig dat er bij de taalgebruiker gemakkelijk 
verwarring kan ontstaan. Die verwarring uit zich in versprekingen, in vertaalfouten of in 
verkeerd begrijpen. Valse vrienden kunnen ook bewust gebruikt worden om een 
humoristisch effect te verkrijgen, bijvoorbeeld met meertalige woordspelingen. 
Woorden kunnen in verschillende talen naar de (geschreven of gesproken) vorm sterk op 
elkaar lijken, terwijl de betekenis niet hetzelfde (soms zelfs het tegenovergestelde) is.  
 
Bijvoorbeeld snoeshaan is mogelijk ontstaan uit Soesoehoenan (Susuhunan), een Javaanse 
adellijke titel. 
 
Vraag: uit welke taal komen deze schijnbaar Nederlandse woorden en wat 
betekenen ze? 
 

 e-pos 

niet epos, maar e-mail (zuidafrikaans) 

 kophou  

niet "zijn kop houden", "zwijgen" maar "kalm blijven", "zich niet van de 
wijs laten brengen", "zijn kop erbij houden". (zuid afrikaans) 

 neuk 

niet "geslachtsgemeenschap hebben" maar  
ek gaan jou neuk – ik ga je een klap verkopen 
hou op om met die stoel te neuk en eet jou kos – hou op met klieren 
met die stoel en eet je bord leeg 
jy neuk al weer stroomop, knapie – je gaat de verkeerde kant op, joh. 
(zuid afrikaans) 

 agurk 

niet "augurk" maar "komkommer". (deens/noors) 

 bord 

niet "bord" maar "tafel". (deens/noors/zweeds) 
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 Strikke 

niet "strikken" maar "breien". (deens) 

 rumpe 

niet "romp" maar "billen, achterwerk". (deens) 

 Sonnabend 

niet "zondagavond" maar "zaterdag". (duits) 

 kind 

niet "kind" maar "schaap". (ijslands) / aardig (Engels) 

 svangur 

niet "zwanger" maar "hongerig". (ijslands) 

 leikhús 

niet "lijkenhuis" maar "theater". (ijslands) 

 kandela 

niet "kandelaar" maar "vuur" of "brand". (papiaments) 

 strand 

niet "strand" (aan zee) maar "zwembad". (roemeens) / koordje (Engels) 

 doerak 

niet "deugniet" maar "idioot". (russisch) 

 Mark is in Amerika en vraagt waar hij een ‘Dutch oven’ kan krijgen. Waarom wordt 
hij uitgelachen? 

Omdat de betekenis niet alleen ‘braadpan’ is, maar het is ook de term 
voor stiekeme scheten in bed, die zich ophopen onder de dekens totdat 
ze in één keer richting een nietsvermoedende bedpartner wapperen  
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Wat betekenen de volgende Zuid-Afrikaanse woorden? 

 Plasdammetjie  

 babyzwembad 

 Amperbroekkie 

string 

 Verkleurmannetjie 

kameleon 

 Hysbak 

lift 

 Yuppiegriep 

burnout 

 Holrol 

Wc-papier 

 Aftrekplek 

parkeerplaats 

 Brandbeksous 

tabasco 

 Stokkielekker 

lolly 

 Bababroeikas  

couveuse 
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 Plaatjoggie 

DJ 

 bromponie  

scooter 

 enkelloper 

vrijgezel 

 wipmat 

trampoline 

 Afknyptijdjie 

pauze 

 Jessica woont in Kaapstad. “Die spoedvark gaat uit de draai. Echt een riller”, schrijft 
ze op in haar skootrekenaar. Als de naweek komt, houdt ze het bij de moltrein. 
Vertaal dit. 

“Deze wegpiraat vliegt uit de bocht. Het was net een spannende film”, 
schrijft ze op haar laptop. Volgend weekend neemt ze de metro.  
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Opdracht 7: Puzzelen met plaatjes 
 

Hieronder vind je een aantal emoji’s die samen een 
film of tv-programma voorstellen. 
Welke zoeken we? 
 

  

Ratatouille 
 
 

  

Life of Pi 
 
 

  

Up 
 
 

  

Jungle Book 
  

http://emoji-quiz.net/nl/answer-77/
http://emoji-quiz.net/nl/answer-8/
http://emoji-quiz.net/nl/answer-38/
http://emoji-quiz.net/nl/answer-38/
http://emoji-quiz.net/nl/answer-50/
http://emoji-quiz.net/nl/answer-72/
http://emoji-quiz.net/nl/answer-72/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN2Ynf0JncAhUKmrQKHYmHASAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.thepinsta.com/emoje-boat_r66g9rjIEoMm4e7seVbb|DZW2fFfUvGKdetW94rwCx0/&psig=AOvVaw1U1M1TrX9iXakVDN1LFe0F&ust=1531487244641615
http://emoji-quiz.net/nl/answer-142/
http://emoji-quiz.net/nl/answer-142/
http://emoji-quiz.net/nl/answer-142/
http://emoji-quiz.net/nl/answer-142/
http://emoji-quiz.net/nl/answer-142/
http://emoji-quiz.net/nl/answer-77/
http://emoji-quiz.net/nl/answer-77/
http://emoji-quiz.net/nl/answer-77/
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Boer zoekt vrouw 
 
Rebussen 

  

-b +s       j+ -i       -r        -k +t       l=r     b=t-o 
+t, 

-l n=t         b=j -d       -r iv=w 
+. 

Als je het niet meer trekt, moet je duwen. 
 

  

-b +s         l=j  -k       k=v +t      + u=p o=,   m=k  -t 
j+ 

-i       g+ -d        -t + -b -f          i=o +   
+. 
 

Als je voet slaapt, kun je geen herrie schoppen. 
 

  

 -am      cur+ -hi     -s + -me      b=v m=r    -r  e=i 
 +  

u=r       -v       -l b=fg +  -k +. 
 

De cursus lassen voor beginners is afgelast. 

http://emoji-quiz.net/nl/answer-41/
http://emoji-quiz.net/nl/answer-93/
http://emoji-quiz.net/nl/answer-44/
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-b r=l +de      -v        h=n  -r       -b +s       -d 

 e=it  + -st +l,    u=e     +t      on+ -ge + -k s=ch 

-p         a=o      j+ -i        m=h        -l  s=l      o=e  f=d.  

Liefde is net als een flitspaal, het komt onverwacht en kost je heel veel 
geld. 

  

 

-d          b=g n=g d=v                  -v          -k +t 

ge+ e=c + -u +. 
 

