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

de eindoverwinning. 
a. Tijdig wil zeggen: Zaterdagavond 17 september 2016 tussen 23.00  uur in Zidewinde te 

Sprang-Capelle 
b. Juiste wijze: Alle bladzijdes van het kwisboek moeten in de originele volgorde in de 

snelhechter zijn teruggeplaatst. 
 

4. Er zijn 11 categorieën (maximum aantal punten te behalen, exclusief de joker). 
a. Geheime Opdracht (125p)  
b. Muziek & Entertainment (154p) 
c. Van alles wat (106p) 
d. Terug naar de schoolbanken (38p) 
e. Politiek & maatschappij (75p) 
f. Weetjes uit ons dorp (90p) 
g. Je bent een echte Sprang-Capelse (112p) 
h. D’n hort op / op pad (65p) 
i. Raadsels (50p) 

j. Voor de kleintjes (67p) 

 
5. Het aantal punten wat te verdienen is, staat bij de vraag vermeld. 

 
6. Indien het team in bezit is van “DULLETJE” (joker), dan mag deze joker aan 1 categorie toegekend 

worden. De punten van deze categorie worden verdubbeld. Bij het inleveren van het kwisboek, 
moet aangegeven zijn, waar “Dulletje” ingezet wordt. Na het inleveren van het kwisboek, vervalt 
de mogelijkheid om “Dulletje” in te zetten of te wijzigen naar een andere categorie. 

 
      De tip hier is: kies wijs! 
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7. Categorie 1 is de geheime opdracht. Ieder team moet voor deze opdracht één lid van het team 
naar “Zidewinde” sturen.  

Dit teamlid: 

a. Moet om 20.30 uur aanwezig zijn (te laat betekent helaas 0 punten voor deze 
categorie) 

b. Moet alleen komen 

c. Moet het blaadje dat hoort bij categorie 1 bij zich hebben (zie kwisboek) 

d. Moet een blik soep inleveren, houdbaarheidsdatums in 2018 (anders geen extra 
punten) 

e. Mag geen gebruik maken van mobiele telefoon of andere naslagwerken 

f. Is rond 21:15 uur weer klaar  

TIP: Stuur iemand met een gezond verstand!  
 
8. Bij het kwisboek heb je ook 3 doorzichtige potjes met witte poeders gekregen. Deze heb je nodig 

bij categorie 3: Van Alles Wat 
 

9. Bij de opdrachten waarbij men aan het verkeer moet deelnemen, dient men zich altijd aan de 

verkeersregels te houden! 

 
10. De uitslag van de dorpskwis wordt bekend gemaakt op zaterdag 8 oktober 2016 tijdens een 

gezellige feestavond, welke gehouden wordt in de feesttent aan de Dullaertweg te Sprang-
Capelle. Aanvang 20.30 uur. 
 

11. Bij onduidelijkheid/meningsverschillen zal de beslissing van de organisatie van de Dulvertse 
Dorpskwis doorslaggevend zijn. 
 

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

13. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 
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Geheime opdracht 
 

 

Eén lid van jullie team dient om 20.30 uur in Zidewinde te zijn. 
Hij/zij dient deze ingevulde bladzijde mee te nemen. 
 
 
 
 

Teamnaam: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teamnummer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar verwachting zal dit teamlid om ongeveer 21:15 uur klaar zijn met de Geheime Opdracht. 
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Muziek & Entertainment 
 

Vraag 1 

Hieronder zie je 10 foto’s van muziekinstrumenten. Welke instrumenten zie je?  

(20p, 2p per goed antwoord) 

 

                                                                        
 

 

1 ___ Viool_______________________________  2 _________ Saxofoon ____________________ 
 

                                                         
 

3 __ Hobo _______________________________  4 ____________ Trombone __________________ 

 

                                         
 

5 ______ Electrische Gitaar _____________  6 ____________ Pauken ________________ 
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7 _______ Dwarsfluit _________________  8 ____________Trompet _____________ 

 

 

                                                    
 

9 ________ Minimoog _____________  10 _________ Marimba _________________ 

 

 

Vraag 2 

Hoe heet de band waarbij je bij het vangen van een condoom, backstage een “speciale behandeling” 

kreeg? 

(5p) 

 

Antwoord: _Rockbitch _____________________________________________________________ 

 

 

Vraag 3 

Hoe heet het spelprogramma op TV, waarin brugklassers met elkaar de strijd aan gaan? (Programma 

liep tot en met 2009) 

(2p) 

 

Antwoord: _ Achmea Kennisquiz________________________________________________________ 

 

 

Vraag 4 

“Queen” is een van de grootste bands van de wereld. En touren doen ze nog steeds! 

Met welke zangers heeft de band “Queen” tot nu toe een tournee gedaan? 

(5p) 

 

Antwoord: _ Freddie Murcury, Paul Rodgers, Adam Lambert _______________________ 

 

 

Vraag 5 

Wat hebben de volgende mannen met elkaar gemeen? Gerard Visser, Joey Fresco en Adam Curry. 

(2p) 

 

Antwoord: _ Ex-mannen van Patricia Paay _______________________________________ 

 

 

Vraag 6 

Welke artiest verklaarde vorig jaar zich om te laten bouwen tot vrouw? 

(2p) 
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Antwoord: ___: Bruce Jenner ________________________________________________ 

 

Vraag 7 

Hieronder zie je 9 foto’s van Rockbands. Wat is de naam van deze bands? 

(18p, 2p per goed antwoord) 

 

          
 

 

1 _ Europe ___________________________  2 ___ U2_______________________________ 

 

 

                  
 

 

3 __ Nirvana __________________________  4 ___ Bon Jovi ___________________________ 

 

 

                                  
 

 

5 ____ Pink Floyd _______________________  6 __ Queen___________________________ 
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7 ___. Kiss __________________________  8 ____ Linkin Park _______________________ 

 

 

              
 

 

9 ____ Foo Fighters _____________________   

 

 

Vraag 8 

TV kijken is tegenwoordig heel gewoon, maar vroeger was dat een luxe. Vanaf 1956 betaalde men in 

ons land geld om TV te kijken. Dit noemen we ook wel kijkgeld.  

 

Hoeveel gulden betaalde je per toestel in 1956? 

(2p) 

 

Antwoord: _30 gulden ___________________________________________________________ 

 

 

Vraag 9 

Hieronder volgens vier korte beschrijvingen van bekende Nederlanders. Wie zoeken wij hier? 

