
Categorie
Rondje Langenboom

Door Jan



2. Welke kleur heeft de brandkraan 
op het kermis plein in ons dorp?

a) Groen

b) Grijs

c) Zwart

d) Rood



3. Wie hoort er hier in dit rijtje niet 
thuis?

a) Hr. Walraven

b) Hr. Daandels

c) Hr. Verheijen

d) Hr. Van Tiel

e) Hr. Van Beers



4. Als ik met een kompas op onze 
kerktoren klim, welk dorp ligt dan in het 
westen? 

a) Grave

b) Mill

c) Wilbertoord

d) Zeeland



5. Wat staat er op de rode blikvanger 
die op de Dennendijk staat?

a) Papier Hier!

b) No WaYste!

c) Waste Here!

d) Milieuvangnet!



6. Hoeveel jaren hebben ze samen dit 
postagentschap gehad?

a) 47

b) 48

c) 49

d) 50



7. Wat staat er op deze prachtige gevel, 
van een huis in onze dorpsstraat?

a) Ochtendgloren

b) Avondrood

c) Maneschijn

d) Zonnestraal



8. Hoeveel kleuren heeft onze 
Langenboomse vlag?

a) 3

b) 4

c) 5

d) 6



9. Hoeveel kinderen staan en zitten er 
op het standbeeld van ‘t Stekske?

a) 4

b) 5

c) 6

d) 7



Categorie
Hersenkrakers

Door Tomas



10. Hoeveel punten is het woord 
“Wettegijt” bij dit spel Scrabble waard?

a) 20

b) 21

c) 22

d) 23



11. Hoeveel graden is een hoek in een 
gelijkzijdige driehoek?

a) 45 graden

b) 60 graden

c) 90 graden

d) 180 graden



12. Wat is de uitkomst van:
2 tot de macht 7?

a) 12

b) 64

c) 118

d) 128



13. Wat is de eerste reactie van de 
onderkant van de Slinky op het moment 
dat de bovenkant wordt losgelaten?

a) Blijft op dezelfde hoogte

b) Springt meteen omhoog

c) Valt meteen naar beneden



14. Een marktverkoper heeft 7 eieren. Dan komt er 
een koper aan. Hij wil de helft van de eieren en nog 
een half. Vervolgens komt er nog een koper aan en 
hij wil hetzelfde. Hoeveel eieren heeft de 
marktverkoper nog over?

a) Hij komt er 1 tekort

b) Geen, alle eieren zijn op

c) 1 ei

d) 2 eieren



15. Welk getal hoort op de plaats van 
het vraagteken te staan?

a) 56

b) 81

c) 90

d) 99

2 = 6
3 = 12
4 = 20
5 = 30
6 = 42
9 = ?



