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Spelregels
Lees de onderstaande punten aandachtig door voordat je begint met de Wèttegij’t-quiz!
De Wèttegij’t?-quiz bestaat uit 12 categorieën met elk een 10-tal vragen en maximaal te verdienen punten.
Nr

Categorie				Aantal vragen		Maximaal aantal punten

1

Geschiedenis				10			100

2

Politiek & economie			10			100

3

Langenboom & omstreken			10			100

4

Sport					10			100

5

Terugblik 2012				10			100

6

Slimme Langenbomers			10			100

7

Kunst & cultuur				10			100

8

Natuur					10			100

9

Hersenkrakers				10			100

10

Muziek, film & spel			10			100

11

Sponsorvragen				25			100

12

Geheime opdracht			geheim			100

• De vragen bestaan uit open vragen (soms aangevuld met subvragen), meerkeuzevragen en actievragen. Antwoorden op de
vragen dienen ingevuld te worden in de groene kaders van dit quizboek. Aan niet- of slecht leesbare antwoorden worden
geen punten toegekend. Bij meerkeuzevragen dient het juiste antwoord omcirkeld te worden.
• Voor elke categorie, behalve de geheime opdracht, mogen alle bedenkbare hulpmiddelen worden gebruikt om het juiste
antwoord op de vraag te vinden, zoals internet, encyclopedie, telefoon, rekenmachine, buren en/of andere vraagbakens e.d.
• Voor de geheime opdracht dient elk team één afgevaardigde naar De Wis te sturen om daar de geheime opdracht uit te
voeren. Tip: stuur iemand die zich nog graag eens de les laat lezen.
-

Start geheime opdracht: 21.00u (dus vóór 21.00 uur in De Wis aanwezig zijn).

-

Te laat betekent geen deelname aan de geheime opdracht.

-

Eén afgevaardigde per team (geen pottenkijkers).

-

Neem je teamnummer mee.
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Spelregels (vervolg)
• Ieder team mag een joker inzetten op één van de categorieën, behalve op de categorie Sponsorvragen. De punten van de
categorie waarop de joker is ingezet, tellen dubbel! Geef op het titelblad van het quizboek aan op welke categorie jouw team de
joker inzet.
• Alleen teams die dit quizboek op tijd ( tussen 23.00 en 23.30u) op juiste wijze hebben ingeleverd bij De Wis, strijden mee om
de titel “Het slimste team van Langenboom 2012” en de andere prijzen.
Hoe is de juiste wijze:
-

Stop alle bladzijden van het quizboek op de juiste volgorde (paginanummers van laag naar hoog) terug in de envelop.

-

Schrijf op iedere pagina, links onder, het nummer van jullie team.

• Alleen teamleden die staan ingeschreven, dus als deelnemer staan geregistreerd op het inschrijfformulier bij hun team, komen
bij de prijsuitreiking op het podium voor het in ontvangstnemen van de eventueel door hun team gewonnen prijs.
• Deelname aan de Wèttegij’t-quiz is geheel op eigen risico.
• De uitslag en prijsuitreiking van de quiz vindt plaats op de Wèttegij’t-feestavond op 4 januari 2013, 20:30 uur bij
Café d’n Bens.
• Over de uitslag kan niet worden gecommuniceerd.
• De juiste antwoorden op de Wèttegij’t-quizvragen worden tijdens de prijsuitreiking, en daarna op de website, bekend gemaakt.
Veel succes en veel plezier!
Werkgroep Wèttegij’t?
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Categorie: Geschiedenis

In 1918 werd de eerste Solex gemaakt: een fiets met een hulpmotor boven het

VRAAG
001

achterwiel. In 1941 werden Solexen op bestaande fietsen gebouwd.
a)

In welk jaar was de introductie van de Solex zoals wij die nu kennen?

b ) Hoeveel Solexen zijn er in Nederland gemaakt tussen 1948 en 1967?
c)

Vertrek met een solex om 10:30 uur vanaf de kerk Langenboom naar Vrijthof

in Maastricht. Maximum snelheid van een solex = 30 km/u, maar de gemiddelde
rijsnelheid = 66% van max. Elke 2 uur een half uur rusttijd. Tankinhoud 1,4 ltr,
verbruik 1ltr. op 80 km, tanktijd =15 min. Op welk tijdstip arriveer je?

Antw.

VRAAG
002

a ) 1946
b ) 700.000
c ) Tussen 17:00 en 17:15 uur

Wederopbouwboerderijen, er staan er vele in deze omgeving.
Alle voorzien van een gevelgedenksteen, zoals hiernaast afgebeeld. Toch is deze gevelsteen niet compleet, er ontbreekt iets
aan.
Wat is er niet compleet aan deze gevelgedenksteen?

Antw.

De tong ontbreekt in de bek van de leeuw
In de landelijke kranten van 1864 verscheen eind december het volgende bericht: “zie hieronder.”

VRAAG
003

De vragen:

a)

Tot welke geestelijke orde behoorde de eerw. heer van Boldrik?

b ) Wat zijn retraktatiën?

Antw.

c)

Waarom moest de eerw. heer van Boldrik zijn retraktatiën doen?

a)

Kruisheren

b)

Herroepen, terugnemen van zijn woord

c)

Vuile was buiten gehangen, kloosters Uden en St. Agatha
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Categorie: Geschiedenis

VRAAG
004

De Maas kronkelde zich sinds onheuglijke tijden als een grillige en onberekenbare stroom door het
Brabantse land. In de streek van de Maaskant tot Grave was zij zo bochtig dat schippers er nachtmerries van kregen. De Brabantse bevolking, die de vele overstromingen meer dan beu was, en een
winter waar werkelijk sprake was van een catastrofe, zijn uiteindelijk de spreekwoordelijke druppels
geweest dat er krachtige maatregelen werden genomen. Kanaliseren, bochten eruit, dijken verzwaren
en de Beerse overlaat definitief gesloten.
a)

In welk jaar was er sprake van een catastrofe, die ervoor zorgde dat het land van Cuijk een bin
nenzee was geworden en in enkele dorpskernen het water soms wel 2 meter hoog stond?

b ) Er zou, voordat begonnen werd met een grootse aanpak, echter nog veel water door de Maas
stromen. Wie kreeg uiteindelijk de opdracht de Maas door middel van diverse aanpakken te
beteugelen?

Antw.

a)

Winter 1925-1926

b)

Ir. Lely

2012 was het jaar van de Olympische spelen gehouden in Engeland. Honderd jaar geleden waren er

VRAAG
005

ook Olympische spelen. Wat weet u nog meer over het jaar 1912?
a)

In welk land werden de Olympische spelen van 1912 gehouden?

b ) Wat is de naam van een gigantisch lijnschip waarmee toen een ramp gebeurde?
c)

Wetenschapper Alfred Wegener ontwikkelt rond deze tijd een belangrijke theorie; hoe heet die?

a ) Zweden, Stckholm

Antw.

b ) Titanic
c)

Continentale verlijering (dat de verschillende continenten ooit één grote landmassa vormde en

uit elkaar dreven)
Monument van de oorlog.

VRAAG
006

Antw.

a)

Waar staat dit monument en in welk jaar is dit monument geplaatst?

b ) Op dit monument staat een tekst. Wat is het totaal van alle getallen uit die
tekst bij elkaar op getelt, exclusief Romeinse cijfers?
c)

Er is iets onlogisch aan dit monument, wat is dat?

a)

Hoek Dellenweg – Zeelandsedijk, geplaatst in 2003

b ) 3990
c)

Het kanon staat verkeerd om, vijand komt van andere zijde
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Categorie: Geschiedenis

Het waren magere jaren toen in het dorpje het kindje Odolf werd geboren. De dorpelingen leefden

VRAAG
007

in armoede en met de ouders van Odolf was het niet anders gesteld. Odolf groeide op tot een vrolijke jongen. Op een dag tijdens het Sinterklaas speelde hij met zijn vriendjes op het marktplein. Ze
wachtten op het uitdelen van de appels, een Sinterklaastraditie die in het dorp al jaren in ere werd gehouden. Daar kwamen ze, manden vol. Het uitdelen begon maar nadat al zijn vriendjes een heerlijke
appel hadden bemachtigd, stond Odolf nog met lege handen. Teleurgesteld droop hij af. Plots pakten
donkere wolken zich samen boven het marktplein. Een heldere flits verblindde de dorpelingen en
toen ze hun ogen weer konden openen, stond daar de heilige
Sint Nicolaas. Hij gaf Odolf een appel van zuiver goud. Vanaf die
dag was Odolf een heilige.
a)

Waar is Odolf geboren?

b ) Tot welke religieuze orde behoorde hij?
c)

In welke provincie lag als missionaris voornamelijk
zijn werkterrein?

