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Spelregels
Lees de onderstaande punten aandachtig door voordat jullie beginnen met de Wèttegij’t-quiz!
De Wèttegij’t?-quiz bestaat uit 12 categorieën:
Nr Categorie					Aantal vragen		Maximaal aantal punten
1

Langenboom en omstreken			10			100

2

Sport					10			100

3

Geschiedenis & Aardrijkskunde		10			100

4

Langenbomers wied weg			10			100

5

Terugblik 2013				10			100

6

Langenboom in beeld			10			100

7

Hersenkrakers				10			100

8

Lifestyle & Mode				10			100

9

Muziek & Film				10			100

10 Wizkid & games				10			100
11 Samenwerkingsopdracht			2			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 een andere
vraagbaak.
• Voor de geheime opdracht stuurt elk team één afgevaardigde naar De Wis om daar de geheime opdracht uit te
voeren. Tip: stuur iemand die nog aardig plooibaar is.
-

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

-

Te laat betekent geen deelname aan de geheime opdracht.

-

Eén afgevaardigde per team (geen pottenkijkers).

-

Ken je teamnummer.

Teamnummer:
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Vervolg spelregels
• Ieder team mag een joker inzetten op één van de categorieën. 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 2013” en de andere prijzen. De juiste wijze:
1 Stop alle bladzijden van het quizboek op de juiste volgorde (paginanummers van laag naar hoog) terug in 		
de envelop.
2 Schrijf op iedere pagina, links onder, jullie teamnummer
3 Geef op de voorpagina aan op welke categorie jullie de joker willen inzetten.
• 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 natuurlijk geheel op eigen risico.
• De uitslag en prijsuitreiking van de quiz vindt plaats op de Wèttegij’t-feestavond op 4 januari 2014, 20.30 uur bij Café
d’n Bens.
• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
• De juiste antwoorden op de Wèttegij’t-quizvragen worden tijdens de prijsuitreiking bekend gemaakt. Daarna ook
op de website.
Veel succes en veel plezier!
Werkgroep Wèttegij’t?

Teamnummer:
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Categorie: Langenboom en omstreken

Vindingrijk en fraai zijn vaak de versieringen aangebracht op gevels van woningen. Ook hier

VRAAG
001

Antw.

in Langenboom zie je soms verrassende ornamenten of naamgevingen aangebracht aan de
voorgevel. Zoek de het juiste adres met huisnummer bij de foto’s
Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 9

a ) Vlierbes		

Huisnr: 7

Foto: 3

b ) Zeelandseweg

Huisnr: 40

Foto: 8

c ) Dominicanenstraat Huisnr: 11

Foto: 4

Huisnr: 15

Foto: 7

Huisnr: 14

Foto: 5

d ) Schaapsdijkweg
e ) Dorpsstraat		

Teamnummer:

Huisnr: 23

Foto: 1

g ) Espenstraat

Huisnr: 1

Foto: 6

h ) Vonderstraat

Huisnr: 7

Foto: 2

i)

Huisnr: 22

Foto: 9

f)

Berkenlaan

Esdoornlaan
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Categorie: Langenboom en omstreken

Rondje Langenboom:

VRAAG
002

a ) Hoeveel galmgaten zitten er in het torentje van onze kerk?
b ) Hoeveel takken heeft het standbeeld bij basisschool ‘t Stekske?
c ) Hoeveel bollen tel je op het hekwerk van ons nieuwe Maria beeld bij het hertenkamp?
d ) Hoeveel vormen van piramides vind je bij de brievenbus van Dorpsstraat 23?

Antw.

a ) Aantal galmgaten: 8
b ) Aantal takken: 10
c ) Aantal bollen: 10
d ) Aantal piramide vormen: 19 of 21

VRAAG
003

Stroomstoringen, gelukkig niet al te vaak en dan meestal van korte duur. Begin van dit jaar
2013 duurde de storing net iets langer dan anders en werden er meer huishoudens in het
donker gezet. Hoeveel huishoudens zaten dit voorjaar zonder stroom?
U mag er 100 huishoudens naast zitten.

Antw.

VRAAG
004

Aantal huishoudens: 27.000 huishoudens
Ons huidige postkantoor, gerund door Wiel en
Mientje van Diepenbeek. In een ver verleden
bekend als ‘het winkeltje van Straatman’.
Tegen de sinterklaastijd waren de kinderneuzen
gedrukt tegen de twee winkelruiten, waarachter
een droomwereld aan speelgoed lag uitgestald.
Sommigen gingen zo op in hun droom dat ze te
laat op school kwamen.
Op de twee grote winkelruiten links en recht van de toegang stond een tekst. Wat was de
tekst op de linker- en wat was de tekst op de rechterruit? (links en rechts van buitenaf gezien)

Antw.

Teamnummer:

Tekst linker-ruit: galanterieën		

Tekst rechter-ruit: manufacturen
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Categorie: Langenboom en omstreken

VRAAG
005
Antw.

Na de oorlog (de jaren 50-60) waren er veel winkels en
middenstandszaken in Langenboom.
Noem 10 van deze winkels en middenstandszaken.
Karel Holleman/ Fam.v.Boxtel/ Fam. Schoonwater/ C.H.V. Pakhuis/ Shell Toon Berends/
Kobus Arts/ Koos Verberk/ Koos / v. Gaal/ Catho Hofmans/ v.Cruijsen klompen/ Jan
Arts slachterij/ Piet v. Duijnhoven kolen- kalkhandel/ Piet vDuijnhoven / cafe/slijterij/
v. Elst bakkerij/ v.Schayik smederij/ V.Huisseling met Ve-Ge en vriescellen/ v.Huisseling
/ malerij/meelhandel/ Wim Siroen tabak/ (Herman Straatman)/Wiel v.Diepenbeek/
Slagerij Bol/ Toon-Tina v. Bommel/ Fam. Toon v.d. Horst/ Jan Verstegen bakkerij /
fietsenmaker/ Cafe Jo Bens/ Janus v. Bommel Tv./radio/fietsenhandel/ Koos Arts bank/
Hent Hendriks bij transport/ de Klein was een fietsenhandel/ Toon Hendriks den booi
postagentschap/ Marinus de Klein levensmiddelen/kruidenier/ v . Rooy bezorgkruidenier.

Maak van onze dorpsnaam Langenboom een zo lang

VRAAG
006

mogelijk ander woord waarbij alle letters uit onze
dorpsnaam maar 1 keer mogen worden gebruikt.
Geen samenstellingen of vervoegingen van een
werkwoord of namen. Het woordenboek ‘van Dalen’ is
leidend in de beoordeling.

Antw.

Anagram voor Langenboom: Boomlange
De grootste klok van de Notre Dame in Parijs is

VRAAG
007

vervaardigd door Koninklijke Eijsbouts kokkengieterij
uit Asten in ons eigen Brabant. Met een gewicht van 6
ton was deze klok op 23 maart 2013 voor het eerst te
horen. Onder het midden, laten we zeggen op de buik
van de klok staat een tekst in het Frans. Met logisch
nadenken, ook al ben je de Franse taal niet machtig,
zou je kunnen weten wat er op de ‘buik’ van deze klok
staat.

Antw.

Teamnummer:

Tekst op de buik van de klok: ‘Weesgegroet’ in het Frans
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Categorie: Langenboom en omstreken

VRAAG
008

Antw.

Bij een overdag gemaakte foto wil het nog wel lukken om er een straatnaam aan te koppelen. Hoe goed lukt dit als de foto bij duisternis is gemaakt? Aan u om aan de foto de juiste
straatnaam te geven.

a ) Abeelweg				

b ) Berkenlaan

c ) Haagbeuk				

d ) Vierhoeksweg

VRAAG
009

In Mill heeft in de vorige eeuw een melk-boterfabriek gestaan. Wat was de naam van deze

Antw.

Sint Willibrodus

zuivelfabriek?