16. Wat voor kleur had de auto in het 
voorgaande filmpje en hoeveel bochten 
nam hij?

a) Grijs en 2 bochten

b) Zwart en 2 bochten

c) Grijs en 3 bochten

d) Zwart en 3 bochten



17. Als A = 2 en B = 5, wat is dan de 
uitkomst van B2 - A2 + A  x  B - A

a) 19

b) 27

c) 29

d) 31



18. Antwoord muziek
Queen - Bohemian Rhapsody



19. Welke boom gebruiken wij 
gewoonlijk als kerstboom?

a) De fijnspar

b) De grove den

c) Lariks



20. Bij welk instrument gaat 
appeltaart zoeter smaken?

a) Gitaar

b) Bas

c) Piccolo



21. Uit welke bloemsoort wordt 
saffraan gewonnen?

a) Lelie

b) Krokus

c) Tulp

d) Kerstroos



22. Wat is de wetenschappelijke naam 
voor een constant erectie probleem?

a) Pylorospasme

b) Tinnitus

c) Priapisme



23. Welke van de volgende vogels 
bestaat niet?

a) Pimpelmees

b) Glanskop

c) Matkop

d) Groene mees



24. De zon kom hier op in het …. 
En gaat onder in het…

a) Noorden - Zuiden

b) Oosten - Westen

c) Westen - Oosten



25. Welke vogels zien we hier?

a) Mussen

b) Vinken

c) Merels

d) Spreeuwen



26. Hoeveel meter kan een mol maximaal 
in een uur aan een gang graven? 

a) 1 meter

b) 12-15 meter

c) 50-60 meter

d) 500 meter



Categorie
Beeld & Illusie

Door Bo



27. Welke oranje bal is het grootste?

a) De linker

b) De rechter

c) Beide even groot



28. Wat voor dier kwam er door de 
basketballers heen gelopen?

a) Olifant

b) Beer

c) Konijn

d) Hert



a) M.C. Hammer

b) M.C. Escher

c) Gonsalves

d) Ocampo

29. Wie is de tekenaar van deze 
lithografie?



30. Uit welke straat komen deze fotos?

a) Iepenlaan 

b) Dorpsstraat

c) Thomasweg

d) Vuursteen



31. Als je dit in elkaar vouwt, wat is dan 
het juiste resultaat?

a)

b)

c)

d)



32. Van welke organisatie is dit logo?

a) Unesco

b) Verenigde Naties

c) Unicef

d) Wereldgezondheidsorganisatie



33. Hoeveel cirkels zie je hier?

a) Geen

b) 1

c) 4

d) 12

e) 16



34. Waar eindigt het balletje?

a) Links

b) Midden

c) Rechts



35. Antwoord Muziekvraag
Billy Joel - Piano Man



Categorie
Ken je taal

Door Tomas



36. Wat betekent het Langebomse
woord “Kwattaromme”?

a) Slagroom

b) Chocolade truffel

c) Chocolademelk

d) Bossche bol



37. Meetsysteem, Racecar, Kok en Lepel 
hebben alle iets gemeen. Hoe worden 
deze woorden ook wel genoemd?

a) Zalmdroom

b) Eufemisme

c) Palindroom

d) Dubbele negatie



38. Hoeveel lettergrepen bevat het woord 
“Hottentottententententoonstelling”?

a) 8

b) 9

c) 10

d) 11



39. Welk antwoord geeft de juiste 
spelling weer?

a) Dommeriken

b) Dommerikken

c) Dommerrikken

d) Dommerriken



40. Wat is de juiste betekenis van het 
woord: “Matineus”?

a) Lastig

b) Sluw / listig

c) Gewend vroeg op te staan

d) Wulpsheid



41. Welke van onderstaande 
antwoorden is geen Pleonasme?

a) Zwarte kraai

b) Houten boomstam

c) Witte schimmel 

d) Rode paprika



42. Welke van onderstaande landen heeft 
meer dan 90% van haar woorden afgeleid 
uit het Nederlands?

a) Zuid-Afrika ( Zuid-Afrikaans )

b) Friesland ( Fries )

c) Indonesië ( Indonesisch )

d) Luxemburg ( Luxemburgs ) 



43. Welk dialect hoor je in het 
volgende fragment?

a) Drents

b) Fries

c) Gronings

d) Twents



Categorie
Terugblik 2016

Door Paul



44. Welke boek won dit jaar de NS-
publieksprijs?

a) Hendrik groen - Pogingen iets van het leven te maken

b) Cladia de Breij – Neem een geit

c) Jelle Brandt Corstius – As in tas

d) Hugo Borst - Ma
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a)

b)

45. Wie hoort niet in dit  rijtje thuis?

c)

d)
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46. Wat hebben deze 100 jarige 
gemeenschappelijk?

a) Nooit gerookt

b) Een borreltje per dag

c) Een positieve levenshouding

d) Meer heel oud geworden familieleden
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47. Welk nummer werd gekozen tot het 
mooiste volgens de Lijst der Lage
Landenliedjes ?

a) Pastorale

b) Het Dorp

c) Mijn vlakke land 

d) Het Testament
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48. Waar kreeg hij de Nobelprijs 
voor?

a) Scheikunde

b) Natuurkunde

c) Geneeskunde

d) Wiskunde
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49. Waar ging Willem Alexander vorig 
jaar op verrassingsbezoek?