Antw.

VRAAG
008

a)

Oirschot (Best)

b)

Benedictijnen

c)

Friesland

De man is hier bezig een tekst op te schrijven uit de laat 11e eeuw,
lange tijd aangemerkt als de oudst bekende zin in het Oudnederlands.
De vragen:
a)

Hoe luidt deze tekst?

b ) En de vertaling ervan?

a ) Hebban olla uogala nestas hagunnan hinase hi(c) (a)nda thu uuat unbidan uue nu

Antw.

b ) Hebben alle vogels nesten begonnen, behalve ik en jij. Waarop wachten we nu?
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Categorie: Geschiedenis

Een trots van Langenboom is de alom bekende tornadotuin, ontworpen door Judith Mestriner. Het is

VRAAG
009

een monument ter herinnering aan die alles verwoestende windhoos op 10 augustus 1925, die hier
veel schade aanrichtte.
De tuin kent 4 ingangen.

a)

Wat is het totaal aan wandelpad in deze tuin, gerekend vanaf het toegangshek tot aan het oog
van de Tornadotuin?

b ) Wat is de doorsnede van het ‘oog’ (betonplaat + stenen rand)?

Antw.

VRAAG
010

a ) 4x58mtr= 232 mtr
b ) 5 meter

Vele jaren terug was er een fietsenmaker in Langenboom die ook radio’s repareerde.
a)

Wie is de persoon/bewoner links voor
deze woning?

b ) Wat is het adres van het pand waar
deze persoon voor staat?
c)

Wat is het geboortejaar van deze
persoon?

a ) Janus (Marianus) v Bommel

Antw.

b ) Dominicanenstraat 32-32a
c ) 10-2-1900 > jaar = 1900
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Categorie: Politiek & Economie

VRAAG
011

a)

Hoe worden in twee woorden de revolutionaire 		
ontwikkelingen in Noord-Afrika en het Midden-		
Oosten genoemd?

b ) Welke gebeurtenis wordt algemeen als start van deze
ontwikkeling beschouwd?
c)

Hoe heet het plein waar maandenlang demonstran
ten dag en nacht actie voerden?

Antw.

VRAAG
012

a ) Arabische Lente
b ) De zelfverbranding van Mohammed Bouazizi
c ) Tahrirplein

Tijdens de campagne voor de tweede kamer verkiezingen in september
werd een spraakmakende rol opgeëist door een jongerenbeweging.
a)

Wat is de naam van de beweging?

b)

Wie lanceerde deze beweging op 8 april?

c)

In welke tv-programma werd deze beweging gelanceerd?

d)

Welke unieke democratische strategie pasten zij toe?

a ) G500
b ) Sywert van Lienden

Antw.

c ) Buitenhof
d ) Werden lid van vele verschillende partijen om zo invloed uit te kunnen oefenen op interne
besluiten.
In de laatste week van de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen sprak een burge-

VRAAG
013

Antw.

meester zich verrassend uit voor Obama.
a)

Wat is zijn/haar naam?

b)

Van welke partij is hij/zij?

c)

Wat gebruikte hij/zij als belangrijkste argument?

a)

Bloomberg

b)

geen: onafhankelijk

c ) klimaatbeleid Obama, abortusstandpunt, homohuwelijk, onderbreking verkiezingscampagne
voor Sandy
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Categorie: Politiek & Economie

VRAAG
014

a)

Wie werd in oktober 2012 bij de gemeenteraad verkiezingen België de grote 		
winnaar?

b)

Maar wie was volgens Julius Ceasar de dapperste aller Belgen en ligt
tegenwoordig in een schoenendoos?

c)

In welke stad staat zijn standbeeld?

a ) Bart de Wever

Antw.

b ) Ambiorix, tegenwoordig Belg.schoenenmerk
c ) Tongeren

VRAAG
015

Antw.

VRAAG
016

Zie de cartoon hiernaast:
Noem 8 staten waar Maurice ‘the Dog’ wel gelijk kreeg.

Id-ut-az-mt-wy-nd-sd-ne-ka-ok-tx-mo-ar-la-in-ky-tn-ms-wv-nc-sc-ga-al-ak

Burgemeester Verheijen nam afscheid op 13 november 2012.
a)

Wat kreeg hij tijdens zijn afscheid aangeboden van de dorpsraad?

b ) Wat deed hij voordat hij naar Langenboom kwam?
c)

De burgemeester van welke gemeente trok zich terug uit de
sollicitatieprocedure voor mogelijke promotie als burgemeester van
een veel grotere gemeente?

d ) Welke partijgenoot bezorgde hem deze zeperd?
a ) Wettegijt’t-kadobon
b ) Gemeentesecretaris in Heeze-Leende en gemeentesecretaris in Arcen en Velden

Antw.

c ) Meersen
d ) Jos van Rey
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Categorie: Politiek & Economie

Grotendeels in lijn met de conjuncturele ontwikkelingen

VRAAG
017

is de koopkracht van de Nederlandse bevolking de afgelopen 25 jaar vrijwel voortdurend gestegen. De piek in 2001
was vooral het gevolg van de belastingherziening in dat
jaar. In 2010 daalde de koopkracht echter met 0,5 procent.
Dit was het grootste koopkrachtverlies sinds 1985. Hoeveel
heeft een gemiddeld huishouden in Nederland nu meer te
besteden dan in 1977?

Antw.

25%

VRAAG
018

Welke columnist, politicoloog en tegenwoordig ook Amsterdams
politicus is hier aan het woord: “De tijd is voorbij dat problemen kunnen worden opgelost met een verhoging van het budget. We zullen
met minder geld meer maatschappelijke resultaten moeten behalen
(…….); dat kan alleen door sociale allianties te sluiten en aansluiting
te zoeken bij burgerinitiatieven”.

Antw.

VRAAG
019

Pieter Hilhorst

Klik, luister en geniet van:
http://www.youtube.com/watch?v=pN-U5aE6Rog
a)

Welke twee beroemde Amerikaanse popmuzikanten die in
maatschappijkritische songs hun politieke voorkeur niet onder
stoelen of banken steken, hebben dit nummer ook op hun
repertoire?			

b ) Wie schreef dit nummer?
c)

Vanuit welke steden wordt gespeeld?

a ) Ry Cooder & Bruce Springsteen
b ) Ben E King

Antw.

c ) Amsterdam, Moscow
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Categorie: Politiek & Economie

VRAAG
020

Als je de volgende woorden op de juiste lege plek zet, weet je ook bij wie de volgende uitspraken
horen:
Toneelstukje - weer- done - winter- nooit –nivelleren - gelul - dead - kabinet - dreams

Let op: de foto’s staan niet in de juiste volgorde.

a)

“Dit is de beste minister van financiën die we ……nooit…………… gehad hebben?”: Zalm

b ) “……nivelleren…………is een feest”. Spekman
c)

“Nu doet u het …weer………….”. Samsom

d ) “Land of hope and ……dreams…………”. Springsteen
e)

“Zo komt Jan Splinter door de …winter…………..”. M. van Dam

f)

“In ……gelul……………kun je niet wonen”. Jan Schaefer

Antw.

g ) “Over my ……dead……….. body”. Roemer
h ) “Het is een kabinet…van wittebroodsuren ipv wittebroodsweken” S. v. Haersma-Buma
i)

“Dan wordt het een …toneelstukje…….”. Koningin Beatrix

j)

“It’s not about what can be…done… for us, it’s about what can be done by us”. Obama
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Categorie: Langenboom & Omstreken

VRAAG
021

Een tuin ergens in Langenboom. Opvallend is de ronde
haag in het midden van elk gelijkvormig tuinonderdeel.
a ) Wat is de straatnaam van deze woning?
b ) Hoeveel cirkels kent deze tuin? Zie rode pijl.

a ) Gasthuisstraat

Antw.

VRAAG
022

b ) 6 cirkel

We zijn dit jaar 2013 alweer toe aan de 51e prins carnaval. Carnavalsclub ‘de Verkuskoppe’ is geleidelijk
aan tot een vereniging geworden die gedurende een lange periode in het zadel zit. Ieder jaar een
nieuwe prins carnaval; het is een prestatie waar de vereniging en ook iedere nieuwe prins met trots
op mogen terug kijken. Alaaf.
Kent u nog de prinsen, prinsesnamen en het jaar?

Antw.