In de dorpen rondom Langenboom worden elk jaar weer allerlei activiteiten georganiseerd.

VRAAG
010

a ) Door welk dorp passeerde jaren achter elkaar (behalve 2013) een fietstour waarbij de
fietsers bleven overnachten?
b ) Hoe heet deze tour?
c ) Wat is de bijnaam van deze tour?

Antw.

Teamnummer:

a ) Mill			

b ) Ome Joops Tour
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Categorie: Sport

VRAAG
011

Snookeren: speler B begint met zijn stootbeurt. Wat is het maximum aantal punten dat er nu
voor hem op tafel ligt, er vanuit gaand dat hij alles in één beurt wegspeelt en steeds gebruik
kan maken van de punten van de kleurbal met de hoogste punten.

Antw.

Max aantal punten / score te behalen: 139 punten

VRAAG
012

Jeu de boules mag zich verheugen in
toenemende populariteit. Langenboom kent twee
kampioenen. Welke twee dorpsgenoten mogen
zich beide Langenbooms jeu de boules kampioen
2013 noemen?

Antw.

VRAAG
013

1 ) Leo Sommers		

		

2 ) Rob Verkerk

In september werd in Amsterdam een wel zeer bijzondere loop gehouden.
a ) Waar in Amsterdam?
b ) Wat was de snelste tijd op de 400 meter?
c ) De langzaamste op de 400 meter?

Antw.

Teamnummer:

a ) Olympisch Stadion

		

b ) 4.35
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Categorie: Sport

VRAAG
014

Een bekende Italiaans/Engelse schrijver volgde een jaar lang de
harde kern van een Italiaanse voetbalclub en schreef er een
prachtig boek over (aanrader).
a ) Deze bekende schrijver, welke club volgde hij een jaar lang?
b ) Hoe eindigde dat seizoen voor die club? (omcirkel)

Antw.

a ) Naam voetbalclub: Hellas Verona
b ) klasse behoud

of

degradatie

of

kampioenschap

of

teruggezet naar lagere
			
klassen wegens fraude

Het spel Bierpong is vooral populair in de Verenigde Staten. Echter lijkt het spel de laatste

VRAAG
015

jaren ook steeds meer gespeeld te worden door Europese jongeren.
a ) Er zijn drie verschillende worpen mogelijk in het spel, noem deze.
b ) De tegenstander heeft nog 5 gevulde bekers over. Wat is het minimale
aantal worpen van jouw team om al deze 5 bekers weg te spelen?
c ) In welke kroeg uit onze gemeente word jaarlijks een bierpong wedstrijd georganiseerd?

Antw.

a ) 1 Het boogje / Arc shot / Lob 2 Snelle bal / Fastball / Straight shot
3 Stuiterbal / Bounce shot
b ) Minimaal aantal worpen: 3 worpen >> 2 door stuitebal en 1 directe
c ) Kroeg: Café de Winkel

VRAAG
016

Wie werd al in de vorige eeuw door journalist Evert Griffhorst omschreven als ‘een woelwater’

Antw.

Gerrie Kneteman

VRAAG
017

Wie mag zich dit jaar HEER van TCL noemen:

Antw.

Stein van den Heuvel

Teamnummer:

die langzamerhand naam begon te maken?

of

Johan Cruijff

of

Rene van der Gijp
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Categorie: Sport

VRAAG
018

Vollan’65 bekend van volleybal maar misschien nog wel net zoveel van het Langenboomse
Dorpsfeest.
a ) In welk jaar werd het laatste dorpsfeest gehouden?
b ) Welke bijdrage ontving Vollan uit het Rabo-Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid om
het volgende dorpsfeest te gaan organiseren?

Antw.

a ) Jaar: 1998
b ) Bijdrage: € 2000

VRAAG
019

Op deze prachtige kampioensfoto van 1942-1943 staat slechts een speler keurig met alle

Antw.

Naam: Berends

VRAAG
020

knoopjes dichtgeknoopt in het gelid. Wat is zijn achternaam?

In juni wonnen de meiden van SES MC1 de KNBV beker!
a ) In welke plaats werd deze titel behaald?
b ) Tegen welke club speelde het allereerste
SES-damesteam haar eerste oefenwedstrijd?

Antw.

a ) Plaats: Susteren
b ) Tegenstander: Gassel

Teamnummer:
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Categorie: Geschiedenis & Aardrijkskunde

VRAAG
021

Nieuwjaarsfeesten, joelfeesten zoals de verschillende Germaans
sprekende stammen het noemden. Joelfeesten verdeeld over 12
nachten, kom daar nog maar eens om. Nieuwjaar is door de
eeuwen heen, zelfs nu nog, lang niet voor iedereen een eenduidig
begrip. Al een aantal eeuwen hanteren we de Gregoriaanse kalender, onze huidige kalender.
a ) Sinds wanneer hanteert onder andere het katholieke zuiden deze Gregoriaanse
kalender?
b ) Sinds wanneer wordt deze kalender ook door het calvinistische noorden geaccepteerd?

Antw.

a ) 1582 of 1583
b ) 1700 of 1701
Waar vandaag de dag ons drielandenpunt een toeristische trek-

VRAAG
022

pleister is, was ooit een vierlandenpunt. Een dwergstaatje in de
vorm van een taartpunt, als vierde staat grenzend aan dat
vierlandenpunt, het huidige drielandenpunt.
a ) Wat is de naam van het dwergstaatje?
b ) Wat is de hoofdstad van dit dwergstaatje?
c ) Welke taal wilde men hier een thuisbasis geven?

Antw.

a ) Naam: Moresnet of Neutraal
b ) Hoofdstad: Kelmis
c ) Taal: Esperanto

VRAAG
023

Traditioneel wordt Camembert gemaakt van rauwe koemelk. Tegenwoordig
maakt men het overgrote deel echter van gepasteuriseerde melk. De
rijpingstijd van deze witschimmelkaas is ongeveer drie weken en deze kaas
wordt doorgaans geproduceerd in rondjes of halfjes van een half pond.
Wat is de algemene benaming voor een camembertetiketten verzamelaar?

Antw.

Teamnummer:

Tyrosemiofiel
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Categorie: Geschiedenis & Aardrijkskunde

Waar vandaag begint houdt gisteren op. Nergens komt dit

VRAAG
024

duidelijker tot uiting dan daar waar de datumlijn loopt.
Morgen en gisteren, afhankelijk aan welke kant je staat van
de denkbeeldige lijn, zijn elkaars buren. Deze denkbeeldige
datumlijn, van noordpool tot zuidpool, gaat op het noordelijk
halfrond tussen twee ‘buur’-eilanden door. Over Amerikaans
en Russisch grondgebied en op het zuidelijk halfrond over
een eiland.
a ) Wat is ongeveer hemelsbreed de afstand tussen de twee ‘buur’-eilanden waar tussendoor
de datumlijn loopt?
b ) Over welk eiland op het zuidelijk halfrond loopt de datumlijn?

Antw.

a ) Afstand: Tussen 3,5 km en 4 km
b ) Eiland: Taveuni

VRAAG
025

Predikant Eelco Alta, geschoold en met kennis van zaken wist
het zeker: het einde van de wereld was nabij. In 1774, want dan
stonden Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en de Maan op het
punt om tegen elkaar te botsen. Met alleen lagereschool en met
een tomeloze interesse voor wis- en sterrenkunde, wist Eise
Eisinga het tegendeel te bewijzen. En wat bleek: de dominee
had ongelijk. Het kwam toch nog goed met de dominee, hij is zich in een andere kunde gaan
verdiepen. Waarin is de dominee zich na zijn mis-voorspelling gaan verdiepen? (omcirkel)

Antw.