 

Een gegeven paard is niet gekocht. 

  

 -am       u=l +gt   -m   w=m   k=v + -t   -p  p=h -p   

e=ie +t. 
De wereld ligt aan mijn voeten en hij kietelt 
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-b +s   j+ -i     f=a -e   + -k+ bi+ v=l +t k=m +t  b+ -ar,   

t=z -n p=d p=j -n   ef=l -ra, -r  sc+ r=el  2 g+   -ar. 

Als je als automobilist moet blazen, zet dan je bril af, dat scheelt 2 
glazen. 

 

  

-r    p=v    l=n -v    n+ i=t   +peu+  o=e , m=j  -s  -l n=t   -pe   

er+ +t   -sc k=l  -k-s  -st   -p    ou=i. 
 

Het leven is net neuspeuteren, je moet eruit halen wat er in zit. 

  

 

s=t   -ba +fet + e=t   -p    p=j -n  -g n=t,   -v  -r -d    
 

l=e +t  u=b +j    -m +e  s+ -qu +t. 
 

Met confetti in je reet is het een feest bij elke scheet. 
 

  

 

-d     -v s=g    re+ -m+ k=u -a +t  k=g -uu +ij 
 

k=n + p=m   -v   t=it   t=g + n=g 
 

Een leeg restaurant gastvrij noemen is nooit grappig. 
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-p  -d      -p+ t+ l=i     w+ k ⇄ i+l     v+ e=a   -g -l    
 

z+ -i      ot=g   ie+ -a   ni+ h=e i=w   heb+  d=n   -v    
 

t=it   t=g +pig 
 

In een antiekwinkel vragen of ze nog iets nieuws hebben, is nooit 
grappig. 

 

  

   -v   -e+ k+ -s    -i l=r   rij+ -o   s=n    

 

u=d +e   -nt  -er   w=z   -k   t+ -i   
 

lo=u 
 
Golf is knikkeren voor rijke mensen die te lui zijn om te bukken. 
 

  



 Kwisboek Dulvertse Dorpskwis 2018 64/162 

Opdracht 8: Er is altijd wel ergens een feestje…  
 

Hieronder vind je foto’s van festivals van over de 
hele wereld. Welke festivals zie je en waar vinden 
ze plaats? 

  

Burning Man, USA 
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Carnaval in Rio de Janeiro, Brazilië 
 

  

Holi festival, India 
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Oktoberfest, Duitsland 
 

  

Niagara Falls Festival, Canada  
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La Tomatina, Spanje 

  

Tomorrowland, België 
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Highland Games, Schotland 

  

Citroen festival, Frankrijk 
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Dia de los muertos, Mexico 

  

Zwarte cross, Nederland 
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Almabtriebe, Oostenrijk 

  

Lantaarnfestival, China 
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Aloha fishing festival, Hawaï 

  

Corsa Palio di Siena, Italië  
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Opdracht 9: Emoji’s  
 Dit jaar nog worden er 157 nieuwe emoji’s toegevoegd, maar hoeveel verschillende 

emoji’s bestaan er dan om uit te kiezen? 

2.823 emoji’s 

 Emoji is een Japans woord, maar wat betekent het? 

Afbeelding of plaatje 

 Emoji’s hebben hun eigen feestdag, wanneer is het de dag van de emoji? 

17 juli 

 Met welke emoji geef je aan dat je iets geweldig vind op facebook? 

Hartje 

 Er bestaan veel emoji’s met een gezichtje, maar hoeveel ronde gele emoji’s zijn er? 

82 

  

Deze emoji wordt vaak gebruikt om aan te geven dat je een grapje hebt 
gemaakt, maar dit is helemaal niet wat de emoji betekent.  
Wat is de juiste betekenis van deze emoji? 
 

Laten zien dat je iets lekker vindt 

 In 2017 hebben de emoji’s een eigen Amerikaanse film gekregen “The Emoji 
Movie” gebaseerd op de symbolen. Wie is de regisseur van deze film? 

Tony Leondis 

 In welk jaartal verscheen de allereerste emoji? 

1841 

 Waarom wordt de poep-emoji afgebeeld met een grote glimlach? 

In Japan lijkt de klank van poepen op die van geluk 
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Opdracht 10: ’t Is maar dat je ’t weet - deel 1 
 

 Welk woord is juist gespeld? 

a) rechtzaak  
b) begroeiing 

B 

 Wat is de hoogste waarde op een Amerikaans dollarbiljet ? 

a) 100  
b) 200  

A  

 Heeft de Mona Lisa van da Vinci in het Louvre geen wenkbrauwen? 

a) waar  
b) niet waar 

A 

 Van welk merk worden er geen autos meer geproduceerd? 

a) Spijker 
b) Hummer 

B  

 Welke stad heeft op 1 aug 2018 het grootste tijdsverschil met Nederland? 

a) Los Angeles 
b) Peking 

A  

 Victor woont in Parijs. Volgens zijn agenda heeft hij vandaag een ‘çinq à sept’ 
gepland. Wat gaat ie doen? 

Een pikante afspraak. Thuis zeg je dat je moet overwerken. 

 Welke 2 radioactieve stoffen ontdekte Marie Curie? 

Radium en Polonium 
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 Welk land ligt op het noordelijk halfrond? 

a) Vietnam 
b) Tanzania 

A 

 Welk land heeft de meeste tijdzones? 

Frankrijk (12-13, want heeft veel overzeese gebieden) 

 In welk land wonen de minste mensen per km²? 

Mongolië 

 Wat is na ippon de hoogste score die in een judo wedstrijd behaald kan worden? 

a) yuko   
b) waza-ari   

B 

 Naar wie is in Nederland geen straat vernoemd? 

a) Mickey Mouse  
b) Johan Cruijf 

B 

 Waar in het lichaam zit een bridge piercing? 

a) Tussen de ogen 
b) In de navel 

A 

 Welke popster heeft het hoogste jaarinkomen ooit? 

a) Taylor Swift  
b) Beyonce 

A 
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 Hoe noem je een inwoner uit Jemen? 

a) Jemeniet  
b) Jeminees  

A 

 Welk medicijn is vernoemd naar een Griekse god? 

a) morfine  
b) aspirine  

A 

 Waar wordt linnen van gemaakt? 

a) katoen  
b) vlas  

B  

 Met welke snelheid rijd je het hardst? 

a) 30 mph 
b) 30 km/u 

A  

 Welk nummer bestaat uit meer cijfers? 