Prins carnaval

Jaar van

nr:

prins zijn

Naam prins voluit

Voornaam
prinses

1e prins carnaval

1963

Gerrit dun Urste

Gerrit van Bommel

geen prinses

11e prins carnaval

1973

Knuillus ll

Kees de Klein

Nellie

22e prins carnaval

1984

Ben d’n Urste

Ben van Kuppenveld

Rikie

33e prins carnaval

1995

Herman ll

Herman van Gaal

Claudinette

John 2e

John Bens

Henrita

44e prins carnaval 2006

VRAAG
023

Prinsennaam

Voor de echte kenner van ons dorp Langenboom
is hier een unieke kans zich te bewijzen. Graag
vernemen we de straatnamen die horen bij de
nummers 1, 2 en 3.
De plattegrond / luchtfoto is een bewerkte
weergave van de oorspronkelijke.

a)

Antw.

Straatnaam 1: Gerstweg

b ) Straatnaam 2: Kruisstraat
c)

Straatnaam 3: Zuid Carolinaweg
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Categorie: Langenboom & Omstreken

31 okt 2011 werd ‘Grûts op Langenbôm’ gepresenteerd.

VRAAG
024

a)

Wie zorgden voor de muzikale noot?

b ) Wie nam het eerste boekje in ontvangst?
c)

Aan hoeveel personen werd verzocht het enquêteformulier in te vullen?

d ) Hoeveel formulieren zijn uiteindelijk geretourneerd?
e)

Wie is de ontwerper van de omslag van het boekje?

a ) Theo Gerrits & Koos Sommers
b ) Annie Arts & Marleen van Dinther

Antw.

c ) 154 personen
d ) 56 formulieren
e ) Tiny Sommers

VRAAG
025

Langenboom:
a)

Benoem de langste straat in ons dorp, gerekend vanaf de dorpsgrens.

b ) Benoem de jongste straat in ons dorp.
c)

Noem de straat met de langste naam.

a ) Gasthuisstraat (3,3 km)

Antw.

VRAAG
026

b ) D’n Bogerd
c ) Dominicanenstraat of Zandvoortsestraat

Een fossiele vondst gedaan tijdens graaf- en
baggerwerkzaamheden in de Langenbômse Kuulen.
Wat is dit?
a)

Versteend bot van een potvis.

b ) Staartbot versteend van een Diplodocus
(soort dinosaurus)
c)

Versteend hout meegekomen tijdens overstroming vanuit het gebied nabij Ooijpolder,
Waaloever Nijmegen.

d ) Rest , eveneens versteend, maaltand van een walvisachtige.

Antw.

a

versteend bot van een potvis
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Categorie: Langenboom & Omstreken

Waar in Langenboom hangen AED’s?

VRAAG
027

a)

Waar hangen de openbaar bereikbare AED’s?

b)

Waar hangen de overige AED’s?

c)

Wat moet je doen volgens Medic First AID als 		
eerste doen?

a ) Dorpsstraat 20, Thomasweg 13 (Dorpsstraat 30 ook goed rekenen, staat fout in RhT en infoboekje)

Antw.

b ) De Wis en Sportpark SES, mobiel-Walnoot 7
c ) rustig blijven en zorgen voor veiligheid.

VRAAG
028

Deze woning bestaat niet meer. Wat is de huidige
straatnaam?
Hint: N 51.68575, E 5.72947

Antw.

Hoek Spiestraat - Gerstweg (beide zijn goed)

VRAAG
029

Vanaf de kerktoren wegkijkend over de paterstuin, de verte in.
Een kerktoren en een hoog gebouw.
Zie de twee pijlen aan de horizon.
a)

Wat is de naam van dit hoge gebouw?

b ) Wat is naam van de kerk?

a ) Boerenbond Wanroij (van Boerenbond Deurne)

Antw.

b ) H. Corneliuskerk Wanroij
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Categorie: Langenboom & Omstreken

VRAAG
030

Rondje Langenboom

Omschrijving

Vraag

Aan het begin en einde van de Hei-

Vul de totale lengte van deze

deweg liggen 2 houten slagbomen.

2 slagbomen in cm in, zonder

Wat is de totale lengte van deze 2

decimalen

Antwoord
1075

slagbomen in cm?
Voor ‘Bongersbos’ staan 3 poorten

Vul het totaal aantal bollen op

met bollen er op. Hoeveel bollen tel

deze poorten in

76

je op deze 3 poorten?
Komende vanaf Grave over de

Vul het nummer op bordje

47

Graafseweg. Afslag Heideweg richting fietsknooppuntroute in
Langenboom. Bordje met fietsknooppuntroute. Nummer op dit bordje?
Bij de familie Verberk staan betonnen

Vul het totaal aantal rode

rode palen voor hun huis. Hoeveel

betonnen palen in

15

van deze betonnen palen staan er?

Antw.

De Theresiahoeve, in het hart van ons Vul het jaartal in

1906

dorp, werd gebouwd als boerderij.
In welk jaar werd deze boerderij
gebouwd?
Vele jaren later werd deze boerderij

Vul het jaar dat boerderij is

verbouwd tot Dominicanessenkloos-

verbouwd tot nonnenklooster

1950

ter; de Theresiahoeve. In welk jaar was in
deze verbouwing?
Ons dorpsblad ‘het Torentje’ komt ie-

Vul het banknummer in zonder

dere maand uit; Wat is het Rabobank

punten, 9 cijfers

126901716

banknummer van dit blad?
Sinds kort hebben we houten banken Tel het aantal bouten van alle
in ons dorp. Met hoeveel slot-bouten

48

banken bij elkaar op

zijn de banken binnen de bebouwde
kom in totaal gemaakt?
Hoeveel rood-wit geblokte vakjes

Vul het aantal wit en rood

zie je op onze in 2005 uitgebrachte

geblokte vakjes in

9

Langenbômse vlag staan?
Totaaltelling:

Tel alle getallen in de

126906842

rechterkolom bij elkaar op
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Categorie: Sport

VRAAG
031

Welke beroemde sporters worden bedoeld met onderstaande aanduidingen?

a)

De das: 				

das: B. Hinault

b ) De adelaar van Toledo:		

adelaar: F Bahamontes

c)

olifantje: M Pantani

Het olifantje:				

d ) De kannibaal: 			

kannibaal: E. Merckx

e)

De tank: 				

tank: Th Lasaroms

f)

Het slangenmens: 			

slangenmens: Rob Rensenbrink

Antw.

VRAAG
032

g ) De zwarte panter:			

panter: Frans de Munk

h ) De zwarte parel: 			

parel: Pele

i)

De kromme: 				

kromme: W. van Hanegem

j)

Le professeur:

professeur: Arsene Wenger

a)

Welke 3 spelers hebben de meeste wedstrijden 		

		

voor SES 1 op hun naam staan?
b ) Wie werd bij SES driemaal sportvrouw van het jaar?
c)

De voetbalclub uit Langenboom kende vele namen
voordat in 1948 werd gekozen voor SES. Noem 3 		
van de vroegere namen.

a ) John Verstegen, Jos Bongers, Wil Siroen

Antw.

b ) Mariska van Kuppeveld
c ) Langenboom, Wit-Zwart, Transvalia, Victoria, Excelsior, De Gloeiende Spijker
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Een schaakprobleem: Wit geeft mat in 2 zetten. Welke 2 zetten zijn dat?

VRAAG
033

Antw.

Oplossing: 1 Pc6, d1D 2 Pc7, mat

Sinds 1900 doen vrouwen mee aan de Olympische Spelen, maar pas

VRAAG
034

in 1912 doen ze voor het eerst mee aan het zwemmen, naast turnen
en atletiek een van de drie grote Olympische sporten.
a)

In welk jaar mochten vrouwen ook aan turnen en atletiek deel
nemen?

b ) Wie won de eerste dames-turnmedaille voor Nederland?
c)

Wanneer?

d ) Welk metaal?
a ) 1928

Antw.

b ) damesploeg
c ) 1928
d ) goud

Wèttegij’t Antwoordenboek - Zaterdag 29 december 2012

18

Categorie: Sport

VRAAG
035

Volgens Kamiel Maase, nog altijd Nederlands recordhouder op de marathon en momenteel als
wetenschapper/ chemicus werkzaam voor NOC*NSF, is er geen doping nodig om beter te presteren
als duursporter. Het sap van een oer-Hollandse groente zorgt ervoor dat met minder zuurstof en een
lagere hartslag dezelfde kracht te leveren is. Op een fietstijdrit van tien kilometer zou dan 10 tot 20
seconden schelen. Over het sap van welke groente gaat het hier?