VRAAG
026

volkenkunde

of

kunde van de duivel

of

plantkunde

of

diergeneeskunde

“De Indonesische hoofdstad Jakarta dreigt te verdrinken” is de aanhef van een artikel naar
aanleiding van een te verwachten vloedgolf die gelukkig is uitgebleven. Jakarta, de
Indonesische metropool wordt bedreigd door zeewater. De stad zakt steeds verder de oceaan in. Hoeveel centimeter zakt deze stad jaarlijks verder weg onder de zeespiegel?

Antw.

Teamnummer:

Aantal CM: tussen 18 cm en 22 cm
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Categorie: Geschiedenis & Aardrijkskunde

VRAAG
027

Wisseling in Rome. Schijnbaar is het vaker voorgekomen dat een
paus is afgetreden tijdens het bekleden van dit hoogste kerkelijke
ambt. Benedictus XVI voelde zich te broos en te zwak om deze
positie nog verantwoord te vervullen. ± 8 jaren is hij paus geweest
en gezien alle perikelen in de Roomse kerk zullen het tropenjaren
zijn geweest.
a ) Welke paus heeft er van de 10 pausen vóór de huidige paus
het langst dit hoogste ambt bekleed?
b ) Hoeveel jaren heeft deze paus dit ambt bekleed?

Antw.

a ) Naam: Johannes Paulus II

//

Karol Józef Wojtyla

b ) Aantal jaren: 26 of 27 jaren
Na jarenlang bakkeleien en steggelen kwamen in

VRAAG
028

april 2010 China en Nepal overeen de hoogte van de
Mount Everest officieel als 8848 meter te erkennen.
Door metingen m.b.v. gps-apparatuur die op de top
werd geplaatst, kwamen de Amerikanen een jaar
eerder uit op een hoogte van 8850 m. Twee meter
meer of minder? ”Mocht ik ooit zo hoog komen, klim
ik die twee meter er ook nog wel bij.”
a ) Hoeveel mensen hebben de top bedwongen?
b ) Mogelijk werd de top ooit eerder bedwongen dan het officieel nu geregistreerde 1953. In
welk jaar zou de top voor het eerst zijn bedwongen?
c ) Officieel geldende regel om te mogen deelneming als oudste bergbeklimmer staat op 60
jaar. Op welke leeftijd staat het huidige record?

Antw.

a ) < 3500
b ) 1948
c ) 73 jaar

Teamnummer:

of
of

>3500 & <4000
1937

of

of

75 jaar

1932
of

of

>4000 & <5000

of

1924

76 jaar

of

78 jaar
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Categorie: Geschiedenis & Aardrijkskunde

Soms wordt iets, wat door iedereen wordt herkend, gebruikt om een product of een artikel,

VRAAG
029

beter verkoopbaar te maken. In dit geval zijn blikken vierkante bussen gebruikt met opdrukken van het leesplankje van ooit.
Wat was de inhoud van deze bussen, welk product zat orgineel in deze bussen? (omcirkel)

Antw.

snoepgoed

of

sigaren

of

rijst

of

vermicelli

of

losse thee

VRAAG
030

De ‘blinde’ landkaart. Hoe goed hebben we opgelet, wat weten wij er nog van!
Graag de plaatsnamen van de nummers 1 t/m 5

Antw.

1 Steenwijk					4 Vriezenveen
2 Staphorst					5 Oldenzaal
3 Zwolle

Teamnummer:
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Categorie: Langenbomers wied weg

Annemarelle van Schayik die in China Fang Yanmei wordt

VRAAG
031

genoemd, studeert aan de Chineese Universiteit van Hong
Kong.
a ) Wat is de Chinese term voor jonge vasteland Chinezen die
in Hong Kong studeren aan de universiteit en vervolgens in
Hong Kong blijven om te werken?
b ) Wat voor kleur stempel krijgen Nederlandse studenten die
in Hong Kong studeren als ze vandaag via Macau Hong Kong
binnenkomen?
c ) En voor de echte doorbijters: Wat staat hier:

Antw.

a ) Gangpiao
b ) Groen

(coming from Macau is green, Mainland China is red, and the airport is black)

c ) Langenboom

VRAAG
032

Wellicht onze bekendste Langenbomer en zeker de
slimste: Prof. Dr. Frans Verstraten, President bij Vision
Sciences Society Head of School - School of Psychology
bij University of Sydney, maar ook Professor and
McCaughey Chair of Psychology bij University of Sydney
Vraag vanuit zijn tweede thuisland.
We gaan even naar de andere zijde van onze aardbol.
Hoe heette Australië voordat het Australië werd genoemd?

Antw.

Teamnummer:

New Holland of Het Nieuwe Hollandt of Nouvelle Hollande
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Categorie: Langenbomers wied weg

Dit petje is te koop in het midden van Australië.

VRAAG
033

Een deel van de tekst is afgedekt door het balkje.
a ) Wat hoort er voor ‘Rock’ te staan, dus op de plek van het
balkje?
b ) Hoe noemden de oorspronkelijke bewoners deze ‘Rock’?
c ) Wat is de naam van de oorspronkelijke bewoners van de
streek waar deze ‘Rock‘ zich bevindt?

Antw.

a ) Ayers (van Ayers Rock)
b ) Uluru
c ) Aboriginals (bonus / Anangu)
Nico Buts is al jaren een Langenbomer wied weg en is nu

VRAAG
034

reisleider voor een Duitse touroperator werkzaam op het
eiland Tenerife.
a ) De Langenbomers worden ook wel de Verkuskoppe
genoemd. Wat is de bijnaam van de inwoners van
Tenerife?
b ) Op Tenerife was ooit de grootste vliegramp van aller
tijden. Er waren toen drie partijen die belangrijke fouten
hebben gemaakt die dag. Noem deze drie partijen.
c ) Hoeveel graden is het op Tenerife gemiddeld
warmer in de maand december dan in Langenboom?

Antw.

a ) Guanches
b ) 1 Piloot KLM			
2 Piloot van Pan-Am		
3 Verkeerstoren // Leiding van het vliegveld
c ) 14 - 15 graden

Teamnummer:
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Categorie: Langenbomers wied weg

VRAAG
035

Dennis Willems vertrok na het behalen van zijn
HBO diploma naar Australie om rond te
trekken.
a ) Wat is de meest gebruikelijke manier van
”Hallo” zeggen in Australië?
b ) Waar is nimbin bekend om?
c ) Wat zijn de vier meest toeristische plekken
(voor jongeren) aan de oostkust in Australië?

Antw.

a ) How you going?
b ) De wiet hoofdstad van Australie.

(Een hippie dorpje waar drugsverkoop door de

vingers wordt gezien)

c ) Sydney / Cairns / The Breat Barrier Reef / Gold Coast / Airlie
Beach / Brisbane / Fraser island

VRAAG
036

Jilt van Schayik, zoals bekend onze trotse
VN-Jongerenvertegenwoordiger voor de
komende twee jaar.
a ) Waar deed hij zijn afstudeerproject?
b ) Welk thema gaat Jilt als VN-jongerenvertegenwoordiger onder de aandacht
brengen van de Nederlandse jongeren en
later in New York?

Antw.

a ) Kenia
b ) Coöpereren uit de armoede; samen kunnen we de wereld
veranderen

Teamnummer:
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Categorie: Langenbomers wied weg

VRAAG
037

Onze plaatsgenoot, Tom de Man, woont sinds april 2012 in
Atlanta, USA, daar doet hij onderzoek naar een schimmel
die een bedreiging is voor een bepaalde groep mieren.
Tom schrijft regelmatig een stukje in de Neije krant over
dingen die hem opvallen en zijn belevingen. Kritisch en
met humor vertelt hij over het verschil van wonen in
Amerika en Langenboom.
a ) Inmiddels is hij vanaf 23 september 2013 in dienst van
het Amerikaans centrum voor ziektecontrole en preventie,
kortweg het CDC. In Nederland hebben wij ook een
centrum dat zich daar mee bezig houdt, hoe heet dat
centrum?
b ) Waarom was Tom de eerste week van oktober niet op
zijn werk?