a) burgerservicenummer 
b) ibannummer 

B 

 Welk woord is Italiaans? 

a) adios 
b) ciao 

B  
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 Welke Amerikaanse president werd herkozen? 

a) John F. Kennedy  
b) Richard Nixon 

B  

 Wie werd eerder geboren? 

a) Napoleon  
b) Vincent van Gogh 

A  

 Welke stad ligt aan de zuidkust van Australie? 

a) Perth  
b) Melbourne 

B  

 Welke politieke partij werdt eerder opgericht? 

a) VVD  
b) PVDA 

B  
 

 Is het leeftijdsverschil tussen Paul de Leeuw en Umberto Tan meer of minder dan 5 
jaar?  

a) Meer  
b) Minder 

B 

 Waar komen de Fabergé eieren vandaan? 

a) Rusland 
b) Frankrijk 

A 
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 Wie stond bekend om zijn grote knevel? 

a) Elvis Presley 
b) Albert Einstein 

B 

 Hoeveel jaar ben je getrouwd bij een platinum bruiloft? 

a) 60 jaar  
b) 70 jaar  

B 

 Welke actrice is geboren in Zuid-Afrika? 

a) Charlize Theron  
b) Natalie Portman  

A 

 Welke band heeft een zangvogel in zijn naam? 

a) The Black Eyed Peas  
b) The Common Linnets  

B 

 Wat is een kneu? 

a) Vogel  
b) Vis  

A  
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 In welk werelddeel wordt sinds 2009 de Dakar rally gereden? 

a) Afrika  
b) Zuid-Amerika 

B 

 Hoe heet de Nederlandse taal in het Engels? 

a) Netherlands  
b) Dutch 

B 

 Wie zette als eerste mens voet op de maan? 

a) Louis Armstrong  
b) Neil Armstrong 

B 

 Welk dier wordt door de Zuid Afrikanen "kameelperd" genoemd? 

a) Giraffe  
b) Zebra 

A 

 Hoe heet de auto van Knight Rider?  

a) General Lee  
b) Kitt 

B 

 Met wie zingt Kraantje Pappie het lied "hoog in de lucht"? 

a) Frenna  
b) Joshua Nolet  

B 

 Wie is het staatshoofd van Vaticaanstad? 

a) de Paus  
b) de President van Italie 

A (oorspronkelijk stond hier c en d. Dan is antwoord C het juiste) 
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Opdracht 11: International cuisine  
 

Welke (internationale) gerechten kun je maken met de volgende ingrediëntenlijsten? 

50 bonuspunten voor wie één van de recepten maakt voor de organisatie! 

  

125 gram boter 
125 gram margarine 
200 gram witte basterdsuiker 
5 eetlepels cacao 
200 gram Maria koekjes (van Verkade) 
2 eieren 

 
Arretjescake 

  

1 kilo gehakt 
2 gesneden uien 
2 eieren 
2 teentjes knoflook 
1 dikke snee witbrood 
6 amandelen, in kwartjes  
4 laurierbladeren  
250 ml melk 
125 gram rozijnen (zonder pit) 
1,5 eetlepel suiker 
1 eetlepel currypoeder  
0,5 eetlepel kurkuma  
2 theelepels zout 
1 eetlepel sambal 
0,5 theelepel peper 
sap van 1 citroen 
olijfolie 

 
Bobotie 
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800gram Riblappen (of runderlappen - niet te mager vlees) 
40gram boter/margarine 
5dl water 
5dl witte natuurazijn  
500gram dikke uien (in halve ringen gesneden)  
5el perenstroop  
2 plakken ontbijtkoek  
3 blaadjes laurier  
2 kruidnagels  
naar smaak versgemalen peper en zout 

 
Limburgs zuurvlees (geen hachee, daar zit gene perenstroop in) 

  

500 gr. hamlappen 
4 uien 
4 el. ketjap 
2 el. sambal 
1 blikje tomatenpuree 
zout en peper 
1 blik perziken 

 
Pilav 

  

500 gr rijst 
400 gr resten van vlees (schouderkarbonade/spek, kip, ham  
garnalen  
2 eieren  
olie  
300 gr groenten ( kool en prei)  
200 gr fijngesneden uien  
2 teentjes gesnipperde knoflook  
1 eetlepel gehakte selderij  
1 half blokje trassi  
2 lombok (minder heet? haal dan de zaadjes eruit) 
1 á 2 eetlepels ketjap  
zout 

 
Nasi goreng 
  

https://www.smulweb.nl/wiki/88/Eieren
https://www.smulweb.nl/wiki/124/Uien
https://www.smulweb.nl/wiki/115/Knoflook


 Kwisboek Dulvertse Dorpskwis 2018 81/162 

  

400 gram spaghetti (reken ongeveer 100 gram per persoon) 
250 gram pancetta 
100 gram Parmezaanse kaas 
4 eierdooiers, 3 eiwitten (het eigeel maakt de saus extra creamy) 
peper en olijfolie 

 
Pasta carbonara 

  

1 pak rijstvellen 
1 krop paksoi  
200 g peen juliënne 
200 g taugé  
1 bos Thaise basilicum  
2 rode pepers  
Keukenpapier  
2 duimpjes gember  
1 stengel citroengras  
2 tenen knoflook  
1 el sesamolie  
1 dl sojasaus  
2 el vissaus  
1 dl rijstazijn 

 
loempia’s 

  

2 eetlepels sojaolie 
3 flinke teentjes knoflook, versnipperd  
1 kipfilet, in blokjes  
1 ei  
2 eetlepels vissaus  
1 theelepel suiker  
1 kopje warm water  
150 gr rijstnoedels, 2 minuten voorgeweekt in warm water  
2 eetlepels gehakte pinda's  
een flinke hand taugé  
2 lente-uitjes, in ringetjes  
een kwart limoen  

 
Pad Thai 
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2 schouderkarbonades 
200 ml water 
1 teentje knoflook, gesnipperd 
1 tl sambal 
1el ketjap 
1/2 steranijs 
1 tl zout 
2 el rijstwijn 
1 tl gemberpoeder (djahé) 
1/2 el bruine suiker 
atjar tjampoer 
2 cm verse gember 
1 klein blikje tomatenpuree 
1 tl sambal 
1 el suiker 
ca 200 ml kookvocht 
4 el azijn 
4 el gembersiroop 
ca 1 el maïzena 
zout naar smaak 

(Chinese) Babi Pangang 

  