(20p, 5p per goed antwoord) 

 

Omschrijving 1: 

11 TMF awards 

Moeder is zangeres in een bluesband 

Eerste optreden in Muzikantencafé De Pater 

Heeft 6 kinderen 
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Antwoord: __. Anouk____________________________________________________________ 
Omschrijving 2: 

Vader was directeur van Radio Noordzee 

Verwierf een groot vermogen door het produceren van TV programma’s 

Werd 3 x uitgeroepen tot “Omroepman” van het jaar 

Ontving in 2014 een “Gouden Harp” 

 

Antwoord: _ John de Mol sr ________________________________________________________ 

 

 

Omschrijving 3: 

Carrière begon in 1983 met programma Zoethout 

Kreeg 4 x de “Zilveren Televizier Ster” 

Is pescotariër 

Speelde in 6 nederlandse films 

 

Antwoord: __ Wendy van Dijk ________________________________________________________ 

 

 

Omschrijving 4: 

Acteert, presenteert en zingt. 

Eerste acteerrol was in de serie “Oppassen!!!”  

Is onderdeel van de vaste crew van het programma “3 op Reis” 

Speelt sinds 2003 in de Rockband “The Hudson Five” 

 

Antwoord: __ Chris Zegers ___________________________________________________________ 
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Vraag10 

Bij welke tv zender presenteren de volgende presentatoren/presentatrices? 

(10p, 1p per goed antwoord) 

1. Tijl Beckand           

  Antwoord:___ . RTL 4______________________________________ 

2. Dominique van Hulst         

   Antwoord:___ SBS 6_______________________________________ 

3. Rob Trip           

   Antwoord:__ NOS ________________________________________ 

4. Art Rooijakkers          

   Antwoord:___ . AVRO/TROS ___________________________________ 

5. Irene Moors          

   Antwoord:__ SBS 6________________________________________ 

6. Gaby Blaaser          

   Antwoord:____ RTL 4______________________________________ 

7. Patrick Lodiers          

   Antwoord:_ KRO/NCRV _____________________________________ 

8. Frits Sissing           

   Antwoord:__ AVRO/TROS ____________________________________ 

9. Yvon Jaspers          

   Antwoord:__ KRO/NCRV _____________________________________ 

10. Gerrit Hiemstra          

   Antwoord:_ NOS ________________________________________ 
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Vraag 11 

Hieronder staan films en locaties die voorkomen in een van de films. Combineer de juiste film met de 

juiste locatie. 

(14p, 2p per goed antwoord) 

 

Film:    Locatie: 

Lord of the Rings  Aargonar 

Harry Potter   Mina Tirith 

Star Wars   Esgaroth 

The Hobbit   Boot Hill Cemetery  

Avatar    Little Whinging 

Back tot he Future  Millenium Dome 

James Bond   Banshee Rookery 

 

Film:    Locatie: 

 

Lord of the Rings  Minas Tirith ____________________________________ 

 

Harry Potter   Little Whinging ___________________________________ 

 

Star Wars   Aargonar ____________________________________ 

 

The Hobbit   Esgaroth _______________________________________ 

 

Avatar    Banshee Rookery _____________________________________ 

 

Back tot he Future  Boot Hill Cemetery __________________________________ 

 

James Bond   Millenium Dome _________________________________ 

 

 

Vraag 12 

Welke musicals hebben gespeeld in het Efteling Theater, geproduceerd door van Stage 

Entertainment/Albert Verlinde Entertainment?  

(5p) 

 

Antwoord: ______ Annie _______________________________________________________ 

 

_______________ Ti-ta-tovenaar______________________________________________________ 
 

_______________ Assepoester______________________________________________________ 
 

_______________The Sound of Music___________________________________________________ 

 

Sprookjesboom op Reis 
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Vraag 13 

Elk jaar, een week voor de kerst, zitten 3 DJ’s van radio 3FM voor het Nederlandse Rode Kruis in het 

glazen huis. Zij vragen elk jaar aandacht voor een stille ramp en proberen zoveel mogelijk geld 

hiervoor op te halen. Zij doen dit alles op een lege maag, en daarnaast informeren ze het publiek 

over de noodzaak van de actie. Elk jaar heeft Serious Request een nieuw goed doel. Wij willen graag 

de thema’s van de jaren 2006 – 2015 van jullie weten. 

(10p, 1p per goed antwoord) 

 

2006: __30 Miljoen Landmijnen _________________________________________________ 

 

2007: __ De wereld schreeuwt om drinkwater __________________________________________ 

 

2008: _ Een vluchteling is nergens zonder jouw hulp _______________________________________ 

 

2009: _ Stop Malaria, play the music _________________________________________ 

 

2010: _ Aids nam hun ouders weg, geef ze hun toekomst terug _______________________________ 

 

2011: _ Moeders die er alleen voor staan in de oorlog / This one’s for mama ____________________ 

 

2012: _ Aandacht voor 5,5 miljoen baby’s, die ieder jaar onnodig sterven ______________________ 

 

2013: _ Terugdringen van kindersterfte door diarree ___________________________ 

 

2014: : Helpen van meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld in conflictgebieden _ 

 

2015: __: Kinderen en jongeren in oorlogs- en conflictgebieden _____  

 

 

Vraag 14 

De onderstaande nummers stonden ooit allemaal in de “Nederlandse Top 40”. Zet deze nummers in 

chronologische volgorde van oud naar jong. 

 

99 Luftballons – Nena 

Please don’t go – Double You 

Hung up - Madonna 

All of me – John Legend 

Back Home - Golden Earring 

Viva la vida – Coldplay 

Girl I’m gonna miss you – Milli Vanilli 

Hey Jude - The Beatles 

Happiness – Alexis Jordan 

Why tell me, why – Anita Meyer 

Step right up – Jamai 

Walk like an Egyptian – The Bangles 
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Beautiful day – U2 

Stayin’ Alive - Bee Gees 

I wanna be a hippy – Technohead 

Antwoord: 

 

1 ____8. 1968 Hey Jude - The Beatles________ 
 

2 ____5. 1970 Back Home - Golden Earring________________________________ 
 

3 ___14. 1978 Stayin’ Alive - Bee Gees___________________________ 
 

4 ____10. 1981 Why tell me, why – Anita Meyer____________________________  
  

5 ___1. 1983 99 Luftballons - Nena________________________________ 
 

6 ___12. 1986 Walk like an Egyptian – The Bangles_______________________________________ 
 

7 ___7. 1989 Girl I’m gonna miss you – Milli Vanilli__________________________ 
 

8 __2. 1992 Please don’t go – Double You_____________________________ 
 

9 ___15. 1995 I wanna be a hippy - Technohead___________________________________ 
 

10 ____13. 2000 Beautiful day – U2________________________________ 
 

11 ___11. 2003 Step right up - Jamai__________________________________ 
 

12 ___3. 2005 Hung up - Madonna____________________________ 
 

13 ____6. 2008 Viva la vida - Coldplay_______________________________ 
 

14 ____9. 2011 Happiness – Alexis Jordan____________________________________ 
 

15 ___4. 2014 All of me – John Legend____________________________________ 
 

 

Vraag 15 

In de loop der jaren heeft Disney (Pixar) heel veel films uitgebracht. Onderstaand hebben wij 12 

verschillende afbeeldingen geplaatst van verschillende personages uit de beroemde films.  