Antw.

a ) RIVM = Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu
b ) Regering gesloten shutdown

VRAAG
038

De Amerikaanse vrienden van Tom vinden het geweldig om te horen dat hij tussen de tulpen
heeft gewerkt, Hollandser kan het niet klinken. Maar hoe Hollands is hij eigenlijk? De
Amerikanen missen een aantal typische Hollandse gewoonten en liefhebberijen van Tom. Hij
lust bijvoorbeeld geen, zoals hij zegt, stamppot, hutspot of andere aanverwante geprakte
aardappelen met vermalen groente naar keuze.
a ) Noem nog drie typische dingen die de Amerikanen missen aan Tom.
b ) Volgens Tom kennen de Amerikanen een typisch Nederlandse eigenschap. Wat betekent
de Amerikaanse term: ‘Going Dutch’?

Antw.

a ) 1 Hij kan amper schaatsen

2 De Keukenhof en de Zaanse

schans kent hij alleen van verhalen

3 Hij lust geen drop

b ) Dat wij Nederlanders gierig zijn en going dutch betekent dat bij het
uitgaan iedereen voor zichzelf betaald.
Teamnummer:
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Categorie: Langenbomers wied weg

VRAAG
039

Piet Willems, één van de Wéttegij’t? organisatoren trok
in november een maand door Nieuw Zeeland. Een
vraag van hem.
Wij zijn er aan gewend, al onze medenederlanders
gehuisvest in dit kleine landje. Hier in deze hoek van
Nederland is de bevolkingsdichtheid ten opzichte van
de Randstad een stuk gunstiger. Nieuw Zeeland, wel
eens genoemd het land van onze ‘tegenvoeters’ is qua
inwoners dunbevolkt.
Indien in Nederland het inwoneraantal per vierkante
kilometer gelijk zou zijn aan dat van Nieuw Zeeland,
hoeveel inwoners telde ons land dan? (omcirkel)

Antw.

tussen 0,5 en 1 miljoen
		

VRAAG
040

of tussen > 1 en 1,5 miljoen

tussen 2 en 2,5 miljoen

of

of

tussen 1,5 en 2 miljoen

of

tussen 2,5 en 3 miljoen

Diana Raaijmakers, één van de Wéttegij’t?
organisatoren trok in november een maand door
Vietnam, Cambodja en Laos.
a ) Wat zijn de twee belangrijkste exportproducten
van Vietnam?
b ) Cambodja heette voorheen Kampuchea en
daarvoor ook al eens Cambodja. Waarom is er afscheid
genomen van de naam Kampuchea?

Antw.

a ) Koffie, Rijst, Kleding en Olie
b ) Herinneringen regime Rode Khmer of Killing fields of einde communisme

Teamnummer:
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Categorie: Terugblik 2013

VRAAG
041

a ) Bij welke gelegenheid werd deze
foto van deze man gemaakt?
b ) Door wie werd hem zijn verzoek
om gratie geweigerd?
c ) Welke oud bondgenoot,
voormalig vice-premier en minister
van buitenlandse zaken keerde zich
geheel van hem af?

Antw.

a ) Schorsing als parlementslid voor 6 jaar
b ) Napolitano
c ) Fini

VRAAG
042

a ) Voor voor welk stuk ontving Pierre Bokma in 2013 de belangrijke toneelprijs? (omcirkel)
b ) Wat is de titel van de tv serie die van
hetzelfde boek is gemaakt?
c ) Wat is de naam van de eveneens
prijswinnende interviewer van de hoofdpersoon
die door Bokma wordt gespeeld?
d ) Welk prijs won die interviewer?

Antw.

a ) Het schaap

of

Soldaat van Oranje

of

Richard III

of

De Verleiders

b ) De Prooi
c ) Koen Verbraak
d ) Soja Barend Award

Teamnummer:
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Categorie: Terugblik 2013

Deze personen waren in 2013 om de zelfde reden in het nieuws.

VRAAG
043

a ) Zet de juiste namen onder de foto’s:
Jeroen Willems, Leonoor Pauw, Sylvia Kristel, Wil van Kralingen, Kitty Janssen, Maarten van
Roozendaal
b ) Wie hoort niet in het rijtje thuis?

Antw.

a ) 1 Wil van Kralingen

2 Kitty Janssen

3 Leonoor Pauw

4 Maarten van Roozendaal

5 Sylvia Kristel

6 Jeroen Willems

b ) Maarten van Roozendaal

VRAAG
044

Welke onderwijsvorm scoorde gemiddeld genomen het beste

Antw.

Katholieke

Teamnummer:

bij de CITO-toets in de jaren 2010-2012? (omcirkel)

of

Vrije school

of

Montessori

Wèttegij’t Zaterdag 28 december 2013

of

Jenaplan

22

Categorie: Terugblik 2013

VRAAG
045

Aan een Brabantse interim-manager werd bijna een ton betaald voor zijn werk in de maand
juli door Humanitas DMH. Een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking
(niet te verwarren met HUMANITAS, de landelijke vrijwilligersorganisatie).
Hoeveel verlies leed Humanitas DMH vorig jaar? (omcirkel)

Antw.

VRAAG
046

Één ton

of

Zes ton

of

2 miljoen

of

53 miljoen

of

geen verlies

Tijdens Prinsjesdag, de derde dinsdag van
september, werd door koning Willem Alexander
de participatiestaat ook wel
participatiesamenleving gelanceerd.
Natuurlijk was hij niet de bedenker.
a ) Wie is de bedenker van naamgeving:
participatiestaat? (omcirkel)
b ) Of valt het allemaal wel mee want hoeveel procent van de overheidsuitgaven gaan nog
steeds naar zorg en uitkeringen (de verzorgingsstaat)? (omcirkel)

Antw.

a ) Mark Rutte
b ) 22%

VRAAG
047

of

of
38%

Dick Kuiper
of

48%

of

Het Oranjefonds

of

58%

of

Elco Brinkman?

a ) Op welk plein staat deze man?
b ) Waardoor is hij beroemd?
c ) Naar welk portret kijkt deze man?

Antw.

a ) Taksimplein
b ) Stilstaand, stilzwijgend protest
c ) Mustafa Kemal Atatürk

Teamnummer:
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Categorie: Terugblik 2013

VRAAG
048

In de antwoorden op de Wèttegij’t?-vragen in de

Antw.

1419 of 89

VRAAG
049

Torentjes van febr. t/m nov 2013 komen vijf
getallen voor. Wat is het totaal als je deze bij elkaar optelt?

Hieronder het cv van twee personen die afgelopen jaar vaak in het nieuws waren. Wie wordt
bedoeld met de teksten?
a ) Geboren in Eindhoven (1966) – studeerde agrarische economie in Wageningen – gemeenteraadslid in Wageningen- werkte op ministerie van landbouw – tot 2012 lid tweede
kamer, woordvoerder integratiebeleid en onderwijs
b ) Geboren in Haarlem (1977) – was geluidstechnicus - presenteerde een kinderprogramma
- in 2006 tegenstander van Katja Schuurman – stemde in 2006 als jurylid blanco op alle liedjes van Maud Mulder tijden Nationaal Songfestival

Antw.

a ) Persoon: Jeroen Dijsselbloem
b ) Persoon: Chiel Beelen

VRAAG
050

Antw.

Teamnummer:

Lezen werd weer populair in 2013. Mede door het succes van Vijftig tinten grijs.
Welke andere zes boektitels staan in onderstaande diagram?
amour
jaar
gebrek
Hiroshima
Lissabon
een

Garp
mon
naar
volgens
duizend
nachttrein

eenzaamheid
schitterende
schitterend
de wereld
zonnen
honderd

1 ) Hiroshima mon amour		

4 ) Nachttrein naar Lissabon

2 ) Honderd jaar eenzaamheid

5 ) De wereld volgens Garp

3 ) Een schitterend gebrek		

6 ) Duizend schitterende zonnen
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Categorie: Langenboom in beeld

VRAAG
051

Antw.