Antw.

rode bietensap

VRAAG
036

a)

Wie won dit jaar de eerste tijdrit bij de Doortrappers?

b ) Wat was zijn gemiddelde snelheid over deze tijdrit?
c)

Welke andere tijdrijder werd Monsieur Chrono
genoemd?

a ) Bart Emons

Antw.

b ) 41,3 km/u
c ) Jacques Anquetil
De Belgische mijnstreek kende tot voor kort twee clubs die beide in de hoogste klasse speelden.

VRAAG
037

a)

Geef de volledige naam van de twee clubs?

b ) Een van beide clubs heeft in de clubnaam een afkorting die twee betekenissen heeft, welke 		
betekenis was de officiële?
c)

Welke betekenis werd er in de volksmond van de mijnstreek aan gegeven?

d ) Tot welke club zijn beide clubs gefuseerd?

a ) Waterschei SV THOR; KFC Winterslag

Antw.

b ) THOR = Tot Herstel Onzer Rechten
c ) Tot Heil Onzer Ribbenkast
d ) KRC Genk
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VRAAG
038

a)

Hoe wordt een wielrenner genoemd die een koers hard 		
maakt door voortdurend te kiezen voor de aanval en te 		
blijven rijden totdat hij oververmoeid de streep bereikt?

b ) Welke bijna Cruyffiaanse uitspraak kwam uit de mond van de
beroemdste van dit type renners, en zegt iets over de
eenvoud van koersen (wielrennen)?

Antw.

VRAAG
039

a ) Flandrien
b ) Briek Schotte

a)

Wie mag zich voor de periode 2012-2013 wederom Kampioen Jeu de

Boules de Langenbôm noemen?
b ) Waar ligt de echte Langenboomse baan?

a ) Rob Verkerk

Antw.
b ) achter de Wis

VRAAG
040

a)

Welke club wil een vereniging zijn met het imago van ”Wat een fijne club”?

b ) Welke bekende middenstander viel bijna in de prijzen bij de recreanten van de Langenboomse
tafeltenniskampioenschappen in 2011?

a ) TCL

Antw.
b ) Leon van den Boom
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a)

VRAAG
041

In welk nummer van het Torentje stond de datum van

‘Wèttegij’t?’ foutief vermeld?
b ) Ook in een Torentje van 2012 wordt melding gedaan van
een toertocht van de ‘Langenbrommers’. Wanneer vond deze
plaats?

Antw.

VRAAG
042

a ) september 2012
b ) 27 mei 2012

Welke 3 partijen kregen in Langenboom de meeste aantal stemmen tijdens tweede Kamerverkiezingen? En hoeveel stemmen kregen zij elk?

a)

Antw.

VRAAG
043

Grootste partij:

VVD				

Aantal stemmen: 414

b ) Tweede partij:

SP				

Aantal stemmen: 293

c)

CDA				

Aantal stemmen:

Derde partij:		

26

Zwarte cross Lichtenvoorde:
a)

Wat is een zwarte cross?

b ) In welke Nederlandse provincies ontstonden de ‘zwarte crossen’?
a ) crosswedstrijden niet door bond georganiseerd

Antw.
b ) Gelderland, Brabant en Overijssel,
Groenland, een oppervlakte van 2.175.600 km²,

VRAAG
044

het grootste deel bedekt door dikke ijslaag.
Deze gigantische ijsoppervlakte kent in de
zomerperiode een toestand van dooi. Echter
tussen 8 juli en 12 juli 2012 was er sprake van een
schrikbarend groot percentage van dooitoestand van de ijsoppervlakte.
Vraag: hoeveel procent van de ijsoppervlakte
van Groenland kende in de periode van 8 t/m 12
juli 2012 een toestand van dooi, c.q. smelten?

Antw.

bijna 70%

of

bijna 80%

of

bijna 90%

of

bijna 100%
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VRAAG
045

Uit ‘De Slimste Mens ter Wereld’ 2012.
Een van de onderdelen uit deze populaire Quiz:
Zoek uit onderstaande tabel 3 verbanden met de 4 bijpassende
namen.

D Samsom

T Oosterhuis

H Zijlstra

J Smit

M Rutte

A van Buuren

L Asscher

F Timmermans

E Schippers

I de Lange

H Kamp

M van Dam

Bepaal uit bovenstaande tabel de vier namen die met elkaar iets gemeenschappelijk hebben

Antw.

Verband

Naam 1

Naam 2

Naam 3

Naam 4

a ) PvdA

Samsom

Timmermans

van Dam

Asscher

b ) VVD

Rutte

Zijstra

Kamp

Schippers

c ) POP

Oosterhuis

de Lange

van Buuren

Smit

muziekanten

VRAAG
046

Crisis!
a)

Hoeveel miljonairs telde Nederland in 2012?

b ) Wie is daarvan de rijkste?			
c)

Wat is hun gemiddelde vermogen?		

d ) Hoeveel procent van het totale vermogen van
Nederland bezitten zij gezamenlijk?
e)

Welke auto wordt het meest door miljonairs gereden?

a ) ± 92000
b ) mevr. Charlene de Carvalho-Heineken

Antw.

c ) 2,9 miljoen
d ) 39%
e ) BMW
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VRAAG
047

Antw.

In 2012 vielen vele bekend personen van hun voetstuk: Cohen, Moskowicz, D. Strauss Kahn.
a)

b ) Wat riep hij voordat hij sprong?
c)

Wie sprong al eerder vanaf 31 km hoogte?

a)

Felix Baumgartner

b ) “I’m going home now”
c)

VRAAG
048

Antw.

Antw.

Maar wie brak in oktober het (wereld-)val record?

Joe Kittinger

Vermeld bij onderstaande foto’s het bijpassende spraakmakende nieuwsfeit uit 2012

a ) (her)opening stedelijk museum Amsterdam

b ) opening olympische spelen Londen

c ) campagne Obama presidentsverkiezing

d ) huwelijk William en Kate
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VRAAG
049

Op een zondagochtend vond er een wel erg heel bijzonder transport plaats in Langenboom. Vanaf
de Gasthuisstraat over de Middenpeelweg voorbij de Peeldijk/Udensedijk.
a)

Wat werd er getransporteerd?

b ) Hoe?
c)

Wie kwamen in alle vroegte het transport verstoren?

a ) regenbuizen

Antw.

b ) per fiets
c ) Doortrappers

VRAAG
050

Als vrouw worden nagefloten, aangesproken of nageroepen op straat. Dat het veel gebeurt blijkt
eens te meer in een documentaire uit 2012. Een filmstudente liep met een verborgen camera door de
straten van Brussel en legde het gedrag van mannen vast. Het resultaat was verbijsterend: ‘Guys talk
to me on the street like I have a big sign on my head that says “Whore”. Even if I wear long trousers
and a t-shirt, they find it appropriate to call me “baby”, “slut”, “doll” and other degrading names.’ Door
de documentaire laaide de discussie op over het gedrag van mannen: moet deze vorm van seksisme
op straat strafbaar worden gesteld? Of moeten we beter naar de oorzaken kijken:
speelt de culturele achtergrond van de veelal allochtone mannen in de
documentaire een rol, of is het beeld van de vrouw in onze Westerse
maatschappij te weinig respectvol?
a)

Wat is de naam van de documentaire?

b ) Wat is de naam van de regisseur van de documentaire?
c)

Welk 2e Kamerlid pleit nu voor een gevangenisstraf van 2 jaar voor mannen
die seksistische opmerkingen maken naar vrouwen?

a ) Femme de la Rue (2012)

Antw.

b ) Sofie Peeters
c ) Ahmed Marcouch (PvdA)
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VRAAG
051

Mensen met kanker krijgen vaak een chemotherapie. Een
van de bekendste bijwerkingen hiervan is haaruitval.
Waarom vallen eigenlijk specifiek de haren uit?
a)

Chemotherapie valt cellen aan die snel groeien
en net als tumorcellen groeien haarcellen heel snel.

b ) Haarcellen worden goed doorbloed doordat er veel bloedvaten in de huid zitten, vooral op de
schedel rond de hersenen. De concentratie chemotherapie die bij de haarcellen komt, is hier		
door groter dan die in de rest van het lichaam.
c)

Haarcellen zijn veel energie kwijt aan het laten groeien van de haren. Ze zijn daarom gevoeliger
voor chemotherapie dan andere cellen, omdat ze weinig energie hebben om de chemotherapie
te weerstaan.

d ) De eiwitten die haarcellen gebruiken om haren te maken zijn precies dezelfde als die welke 		
tumorcellen gebruiken om te overleven. Door het remmen van deze eiwitten met chemothe		
rapie wordt dus zowel de overleving van tumorcellen als de haargroei aangetast. Omdat de 		
haarcellen zelf niet dood gaan, groeit het haar dus ook weer aan na de chemo.