600 gram gaar soepvlees (van kip of rund) 
1 ui, gesnipperd 
60 gr boter 
60 gr bloem 
5 dl bouillon 
peper, zout, foelie, nootmuskaat, tijm naar smaak 
bloem 
losgeklopte eieren of eiwitten 
paneermeel of fijn verkruimelde beschuit 

Kroketten of bitterballen 

  

150 gram bloem 
100 gram ongezouten boter (op kamertemperatuur) 
60 gram witte basterdsuiker 

Shortbread (Schotland)  (geen boterkoek of zandkoekjes! Daar moet ook 
ei bij, en zijn de ingredienten in iets andere verhoudingen) 
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500 gr maanzaad 
500 ml volle melk 
250 gr gemengde noten en rozijnen 
250 gr boter, zacht 
200 gr suiker 
10 eieren, gesplitst 
1 theelepel amandelextract 
2 eetlepels suiker 
100 gr verse gist, verkruimeld 
1 kilo bloem 
16 gram (2 zakjes van 8 gram) vanillesuiker 
350 ml volle melk 

Maanzaadcake / Makowiec (Polen) 

  

500 gram boter 
500 gram witte basterdsuiker 
250 gram tarwebloem 
10 eieren 
5 theelepels anijspoeder 
10 theelepels kaneel 
5 theelepels kruidnagelpoeder 
3 theelepels nootmuskaat 
3 theelepels kardemom  

 

Spekkoek 

  

100 gr boter 
3 eieren 
250 g bloem 
50 g witte basterdsuiker 
zout 
1 1/2 dl melk 
 

(Luikse) Wafel 
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1 kopje geroosterde walnoten 
15 vanillekoekjes 
5 el vanillesuiker 
1 kilo appelen, geschild, de klokhuizen verwijderd en gesnipperd 
2 koffielepels vers citroensap 
10 velletjes bladerdeeg (uit het diepvriesvak) 
1/3 kopje gesmolten boter 
poedersuiker  

 
Appelstrudel, Duitsland (geen appelflap, daar gaat kristalsuiker 
overheen, geen poedersuiker) 

  

Cake  
125 gr boter  
150 gr basterdsuiker  
1 tl vanille-extract  
2 eieren  
250 gr bloem  
4 tl bakpoeder  
1/8 tl zout  
120 ml melk  
Glazuur  
450 gr poedersuiker  
5 el cacaopoeder  
1 el boter, gesmolten  
120 ml melk  
2 pakjes (200 gr) gemalen kokos 
 

Lamingtons, Australië 
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Opdracht 12: Sportief bezig! 
 
Elke sport is ooit ergens begonnen, in een achteraf steegje, op een kaal veldje, met ballen 
van stro, noem maar op. Waar komen onderstaande sporten oorspronkelijk vandaan? 
 

  

Groot-Brittannië (Cricket) 

  

Brazilië (footvolley) 
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(Friesland) Nederland (polsstokverspringen of fierljeppen) 

  

China (chinees schaken) 
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Griekenland (Boccia) 

  

Schotland (curling) 
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Korea (Sumoworstelen) 

  

Zwitserland (skeleton) 
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Zweden (sledge- of parahockey) 
 

  

Oostenrijk (goalball) 
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Wie is dit en welke sport beoefent hij /zij? 

    

Ian Thorpe - zwemmen 
 

   

Bobby Orr - ijshockey 

   

Serena Williams - tennis 
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Venus Williams - tennis 
 

  

Christiano Ronaldo - voetbal 

  

Ty Cobb - honkbal 



 Kwisboek Dulvertse Dorpskwis 2018 92/162 

  

Mike Tyson - boksen 

 

  

Diego Maradonna - voetbal 
 

  

Kobe Bryant - basketbal 
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Babe Ruth - honkbal 
 

  

Tiger Woods - golf 
 

  

Michael Schumacher - autorace 
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Jan Bos - schaatser 

 

  

Anky van Grunsven - paardesport 
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Atje Keulen-Deelstra - schaatsen 
 

  

Nelli Cooman - hardlopen /sprint 
 
Nog wat olympische vragen 

 Wanneer werden de eerste Olympische Spelen georganiseerd in Griekenland? 

776 voor Christus 

 Waar komt de naam Olympische Spelen vandaan?  

van de (heilige) stad Olympia 

 Wanneer en waar was er voor het eerst een Olympisch dorp? 

Parijs 1924 

 Hoe lang duren de Olympische Zomerspelen? 

2 weken / blijkbaar verschilt dit elk jaar. Deze vraag vervalt. 
  



 Kwisboek Dulvertse Dorpskwis 2018 96/162 

 Hoe lang duren de OlympischeWinterspelen?  

10 dagen / blijkbaar verschilt dit elk jaar. Deze vraag vervalt. 

 Wanneer werd in Amsterdam voor het eerst een Olympisch vuur aangestoken? 

1928 

 De Olympische vlag bestaat uit 5 gekleurde ringen. Waar staan die kleuren voor? 

De werelddelen /  
Blauw - voor Europa 
Zwart – voor Afrika 
Rood – voor de Verenigde Staten 
Geel – voor Azië 
Groen – voor Australië 

 Wie was de leider van de Nederlandse olympische ploeg in 1960? 

Fanny Blankers-Koen 

 Wie heeft de Olympische vlag bedacht en in welk jaar was dat?  

Pierre de Coubertin in 1914 

 Hoe worden de Olympische spelen beëindigd? 

Met het doven van het Olympisch vuur 
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Opdracht 13: Straatnamen-anagrammen 
 

Leuk, hoor, al die gekke dingen met taal! Maar we kunnen ook van onze 
gewone Nederlandse Sprangse straatnamen (ja, deze zin klopt ;-) de 
letters door elkaar gooien, en je hebt geen idee meer waar we zijn! 
 

 Onze vraag is dus: welke straten in Sprang-Capelle bedoelen we? 