VRAAG
052

Wat er in minder dan tien jaar toch snel iets kan veranderen. We zijn al bijna vergeten hoe het
was. Nog verder terug, vóór 1972 hebben de drie panden op de foto (2 links en 1 rechts) iets
met elkaar gemeen. Wat hebben de panden vóór 1972 gemeenschappelijk?

Adresnaam begint met B: Bongers, Burgt, (Bommel), Boerenleenbank
Voor de trouwe “Rondom het Torentje” lezer van
jaren terug roept de maandelijkse kolom van
Bart & Kees zeer zeker nog warme gevoelens op.
Wie was verantwoordelijk voor de tekeningen in de
eerste torentjes? Hij tekende ook Bart & Kees.

Antw.

VRAAG
053

Frans van Kuppevelt
Een gehucht is een wijk/buurtschap in een dorp, (altijd kleiner dan het dorp) of landerijen/
natuurgebied met een bijzondere naam. Bijvoorbeeld “de Maurik”.
Noem tenminste 10 gehuchten (wijken) in Langenboom.

Antw.
de Halsenhoek / de Locht / de Mere / de Zandvoort / de Spie /
de Lage Heide / de Maurik / de Hogesteen / de Kammenberg /
de Graspeel / het Huukske / de Heuf / Zuid-Carolien / de Kuulen /
de Dellen

Teamnummer:
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Categorie: Langenboom in beeld

VRAAG
054

De organisatie van Wèttegij’t?, voor enkelen nog niet zo heel lang geleden, voor anderen al
heel wat jaartjes meer. Aan u om de juiste persoon te plaatsen bij de juiste foto.
Hieronder de namen van de organisatie. Welke naam hoort bij welke jeugdfoto?
Paul Vogels, Jan Meulepas, Piet Willems, Tomas van Boekel, Diana Raaijmakers, Bo Pennings,
Joke van den Bogaard, Nellie Schonenberg

Antw.

VRAAG
055

1 ) Joke vd Bogaard

2 ) Piet Willems

3 ) Paul Vogels

4)

Nellie Schonenberg

5 ) Bo Pennings

6)

7 ) Jan Meulepas

8)

Tomas van Boekel

Diana Raijmakers

Waar stond rond 1900 in
Langenboom de jongensschool?

Antw.

Teamnummer:

Eikenlaan, Walter Hendriks zijn garage of Hoog hal
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Categorie: Langenboom in beeld

VRAAG
056

Zien is het waarnemen van beelden. Kijken is een bewuste en aandachtige vorm van direct
zien. Dat wil zeggen dat de kijker weet wat hij ziet. Het gezegde: “Kijk, als je tekent zie je
meer” geeft in dit verband duidelijk het verschil aan tussen ‘kijken’ en ‘zien’.
Aandacht en het waarnemen en vastleggen van details. Soms zegt een detail van een foto al
voldoende en weten we wie of wat de foto voorstelt.
Aan u de taak om bij de volgende details het juiste adres te vinden.

Antw.

1)

Voormalige gymzaal Lariksweg

2)

Woning Piet vd Wiel Dempseystraat

Ingang pastorie Dominica-

nenstraat

Antw.

4)

VRAAG
057

Wie was tussen 1930- 1940 onze eerste

Antw.

Zr. Hoenselaar, een zus van pastoor Hoenselaar

Teamnummer:

3)

Zuil ophanging poort Dorpsstraat W. v. Boekel / -vd Hoogen

5)

Dorpsstraat 44 voormalige onderwijzers woning

wijkverpleegkundige in Langenboom?
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Categorie: Langenboom in beeld

VRAAG
058

Carnavalsclub de Verkuskoppe
a ) Waar komt de naam “de Verkuskoppe” van onze carnavalsclub vandaan?
b ) Wat is de taak van een Weulus in de carnavals periode?
c ) Noem 4 Langenbomers die Weulus zijn geweest.

Antw.

a ) Pastoor van Escharen die niet met de Langenboomse eierenbond wilde
samenwerken en riep “die Langenbomers zijn allemaal stomme varkens!“

b ) Carnavalsspolitie; en zorgde ervoor dat het goed verliep
c ) Wim Verstegen/ Jan de Klein/ Fr. v. Burgt/ Herman de Klein/ Carlo Raaymakers/
Wim v Hoogen/ Kees de Hartog/ Gerard v Bommel/ Toon en Jo v Rooij/ Ad v Bommel.

VRAAG
059

Boerenleenbank
a ) Wanneer werd de Boerenleenbank in
Langenboom opgericht?
b ) Wie was de eerste kassier (directeur) in die tijd?
b ) Noem tenminste 3 locaties waar de bank heeft
gestaan?
a ) 1906 door pater v. Os

Antw.

b ) Jan Arts (Lochtse Jan)
c)

Zeelandseweg(vh woonhuis Herman Arts) // Dorpsstraat(vh woonhuis van Wim Verhagen)

// Dominicanenstraat(vh woonhuis Koos Arts) // Dominicanenstraat(nu den Tip) // Harm
Verstraten // Schaapsdijkweg

VRAAG
060

a ) Wie reed de eerste auto in Langenboom?
b ) Wat voor merk?
c ) Wat voor taak had deze auto in die tijd in
Langenboom?

Antw.

a ) Koos v. Duijnhoven rond 1928 - 1930
b ) Ford (V8)
c ) Ziekenvervoer en taxi

Teamnummer:
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Categorie: Hersenkrakers

VRAAG
061

Bij de volgende twee opgaven is het de bedoeling dat er middels de volgende tekens en
letters een goede Nederlandse zin wordt gemaakt.
Tekens:
Letters:
-| niet
A Amerika gaat oorlog
^ en
R Rusland bedrijft diplomatie
v of, of allebei
-> Als... dan...
<-> Dan en precies dan als...

S

Syrië wordt onder internationaal toezicht gesteld

Voorbeeld: -| S ->A^R
Antwoord: Als Syrië niet onder internationaal toezicht wordt gesteld, dan gaat Amerika
oorlog voeren in Syrië en bedrijft Rusland diplomatie.
Tip: Haakjes mogen gebruikt worden om formules te verduidelijken.
Maak een formule met bovenstaande tekens en letters die de volgende twee zinnen zo precies mogelijk benadert.
a ) De zin: Ook als Rusland diplomatie bedrijft gaat Amerika oorlog
voeren in Syrië, tenzij Syrië onder internationaal toezicht wordt gesteld.
b ) De zin: Syrië wordt alleen onder internationaal toezicht gesteld als
Rusland diplomatie bedrijft.

Antw.

a ) Formule: ( -| R -> A ) ^ ( R-> ( -| S <-> A ))
b ) Formule: S -> R

VRAAG
062

Vul op de puntjes in onderstaande zinnen telkens een woord ( of woorden) met dezelfde lettervolgorde in zodat het kloppend wordt. Bijvoorbeeld het woord meneer kan ook als men –
eer en als me - neer geschreven worden. De lettervolgorde blijft hetzelfde maar de betekenis
veranderd!