(24p, 1p per goed antwoord) 

 

Wij willen van jullie weten: 

 A. Wat is de naam van dit personage 

 B. In welke film speelt deze betreffende personage een rol. 
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1A _ Nigel _________________________  2A ___ Miss Piggy _______________ 

 

1B __ Finding Nemo ___________________  2B __ The Muppets / Muppets most wanted______ 

 

 

                                      
 

3A ___ Holly Shiftwell ______________  4A ____ Puss in boots ___________________ 

 

3B _____. Cars ____________________  4B ______Shrek______________________________ 

 

                                                               
 

5A __. Buzz _________________________  6A ______. Pumbaa ____________________ 

 

5B ___ Toy Story ________________________  6B ____ The Lion King (De Leeuwenkoning)______ 
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7A ___ Sebastian (Sebastiaan _________  8A _______ Mrs Potts _____________ 

 

7B ___ De kleine Zeemeermin ________  8B _____ Beauty and the Beast (Belle en het beest)_____ 

 

 

                                                                          
 

9A ___ Olaf____________________  10A ____ Igor ____________________ 
 

9B ____ Frozen _________________  10B ___ Winnie the Pooh __________________ 

 

 

                                                                 
 

11A ___ Jane__________________  12A _____ Lilo _____________________ 
 

11B ____ Tarzan________________  12B Lilo & Stitch 
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Van alles wat 
 

Vraag 1: 

In de tas, wat jullie ontvangen hebben (waar ook het quizboek in zat), vind je enveloppen met 3 

verschillende nummers. Aan jullie nu de vraag, wat zit er in deze zakjes? 

(15p, 5p per goed antwoord) 

 

1. ________Poedersuiker_______________________________________________________ 

 

2. ________Mazena______________________________________________________ 

 

3.  ______Tarwebloem___________________________________________________________ 

 

 

Vraag 2: 

Welke stelling is juist? 

(2p) 

 

Bij een persoon met een myocardinfarct in de linker kamer, laat een stolsel, die zich op de 

kamerwand heeft gevormd, los. Er ontstaat een embolie. In dit geval is er meer kans op een 

longembolie dan op een hersenembolie. 

 

A. Het strottenklepje sluit eerder de neusholte af dan de luchtpijp. 

B. Glucagon gaat de werking van insuline tegen 

 

Antwoord: _______B_________________________________________________________________ 

 

 

Vraag 3: 

Vul het woord in dat het eerste woord completeert en het begin woord van het tweede. 

Voorbeeld: Min (…) Tien; Antwoord = der 

(16p, 2 p per goed antwoord) 

 

Arm ( BAND ) enspanning 

Spiegel ( GLAS ) vezel 

Klink ( NAGEL ) lak 

Da ( DEL )  ta 

Bloem ( BLAD ) eren 

Boom ( SCHORS ) eneren 

VERVALLEN 



Kwisboek Dulvertse Dorpskwis 201619/55 

Leer ( WAS ) middel 

Hand ( BOEK ) winkel 

 

 

Vraag 4: 

Speciaal voor de mannen, Hieronder staan 6 plaatjes van sportstadions. Hoe heten deze 

sportstadions? 

(12p, 2 p per goed antwoord) 

 

                                 
 

1 __Arena_ Amsterdam, Ajax______     2 De Kuip Rotterdam, Feyenoord 
 

                                        
 

3 __Euroborg Groningen, FC Groningen_____    4 __Rat verlegh Stadion Breda, NAC__ 
 

 

                                    
 

5 ___Goffert Stadion_ Nijmegen, NEC __    6 _Philips Stadion__ Eindhoven, PSV__ 
 

 

Vraag 5: 

En natuurlijk ook een vraag speciaal voor de vrouwen… Het ontwerpen en maken van bruidswerken 

is toch wel een vak apart. Veel designers van bekende merken ontwerpen ook bruidskleding. 

Hieronder staan 6 foto’s van bekende bruiden. 
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Beantwoord bij elke foto de volgende vraag: 

A Wat is de voor- en achternaam van de bruid op de foto? 

B Wie is de ontwerper van deze mooie jurk? 

C Wanneer trouwde dit bruidspaar 

D En hoe heette de bruidegom? 

(24p, 2 p per goed antwoord) 

 

                                                                                                  
 

A. Maxima Zorreguieta 
B. Valentino Garavani 
C. 02-02-2002 
D. Willem-Alexander (van Amsberg) 

 

A. Kate Middleton 
B. Sarah Breton 
C. 29-04-2011 
D. Prins William (van Cambridge) 

 

 

                                                                                       
 

 

A. Chantal Janzen 
B. Addy van den Krommenacker 
C. 15-12-2014 
D. Marco Geeratz 

 

A. Wendy van Dijk 
B. Jan Taminiau 
C. 05-09-2014 
D. Erland Galjaard 
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A. Nicolette van Dam 
B. Berta Bridal 
C. 04-07-2015 
D. Bas Smit 

 

A. Vicotoria van Zweden 
B. Pär Engsheden 
C. 19 juni 2010 
D. Daniel Westling 

 

 

Vraag 6: 

De Efteling is niet te vinden in ons dorp, maar als we uit willen leggen waar we wonen, dan zeggen 

we al snel: “In de buurt van de Efteling”. Welke sprookjes ken de Efteling? 

(Alle sprookjes goed, 15p) 

 

Assepoester De Kikkerkoning De tuinman en de Fakir 

De Bremer Stadsmuzikanten De Kleine Zeemeermin De Wolf en de zeven geitjes 

De Chinese nachtegaal De Magische Klok De Zes dienaren 

De Draak De Nieuwe Kleren van de 
Keizer 

Doornroosje 

De Gekroonde Eend De Prinses op de Erwt Ganzenhoedstertje 

De Gelaarsde Kat De Rode Schoentjes Gouden gans/ Zwaan kleef aan 

De Gouden Stemvork De Stenen Kip Hans en Grietje 

De Indische Waterlelies De Trollenkoning Het bruidskleed van Genoveva 

Het meisje met de 
zwavelstokjes 

Het Witte Paard Klein Duimpje 

Het stoute Prinsesje Holle Bolle Gijs Pinokkio 

De Geschiedenis van het volk 
van Laaf 

Klaas Vaak Raposje 

Repelsteeltje Sneeuwwitje Vrouw Holle 
 

Roodkapje Tafeltje dek je  

 

Vraag 7: 

Thema “Efteling”, er was eens … Wat hebben de jaartallen “1785-1863” en “1786-1859” met 

sprookjes te maken? 

(2p) 

 

Antwoord: _ Geboorte en sterfjaren van de Gebroeders Grimm___________ 
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Vraag 8: 

Hieronder wordt 1 kort fragment uit een sprookje beschreven. Beeld, met je team, een shot uit, wat 

op dit fragment slaat. Maak hier een foto van, stuur deze naar dulvertsedorpskwis@gmail.com. Zet je 

naam en teamnummer erbij. 