Kerstkaart Kerkstraat 
Waterniveau   Nieuwevaart 
Inwerktijd Winterdijk 
naar Medolino  Meidoornlaan 
acht overheden Achter de hoven 
in Gudkov Goudvink 
naar Slettmo Molenstraat 
aan Julliana Julianalaan 
Staalsoorten Loonsestraat 
Evertszhof Verzetshof 
Drie wakken Akkerwinde 
Dartmap Trampad 
n oerknal Ranonkel 
aan Accalia Acacialaan 
Pornobaasweg Spoorbaanweg 
Nevah Haven 
malle laxeerwindstraat Willem Alexanderstraat 
ik bolder Bolderik 
Sudairahplein Raadhuisplein 
Verweeg Veerweg 
in Tedoso Oosteind 
n reuzel Luzerne 
in Pomellen Molenplein 
Douar Dregstraat Gerard Doustraat 
Oker Roek 
in Zergak Ganzerik 
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Dabokrela Kaardebol 
Leldenweg Dellenweg 
een tendensweg Eendennestweg 
odhofstraat Hoofdstraat 
staaloopster Poolsestraat 
Geltow  Tolweg 
n stotteraar Torenstraat 
Roswalt Walstro 
Gerrie Reiger 
Staartmolen Molenstraat 
n arrestatie Irenestraat 
streek Ekster 
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Opdracht 14: Voor de kleine reizigers 
 

Bij de Emté hebben we een Disney-verzamelalbum vol met kaartjes 
kunnen sparen. Hier een greep uit het album: 
Voor elke foto deze beide vragen: 

 Wie is dit?  
En in welke animatiefilm vind je deze personages? 

 

     
 Woede    Cruz Ramirez 
 Binnenstebuiten   Cars 
 
 

   
Vergeter     Sally 
Binnenstebuiten    Cars 
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Rex      Marlin 
Toy Story     Finding Dory 
 
 

   
 Spot     Django 
 The Good Dinosaur  Ratatouille 
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Dolly      Mevr Suignap 
Toy Story     Monsters University 
 
 

   
Puk      Elastigirl 
Finding Dory    The Incredibles 
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Opdracht 15: ’t Is maar dat je ’t weet, deel 2 

 Weidemelk komt van koeien die minimaal 120 dagen, zes uur per dag in de wei 
staan. Waar of niet waar? 

Waar 

 Homogeniseren is geen onderdeel in het proces van de productie van melkpoeder. 
Waar of niet waar? 

niet waar 

 In melk zit geen water. Waar of niet waar? 

niet waar 
 

 Hoeveel liter melk geeft een koe per dag? 10 liter, 20 liter of 50 liter? 

20 

 Zuivel zit vol met belangrijke voedingsstoffen. Welke voedingsstof is goed voor 
gezonde botten? 

a) Vitamine B12 
b) Vitamine A 
c) Calcium 

C Calcium 

 Hoeveel melkpoeder komt er uit 100 liter melk? 

a) 13 kilo 
b) 33 kilo 
c) 67 kilo 

A 13 

 Wat betekent het woord PIN? 

persoonlijk identificatie nummer  

 Van welke grondstoffen is een eurobiljet gemaakt 

pure katoenvezels, water, chemicaliën 
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 Uit welk land komen deze biljetten? 

  
Spanje 
 

 
Frankrijk 
 

 
Nederland 
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België 

 Wat is een ‘geldezel’? 

Als geldezel laat je je rekening en pinpas door criminelen gebruiken. 
Vaak is het gestolen geld en willen ze het via jouw rekening wegsluizen. 
Geldezels weten vaak niet dat wat ze doen strafbaar is en je zo flink in 
de problemen kunt komen  

 Hoeveel versierde en gevulde schoenendozen heeft Edukans in 2017 uitgedeeld? 

58.502 

 Rembrandt kon zo goed schilderen dat hij er grappen mee uithaalde. Wat deed hij 
volgens sommigen? 

a) Hij schilderde zijn eigen bankbiljetten en betaalde daarmee. 
b) Hij zette een schilderij van een meisje in zijn raam, zodat voorbijgangers dachten dat 

er echt iemand uit het raam leunde. 
c) Hij schilderde vliegen op zijn doeken. De bezoekers in zijn atelier probeerden die er 

dan af te slaan. 
d) Hij schilderde monsters en hing die boven het bed van zijn vijanden. 

B 
 

 Oopjen is een naam die nu niet meer voorkomt. Welke meisjesnamen had je in de 
gouden eeuw nog meer? 

a) Matje, Jannigje, Naatje, Mietje en Marritje 
b) Botje, Smuukje, Gniert, Muikgen en Snaakje 
c) Abstinentia, Azalea, Primavera, Obscura en Aroma 
d) Badelog, Engeltruda, Heilewiga, Odilgard en Hobba 

A   
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 Marten en Oopjen komen vlakbij de Nachtwacht te hangen, het beroemdste 
schilderij van Rembrandt. Wat is waar? 

 

a) Het schilderij is meerdere malen met messen kapot gesneden 
b) Iemand heeft er een keer bijtend zoutzuur overheen gegooid 
c) Een timmerman heeft er een keer een hamer doorheen laten vallen 
d) A, B, en C zijn allemaal waar. 

D 

 Het schilderij van Marten en Oopjen zit vol symboliek. Wat is niet waar? 

a) Oopjen stapt naar Marten toe en Marten wijst met zijn handschoen naar Oopjen. Dat 
betekent dat ze bij elkaar horen 

b) De handschoen van Marten betekent ook dat hij de baas is over zijn vrouw 
c) Ze gaan in het zwart gekleed. Dat is omdat ze rouwen omdat er iemand is 

doorgegaan 
d) Het schilderij is zo geschilderd om aan te geven dat Marten en Oopjen heel belangrijk 

zijn 

C 
  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje44n6-qDdAhUKElAKHYhEBQwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.rijksmuseum.nl/nl/marten-en-oopjen&psig=AOvVaw3cm_ocPMOAJhXR3lD7FIYT&ust=1536137148910166
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Opdracht 16: Grenzeloze sprookjes 
 
Om welk sprookje gaat het?: 

 “Vele jaren geleden was er eens een kleermaker die 3 zoons had en verder alleen 
een geit…” 

Tafeltje dek je (ezeltje strek je en knuppel uit de zak) 

 “Aan de rand van een groot bos woonde eens een arme houthakker met zijn vrouw 
en twee kinderen….” 

Hans en Grietje  

 “Een molenaar was gaande weg tot armoe vervallen, hij had niets meer dan zijn 
molen en nog een grote appelboom….” 

Het meisje zonder handen 

 “Er was eens een lief klein meisje en iedereen hield veel van haar maar haar 
grootmoeder nog het meest….” 

Roodkapje 

 “Er was eens een man met 7 zonen en nog steeds geen dochtertje hoe graag hij dat 
ook wilde hebben….” 

De zeven raven 
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 Wie is dit en wat is haar grote geheim?  

 
 
Vrouwtje Theelepel het geheim is zo klein worden als een theelepel en 
de taal der dieren kunnen spreken. (1 van de 2 is voldoende) 

 Er was eens een weduwe, die twee dochters had, de een was mooi en ijverig en de 
ander lelijk en lui. 