Antw.

a

VRAAG
052

De ziekte van Parkinson is een progressieve hersenaandoening. Patiënten die aan deze ziekte lijden,
hebben last van stijfheid en vaak de typische trillende hand (tremor). Daarnaast hebben ze ook vaak
last van andere symptomen, zoals een zachtere stem en bijvoorbeeld een strak gezicht.
Welke bekende Nederlander onthulde recentelijk te lijden aan de ziekte van Parkinson?

Antw.

Jerney Kaagman (jurylid van Idols)
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VRAAG
053

Een beroemde visuele illusie heeft enigszins te
maken met een beroemd meer in Schotland. In dit
meer zit een monster dat nog nooit is gezien. De
naam van het meer is Loch Ness. Het meer en de
illusie ontlenen beide hun naam aan iets dat zich in
de omgeving bevindt.
Wat bevindt zich in de directe omgeving en wat hebben de namen van de illusie en het meer met elkaar
gemeen?

Antw.

VRAAG
054

Een Waterval. Het gaat over de waterval illusie.

Een in Langenboom geboren zeer hoogbegaafde
priester/hoogleraar is geboren op Dominicanenstraat
16. Hij schreef veel artikelen en verschillende boeken
over met name de dichtkunst. Hij overleed in het
Dominicanenklooster in Huissen in 1907. Hij was een
persoonlijke vriend van Joseph Alberdingk Thijn en
na zijn dood stonden er paginagrote herdenkingen
in landelijke kranten en de Katholieke Illustratie. Wat
thans de Dominicanenstraat is, stond ooit op de nominatie om de Pater van … Laan te worden gedoopt
(net voordat Langenboom onderdeel werd van de
gemeente Mill en dat niet doorging).
Wat is de naam van deze priester?

Antw.

Leonardus van Hoogstraten
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VRAAG
055

Cannabis bevat verschillende werkzame stoffen, de zogenaamde cannabinoiden. THC is het meest bekende cannabinoïde en het belangrijkste psychoactieve bestanddeel in
cannabis. De laatste jaren is er echter steeds meer onderzoek
gedaan naar een ander cannabinoïde: CBD. De onderzoeksresultaten wijzen in eenzelfde richting.
a)

Wat doet CBD?

b ) Op welke lijst van de Opiumwet staat Cannabis?
c)

Wat was de reden dat Cannabis op deze lijst werd ge
plaatst?

d ) Kun je worden bestraft als je zelf 5 cannabisplanten thuis
hebt?

a ) Het verminderd de negatieve effecten van THC
b ) Lijst II van de Opiumwet

Antw.
c ) Scheiding der (drugs)markten: softdrugs - harddrugs
d ) ja

VRAAG
056

Tijdzones zijn ingesteld om de tijd gelijk te houden tussen
steden. De echte tijd waarop het donker wordt varieert
echter per dorp of stad. Hoeveel tijd zit er tussen zonsondergang in Rotterdam en Langenboom? Je mag er hierbij van
uitgaan dat ze op dezelfde breedtegraad (hoogte) liggen.
Hint: de omtrek van de aarde is ongeveer 40.000 km.
Omcirkel het juiste antwoord.

Antw.

d) In Langenboom is het 6 minuten eerder donker.
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VRAAG
057

a)

De werking van onze ogen is een klein wonder. Ze zitten vol met
speciale, lichtgevoelige cellen die we fotoreceptoren noemen. Deze
receptoren bestaan uit twee typen cellen, namelijk de staafjes en de
kegeltjes.
’s Nachts gebruiken we de staafjes, waarmee we geen kleur waar kunnen nemen, en overdag 		
gebruiken we de kegeltjes, waarmee we wèl kleur waar kunnen nemen. In ons oog zitten drie 		
soorten kegeltjes, die ieder gevoelig zijn voor licht van een bepaalde golflengte. Afhankelijk van
de golflengte van het licht nemen we dus een andere kleur waar.
Met de kegeltjes kunnen we dus drie verschillende kleuren waarnemen.
Welke drie kleuren zijn dat?

b ) Als het begint te schemeren, valt een van de drie kegeltjes het eerste uit en nemen de staafjes 		
het over. Hierdoor kun je een bepaalde kleur in de schemering (dus bij minder goede verlichting)
minder goed waarnemen.
Welke kleur kun je in de schemering het eerst niet meer goed waarnemen?
PS: Zwart is géén kleur

a ) Rood, groen en blauw

Antw.
b ) Rood

VRAAG
058

Welke vijf Langenbomer vragenstellers herkent u in deze categorie Slimme
Langenbomers? (ook de twee vragen hieronder tellen mee)

Frans Verstraten
Niels Gerrits

Antw.

Neeltje Vogels
Ruud Wijdeven
Bert v.d. Heuvel
Jan Willems
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VRAAG
059

Cursus Lângenbôms …

Betekenis 1

Betekenis 2

Betekenis 3

Uw keuze:
1 of 2 of 3

Spiertse

De biceps laten

Wintertenen /

rollen

voeten inwrijven

Nat spatten/ spuiten

3

1

met talkpoeder
Bestute

Hôgger schijte ês

(Al dan niet

Zwaar beladen

Iemand al toeterend

terecht) iemand

takken ondersteu-

begroeten

uitvoerig prijzen

nen

Je verbeeldt je wat

Vragen om moeilijk- Niet zo kieskeurig

dêh ‘w kont stûh

1

heden, ruzie zoeken zijn op het eten, eet
wat de pot schaft

Schoelie

Ongure lieden /

Schaal voor salades

geboefte

Antw.

Snoep, te zoet om

1

lekker te zijn
Het vriest heel erg

De liefde is bekoeld

2

Wild worstelen in

Onverwacht een

Hout schaven tegen

1

hooi/stro/jute, enz

wind laten

de draad van het

Ut vriést tusse

Soep zonder

man en vrouw

vermicelli

Spolleke

hout
Boksezolder

Dishin

3

Ruimte boven de

Uitgezakte verf,

Kruis in de broek

bijkeuken voor

ook wel ‘tranen’

/ achterzijde van

opslag kookgerei

genoemd

broek

Kip die zojuist is

Naar hier/deze kant

Draadspanner

2

‘beklommen’ door

op
Zanikerd

Gecastreerd varken

2

Mensen die

Aflikken van een

Smeerlappen /

3

alvorens een blad

bord als iets heel

duistere personen

omslaan eerst hun

lekker is geweest

een haan
Ølbeer

Jam gemaakt van
bramen waar de
schimmel op staat

Vulikkers

vinger likken
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VRAAG
060

Over de nieren:
a ) Welke stof in de nieren regelt de aanmaak en hoeveelheid van rode bloedcellen in je lichaam?
b ) Onder welke naam gaat deze stof ook wel rond in de wielerwereld?
c)

Welke Nederlandse professor heeft de kunstnier uitgevonden?

d ) Waar vond hij deze uit?
e)

En in welk jaar?

a ) Erytropoëtine
b ) EPO

Antw.

c ) Professor Kolff
d ) Ziekenhuis in Kampen
e ) in 1943
f)

over het afweersysteem:
Je afweersysteem is één van de meest intrigerende lichaamsdelen, doordat het onderscheid kan
maken tussen eigen cellen en lichaamsvreemde cellen. Een type witte bloedcellen, genaamd 		
dendritische cellen, bevat antennes waarmee ze iedere cel die ze tegenkomen scannen, om te 		
kijken of het een lichaamseigen of een lichaamsvreemde cel is. Is het een lichaamsvreemde, zoals
een bacterie of een getransplanteerd orgaan, dan wordt deze vernietigd. Kleine stukjes van de 		
vernietigde cel worden gepresenteerd aan andere witte bloedcellen en deze wekken een im		
muunrespons op. Duurt deze lang dan krijg je koorts en word je ziek.
De ontdekking van deze dendritische cellen heeft vorig jaar de nobelprijs opgeleverd, mede 		
omdat deze cellen gebruikt kunnen worden in immunotherapie tegen kanker. Maar kanker 		
bestaat uit eigen cellen, dus hoe kunnen deze cellen toch als lichaamsvreemd herkend worden,
en hoe werkt deze immunotherapie dus?

a)

b)
c)
d)

Tumoren hebben mutaties in hun DNA en hebben daardoor andere eiwitten op hun buitenkant.
Deze andere eiwitten worden herkend als lichaamsvreemd en zo wordt de immuunrespons 		
opgewekt.
Dendritische cellen van een donor worden gebruikt. Deze cellen zijn getraind op een ander 		
lichaam en zien de tumorcellen in de patiënt dan ook als lichaamsvreemd.
Rondom tumoren is er veel celdood en zijn er vaak ontstekingen. Dit zorgt ervoor dat de dendri
tische cellen sowieso geactiveerd worden en een immuunrespons opwekken.
Patiënten worden behandeld met antilichamen die specifiek binden aan de tumoren. Deze 		
dienen als markers voor de dendritische cellen omdat ze cellen die gebonden zijn met antilicha
men afbreken.