Antw.

a ) Daar boven op de berg staat een veteraan,
b ) die trekt zijn schoen en veter aan
c ) en hij lust geen vlees met vet er aan

Teamnummer:
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Categorie: Hersenkrakers

VRAAG
063

Geef een zo correct mogelijke vertaling in het Nederlands met behulp van onderstaande
tekens en letters van onderstaande formules.
Tekens:
Letters:
-| niet
A Amerika gaat oorlog voeren
^ en
R Rusland bedrijft diplomatie
v of, of allebei
S Syrië wordt onder internationaal toezicht gesteld
-> Als... dan...
<-> Dan en precies dan als...
Maak een kloppende zin met behulp van bovenstaande tekens en letters.
a ) Formule: ( R v A ) ^ ( -|S <-> A)
b ) Formule: (A <-> S) -> R

Antw.

a ) Zin: Rusland bedrijft diplomatie, of Amerika gaat oorlog voeren in Syrië, of
allebei, en verder wordt Syrië niet onder internationaal toezicht gesteld dan en
precies dan als Amerika oorlog gaat voeren in Syrië.

b ) Zin: Als Amerika oorlog gaat voeren in Syrië dan en precies dan Syrië wordt
onder internationaal toezicht gesteld, waardoor Rusland diplomatie bedrijft.

VRAAG
064

Een rijke zakenvrouw staat op het punt om de businessdeal van haar leven te maken. Het
enige wat haar nog rest is de contractovereenkomst uit haar brandkast te halen, deze te ondertekenen en af te geven bij de bank. Echter heeft ze gisteravond iets te diep in het glaasje
gekeken om te vieren dat ze een contract aangeboden heeft gekregen en kan ze de exacte
code van de brandkast niet voor de geest halen. Wat ze wel nog weet is het volgende:
- Het betreft een 5-cijferig getal.
- Het eerste getal is minder dan twee keer het tweede getal.
- Het vierde getal is één meer dan het tweede.
- De som van alle getallen is gelijk aan dertig.
- Het vijfde getal plus het derde getal is gelijk aan veertien.
- Het tweede getal plus het derde getal is gelijk aan tien.
Wat is de code om de brandkast te openen?

Antw.

Teamnummer:

Code: 74658 of 55569
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Categorie: Hersenkrakers

VRAAG
065

Op een mooie winterse dag in het pittoreske dorpje
Langenboom is het precies 0 graden Celsius. Op hetzelfde
moment is het in Marbella ( Zuidspanje ) 10 % warmer.
Hoeveel graden Celsius is het in Marbella?

Antw.

Temperatuur in Marbella: Als het 0 graden Celsius is, dan is het 273,15 Kelvin. Als het 10% warmer wordt dan is het
273,15*1.1 = 300,5 Kelvin. 300,5 Kelvin is gelijk aan 300,5 - 273,15 =

27.3 graden Celsius.

Vier personen staan voor een tolweg te wachten, zij

VRAAG
066

hebben allen een eigen auto. Deze vier personen
hebben echter geen geld bij zich en kunnen dus niet
naar hun gewenste locatie die alleen bereikt kan
worden door van deze tolweg gebruik te maken. Na
een kwartier nadenken komt daar plotseling een
geschenk uit de hemel. De mannen krijgen van
een onbekende vrouw een pasje waarmee ze gratis
over de tolweg mogen rijden. Er zit echter wel een addertje onder het gras: op deze pas
mogen namelijk maar twee auto’s tegelijk over de tolweg rijden en de tolweg gaat over 20
minuten dicht.
Persoon 1 heeft een auto die de tolweg in 1 minuut kan oversteken.
Persoon 2 heeft een auto die de tolweg in 2 minuten kan oversteken.
Persoon 3 heeft een auto die de tolweg in 5 minuten kan oversteken.
En persoon 4 rijdt in een oud Opeltje, die er maar liefst 10 minuten over doet.
Op wat voor manier kunnen de 4 personen allemaal de tolweg gratis oversteken door van
het pasje gebruik te maken en wat is de snelst haalbare tijd? Bij een koppel van twee auto’s
geldt de tijd van de langzaamste auto.
a ) Op welke manier moeten de 4 personen van het pasje gebruik maken?
b ) Wat is de snelst haalbare tijd?

Antw.

a)

Eerst moeten persoon 1 en 2 de tolweg oversteken = 2 minuten

Dan rijdt persoon 1 terug = 1 minuut | Persoon 3 en 4 rijden dan over de tolweg = 10 minuten
Persoon 2 rijdt terug = 2 minuten | Vervolgens rijden persoon 1 en 2 weer heen = 2 minuten

b ) 17 minuten Of 1 minuut (allemaal in 1 auto)

Teamnummer:
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Categorie: Hersenkrakers

VRAAG
067

Vul de Sudoku-puzzel hieronder in.
Spelregels: Vul de puzzel in met de getallen 1 t/m 9. Op elke horizontale rij en verticale kolom
mag een cijfer slechts één keer voorkomen. Daarnaast mag in elk vak ( 3x3 omringd met
dikke lijnen ) een cijfer ook maar één keer voorkomen.

Antw.

VRAAG
068

Voor een brug staat een bord met het opschrift:
Maximaal draagvermogen 100 kg.
Een wandelaar met een gewicht van 75 kg gaat
over de brug. Echter halverwege zakt de brug in.
De wandelaar gaat bij de eigenaar van deze brug
zijn verhaal halen en wil hem voor geleden schade en persoonlijk leed aansprakelijk stellen.
Nadat hij zijn beklag heeft gedaan blijkt uit het antwoord van de eigenaar dat de wandelaar
zelf schuld is aan het inzakken van deze brug.
Wat was het antwoord dat de wandelaar te horen kreeg van de brug-eigenaar?

Antw.

Teamnummer:

Een gewaarschuwd man telt voor 2
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Categorie: Hersenkrakers

VRAAG
069

Een klein vliegtuigje met vijf toeristen en een
piloot stort neer op een klein eilandje. Helaas
overleeftde piloot het ongeluk niet en blijven
de vijf toeristen alleen achter op het eilandje.
Op dit eilandje staan een aantal bananenbomen
en er leeft welgeteld één aap. De toeristen
besluiten alle bananen te plukken en deze op een
berg neer te leggen. Omdat het al laat is, laten ze
de verdeling van de bananen wachten tot morgen.
Rond één uur ’s nachts wordt de eerste toerist
wakker. Iets zit hem dwars over de verdeling van
de bananen. Hij merkt dat hij de andere toeristen niet vertrouwt en besluit alvast zijn eigen
deel op te eisen. Hij verdeelt alle bananen in vijf gelijke stapels, maar houdt één banaan over.
Deze geeft hij aan de aap. Eén stapel verbergt hij, de overige vier stapels legt hij terug op de
plek waar de berg eerst lag.
Rond twee uur ’s nachts wordt de tweede toerist wakker. Hij realiseert zich dat hij de andere
toeristen niet kan vertrouwen en verdeelt alle bananen in vijf gelijke stapels. Ook dit keer
blijft er één banaan over, deze geeft hij aan de aap. Op zijn beurt verbergt hij één stapel, de
overige vier legt hij weer terug op een berg.
Om drie, vier en vijf uur handelen zo ook toerist drie, vier en vijf.
’s Morgens, als ze opstaan, zijn ze zich van geen kwaad bewust. De vijf toeristen verdelen de
bananen voor de zesde keer in vijf gelijke stapels en houden wederom een banaan over die
ze aan de aap geven.
Nu is de alomvattende vraag: Wat is de kleinste hoeveelheid bananen waaruit de
oorspronkelijke berg kan hebben bestaan?

Antw.
15621 bananen

Teamnummer:
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VRAAG
070

In café D’n Bens wordt een spelshow
georganiseerd. Iedereen uit Langenboom
mag zich inschrijven voor deze spelshow.
Echter zal deze spelshow maar voor één
persoon uit Langenboom zijn.
Het spel gaat als volgt: Er zijn drie
verschillende knoppen waarop gedrukt
kan worden. Één van deze drie knoppen
staat voor een geheel verzorgde wereldreis ( Wie wil die niet winnen !? ).
Voordat de deelnemer op de knop drukt zal de spelpresentator op één van de overige twee
knoppen drukken, om te laten zien dat die knop niet de juiste is. Daarna heeft de deelnemer
de optie om van knop te wisselen, of om bij zijn eerste keuze te blijven.
Het hele dorp is in rep en roer, want iedereen wil natuurlijk die geweldige reis winnen. Op
een vrijdagnacht wordt in de kroeg fel gediscussieerd over wat nu de slimste optie is.
Wanneer je een knop aanwijst en de spelpresentator drukt op een knop die niet de prijs bevat, is het dan verstandig om te wisselen? Of is het verstandig om je aan je keuze te houden
en waarom?