Waar letten wij op: Juist aantal personen, voorwerpen, locatie en originaliteit. 

 

Fragment: 

Toen het helemaal donker geworden was, kwamen de heren des huizes, dat waren de zeven 

dwergen. Ze zegen dat er iemand binnen was geweest, want het stond niet allemaal zo precies, als ze 

het hadden achtergelaten.  

De eerste zei: “Wie heeft op mijn stoeltje gezeten?” 

De tweede zei vervolgens: “Wie heeft er van mijn bordje gegeten?” 

De derde verontwaardigd: “Wie heeft er van mijn broodje genomen?” 

De vierde verbaasd: Wie heeft er van mijn groente gegeten?” 

De vijfde zuchtte: “Wie heeft er met mijn vorkje geprikt?” 

De zesde nadenkend: “Wie heeft er met mijn mesje gesneden?” 

En de zevende zei als laatste: “Wie heeft er uit mijn bekertje gedronken?” 

(20 punten, 1 punten aftrek per gemiste actie) 
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Terug naar de schoolbanken 
 

 
Vraag 1:  
Er bestaan op onze aarde meerdere klimaten. Hieronder zie je hiervan een afbeelding.  
Welk klimaat zoeken wij bij deze grafiek?  
(2p) 
 

 
 
 
Antwoord: Tropisch Klimaat 

 

Vraag 2:   
We kennen diverse spreekwoorden in het Nederlands, zoals “De puntjes op de i zetten”. Vertaal de 
onderstaande spreekwoorden naar het Nederlands.  
(10p, 1p per goed antwoord) 
 

1. All good things come to an end 
2. He laughs best who laughs last 
3. That’s where the shoe pinches 
4. All Greek to me 
5. Silance is golden 
6. A man’s home is his castle 
7. True love never grows old 
8. Actions speak louder than words 
9. Walls have ears 
10. Easier said than done 
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Antwoorden: 

1. Aan alles komt een eind. 
2. Wie het laatst lacht, lacht het best 
3. Daar wringt de schoen 
4. Daar snap ik geen snars van 
5. Zwijgen is goud 
6. Eigen haard is goud waard 
7. Oude liefde roest niet 
8. Geen woorden maar daden 
9. De muren hebben oren 
10. Makkelijker gezegd, dan gedaan. 

 

 
Vraag 3:  
Die muziekles, voor de ene makkelijk, voor de andere heel erg moeilijk. Dus wij dachten, laten we 
nog eens wat muzieknoten uit de doos halen. Weten jullie wat deze muzieksymbolen betekenen? 
(8p, 1p per goed antwoord) 
 

                                                                                                                
 

1 ______ G Sleutel_______________  2 _________Hele noot_____________ 
 
 

                                                                                               
 
3 ___ Zestiende noot_____________  4 __________ Halve rust_____________ 
 
 

                                                                                                            
 
5 _________ Hele rust__________  6 _______________ Achtste rust________ 

                                                                                                               
 
 
7 _________ Kruis____________________  8 ___________ F-sleutel__________ 
 
 
Vraag 4 + 5 dienen beantwoordt te worden aan de hand van de onderstaande tekst: 
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Tijdens het practicum krijgt een leerling een reageerbuis met daarin een witte vaste stof. Deze stof 
kan zijn: calciumsulfiet, bariumhydroxide, natriumcarbonaat, kopernitraat, zinkchloride of 
kaliumsulfaat.  
 
Vraag 4:  
Op grond van het uiterlijk van de vaste stof, kan de leerling al één mogelijkheid doorstrepen. Welk 
zout kan in ieder geval niet in de reageerbuis zitten?  
(2p) 
 
Antwoord: _____ Kopernitraat (want dat is blauw _______________________ 

 
 
Vraag 5:  
De leerling voegt water toe aan de vaste stof. Er ontstaat een oplossing.  
Leg uit of de leerling nu ook al een mogelijkheid kan doorstrepen?  
(2p) 
 
Antwoord: __ Ja, calciumsulfiet, want dat zout is slecht/niet oplosbaar in water._____ 

 
 
Vraag 6: 
Scheikunde, we hebben er allemaal wel eens mee te maken gehad. Geef de formules van de 
onderstaande ionen:  

1. Kalium  
2. Ammonium 
3. IJzer(III) 
4. Sulfaat 
5. Nitraat 
6. Cesium 

(6p, 1p per goed antwoord) 
 
Antwoord: 

1. K  
2. NH4 +  
3. Fe3+  
4. SO4 2-  
5. NO3 –  
6. Cs+ . 

 
 
Nu volgen een paar basisschool opdrachten. Denk hier vooral niet te moeilijk over ! 
 
 
Vraag 7:  
Welk woord zegt het meest over de betekenis van: chronisch (als bij een ziekte)? 
(2p) 
 

Antwoord: Langdurig _____________________________________________________ 
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Vraag 8: 
Welk bijvoeglijk naamwoord is fout geschreven? (2p) 
 A. De genoten opleiding 
 B. Het geweegde zakje drop 
 C. De gebruikte batterij 
 D. Het gespelde spel 
 
 
Antwoord: _____B_____________________________________________________________ 

 
 
Vraag 9:  
Wat betekent “holderdebolder”? (2p) 
 
 
Antwoord: _____ in grote haast ____________________________________________________ 

 
 
Vraag 10:  
Welke zin is goed? (2p) 
 A. Voor dat onderwerp heeft Karel een brede belangstelling 
 B. Ook de tijdschriften kunnen in de krantenbak 
 C. In de winter maken ze mooie tochten met de hondeslee 
 D. Het meisje heeft een lange paardestaart. 
 
Antwoord: ___B______________________________________________________________ 
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Politiek & maatschappij 
 

Politiek is een onderwerp die heel wat mensen bezighoudt. Test nu je kennis over de politiek aan 

de hand van deze quizvragen met meerkeuzevragen. Veel succes! 

 
 

Vraag 1: 

Hoe heette de vrouw van Europees president Herman Van Rompuy die bij de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2012 opkwam voor CD&V? 

(2p) 

A. Tine Van Rompuy 

B. Geertrui Windels 

C. Lieve Maes 

  

Antwoord: ____B______________________________________________________________ 

 

Vraag 2: 

Welk van volgende Belgische politici ruilde de Volksunie voor de CVP die later CD&V werd? 

(2p) 

A. Johan Sauwens 

B. Nelly Maes 

C. Bert Anciaux 

 

Antwoord: _________A________________________________________________ 

 

Vraag 3 

Hoe heet de partij van Geert Wilders, de PVV voluit? (2p) 
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Antwoord: ___ Partij voor de Vrijheid_________________________________________ 

 

 

Vraag 4: 

Om de hoeveel jaar zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement? (2p) 

 

Antwoord: ______om de 5 jaar_____________________________________________ 

 

Vraag 5: 

Op welke plaats houden politici het Torentjesoverleg? 