Antw.

f)

a
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VRAAG
061

Kunst in de breedste zin van het woord: Langenboom mag trots zijn
op een ruime vertegenwoordiging binnen deze sector. Zomaar een
kleine, willekeurige greep:
a)

Welke kunstenaar heeft het oorspronkelijke Mariabeeld gemaakt
bij de Zuid Carolinaweg?

b ) Noem 3 generaties woordkunstenaars die exposeerden tijdens de
in juni 2011 gehouden “kunst in de kerk”?
a ) Kees Bastiaans

Antw.

VRAAG
062

b ) Giesbers

Rode wijn wordt gemaakt van blauwe druiven, witte wijn van witte en/of blauwe druiven.
a)

Aan welke druif worden de volgende smaakkenmerken toegeschreven: bessen, zacht, fruitig en
soepel van textuur.

b ) Ook Nederland, specifieker Noord Brabant, heeft wijngaarden. Noem ten minste 4 plaatsen met
wijngaarden binnen het Land van Cuijk.
a)

Antw.

Merlot

b ) 1		 St. Agatha				

3 Vianen

2		
Cuijk					4 Langenboom

VRAAG
063

Tweemaal festival en toch zo verschillend.
a)

Wie was dit jaar de gast van het jaar bij het Nederlands filmfestival in Utrecht?

b ) Op welke locatie is in 2013 in Rotterdam het Chinees Nieuwjaar festival?
c)

Op welke locatie is in 2013 in Amsterdam het Chinees Nieuwjaar festival?

d ) En op welke datum is dan dit Nieuwjaar?

Antw.

e)

En het dan is het jaar van de ....... ?

a)

Jeroen Willems				

b ) Westkruiskade(Chinatown)

c)

Nieuwmark (Chinese wijk)			

d ) zondag 10 februari 2013

e ) jaar van de slang

Wèttegij’t Antwoordenboek - Zaterdag 29 december 2012

31

Categorie: Kunst & Cultuur

VRAAG
064

Het woord televisie was misschien nog niet uitgevonden, toneel daar liep men warm voor. Veel verenigingen hadden jaarlijks een uitvoering, zoals fanfare, voetbalclub en arbeiders- en boerenbond.
a)

Wat is de naam van de toneeluitvoering uitgevoerd door R.K.V.V. Langenboom op 7 Maart 1943?

b ) Noem ten minste 4 andere toneeluitvoeringen die ook rond die tijd door deze club werden 		
gespeeld.
a ) ‘Schip in nood’

Antw.

b ) Het gouden recht, /Neo, De held der catacomben, /Carnaval, /De hereboer, /De gril van de herberg, /De gebroeders kalkoen, /Boerenstrijd, /Nacht en morgen, /De bomen zingen hun lied

VRAAG
065

Door wie zijn de 4 bronzen beelden van spelende kinderen in de Paterstuin
(dorpspark) gemaakt?
a)

Naam kunstenaar?

b ) Wanneer zijn ze onthuld?

Antw.

VRAAG
066

a)

Pierrot van Leest

b)

29-5-1999

a)

Welke Langenbomer heeft vele religieuze houtsnijwerken, iconen
gemaakt?

b ) Met welk gereedschap worden dit snijwerk vooral gemaakt?
c)

Wat is het verschil tussen houtgravure en houtsnede?

a ) Harrie van de Horst

Antw.

b ) gutsen
c ) houtgravure gestoken kopse kant van hardhout, meestal fijne tekening - houtsnede is gegutst,
gestoken uit zachter hout, tekening grover.

VRAAG
067

a)

Wat is de naam van ons regionaal muziek en kunstencentrum?

b ) Wie is de voorzitter van dit centrum?
c)

Noem ten minste 4 elektrische muziekinstrumenten die je daar kunt leren spelen.

a ) Meander

Antw.

b ) Herman Wijdeven
c ) elektr. gitaar/ basgitaar/ keyboard/ elektr. Orgel/
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VRAAG
068

Surrealisme
a)

Welke vroeger in Langenboom wonende surrealistische 		
kunstschilder ken je?

b ) Noem tenminste 4 terugkerende symbolen in zijn werk en
de betekenis ervan.
c)

Waaruit ontstond het surrealisme?

d ) Wat voor een doel heeft een surrealistische schilder in zijn 		
werk?

a ) Jo Willems
b ) 1 rozen-liefde				
2 eieren - vruchtbaarheid			

Antw.
c)

3 veertjes - vrijheid
4 bollen - levenscyclus

Dadaïsme

d ) exacte weergave van droombeelden/ volledig willekeurige objecten in een ruimte met als doel;
schrikreacties, verbazing of opwinding teweeg brengen.

VRAAG
069

Schilderkunst
a)

Welke regionale schilder is een figuratieve kunstenaar met 		
beperkte detaillering en zwaar aangezette contouren?

b ) Wat was zijn beroep voor hij kunstenaar was?
c)

Noem kort samengevat zijn kenmerkende werkstijl was in:
- de jaren 40.
- de jaren 50-60.
- de jaren 60-70.

a ) Kees Bastiaans
b ) huisschilder
c)

Antw.

Werkstijl 40: Vol levenslust, bloemstillevens, religieus, landschappen en boerderijen
Werkstijl 50-60: Vitaliteit en levendigheid tot uiting in kleurgebruik
Werkstijl 60-70: Landschappen soms abstract, soms oer landschappen met stevige contouren
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VRAAG
070

Antw.

Schilders en namen van hun meesterwerken

a ) Schilder

b ) Schilder

c ) Schilder

d ) Schilder

Pablo Picasso

Lucian Freud

Henri Matisse

Claude Monet

a ) Naam werk

b ) Naam werk

c ) Naam werk

d ) Naam werk

Tête d’Arlequin

Woman with eyes

La Lieuse en Blanc et

Charing Vross Bridge London

closed

Jaune
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Ongetwijfeld door iedereen wel eens gezien: een eend, gans of

VRAAG
071

zwaan op kop in het water hangend om even later weer naar boven

Antw.

Grondelen

VRAAG
072
Antw.

VRAAG
073

te komen.
Wat is de naam voor dit verschijnsel?

Hemelsbreed, in een rechte lijn, is de afstand van Rotterdam naar Denver zo’n 7763 km. Liefde is soms
grensoverschrijdend. Het klikte meteen. Waar hebben we het hier over?

Steppeslurfhondjes /Blijdorp
Met het uitgraven van wat ooit de Lângenbômse heide is geweest
tot een enorme afgraving nu vijftig jaar later, komen verrassende
vondsten aan het licht. Een grote diversiteit aan resten van vroeger
leven. In totaal meer dan tweehonderd soorten schelpdieren,
vierendertig soorten vogels, negen soorten kreeftachtigen en meer
dan dertig soorten haaien en roggen zijn aangetroffen. Maar ook
meer dan dertig soorten beenvissen, ruim twintig soorten walvissen
en dolfijnen, een uitgestorven walrus, vier zeehondensoorten en
enkele soorten landzoogdieren.
Zie hiernaast een foto van een fossiel uit de ‘Langenbômse Kuulen’:
Wat is dit?

Antw.

Schedel kortsnuitdolfijn

VRAAG
074

Een bepaalde bergketen is de langste bergketen ter wereld, en buiten Azië ook de hoogste van de
wereld. De bergketen gaat door zeven Zuid-Amerikaanse staten. Hij bestaat uit een aaneenschakeling
van grote en kleine bergketens en geïsoleerde berggroepen zoals de Urubamba.
Vragen:
a)

Over welke bergketen hebben we het hier?

b ) Welke oceaan is nooit meer dan 150 km hiervan verwijderd?
c)

Waar is Urubamba van bekend?

a ) Het Andesgebergte

Antw.

b ) de Grote Oceaan
c ) verlaten Incastad: Machu Picchu
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VRAAG
075

Alhoewel de tijd van de grote aantallen en verscheidenheid aan
paddenstoelen alweer enkele maanden achter ons ligt, willen we
toch graag uw kennis testen met betrekking tot deze zwammen.
Met name of de paddenstoel: eetbaar, niet eetbaar of giftig is.
Kruis de juiste antwoorden aan.