Vrouw Holle  

 Wie is dit en wie is zijn vader? 

Alfred Jodocus Kwak. Henk (de Mol) 

 Wie is dit linkse meisje, en van wie is zij het zusje? 

 
Zilverslang, het zusje van Hiawatha 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjvyYy4tMfbAhVEK1AKHd9rC7UQjRx6BAgBEAU&url=http://fotoboek.fok.nl/vrouwtje&psig=AOvVaw1O5r95iiq55v1VUOAP2n_h&ust=1528662073250754
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 In welke tekenfilms / stripreeksen horen deze personages thuis? 

Azrael de Smurfen 
Bobby Kuifje 
Catootje Jan, Jans en de kinderen 
Daffy duck The Looney Tunes 
Eucalypta  Paulus de boskabouter 
Fokke Fokke en Sukke 
Goofy Micky Mouse 
Hoefnix Asterix en Obelix 
Igor (Iejoor) Winnie de Pooh / Deze vraag vervalt 
Jeroentje Jan, Jans en de kinderen 
Knabbel Knabbel en Babbel 
Lambik Suske en Wiske 
Madam Mikmak Merlijn de Tovenaar 
Nele Tijl Uilenspiegel 
Odie Garfield 
Pluto Mickey Mouse 
Qrandar De Rode Ridder 
Robin Batman 
Schanulleke Suske en Wiske 
Trigo Trigie 
Ukkie Ukkie 
Vlooike de Vrolijke Bengels 
Wammes Waggel Tom Poes 
Xombul Ravian 
Yoto Kapitein Rob 
De zware jongens Donald duck 
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Opdracht 17: ’t Is maar dat je het weet, deel 3 

 Hoe heet dit wereldberoemde beeld dat in New York staat? 

 
a) Het Onafhankelijkheidsbeeld 
b) Het Vrijheidsbeeld 
c) Het Fakkelbeeld 
d) Het Droombeeld 

B 
 
  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSi_Pu9qDdAhWRKVAKHfdjAgMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.in24fotos.nl/new-york-city/&psig=AOvVaw3KN-VbratiXODciWwrex-R&ust=1536136027035748
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 Hoe heet het huis waar iedere president van de Verenigde Staten in woont? 

a) Downing Street 10 
b) Het Torentje 
c) The Trump Tower 
d) Het Witte Huis 

D 

 Wat is de hoofdstad van de Verenigde Staten? 

a) Washington D.C. 
b) New York 
c) Hollywood 
d) Los Angeles 

A 

 In de Verenigde Staten betalen ze met….? 

a) Euro’s 
b) Ponden 
c) Dollars 
d) Shillings 

C 

 Hoeveel staten heeft de Verenigde Staten? 

a) 45 
b) 50 
c) 55 
d) 75 

B 

 Hoe wordt de Amerikaanse vlag ook wel genoemd? 

a) Stars and Stripes 
b) White House Flag 
c) Proud States 
d) Red en Blue 

A 
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1. Duitsland 2. België 3.Frankrijk 4. Portugal 5. België 6. Nederland 
7.Slowakije 
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Wandelende tak 
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 Wie was de eerste zangeres van BZN? 

a) Annie Schilder 
b) Maribelle 

B 

 Wat is levenslang in de Nederlandse gevangenis? 

a) 25 jaar  
b) je hele leven lang 

B 

 Wat is de hoofdstad van Canada? 

a) Toronto  
b) Ottawa 

B 

 Wat is de betekenis van ‘zucchini’? 

a) Courgette 
b) Aubergine 

A 

 Wat is de bijnaam van voetbalclub Juventus? 

a) Rosoneri  
b) la Vecchia Signora 

B 

 Door wie is er in 1876 patent aangevraagd voor de telefoon? 

a) Thomas Edison  
b) Alexander Graham Bell 

B 

 Hoe heet de Japanse kunstvorm van een boompje in een potje? 

a) Bonsai 
b) Banzai 

A 
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 Wie van Peppi en Kokki was de dikke? 

a) Peppi  
b) Kokki 

A 

 Bij welke sport is het wereldrecord in handen van een vrouw? 

a) speerwerpen  
b) discuswerpen 

 
B 

 Van welke film is dit een quote: "nobody puts baby in a corner"? 

a) Dirty Dancing  
b) Fame  

A 

 Welk werk werd eerder geschilderd? 

a) het Melkmeisje  
b) de Aardappeleters 

A 

 Wat is een knevel? 

a) snor  
b) baard 

A 

 Wat verzamelt een filatelist? 

a) postzegels  
b) munten 

A 

  Welke balletdanseres is hoger in rang? 

a) coryphee 
b) grand sujet 

B 
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 Hoe worden de eilanden Jersey, Sark, Herm en Alderney genoemd? 

a) Falkeneilanden 
b) Kanaaleilanden 

B 

 Desoxyribonu behoort bij 

a) xtc  
b) dna 

B 

 Welk land hanteert één tijdzone? 

a) Rusland  
b) China 

B 

 Waar staat de n voor in spoorwegbedrijf NS? 

a) Nederlandse 
b) Nationale 

A 

 Hoe noem je het zingen zonder instumentale begeleiding? 

a) karaoke  
b) a capella 

B 

 Hoe wordt de laatste lesdag van examenleerlingen genoemd? 

a) LSD 
b) GHB  

A 

 Welke discipline in de atletiek is onderdeel van de tienkamp? 

a) Hink stap sprong  
b) Poolstokhoog springen 

B 
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Opdracht 18: En wat gebeurde er ondertussen thuis? 
 

 Hoeveel 100+ jarigen waren er in 2017 in de gemeente Waalwijk (hier horen 
Sprang-Capelle en Waspik ook bij)? 

4 personen 

 Hoeveel Briljanten bruidsparen waren er in 2017 in de gemeente Waalwijk? 

3 briljanten bruidsparen 

 Hoeveel Gouden bruidsparen waren erin 2017 in de gemeente Waalwijk? 

158 gouden bruidsparen 

 Hoeveel inwoners waren er op 31 december 2017 in de gemeente Waalwijk? 

47.758 

 Hoeveel mannen en vrouwen waren er op 31-12-2017 in de kern Sprang-Capelle? 

Mannen 4785, vrouwen 4861 / we hadden niet vermeld dat het over 
2017 ging. Deze vraag vervalt. 

 Hoeveel inwoners van Waalwijk zijn verhuisd naar ‘t buitenland in 2017? 