(2p) 

A. Aalst 

B. Den Haag 

C. Pisa 

 

Antwoord: ______B____________________________________________________________ 

  

Vraag 6: 

Wat is de voornaam van de dochter van Jean-Marie Le Pen die voor het Front National in 2012 

deelnam aan de Franse presidentsverkiezingen? 

(5p) 

 

Antwoord: ____ Marine Le Pen    _______________________________________________ 

 

Vraag 7: 

Hoe heette de Nederlandse politieke partij die opgericht werd op 14 oktober 1966? 

(2p) 

 

Antwoord: _________ D66 of Democraten___________________________________________ 

 

Vraag 8: 

Onder welke Amerikaanse president was Madeleine Albright minister van Buitenlandse Zaken? 

(2p) 

 

Antwoord: ___Bill Clinton   ______________________________________________________ 
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Vraag 9: 

Hoe heet de Britse premier die u op onderstaande foto ziet? 

(2p) 

 
 

Antwoord: _____ Theresa May_______________________________ 

 

Vraag 10: 

Welke Palestijnse politieke partij heeft als terroristische tak, de Al Aqsa Martelarenbrigades? 

(2p) 

A. Hamas 

B. Fatah 

C. Palestijnse Volkspartij 

 

Antwoord: ____B______________________________________________________________ 

 

Vraag 11: 

Welke Waalse overleden politicus had als bijnamen “Papa” en “kameraad Porsche”? 

(5p) 

 

Antwoord: ____ Michel Daerden ____________________________________________________ 

 

Vraag 12: 

Van welke Nederlandse stad was Gerd Leers van 2002 tot 2010 burgemeester? 

(2p) 

 

A. Amsterdam 

B. Groningen 

C. Maastricht 

 

Antwoord: ______C______________________________________________________ 
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Vraag 13: 

Van welk departement was de Nederlander Henk Kamp van 2003 tot 2007 minister? 

(2p) 

A. defensie 

B. financiën 

C. buitenlandse zaken 

 

Antwoord: _____A______________________________________________________ 

  

Vraag 14: 

Wie volgde François Fillon in 2012 op als premier van Frankrijk? (5p) 

 

 

Antwoord: _______ Jean-Marc Ayrault_______________________________________ 

 

Vraag 15: 

Welke revolutie vond plaats in de twintigste eeuw? 

(2p) 

A. Fluwelen Revolutie 

B. Jasmijnrevolutie 

C. Glorious Revolution 

 

Antwoord: __________A______________________________________________________________ 

 

Vraag 16: 

Welke Nederlandse politicus had als bijnamen “de theedrinker” en “bedrijfspoedel”? 

(5p) 

 

Antwoord: _____ Job Cohen___________________________________________________________ 

 

Vraag 17: 

Wie was van 1998 tot 2005 Bondskanselier van Duitsland? 

(2p) 

 

Antwoord: ___ Gerhard Schröde_____________________________________________ 

 

Vraag 18: 

Van welk departement was de socialist Johan Vande Lanotte in 2012 minister? 

(2p) 

A. Brussel-Halle-Vilvoorde 

B. Belgisch Congo 

C. de Noordzee 
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Antwoord: __________C____________________________________________ 

 

 

 

 

Vraag 19: 

Welke Britse Labourpolitica werd in 2009 hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en 

veiligheidsbeleid van de Europese Unie? 

(2p) 

 

Antwoord: _____ Catherine Ashton__________________________________________ 

 

Vraag 20: 

Van welke Belgische stad was Jef Gabriels van 1987 tot eind 2009 burgemeester? 

(2p) 

A. Mechelen 

B. Genk 

C. Roeselare 

 

Antwoord: __________ B______________________________________________________ 

 

Vraag 21: 

Van welk Afrikaans land werd Mahamadou Issoufou in 2011 president? 

(2p) 

A. Rwanda 

B. Zambia 

C. Niger 

 

Antwoord: ___C_________________________________________________________________ 

 

Vraag 22: 

Welke Belgische politieke partij is ontstaan uit de partij “BANAAN”? 

(2p) 

A. Rossem 

B. Vivant 

C. Pas 

 

Antwoord: _____B_______________________________________________________ 

 

Vraag 23: 

Van welk Amerikaans land was Felipe Caldéron president? 

(5p) 

 

Antwoord: ___ van Mexico__________________________________________ 

 

Vraag 24: 

Welke politieke partij heet men in België de Tsjeven? 
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(5p) 

 

Antwoord: ________ CD&V_________________________________________________ 

 

 

 

Vraag 25: 

Welke Spaanse dictator had als bijnaam “El caudillo”? 

(5p) 

 

Antwoord: _____ Francisco Franco______________________________________________ 

 

Vraag 26: 

Welke Afrikaanse president wordt wel eens de Napoleon van Afrika genoemd? 

(2p) 

A. Paul Kagame 

B. Moammar al-Qadhafi 

C. David Dacko 

 

Antwoord: ___A____________________________________________________________ 

 

Vraag 27: 

Hoe heette deze Waalse politica die van 2004 tot 2008 Minister President van de Franse 

Gemeenschap was? (2p) 

 

 
 

Antwoord: ________ Marie Arena ________________________________________ 
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Weetjes uit ons dorp 
 

Vragen gemaakt door de mee werkende verenigingen in ons dorp: 

 

Vraag 1: 

Wat was het jaar van oprichting van S.V. Capelle? 

(2p) 

Antwoord: _____1986____________________________________________________ 

 

Vraag 2: 

Welke 2 verenigingen fuseerden tot S.V. Capelle? 

(2p) 

Antwoord: ______HNC en Wit-Zwart_________________________________________________ 

 

Vraag 3: 

Wanneer is Pro Patria  koninklijk geworden? 

(2p) 

Antwoord: _____24 november 1986____________________________________________________ 

 

Vraag 4: 

Wie waren de voorzitters van de Heemkundevereniging?  

(5p) 

Antwoord: _____De heer van Prooijen, de heer W. Knoops en de heer M. C. Visser_______________ 

 

Vraag 5: 

Wanneer is de Heemkundevereniging opgericht?  

(2p) 

Antwoord: _____ 20 augustus 1984 _____________________________________ 

 

Vraag 6: 

Hoe heet het contactblad van de Heemkundekring voor de leden?  

(2p) 

Antwoord: _______ Het Kostersluik.___________________________________________ 

 

Vraag 7: 

Hoe heet het verenigingsgebouw van de Heemkundevereniging Sprang-Capelle? 

(5p) 

A. Ons Thuis 

B. De Oude School 

C. Ons Huis  

D. Het Gebouwtje 

 

Antwoord: ______________C______________________________________________________ 
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Vraag 8: 

De Heemkundevereniging is één van de grootste verenigingen in Sprang-Capelle.  