Naam Paddenstoel
Dennenzwavelkop

Eetbaar

Niet eetbaar

Giftig

eetbaar

Psilocybe capnoides
Regenboogrussula

eetbaar

Russula cyanoxantha
Echte tolzwam

niet eetbaar

Coltricia perennis
Parelamaniet

eetbaar

Amanita rubescens
Groene knolamaniet

Antw.

giftig

Amanita phalloides
Sombere fluweelboleet

eetbaar

Boletus porosporus
Braakrussula

niet eetbaar

Russula emetica var. emetica
Bundelmosklokje

giftig

Galerina marginata
Baardigemelkzwam

niet eetbaar

Lactarius torminosus
Grijze ridderzwam

eetbaar

Tricholoma terreum

VRAAG
076

Wandelen langs de Kuulen: hoeveel van deze hekwerken staan er?
(zie foto)
De wandeling gaat vanaf het wandelpad beginnend aan de
Fazantenweg. Aan de Fazantenweg zie je het 1ste hekwerk; steek
schuin de Grinderijweg over en vervolg het wandel / fietspad tot
einde pad thv de Graafseweg staat het laatste hekwerk.

Antw.

9 hekken
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VRAAG
077

Antw.

VRAAG
078

Antw.

VRAAG
079

Welke vlinder hoort bij welke rups?

1

2

3

4

5

Rups 1

Rups 2

Rups 3

Rups 4

Rups 5

Vlinder: 5

Vlinder: 4

Vlinder: 1

Vlinder: 3

Vlinder: 2

dagpauwoog

atalanta

distelvlinder

rouwmantel

kleine vos

Wat is de reden dat de maan altijd met dezelfde kant naar de aarde staat
toegekeerd?

maan omloop om aarde 27 dgn, draait in die tijd ook om zijn eigen as

Tongelaar is een eeuwenoud landgoed op rivierklei. Het
overgrote deel bestaat uit cultuurland, gemoduleerd door
strepen bos, lanen en wallen.
Aan het begin van de 19e eeuw werd er op Tongelaar veel
bos gerooid.
Waarom werd er in die periode veel bos op het landgoed
Tongelaar gerooid?

Antw.

was nodig om het systeem van de Beerse Overlaat te laten functioneren

Wèttegij’t Antwoordenboek - Zaterdag 29 december 2012

37

Categorie: Natuur

VRAAG
080

Om te voorkomen dat onze natuur bedolven wordt onder het afval en
zwerfvuil zijn afvalbakken ontworpen. Één ervan zie je hiernaast afgebeeld. Een vandaalbestendige bak.
a)

Wie is de ontwerper van dit type afvalbak?

b ) Wat is de naam van dit type van afvalbakken?
c)

In welk jaar werd door welk bedrijf deze bak in productie genomen?

d ) Welke prijs heeft de ontwerper voor deze afvalbak ontvangen?

a ) Bas Pruyser

b ) Capitole

Antw.
c ) 1980

d ) Kho Liang (1e ) prijs
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VRAAG
081

Lees de tekst goed. Vul daarna de letters op de juiste manier in.
-

De één na laatste letter komt voor de letter, die oorspronkelijk als tweede staat.

-

De tweede letter staat oorspronkelijk na de letter die als laatste ingevuld moet worden.

-

De eerste letter is oorspronkelijk de laatste.

Antw.

D

C

A

B

VRAAG
082

Hoeveel zwarte bolletjes zijn er in het bovenstaande figuur te vinden?
Aantal zwarte bolletjes: …

Antw.

geen, het is optisch bedrog

VRAAG
083

Als BFTKLGZYO code is voor het woord QUIZAVOND. Welke zin wordt dan gevormd uit de volgende
codes?
ACZQTNTLE! UP SPME OP NZOP RPVCLLVE.

Antw.

Proficiat, je hebt de code gekraakt
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VRAAG
084

Op een t-splitsing staat een bromfietser stil om rechts af te slaan. Naast deze bromfietser komt een
met paard bespannen kar met voerman te staan om links af te slaan. De twee personen kennen
elkaar. Na een herkenningsknik wordt de bromfietser door het paard in zijn hoofd gebeten. Met
bebloed hoofd rijdt de bromfietser naar het dichts bijzijnde politiebureau om aangifte te doen. Maar
hoe raar kan het lopen. De bromfietser verlaat het politiebureau met een verbaal aan zijn broek.
Waarom?

Antw.

Zonder helm deelgenomen aan het verkeer

Los de volgende cijferreeksen op.

VRAAG
085
Antw.

a)

b ) Welk cijfer volgt logischerwijs op de reeks: 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – ...
c)

Welk cijfer volgt logischerwijs op de reeks: 5764802 – 2401 – 49 – 7 – …

a)

29

b ) 13
c)

VRAAG
086

Welk cijfer volgt logischerwijs op de reeks: 14 – 6 – 19 – 6 – 24 – 6 – …

2,645751

Welke van de onderstaande conclusies kun je met absolute zekerheid trekken op basis van de twee
stellingen hieronder?
Stelling groep a:
1.

Geen van de eierdopjesverzamelaars is een aannemer.

2.

Alle Nederlanders zijn eierdopjesverzamelaars.

Stelling groep a:
1.

Alleen witte auto’s rijden op diesel.

2.

Alle blauwe auto’s hebben turbo.

Omcirkel 1 van de 4 antwoorden per stelling.

a)

Aannemers zijn niet Nederlands.

Antw.
b ) Geen stelling is zeker.

Wèttegij’t Antwoordenboek - Zaterdag 29 december 2012

40

Categorie: Hersenkrakers

VRAAG
087

Antw.

a)

Welke kubus krijg je als je de opengevouwen kubus opvouwt?

a)

1 c

b)

Welke onderste figuur moet logischerwijs op de plaats van het vraagteken staan in de bovenste

			

2

a

reeks?

Antw.

b)

VRAAG
088

Groep 8 van basisschool ’t Stekske heeft een luistertoets Engels gemaakt, zie hieronder de behaalde

c

cijfers.
7–8–6–6–8–5–6–7–3–6–7–7–6–7–3–5–7–7–6–6
Bereken en benoem van deze cijfers de drie meest gangbare centrummaten.

a)

Antw.

Naam centrummaat 1: gemiddelde 			

Antwoord: 6,15

b ) Naam centrummaat 2: modus				

Antwoord: 6 en 7

c)

Antwoord: 6

Naam centrummaat 3: mediaan			
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VRAAG
089

Een bandiet wil in een paleis inbreken om een goede slag te slaan, maar ziet een bewaker staan. De
bandiet probeert achter het codewoord te komen door goed te kijken hoe andere mensen het paleis
binnen komen.
Er komt een lakei aan die naar binnen wil.
De bewaker zegt: 6.
De lakei zegt: 3.
De bewaker laat de lakei binnen.
Daarna komt er een kok aan.
De bewaker zegt: 8
De kok zegt: 4
De bandiet denkt dat hij het codewoord heeft gekraakt, maar kijkt voor de zekerheid de situatie nog
één keer af.
Als er een schoonmaakster aankomt zegt de bewaker: 12.
Wanneer de schoonmaakster 6 antwoordt, mag zij naar binnen.
De bandiet trekt de stoute schoenen aan en loopt naar de bewaker toe.
De bewaker zegt: 10.
Wat zegt de bandiet?

Antw.

vier (4)

VRAAG
090

Zoek naar het logische verband.
a

b

c

d

a)

Antw.

Tas

b ) Esthetisch
c)

Professional

d ) Taai

Wèttegij’t Antwoordenboek - Zaterdag 29 december 2012

42

Categorie: Muziek, film & spel

VRAAG
091
Antw.

VRAAG
092

Op wettegijt.nl staat en filmpje met daarin de eerste 6 vragen. Zoekt en gij zult vinden.
Wat is de titel en wie de artiest
a )		 Titel: Here comes the sun			

Artiest: Beatles

b )		 Titel: Pokerface				

Artiest: Lady Gaga

c )		 Titel: Smells like teen spirit			

Artiest: Nirvana

d )		 Titel: Saturday night				

Artiest: Herman Brood

Film en muziek
a )		 Van wie is de vrouwlijke stem: Carmen Twillie (van film Lion King)

Antw.

b )		 Wat is de filmtitel: Skyfall (James Bond)
c )		 Wat de titel van de serie: Miami Vice (Jan Hammer - Crockett’s theme)

VRAAG
093

Filmfragmenten: wat is de filmtitel
a )		 Filmtitel: Saturday night fever

Antw.

b )		 Filmtitel: Heat
c )		 Filmtitel: The Bucket Lst
d )		 Naam van de koffie: Kopi Luwak

VRAAG
094
Antw.