Antw.

De kans dat je eerste keuze voor een deur correct was, is 1/3. Dus de
kans dat je eerste keuze fout was is 2/3. En dus is de kans dat één van
de overgebleven twee deuren correct is ook 2/3. Met de hulp van de
quizmaster kun je er achter komen welke van de overige twee deuren
incorrect is (hij weet namelijk achter welke deur de prijs zit, en dus is
hij in staat om één van de twee overgebleven deuren open te maken
waar de prijs zeker niet achter zit). Nu weet je dus ook achter welke
van de overgebleven deuren de prijs nog wel kan zitten, met een kans
van 2/3!
Conclusie: Je moet zeker van deur wisselen, want daarmee
verdubbel je je kansen!

Teamnummer:
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Categorie: Lifestyle & Mode

VRAAG
071

Antw.

VRAAG
072

Welke talentvolle jonge Nederlandse modeontwerpster was enkele jaren geleden geregeld in
Langenboom te vinden? Schrijf haar naam onder de juiste foto.

								

Kim Bekker

Je ziet er al snel uit als een Amerikaanse toerist of als iemand die de afgelopen 30 jaar niets
nieuws heeft toegevoegd aan zijn garderobe.
a ) Over welke modestijl gaat het hier?
b ) Welke ontwerper had deze stijl opgenomen in zijn voorjaarscollectie?

Antw.

a ) Modestijl: Double Denim
b ) Modeontwerper: Calvin Klein

VRAAG
073

Zie de foto hiernaast.
a ) Wat is haar voor- en achternaam?
b ) Welke programma’s presenteerde zij in 2013?
c ) Met wie kreeg ze in 2013 een relatie?
d ) Waar heeft zij haar huidige vriend voor het eerst ontmoet?

Antw.

a ) Eva Jinek

		

b ) 1 Eva Jinek op zondag

c ) Freek Vonk
d ) De dierentuin Of Eva op Zondag

2 Nederland in New York
3 Met het oog op morgen

Teamnummer:
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Een zeer succesvolle op het lijf geschreven rubriek van een heel

VRAAG
074

bekend damesblad dreigt door problemen bij uitgeverij Sanoma
te verdwijnen.
a ) Wat is de naam van het blad?
b ) Wat is de naam van de rubriek?
c ) Wie bedacht deze rubriek?

Antw.

a ) Viva
b ) Any body
c ) Marie Claire
Veel mensen houden er een actieve leefstijl op na.

VRAAG
075

Want minder lang zitten én meer bewegen verlengen het leven.
MET (Metabolic Equivalent of Task) is een maat voor de energie
die een lichaamsactiviteit per uur kost.
Zet onderstaande bewegingscategorieën in volgorde van zwaarte.
De lichtste eerst (1), de zwaarste het laatst (7):

Antw.

Joggen

Flink door-

Seks

Actief

wandelen

5

VRAAG
076

Golfen

fietsen met

2

1

15km p/uur

3

De trap

Racefietsen

oprennen

25-30 km

4

7

p/uur

6

Kistjes, stappers, schuiten, laarzen, sandalen, gympen of heel gewoon schoenen. Wandelen,
sporten, struinen, banjeren, slenteren, lopen of schrijden. Voor iedere voet, voor elke
gelegenheid wel een bijpassende schoen. Aan u om de ontwerper van de afgebeelde
schoenen te achterhalen.

Antw.

Teamnummer:

a ) Jan Jansen

			

b ) Jan Taminiau
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VRAAG
077

Maak een schuifknoop in de draad, Schuif de naald omhoog door de schuifknoop en steek
de naald achter de draad, pak de draad op, schuif de naald terug naar de schuifknoop toe en
haal de draad die je opgepakt hebt door de schuifknoop heen.
a ) Wat ben je aan het doen?

Antw.

VRAAG
078

b ) Waarvoor gebruik je

c ) Welke breisteek is ge-

deze spelden?

bruikt voor deze poncho?

b)

d ) Welke breisteek zie je?

Om met breien steken te bewaren waar je later weer mee verder breidt		

a)

Haken

c)

Patent steek of Boordsteek (2 links 2 rechts)

d)

Tricot steek (1 rechts 1 links)

In Nistelrode staat een mooi familiebedrijf waar
veel mensen uit Langenboom en omgeving
kleding kopen.
a ) Wie begon met dit bedrijf?
b ) Hoelang bestaat dit familie bedrijf?
c ) Hoeveel vloeroppervlakte heeft de modezaak van Nistelrode?
d ) Er is een oud Langenbomer die getrouwd is met iemand die oom moet/mag zeggen
tegen degene die dit bedrijf begonnen is. Wie is die Langenbomer?

Antw.

Teamnummer:

a ) Jan van Tilburg 			

c ) 10.000 m²

b ) 63 jaar					

d ) Harrie van Ras
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VRAAG
079

Antw.

VRAAG
080

Wat verbindt de onderstaande 3 dames met elkaar en Nederland?

Ze droegen alle 3 kleding van de Nederlandse ontwerper Jan Taminiau

Waar of niet waar? (omcirkel)
a ) Seks maakt slimmer.
b ) Als u aan fruit of groente ruikt, kunt u uw dieet om af te vallen, beter volhouden.
c ) Van de 10 miljard kippeneieren die in Nederland worden geproduceerd is ruim 48%
biologisch en de rest zijn kooi- eieren.
d ) De meeste mensen doen eerst hun linker sok aan.
e ) Het dijbeen is sterker dan gewapend beton.
f)

In 1981 werd in Los Angeles een man gearresteerd omdat hij in de universitaire bibliothe-

ken vrouwen hun teennagels kleurde onder de tafels.

Antw.

Teamnummer:

a ) Waar

of

Niet waar

b ) Waar

of

Niet waar

c ) Waar

of

Niet waar

d ) Waar

of

Niet waar

e ) Waar

of

Niet waar

f)

of

Niet waar

Waar
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Op de homepagina van www.wettegijt.nl staat de video met daarin de eerste 7 vragen
van de Muziek & Film categorie. Vul de antwoorden hieronder in. (vraag 81 tm 87)

VRAAG
081
Antw.

VRAAG
082
Antw.

Van welk lied is dit de intro? Noem de titel en de artiest

a ) Titel: Wake me up					Artiest: Avicii
b ) Titel: Locked Out Of Heaven				Artiest: Bruno Mars
c ) Titel: Wake me up Before You Go-Go

Artiest: Wham!

d ) Titel: Just Give Me A Reason ft. Nate Ruess

Artiest: P!nk

Wat is de link tussen deze 3 fragmenten? (iets in de titel of artiest wat ze gemeen hebben)

a ) Link: Paradijs / Paradise
b ) Link: Honden / Dogs

VRAAG
083
Antw.

Welke TV-serie is dit?

a ) Naam serie: Game of Thrones
b ) Naam serie: Breaking Bad
c ) Naam serie: Dexter

VRAAG
084
Antw.

Welke oude tekenfilm is dit?

a ) Titel: Boes Boes
b ) Titel: Olvide en zijn vrienden
C ) Titel: Wickie de Viking

Teamnummer:
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VRAAG
085
Antw.

Van welke reclame is deze sound?

a ) Merk: Microsoft Windows 8
b ) Merk: Nikon
c ) Merk: Mercedes Benz

VRAAG
086
Antw.

Welk nummer is dit?

a ) Titel: Who Let The Dogs Out		

Artiest: Baha Men

b ) Titel: Nobody’s Wife			Artiest: Anouk
c ) Titel: Never Gonna Give You Up

VRAAG
087
Antw.