Hoeveel leden heeft de vereniging per 18-2-16?  

(5p) 

Antwoord: ______:524 leden_____________________________________________________ 

 

Vraag 9: 

Wat is de originele naam van het Oude Maasje vanaf de Stalen brug richting Waalwijk. 

(5p) 

Antwoord: _____Zuiderkanaal_____________________________________________ 

 

Vraag 10: 

Hoe heet het evenement, bestaande uit hardrijden en schoonrijden, dat de ijsclub het Eendennest 

tijdens een ijsperiode organiseert? 

(2p) 

Antwoord: ___ De nacht van Sprang-Capelle ________________________________________ 

 

Vraag 11: 

Hoe groot is 1 rondje op ijsbaan Het Eendennest? 

(5p) 

Antwoord: ________400 meter ___________________________________ 

 

Vraag 12: 

Wanneer is de ijsclub officieel als vereniging opgericht? 

(2p) 

A. 1945 

B. 1950 

C. 1955 

D. 1960 

 

Antwoord: _____ B ____________________________________________________ 

 

Vraag 13: 

Hoe heet het meest beroemde lid van ijsclub Het Eendennest die ooit vijfde werd tijdens een 

Elfstedentocht? 

(2p) 

Antwoord: ___ Arnold Stam _____________________________________________ 

 

Vraag 14: 

In welk jaar is Tennis vereniging Raoktum opgericht?  

(2p) 

A. 1938 

B. 1952 

C. 1964 

D. 1965 
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Antwoord: _____B______________________________________________________ 

 

Vraag 15: 

De vereniging begon met 2 tennisbanen. Op welke locatie bevonden deze zich? 

(2p) 

Antwoord: ___ Aan de Heistraat _____________________________________________ 

 

Vraag 16: 

Hoe zijn deze tennisbanen toen gefinancierd? 

(5p) 

Antwoord: _______Verkoop van aandelen _____________________________________ 

 

Vraag 17: 

In welk jaar is Tennis vereniging Raoktum verhuisd naar de huidige locatie? 

(2p) 

Antwoord: 1978 

 

Vraag 18: 

In welk jaar kreeg de vereniging de naam TC Raoktum 

(2p) 

Antwoord: _____ 1979_______________________________________________________ 

 

Vraag 19: 

Hoe is de naam SSC’55 samengesteld ?  

(5p) 

Antwoord: _____ Sparta SDO Combinatie __________________________________________ 

 

Vraag 20: 

Waar was het oorspronkelijke voetbalveld van Sparta ?  

(2p) 

Antwoord: ___ Op de plaats waar later de nieuwe ULO heeft gestaan, welke nu weer verdwenen is. 

______________________ 

 

Vraag 21: 

Wat was het eerste clubhuis van SSC’55 ?  

(2p) 

Antwoord: __ Cafe ‘t Bruggetje met als uitbater Hein van Veen. Momenteel restaurant Sfeerlijk op de 

hoek Raadhuisstraat en Julianalaan 

 

Vraag 22: 

In het 110 jaar bestaan kende Sirena diverse voorzitters. Noem de namen van minimaal 4 voorzitters 

van Sirena in deze periode 

(8p, 2p per goed antwoord) 

 

Koos Vos 

Jacques Broeders 
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Wim Saatrübe 

Henk Roskam 

Co Vos verder  

Ad van Oversteeg  

Emiel van Gastel 

 

Vraag 23: 

Een andere: in de jaren ’80 bestond Sirena niet alleen uit een fanfarekorps, maar ook uit een 

drumband en een blaaskapel. Wat was de naam van deze blaaskapel? 

(2p) 

Antwoord: ____ De Troubadours _____________________________________________ 

 

Vraag 24: 

Welke ere-titel draagt NEO'25 uit Sprang-Capelle? Deze titel werd 

afgelopen jaar bij het 90 jarig bestaan bekend gemaakt. 

(2p) 

Antwoord: __ de oudste zaterdag amateurvereniging van Brabant ____________________________ 

 

Vraag 25: 

Waaraan namen de Margrietruiters deel in mei 1951? 

(5p) 

Antwoord: _____ Estafette naar Soestdijk___________________________ 

 

Vraag 26: 

Wat brachten de Margrietruiters in mei 1951 naar de koningin?  

(2p) 

Antwoord: ______ Oorkonde ______________________________________________ 

 

Vraag 27: 

Wie was de voorzitter van de Margrietruiters in 1951 

(2p) 

Antwoord: _____ Jan van Bruchem ___________________________________ 

 

Vraag 28 

In ons dorp is supermarkt de Plus gevestigd. Welke familienaam is sinds 1932 aan dit bedrijf 

verbonden 

(2p) 

Antwoord: Van Tilborgh  

Vraag 29 

Hoeveel soorten kroketten worden er verkocht bij cafetaria Ophorst? 

(2p) 

Antwoord: _____12 inclusief de seizoenskroketten ________________________________________ 

 

Vraag 30 

Verkoopt 2de hands interieur ook merk meubels? 

(2p) 

Antwoord: _____Ja___________________________________________________ 
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Je bent een echte Sprang-Capelse  
 

Vraag 1: 
 
Deze 10 bekende figuren zijn gebruikt in de straatnamen van Sprang-Capelle. 
Wij zoeken de juiste straatnaam bij het juiste figuur. 
(20p, 2p per goed antwoord) 

 

                                                                                              
 
 
1 __ Anna van Burenstraat______    2 _____ Anna van Saksenstraat _ 
 

  

                                                                                       
 
 
3 ___Bernhardstraat_________  4 ___ Charlotte de Bourbonstraat ______ 

 
 

                                                                                          
 

 

5 _____ Christinestraat   ____  6 _________ Frans Halsstraat _______ 
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1. 7 ____ Gerard Doustraat________  8 ______ Henry Dunantstraat__________ 
 

 

                                                                                        
 
 
9 __ Louise de Colignystraat  ___  10 ___ Paulus Potterstraat____      
 
 
Vraag 2: 
 
Er is een wijk op Landgoed Driessen, welke is vernoemd naar onder andere de volgende personen 

- Jan de Geus 
- Mattheus van Prooijen 
- Antoon Coolen 
- Arnold Suys 
- Jules de Corte 
- Elsa Rubbens 
- Cornelis Verhoeven 

Welke wijk zoeken wij? (2p) 
 
Antwoord: ______ De Bibliotheek ______________________________________ 
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Vraag 3:  
Wij hebben veel bloemen-/vogelstraten in Sprang-Capelle, welke straatnaam zoeken wij? 
(30p, 2p per goed antwoord) 

 

                                                                                  
 

 

1 ______Roek ______________________  2 Reiger 

 

                                                                                          
 

 

1. 3 ______Weegbree_________  4 __________ MeidoornLaan______________ 
 

 

                                                                                                       
 

 

5 _____Lijster__________      6 ___Leeuwerik___________ 

 

 

                                                                                        
 

 

7 ____________Brem___________     8 ____________Ekster__________ 
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9 _____Ereprijs_____________   10 ______Goudvink__ 

 

 

                                                                                         
 

 

11 ____Ganzerik_________________________  12 ______Grutto________________ 

 

 

                                                                                         
 

 

2. 13 _____ Heggewikke_______________  14 ______ Hondsdraf___________ 
 

 

                                       
 

 

15 ____Kaardebol_____________   
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Vraag 4: 
 
Hooi als metafoor voor welvaart. Zeker de Brabander Bosch moet goed op de hoogte geweest zijn 
van het grote belang van dit product voor de boerensamenleving van de vijftiende eeuw op de 
Brabantse zandgronden. Tot rond 1900 bepaalde de beschikbaarheid van hooi namelijk in grote mate 
het succes van het gemengde landbouwbedrijf in dit gebied. 
 