VRAAG
095
Antw.

VRAAG
096
Antw.

Wie maakte het orgineel van de volgende 3 nummers
a )		 Titel:

I follow rivers 			

Artiest: Lykke Li

b )		 Titel:

We Found Love in a Hopeless Place Artiest: Rihanna’s

c )		 Titel:

Beat it				

Gitariste: Orianthi Panagaris

Wat herken je in de fragmenten?
a )		 Tekenfilm figuur:

Roadrunner van the looney tunes meep meep

b )		 Gevangenis:

San Quentin

c )		 Acteur: 		

Christoph Waltz

d )		 Merk reclame:

Heineken

Welk instrument hoor je?
a )		 Welk instrument:

Tuba

b )		 Welk instrument:

Hoorn

c )		 Welk instrument:

Trombone
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VRAAG
097

Welke twee wereldberoemde regisseurs
zijn hier samengesmolten?

Antw.

VRAAG
098
Antw.

VRAAG
099

1

Steven Spielberg					2 Quintin Tarantino

Een beroemde europeese componist. Er werd een film naar hem genoemd. Een van zijn bekendste
werken is de (10/2)e, die begin met: Ta-ta-ta-taaaa. Wie is hij?

Ludwig van Beethoven

Een Langenboomse artiest.
a )		 Welke Langenbomer schreef een lied over de driehoek Langenboom-Mill-Landerd.
b )		 Noem de titels van 3 CD’s die door hem zijn uitgegeven.
c )		 Noem 3 titels van zijn eerste CD

a)

Theo Gerrits

b ) 1 Playing a band				

3: live presentatie van Rapture 2008

2 Rapture 2005

Antw.

c)

What would you do/ Ze bracht met thuis/The ballad of a lonely lady
Overal onrust/ De arbeider Jan Greven/ De liefste bloem
Mensen waar blijft ‘t groen/ Het ongeleuflijke kwatslied/ Oh dear Jesus
Vervlogen tijden/ Werkeloosheids-bleus/ The Armanent race
Vervulling/ Playing in an band
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VRAAG
100

Hoe heten deze spellen?

Antw.

a ) Tamagotchi

b ) Space Invaders

c ) Farm Ville

Antw.

d ) Commander Keen

e ) Duckhunt

f ) Pokemon

g ) En een bonus vraag voor de echte kenner. Wie of wat zit er in de linker bal bij foto f? (zie rode pijl)

Antw.

g ) Charmander
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VRAAG
101

Ans Meulepas;
Het beeld van een digitale camera wordt opgeslagen op een speciale chip in de camera. Er zijn twee
systemen. Hoe heet het systeem waarbij de pixels (= het beeldmateriaal ) die worden opgenomen
met een digitale camera op de chip, niet langs maar boven elkaar, worden opgeslagen ?

Antw.

VRAAG
102

Foveon of X3 systeem
Welke gelukkige plant huist in het meest futuristische gebouw in hartje Eindhoven en wat is de naam
van dit gebouw?
a)

De gelukkige plant is?

b ) Naam van het gebouw is:

Antw.

VRAAG
103
Antw.

VRAAG
104

Antw.

VRAAG
105
Antw.

a ) Happy cactus
b ) Blob

Wat is de kleinste tent in het verhuurassortiment van Rinico Tentenverhuur?
Alu-frame 5 x 3
Hoeveel verschillende nationaliteiten heeft N2 People in haar tweejarig bestaan al ingezet bij haar
opdrachtgevers, en uit welke landen van Europa komen deze medewerkers?

1.Nederlanders/ 2.Duitsers /3.Litouwers /4.Polen /5.Hongaren /6.Tsjechen /7.Slowaakse /8.Grieken/
9.Portugezen

Welk van oorsprong Langenbooms bedrijf heeft de website van Wettegij’t ontwikkeld en is tevens de
eigenaar van ReceptenVandaag.nl die afgelopen maand meer dan 165.000 bezoekers trok?
Wux (Webdevelopment)

VRAAG
106

Wèttegij waarvoor u met uw auto / bus allemaal bij Autobedrijf Wilbert van Lith terecht kunt?

Antw.

onderhoud, reparatie, Apk, Aircoservice, banden, ruiten, schadeherstel
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VRAAG
107
Antw.

Welke vereniging uit Langenboom heeft dit jaar een bijdrage uit Rabo
Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid gekregen? En hoeveel?
a ) Vereniging: Scouting Langenboom
b ) Hoogte bijdrage: 2.500,- euro

VRAAG
108

In welk jaar is Hendriks Assurantiën opgericht?

Antw.

1995

VRAAG
109

Waar is Orion Media gevestigd?

Antw.

D’n Bogerd 19 of Dellenweg 18 (volgens kvk.nl)

VRAAG
110
Antw.

VRAAG
111
Antw.

Wat is de klasse-overeenkomst tussen Markhoor Bedrijfsstrategie en Kalverhandel Bens? (Hint: Wat is
een Markhoor?)
Zoogdier – Evenhoevigen
Wim Wijdeven Administratiekantoor en ZNAB Accountants werken graag met cijfers. Hiervoor gebruiken zij hun grote boek. Wat geeft dit grootboek allemaal weer?

a ) Activa – Passiva – Eigen Vermogen – Omzet – Kosten – Opbrengsten – Verliezen
b ) Complementeer de volgende formule: O – K = W

VRAAG
112

Welk bedrijfslogo valt hier te herkennen?

Antw.

Hopmans

VRAAG
113

Welke 3 logo’s zijn in deze afbeelding terug te

Antw.

1

vinden?

Weijens Recruitment 2 Bens

3 Rinico
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VRAAG
114
Antw.

VRAAG
115

Op hoeveel locaties zijn er momenteel tankstations van Frans Hopmans te vinden?

7

Wat stroomt er bij René Franken, RF Motorservice, figuurlijk door de aderen?

Antw.

Motorolie

VRAAG
116

MDH-Electroschop is specialist op het gebied van elektro. Geef bij de

Antw.

Wandgoot of Kabelgoot

VRAAG
117

Horecaslagerij van Vught is expert op het gebied van kwalitatief vlees. Benoem de vleessoorten in

afbeelding hiernaast de juiste benaming van het product.
Benaming voor het?

onderstaande afbeelding, het Langenbooms Varkentje.

a)

Antw.

Vleesstuk 1 is: Lende

b ) Vleesstuk 2 is: Spareribs
c)

Vleesstuk 3 is: Bacon / spek

d ) Vleesstuk 4 is: Ham
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VRAAG
118

Dezelfde vraag voor Kalverhandel
Bens. Benoem de vleessoorten uit
de afbeelding.

a)

Antw.

Vleesstuk 1 is: Schouder

b ) Vleesstuk 2 is: Schenkel
c)

Vleesstuk 3 is: Tri-tip of steak

d ) Vleesstuk 4 is: Tenderlion (steak)

VRAAG
119

De verzameling van W. van Schayik: Museum voor Nostalgie en Techniek
(MNT). Het is een collectie in de ruimste zin van het woord wat het verleden
aangaat. De geschiedenis is hier bijna ‘aanraakbaar’ dichtbij.
Noem vijf objecten die u op het logo van dit museum afgebeeld ziet staan:

Antw.

1)

koffiekan				

4 ) krukas / zuigerstang

2)

karrewiel				

5 ) aambeeld

3)

vliegwiel

VRAAG
120

Verkerk staat bekend om zijn lekkere gebak. Wat zijn de basisingrediënten

Antw.

Bloem, boter, suiker, ei, appel, kaneel

voor een appeltaart?

Wèttegij’t Antwoordenboek - Zaterdag 29 december 2012

49

Categorie: Sponsorvragen

VRAAG
121

In welke branche heeft Weijens Recruitment momenteel de meeste vacatures openstaan?

Antw.

techniek

VRAAG
122

Hoeveel generaties Bens zijn voor Johnny Bens actief geweest als kroegexploitant?

Antw.

2 generaties

VRAAG
123

Markhoor specialiseert zich op het vlak van bedrijfsstrategie. Wat is een bedrijfsstrategie?

Antw.

bedrijfsstrategie definieert wat een organisatie voor haar stakeholders wil betekenen en hoe dat te
bereiken.

VRAAG
124

Op welke doelgroepen richt ZNAB accountants zich?

Antw.

Agrarisch en MKB

VRAAG
125

Welke sponsor vinden we nog meer terug op de kantoorlocatie van Wim Wijdeven?

Antw.

Frans v Schayik

Wèttegij’t Antwoordenboek - Zaterdag 29 december 2012

50