438 / idem 

 Hoeveel baby's zijn er geboren in de gemeente Waalwijk in 2017? 

468 / idem 

 Welke 2 talen zijn er in 2017 op de website van de gemeente Waalwijk toegevoegd? 

Engels en Pools 

 In de poëzieroute in Sprang-Capelle zijn 2 gedichten geplaatst. Wie schreven deze 2 
gedichten? 

Ank Naerebout en Romy van Dongen 

 Hoe heet de Spranckelaer tegenwoordig? 
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Hof van Capelle 

 Hoeveel jongeren gaan naar Zambia met World Servants en wat gaan ze doen? 

30-40 jongeren gaan klaslokalen bouwen (alles hiertussen keuren we 
goed) 

 Op welke dag had zwembad Zidewinde de 50.000ste bezoeker? 

Maandag 6 augustus 2018 
  

Dit meisje zag u in de huis aan huis krant als jarige van de week.   

 Wie is ze?  

Sanne Verhoeven 

 Wanneer is ze jarig?  

25 januari 

 Hoe oud is ze nu? 

5 jaar 
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Hierbij een foto van een gezin in de raadzaal van de gemeente. Dit gezin woont in Sprang-
Capelle.  

 Wat is de reden waarom het gezin in de raadzaal aanwezig was? 

Georgische gezin Akhemodov dreigt uitgezet te worden. Acties tegen 
uitzetting van het gezin 
 
Rabobank De Langstraat heeft op het kantoor in Waalwijk een kunstzone waar de bank 
exposities laat zien van lokale talenten.  

 Een persoon uit Sprang-Capelle mocht in maand mei zijn werk exposeren. Wie was 
dat? 

Adriaan van Riel 
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Rabobank De Langstraat organiseert ieder jaar onder de leden een campagne dat ze mogen 
stemmen op verenigingen. De verenigingen/ stichting krijgen dan een bedrag van de 
Rabobank.  

 Hoeveel stemmen heeft de Dulvertse Dorpskwis gehad in 2017? (PJZ afd De 
Langstraat) 

97 

 Dit is goed voor welk bedrag? 

€ 483,71 
 

Jouw stem is geld waard. Jij steunt ons toch 
ook?! 
Van dinsdag 2 oktober tot en met zondag 14 oktober kun je 
via deze website inloggen en je stem uitbrengen ons.  

www.clubkascampagne.nl/delangstraat/clubkascampagne 

Je vindt ons onder de naam PJZ de Langstraat 
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 Ook deze foto bent u tegen kunnen komen in een huis aan huis krant. Scholieren 
van groep 7 zijn hier samen om allerlei spelletjes, opdrachten en wandelingen met 
als belangrijkste doel samen met leeftijdsgenoten van de natuur te genieten. Om 
welke feestdag gaat het hier?  

 
Nationale boomfeestdag  

 Waar en wanneer was dit? 

Bij Eendenkooi Den Dulver in Waspik op woensdag 14 maart 

 Petanque vereniging Sprang-Capelle heeft dit jaar een doublet toernooi 
georganiseerd. Wat is er zo bijzonder aan het toernooi? 

De bedoeling van dit toernooi was dat een lid van de club zou 
samenspelen met iemand die geen lid was van een jeu de boulesclub.  

 Wie behaalde de 1e prijs? 

Magda Dekkers en Piet Treffers 
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 Vrouwen van SSC’55 zijn kampioen geworden. Ze speelden de kampioenswedstrijd 
tegen NEO ‘25. Wat was de uitslag van die wedstrijd? 

7-1 

 Wie was de trainer tijdens deze wedstrijd? 

Ronny Birdja 
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 Bij de PLUS was het mogelijk voetbalplaatjes te sparen van het seizoen 2012/2013. 
Wie zijn deze spelers? Wij horen graag de voor en achter naam? 

 
Maik Kemmeren     Joop Hoefnagel 

  
Jochem Nieuwenhuizen   Maikel de Jong 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matthijs Niewenhuis    Armand Schuffelers 
  



 Kwisboek Dulvertse Dorpskwis 2018 123/162 

 Bij de PLUS was het mogelijk ook voetbalplaatjes te sparen van het voetbal seizoen 
2017/2018 voor de voetbalverzamelalbum. Wie zijn deze spelers? Wij horen graag 
de voor en achter naam? 

   
Ajmal Reka     Wesley Knippels 

   
Michel van Beek    Moritz Klaasse 

   
Niek Mutsaers    Jasper Verduijn 
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 De inwoners van Sprang-Capelle hebben deze brief ontvangen in een tas. Wanneer 
kregen de inwoners van Sprang-Capelle dit aangeboden? 

13 januari 
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 Eind 2017 is er een oude paardenkastanje omgezaagd. Hoe oud was deze boom?  

Ongeveer 130 jaar (mag 10% afwijken) 

 Waar stond deze boom?  

Hogevaart 82 

 En waarom werd deze omgezaagd?  

Onooglijke kastanjemineermot. 

 Wat is de andere naam voor deze boom? 

Aesculus hippocastanum 

 We hebben een nieuw verbodsbord sinds vorig jaar op ons mooie Raadhuisplein 
erbij. Wat is de betekenis van dit bord? 

Alcoholverbod 

 En wanneer is het geplaatst? 

Op 8 november  

 Sinds welk jaar is de pont van Sprang-Capelle naar Dussen in gebruik? 

1904 

 Wat is op 20 augustus 2018 op de Lorweg in Sprang-Capelle aangetroffen? 

Een handgranaat 

 Welke brouwer uit Sprang-Capelle is genomineerd voor de titel Brabants 
Lekkerste bier 2018? 

Brouwerij Baros 

 Met welk bier en wat voor soort bier? 

First Summer, kruidig witbier 
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Opdracht 19: Jury-opdracht -Team foto’s 
 

Verdeel 30-20-10 punten 
over de drie team-foto’s die 

jullie het leukste vinden. 
 

• Wees sportief!  
• Je mag niet op je eigen team stemmen.  
• Voor het invullen van 3 teamnamen verdien je al 50 punten. 

Teams die wel op zichzelf gestemd hebben, het aantal punten dat je 
jezelf toebedeeld hebt wordt van je score afgetrokken! 
30  

20  

10  

 

Happy Family 
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Kwaekers 
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WaKo Familie 

 

 

Brabants Hoop 
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De van Os Family 
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De gezellige kletsers 
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Kakelende Kippetjes 

 
 

Chapeau 
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Langs de Lijn 
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Waailandvrouwen 

 
 

Hooligans on Tour 
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Dijkstraat 

 
 

Sprangse boeren, burgers en buitenlui 
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Met de Mastjes van de Schans 
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Marijke 
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Sprang bouwt aan verandering 
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Ready Set Go 
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VBC 

 
 

Team Zonder Naam 
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Kik it! 