a) Grave

b) Escharen

c) Velp

d) Gassel



50. Een vakjury koos het beste 
Sportboek van 2016:

a) Cruijff, mijn verhaal

b) Roy Schuiten etalagecoureur

c) Kieft

d) De wereld volgens Gijp
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51. Welke baarddrager past niet  in 
onderstaand rijtje?

a) b) c) d)
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52. Antwoord muziekvraag
Justin Bieber – Love Yourself



Categorie
Cultuur

Door Joke



53. Welke betekenis had de uil in de 
tijd van Jeroen Bosch? 

a) Wijsheid

b) Zonde

c) Domheid



54. Wie zei deze zomer nog dat drugs 
hem jong houdt?

a) Mark Rutten

b) Jules Deelder

c) Gordon

d) Donald Trump



55. Welk antwoord is niet waar?

a) Zestig seconden in de koplampen 
van een auto staren

b) Het verkeer regelen met groene hoed 
en vest aan

c) 10 Minuten op de knieën naast de
verkeersregelaar



56. Wat voor een vogel is dit?

a) ‘t Puttertje

b) De kneu

c) ‘n Trapuitje



57. Wie schreef de tekst van Malle Babbe
– Pastorale – Avond – Ik doe wat ik doe?

a) Lennaert Nijgh

b) Bram Vermeulen

c) Hennie Vrienten

d) Ramses Shaffy



58. Welke Nederlandse filmregisseur 
wordt de juryvoorzitter in 2017 van het 
filmfestival in Berlijn?

a) Dick Maas

b) Paul Verhoeven

c) Alex van Wammerdam



59. “Vrouwen zijn de ergste 
kletskousen”

Klopt deze stelling?

a) Waar

b) Niet waar



60. Bij welke verkeersovertreding krijg je 
in Nederland in 2016 een boete van 370 
euro. 

a) Parkeren op een gehandicaptenplaats  € 370

b) Zonder noodzaak stilstaan op een vluchtstrook € 230 

c) Niet handsfree bellen € 230



Categorie
Sport

Door Paul



61. Wie was er nooit winnaar van de 
gouden bal?

a) Cruijff

b) Robben

c) Van Basten

d) Gullit
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62. Waar werd Max Verstappen, onze 
nationale trots, geboren?

a) Hasselt (BE)

b) Sittard

c) Maaseik (BE)

d) Grondsveld
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63. Welke sport wordt NIET 
Olympisch in Tokio 2020?

a) Softbal

b) Sportklimmen

c) Honkbal

d) Beach-handbal
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64. Welk Nederlands tweetal damde dit jaar 
in verschillende steden om de wereldtitel?

a) Groenendijk tegen Boomstra

b) Sybrands tegen Wiersma

c) Van de Wal tegen van Wely

d) Groeneveld tegen Kok



65. Welke SES-speler, die al afscheid 
genomen had van de selectie, scoorde 
desondanks in de afgelopen Millse derby?

a) Robin Albers

b) Gijs Meulepas

c) Jos Bongers

d) Martijn van Lith

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7qJONuurQAhWEvBQKHR8kDp0QjRwIBw&url=https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/voetballen-in-langenboom&psig=AFQjCNH36-ekqSw8HmyayE6QfcBvmWxVQg&ust=1481487753824016
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL-qie9enQAhXKWhQKHQpKAJUQjRwIBw&url=https://twitter.com/julianamill&psig=AFQjCNG0WUc2rI9DEvS6kY0x_AMmCwwOlA&ust=1481469265390548


66. Dit veelbelovend team speelt voor:

a) Vollan ‘61

b) Vollan ‘63

c) Vollan ‘65

d) Vollan ‘66
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67. Welke Langenboomse scheidsrechter
mag 4e klas KNVB fluiten?

a) Jan Moors

b) Piet van Berlicum

c) Nort van Schayik

d) Frank Burgers
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68. Wie van deze topsporters viel 
chronologisch in 2016 het eerst?

a) Sjinkie Knegt

b) Annemiek van Vleuten

c) Steven Kruiswijk

d) Epke Zonderland



69. Antwoord Muziekvraag
Queen - We Are The Champions