Artiest: Rick Astley

Uit welke film komt dit stuk?
a ) Titel: The Lion King
b ) Titel: Intouchables
c ) Titel: Mean Girls
d ) Titel: C’era una volta il West / Once Upon a Time in The West

VRAAG
088

Een new wave rockband die disco gaat? Midden in het grote rock-disco schisma van de late
seventies? Ongehoord! Maar hun song was een regelrechte hit, en bewijs van muzikale flexibiliteit van de band/zangeres.
Moeiteloos werden diverse stijlen in hun repertoire opgenomen.
Over welke zangeres/band heb ik het nu?

Antw.

Teamnummer:

Debbie / Harry van de groep Blondie
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VRAAG
089

Antw.

VRAAG
090

Je ziet hier een aantal karikaturen, wie zijn dit?

a ) Ronnie Wood		

b ) Rob Halford		

c ) Jimmy Hendrix

d ) Beethoven		

e ) AC/DC			

f ) Led Zeppelin

Welke 8 haast ‘klassieke’ pop-lp titels staan er in dit diagram. (elke titel bestaat uit 3 woorden;
elk woord in het diagram slechts 1x gebruiken)
to
de
last
bleed
be
Harding
grace
life

Antw.

Teamnummer:

Wesley
fever
lust
it
let
run
John
walz

saturday
night
the
for
it
let
born
coup

1 ) Saturday night fever 		

5 ) Let it bleed

2 ) John Wesley Harding			

6 ) Coup de grace

3 ) Lust for life				

7 ) The last waltz

4 ) Let it be					

8 ) Born to run
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VRAAG
091

Oud en nieuw. Wat is de titel van iedere Game?

Antw.

a ) GTA / Grand Theft Auto

b ) Zelda

c ) The Sims				

d ) Call of Duty

Teamnummer:
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VRAAG
092

Twitter, een populaire Amerikaanse mini-blog website die de
termen tweeten, hashtags en trending topics een betekenis
heeft gegeven. Korte tijd was Twitter ook populair bij
Langenboomse jongeren.
a ) Hoe lang mag een tweet maximaal zijn?
b ) Een correcte vertaling van het Engelse werkwoord ‘tweet’ is...
c ) Wat vraagt Twitter aan gebruikers?

Antw.

a ) 120 tekens

of

140 tekens

of

160 tekens

b ) Meepraten

of

Babbelen

of

Kwetteren

of
of

180 tekens

of

200 tekens

Fluiten

c ) What’s happening? / Wat houdt je bezig?

VRAAG
093

Heb jij een goed geheugen?

Antw.

Titel: Pokémon Red en/of Blue

VRAAG
094

Over welk spel ging de laatste subvraag van de categorie Muziek, Film en Spel in de Wèttegij’t? quiz van vorig jaar? En voor welk apparaat was dit spel gemaakt? Tip: iets met een bal

		Apparaat: Gameboy

a ) Over Mark Zuckerberg, de oprichter van Facebook, is een speelfilm
gemaakt. Wat is de titel van die rolprent?
b ) Hoe heet het chronologisch overzicht van activiteiten van een
Facebookgebruiker?
c ) Door welk spel waar je buren van elkaar kon worden is Facebook
in Nederland vooral groot geworden?

Antw.

a ) The Social Network
b ) Back in time of Activityline

of Timeline of Homestream

c ) Farmville

Teamnummer:
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VRAAG
095

Antw.

VRAAG
096

Welke merk en type spelcomputers zijn dit?

a ) Sega Dreamcast

b ) Nintendo Wii U

d ) Atari 2600

e ) Commodore 64

c ) Sony Playstation 1

f ) Super Nintendo

Entertainment System

Hyves was lange tijd razend populair in Nederland.
Door de komst van Facebook is Hyves zijn gebruikers
grotendeels kwijt geraakt. Door kinderen werd Hyves
nog wel veel gebruikt maar eind dit jaar besloot Hyves
te stoppen met het sociale netwerk en de profielpagina’s.
Nu is Hyves slechts nog een spelletjes website.
a ) Wie werd eind 2010 de eigenaar van Hyves? (omcirkel)
b ) Welke oprichter van Hyves heeft een boek over de beginfase en overname van het bedrijf geschreven?
c ) Wat kon je op de kaft van dit boek laten zetten?

Antw.

a ) Sanoma

of

TMG

of

Google

of

MTV

of

Facebook

of

Microsoft

b ) Raymond Spanjar
c ) Je eigen Hyves profielfoto / Avatar of eigen naam en lidnummer op de kaft

Teamnummer:
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VRAAG
097

Soortgelijke spellen zijn al heel
lang populair bij jonge meiden.
Vroeger werd dit door kinderen
al met papier gedaan. Een
slimme moeder zag haar
dochtertje daarmee spelen,
gebruikte haar fantasie en maakte
er vervolgens een 3D-speeltje
van. Ze vernoemde het speeltje
naar haar dochter en werd er stinkend rijk mee. Hoe heet haar dochter, en dus het speeltje?

Antw.

VRAAG
098

Dochter Barbara en het speeltje Barby

De revolutie van dataopslag is snel gegaan.
a ) Wat is dit? (zie afbeelding)
b ) En hoeveel MB kan erop?
c ) Waar diende het schuifje linksonder voor?

Antw.

VRAAG
099
Antw.

a ) Diskette of Floppy(disk)

b ) 1,44 MB		

c ) Om schrijven te blokkeren / schrijfbeveiliging
Welke social-media websites zijn het oudst? Kies het juiste antwoord van oud naar jong.
(omcirkel)
LinkedIn, MySpace, Facebook, Hyves, Twitter, Google+
Facebook, MySpace, LinkedIn, Twitter, Google+, Hyves
MySpace, Hyves, Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+
LinkedIn, MySpace, Hyves, Facebook, Twitter, Google+

Teamnummer:
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VRAAG
100

Hoe heet dit speelgoed?

Antw.

a ) Lego Primo

Antw.

c ) K’nex				

d ) Boom Boom Balloon

Antw.

e ) Meccano				

f ) Furby

Teamnummer:

		

b ) My Little Pony				
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Categorie: Samenwerkingsopdracht

VRAAG
101

Acrobatiek
Hoeveel mensen passen er op een Wèttegij’t-poster?
Ga met zoveel mogelijk mensen op de bijgeleverde
Wèttegij’t? A2 poster staan. Verder mag er niets worden
aangeraakt. Geen hulpmiddelen of ondersteuning
gebruiken en geen vloer, muur of plafond aanraken
buiten die ene A2 Wèttegij’t?-poster.
Maak een digitale foto die bewijst met hoeveel mensen
jullie op de poster staan op de voorgeschreven manier
en stuur deze VOOR 23:30 uur onder vermelding van jullie
teamnummer en teamnaam met als onderwerp ‘poster’
naar teams@wettegijt.nl (max 6 mb totaal, anders via www.wetransfer.com sturen)
Max 40 punten te verdienen voor:

VRAAG
102

•

Zoveel mogelijk personen

•

Correct uitgevoerd

•

Creativiteit

Levende kerststal
Maak een tableau vivant waarin jullie met zijn allen een kerststal verbeelden.
Alle ingeschreven spelers vormen tezamen de levende kerststal op één na: die maakt de
digitale foto en stuurt die eveneens VOOR 23:30 uur naar: teams@wettegijt.nl onder
vermelding van het teamnummer, de teamnaam en het onderwerp ‘levende kerststal’
Max 60 punten te verdienen voor:
•

Look-a-like

•

Originaliteit

•

Decor

•

Creativiteit

Alleen de e-mailtjes die bij ons zijn ontvangen voor zat 28-12-2013 23:30 doen mee in de
beoordeling.
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Wèttegij’t Zaterdag 28 december 2013

47