Om dit duidelijk te maken dient onderstaande kaart van de landbouwstelsels in de negentiende 
eeuw als introductie. In Midden-Brabant zijn van zuid naar noord 3 stelsels te onderscheiden. 
Welke stelsels zijn dit? 
(15p, 5p voor elk goed stelsel) 
 
Antwoorden: 
 

- Het drieslagstelsel (, een minder gelukkige term omdat er al geen braakligging meer 
voorkwam. Kenmerken: weinig gewassenvariatie, weinig vee en weinig mest) 

- Vlaamse bouwerij.  (het gemengd bedrijf is daar vrij intensief: meer gewassen, meer vee en 
meer mest dan in het drieslagstelsel) 

- Beneden-Langstraatse. (De gemeenten, Waalwijk tot Geertruidenberg) is de veehouderij 
vooral te danken aan de graslanden in de vruchtbare buitenpolders ten noorden van de 
Winterdijk.) 

 
 
Vraag 5: 
Ons dorps dialect… Wij zoeken de Nederlandse betekenis van de onderstaande zinnen. 
Bij 1 foutje in de hele zin, is het complete antwoord fout. 
(20p, 2p per goed antwoord) 
 

1. Hij is krèk zo kerreks es z’nen hond klippels 
2. Wa? Wa? Es ‘nen hond skèt dan velt er wa. 
3. Hoiet nie, dan kolle’t. 
4. Veul, dè laoide op ’n kaar. 
5. Hij hi er krèk zoveul verstand van ès ’n koew van sefraon éte. 
6. Béter ‘ne kaoie loap ès ‘ne koaie koap. 
7. D’r is mèr anderhalleve man en ‘nne péérdekop. 
8. Kom mèr ’s trug ès de moan driej toten hi. 
9. ’s Aoves in den hèrd is ’s mèrreges niks wèrd. 
10. Ès ge frèdd’gs vlis èt dan krède ne start. 

 
Antwoorden: 

1. Hij is even kerks als zijn hond de stok graag mag. 
2. Wat? Wat? Als een hond schijt dan heb je wat. 
3. Groeit het hooi niet, dan groeit de kool. 
4. Veel laad je op een kar. 
5. Hij heeft er evenveel verstand van als een koe van saffraan eten. 
6. Beter een kwade loop dan een kwade koop. 
7. Er is maar anderhalf man en een paardenkop. 
8. Kom maar eens terug als de maan drie punten heeft. 
9. ’s Avonds in de boerenkamer is ’s morgens niets waard. 
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10. Als je vrijdags vlees eet dan krijg je een staart. 
 
Vraag 6: 
Hoe heetten de zes Zuidhollandse dorpen in de Langstraat in het midden van de zestiende eeuw? 
(5p) 

 

Antwoorden: 
 

1. Raamsdonk 
2. Waspik 
3. ’s Gravenmoer 
4. Sprang 
5. Capelle  
6. Besoijen 

 

Vraag 7: 
Op welke datum is Sprang-Capelle ontstaan? 
(5p) 

Antwoord: ____1 Jan 1923_______________________________________________________ 
 

Vraag 8: 
Wanneer is de datum van de officiële opening van “Ons Huis”?  

(5p) 

Antwoord: ____13 Nov 1992________________________________________________ 

 

Vraag 9: 
In elk dorp destijds was er een dorpskist.  

A. Waar werd een dorpskist voor gebruikt? 

B. Hoeveel verschillende sleutels waren er nodig om deze te openen? 

(10p, 5p per goed antwoord) 

 

Antwoorden: 
 

1. Voor het bewaren van de officiele documenten en waarde papieren van een dorp. 

2. Er waren 3 sleutels nodig 
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D'n hort op / op pad  
 

Vraag 1: 
Wat is de betekenis van deze vlinder in Capelle.  

 

A. Waarom is deze geplaatst 

B. Hoeveel schroeven vind je aan de onderkant van de plaat waar je tegenaan kijk 

  

A: ____Als waterpomp________________________________________________ 

 

B: _______0, het zijn bouten___________________________________________________________ 

 

  

Vraag 2: 
Hoelaat vertrekt de laatste bus op zondag naar Tilburg Centraal Station vanaf de halte “van der 

Duinstraat” 

Op welke lijn stap je op: 

 

(5p) 

Antwoord: 23:37 uur en 136___________________________________ 
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Vraag 3: 
Hoeveel goudkleurige bloemetjes zitten erin deze poort bij een kerk  

 (5p) 

                                                                     

 Antwoord: ____84_____________________________________________________ 

 
Vraag 4: 
Wat zijn de teksten die in deze weg verborgen zitten?  

(10p) 

 

               
 

- Kom en zie het open venster 
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- Het landschap  in mijn blauwe ogen 

- De avondzon kleurt de eindelozen elzenwal 

- Het natte gras geeft zwoele geuren 

- Een stem zingt aan de cinder? 

- De noorder allee heen en weer 

- De kikker kwaakt onder de brug 

- Langs de waterkant treurt de tapuit 

 

 

Vraag 5: 
Hoeveel trap tredes heeft de molen in sprang? 

(5p) 

Antwoord: _____29_______________________________________________________ 

 

Vraag 6: 
Hoeveel bedrukte vlaggen heeft Nieuwenhuizen rondom zijn pand? 

(5p) 

Antwoord: 2 gevel vlaggen, 2 voor het pand, en 1 bij de rietmuts___________________ 

 

Vraag 7: 
Hoeveel kwasten staan erop de gevel bij voorheen schilderwinkel Kraal? 

(10p) 

Antwoord: ________15_________________________________________________ 

 

Vraag 8: 
Hoeveel ramen vind je in de voorgevel van het gemeentehuis? 

(5p) 

Antwoord: __________39_____________________________________ 

 

Vraag 9: 
Hoeveel ondernemers vind je op het Raadhuisplein? 

(5p) 

Antwoord: _________15__________________________________________________________ 

 

Vraag 10: 
Wat zijn de openingstijden van de Regiobank in Sprang-Capelle? 