 
 

Familie Pruijsen 
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Adres Onbekend 
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Opdracht 20: ’t is maar dat je ’t weet, deel 4 
 

 Ezeltjesgrond. De naam den Eelder komt van de kleigrond waarop de boerderij 
staat. Dit heel wel “ezelaarsgrond”. Op deze grond groeit eigenlijk niets, behalve 
gras. Daarom was het alleen geschikt voor ‘eeldertjes’ (ezeltjes). Waar of niet waar? 

Niet waar 

 Plofkip groeit… gram per dag 

a) 20-30 
b) 60-65  
c) 100-110 

B 

 Plofkip leeft… 

a) 35-45 dagen 
b) 3 maanden 
c) 5 maanden 

A 

 Zijn varkens zwijnen, of zijn zwijnen varkens? 

Zwijnen zijn varkens 

 Eten nijlpaarden vis? Ja of nee? 

Nee 

 Beschikken nijlpaarden over zwemvliezen tussen de tenen? Ja of nee? 

Ja 

 Is het waar dat er in tropische gebieden geen reigers voorkomen? 

Nee, reigers komen in alle werelddelen voor, ook in de tropen 

 Is de reiger een soort ooievaar? 

Nee, de ooievaar is een reigerachtige  
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Taal is fantastisch 
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Opdracht 21: Muziekquiz in Zidewinde: Aanvang 23:00 uur 
 Je hoort nu een cover. Van wie is het origineel en uit welk jaar stamt dat? 

The Cats (be my day) – 1974 

 Je hoort nu Chiquitita van Abba. Waar is de naam ABBA van afgeleid? 

De voornamen van de bandleden: Agneta, Bjorn, Benny en Anni-frid 

 In welke taal werd dit nummer nog meer uitgebracht? 

Spaans (Soca Boys – follow the leader) 

 Ray en Anita zorgden voor een rage in de jaren ’90. Hoe heette deze act? 

2Unlimited (Tribal dance) 

 Deze band zorgde tussen 1960 en 1970 voor een grote verandering in het 
gebruikelijke muziekgenre. Hoe heette deze band? 

The Beatles (a hard day’s night) 

 Hoe oud was deze zanger toen hij overleed? 

53 (Bloed, zweet en tranen - André Hazes) 

 Deze excentriekeling die zelfmoord pleegde door van het dak van het Hilton-hotel af 
te springen, werkte samen met een Duitse excentriekelinge. Wat is haar naam? 

Nina Hagen (Never be clever – Herman Brood) 

 Welk tv programma, na de Soundmixshow en entertainment bij ‘ter land, ter zee en 
in de lucht’, zorgde in het jaar 2000 voor dé doorbraak van deze artiest? 

 Ab Normaal (Meisjes van de nacht – Rob Ronalds) 

 Waar komt deze artiest vandaan? 

Boxtel (Met veel tamtam - Tim Schalkx) 

 Hoe heet deze artiest in het dagelijks leven? 

Kevin Verhoeven (dit is onze dag - Zanger Kafke) 
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Dulletje 
 
Noteer de opdracht waar je Dulletje op in wil zetten! 
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Vrienden van de Dorpskwis 
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Slagerij Cees Timmers 
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Doe-opdracht 10: Oeps, sponsorfoutje 
 

Hartstikke mooi was ie, deze flyer! Alleen waren we vergeten om onze belangrijkste sponsor 
Regiobank erop te laten zetten… En toen kwam ’oeps-momentje’ nummer 2: de drukker had 
ze al afgedrukt… Zonde dus om deze posters niet te gebruiken, we hebben ze nu toch! 
TirageArt was zo vriendelijk om stickers met het woordje ‘sponsor’ te maken. Die hebben we 
op deze posters geplakt en verdekt opgehangen bij een aantal van onze sponsors. Zondag 
23 september zullen we via Facebook laten weten bij welke sponsors. Kun je ze allemaal 
vinden?! Maak er een foto van en stuur ze vóór maandag 1 oktober allemaal samen in 1 mail 
naar info@dulvertsedorpskwis.nl (10 punten per foto)! 

 

 

mailto:info@dulvertsedorpskwis.nl
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Doe-opdracht 11: D’n hort op XXL 
 

De inmiddels beroemde D’n hort op XXL opgave. Deze keer heel simpel, 
je ziet op de volgende bladzijden 61 foto’s onderverdeeld in: 

• Huisnummer 
• Vlaggemasthouders 
• Zonnewijzers 
• Maquettes 

Op het antwoorden vel wat je vindt na de foto’s verwachten wij van elke 
foto de straatnaam en huisnummer. En ja, voor de huisnummer foto’s is 
de straatnaam voldoende! 
 

Voor deze opdracht heb je 2 weken. Deze opdracht dient ingeleverd te 
worden op 6 oktober om 19:00 uur bij het aanmelden van je team in de 
tent. 
 
Noteer op het antwoord vel DUIDELIJK je teamnaam!! 
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1 
1 
 
 

  

Hier vind je 
verschillende 
huisnummers. 

Noteer de 
straatnaam op 

het 
antwoordenvel 

1 2 3 

4 
5 

6 

7 
8 

9 10 

11 

12 
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Hier vind je 
verschillende 
huisnummers. 

Noteer de 
straatnaam op het 

antwoordenvel 
 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
19 

20 

21 

22 

23 24 
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Noteer 
Straat 
huisnummer 

25 

26 
27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 
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45 

Noteer  
Straat 
huisnummer 

38 
39 40 

43 

46 

47 48 

41 

42 

44 
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49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 60 
61 

Noteer  
Straat 
huisnummer 
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Antwoordenvel D’n hort op XXL: 

TEAMNAAM: __________________________________ 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29 
 

30 
 

31 
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Antwoordenvel D’n hort op XXL: 

TEAMNAAM: __________________________________ 

32 
 

33 
 

34 
 

35 
 

36 
 

37 
 

38 
 

39 
 

40 
 

41 
 

42 
 

43 
 

44 
 

45 
 

46 
 

47 
 

48 
 

49 
 

50 
 

51 
 

52 
 

53 
 

54 
 

55 
 

56 
 

57 
 

58 
 

59 
 

60 
 

61 
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