(5p) 

Antwoord: _____ 

maandag 09:00 - 12:00 19:00 - 20:00  

dinsdag 09:00 - 12:00  

woensdag 09:00 - 12:00  

donderdag 09:00 - 12:00  

vrijdag 09:00 - 12:00  
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En op telefonische afspraak!!___________ 
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Raadsels  
 

Vraag 1: 
Wat wordt natter, naarmate het meer droogt? 

(5p) 

 

Antwoord: _______ een handdoek____________________________________________ 

 
Vraag 2: 
Wat gaat omhoog als de regen naar beneden komt? 

(5p) 

 

Antwoord: __________ een paraplu________________________________________________ 

 

Vraag 3: 
Kan en man trouwen met de zus van zijn weduwe? 

(5p) 

 

Antwoord: _____ Nee, want als zijn vrouw weduwe is, is hij dood 

 

Vraag 4: 
Sommige maanden hebben 30 dagen, sommige 31. Hoeveel maanden hebben er 28? 

(5p) 

 

Antwoord: _______ Alle maanden hebben er minimaal 28_______________________________ 

 

Vraag 5: 
Een boer heeft 17 schapen. Er gaan er 9 dood. Hoeveel heeft hij er dan nog? 

(5p) 

 

Antwoord: ____ Nog steeds 17, waarvan 9 dode________________________________ 

 

Vraag 6: 
Wat behoort jou toe, maar gebruikt iemand anders vaker? 

(5p) 

 

Antwoord: ______ Je naam____________________________________________ 

 

Vraag 7: 
Wat gaat de wereld rond, maat blijft in een hoek? 

(5p) 

 

Antwoord: ______ een postzegel_____________________________________________ 
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Vraag 8: 
Geef me lucht en ik leef, geef me water en ik sterf, wat ben ik? 

(5p) 

 

Antwoord: ____ Vuur 

 

Vraag 9: 
Wat kan lopen maar niet wandelen? 

(5p) 

 

Antwoord: ___ een neus_______________________________________________________ 

 

Vraag 10: 
Een man woont in een rode bungalow, met rode meubels, rode tapijten en rode gordijnen. Welke 

kleur heeft de trap? 

(5p) 

 

Antwoord: _________ In een bungalow zijn geen trappen. 
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Voor de kleintjes 
 

Vraag 1: 
Welke Nederlands Tv-programma gaat over een mysterie in een studentenhuis?  
(2p) 
 
Antwoord: ___ Het huis Anubis________________________________ 

 
Vraag 2: 
Van welk hondenras is Samsom uit de tv-programma Samson en Gert? 
(2p) 
 

Antwoord: ______ Bobtail____________________________________________ 

 
Vraag 3: 
Wat zag je 2 beren doen? 
(2p) 
 
Antwoord: ___ Broodjes smeren__________________________________________________ 

 
Vraag 4: 
Bij welk meisje past het glazen schoentje? 
(2p) 
 
Antwoord: ___ Assepoester_________________________________________ 

 
Vraag 5: 
Welke groep heeft meegespeeld in de musical van Doornroosje? 
(2p) 
 
Antwoord: ___K3______________________________________________________________ 

 
Vraag 6: 
Hoe heten de vriendinnen van Jerommeke die ook een tweeling zijn? 
(2p) 
 
Antwoord: ___ Annemieke & Rozemieke______________________________________________ 

 
Vraag 7: 
Van wie zijn Tommy en Anika vrienden? 
(2p) 
 
Antwoord: ________ Pipi Langkous______________________________________________ 

 
Vraag 8: 
Wie presenteert de kids top 20 
(2p) 
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Antwoord: _______ Buddy Vedder_______________________________________ 

 
Vraag 9: 
Hoe heet de vader van Simba?  
(2p) 
 

Antwoord: _____ Koning Mufasa __________________________________________ 

 
Vraag 10: 
Hoe heet het paard van Lucky Luke?  
(2p) 
 

Antwoord: ______ Jolly Jumper____________________________________ 

 
Vraag 11: 
Noem de 5 vrienden van kabouter Plop 

(5p, 1p per goed antwoord) 

 
 
Antwoorden: 
 

1. Klus 

2. Lui 

3. Kwebbel 

4. Smal  

5. Smul 

 
Vraag 12: 
Wat is de naam van de dinosaurus in "De Flintstones"?  
(2p) 
 
Antwoord: ______ Dino_________________________________________________ 

 
Vraag 13: 
Wat is de naam van de teletubbie met de driehoek op zijn hoofd? 
(2p) 
 
Antwoord: _____ Tinky Winky__________________________________ 
 
Vraag 14: 
Waar werd de serie Zoop opgenomen? 
(2p) 
 

Antwoord: _____ Ouwehands Dierenpark_____________________________________ 
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Vraag 15: 
"Uit welke Disney film is “Hakuna Matata” een lied?  
(2p) 
 
Antwoord: _____ The Lion King__________________________________________ 

 
Vraag 16: 
Welk varkentje kan praten?  
(2p) 
 
Antwoord: _______ Babe___________________________________________________ 

 
Vraag 17: 
Hoe heten de boeven in Lucky Luke?  
(2p) 
 
Antwoord: _____ De Daltons___________________________________________ 

 
Vraag 18: 
Waarmee proeven vlinders? 
(2p) 
 

Antwoord: ____ Poten_________________________________________________ 

 
Vraag 19: 
Hoe heet een vrouwtjes duif? 
(2p) 
 

Antwoord: ______ Duivin______________________________________________ 

 
Vraag 20: 
Wat gebeurt er als je een rode steen in een gele rivier gooit? 
(2p) 
 

Antwoord: __ het spettert________________________________________________ 

 
Vraag 21: 
Wat is de verleden tijd van een komkommer? 
(2p) 
 

Antwoord: kwamkwammer 

Vraag 22: 

Welke heldin is verliefd op Toby? 
(2p) 
 
Antwoord: ________ Mega Mindy______________________________________________ 
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Vraag 23: 
Onderstaand hebben wij 10 plaatjes verzameld. Weten jullie wie dit zijn? 
(20p, 2p per goed antwoord) 

 
 

                                                                               
 

 

1 ____ Bor de Wolf van Fabeltjes krant______  2 __________ Snuffie____________ 

 
 

                                                                             
 
 

3 _______ Henry uit Thomas en de Trein______  4 _____ Bruine beer in het blauwe 

huis_________ 

 
 

                                                                                                
 
 

5 ______ Mike de Ridder_______  6 _______ Annie van Helden van de stad________ 
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7 ________ Klungelsmurf__________  8 __________ Olaf uit Frozen______ 

 
 

                                                                                          
 
 

9 ______ Scooby Doo_________  10 ___ Sebastiaan de Kreeft uit kleine zeemeermin________ 

 

  



Kwisboek Dulvertse Dorpskwis 201655/55 

 

Dulletje 
 

 


