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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

Sport					10			100

2

Gezondheid				10			100

3

Terugblik 2014				10			100

4

Kunst en vliegwerk				10			100

5

Hersenkrakers				10			100

6

Rondje Langenboom			10			100

7

Tuin en Natuur				10			100

8

Wòrte èrruggus				10			100

9

Virale Epidemie				10			100

10 Langenboom onder de loep			10			100
11 Groepsopdracht 1 en 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 of andere
hulpbronnen.
• Voor de geheime opdracht stuurt elk team één afgevaardigde naar De Wis om daar de geheime opdracht uit te
voeren. Tip: stuur iemand met soepele vingers en dito hersens.
-

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).

-

Neem je teamnummer mee.

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 (voor 23.30u) op juiste wijze hebben ingeleverd bij De Wis, strijden mee om
de titel “Het slimste team van Langenboom 2014” 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 vindt plaats op zat 3 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: Sport

a ) Van welke heroïsche sportwedstrijd in Nederland bereikten nog geen 2% van de

VRAAG
001

deelnemers die van start gingen de finish?
b ) Van een andere zware sportwedstrijd kwamen er 21 van de 174 aan.
Wat is de bijnaam van deze wedstrijd?
c ) Wat betekent dat (antwoord op b)?
d ) Wie was de beste Nederlander in die legendarische wedstrijd (antwoord op b)?
e ) Wat is de bijnaam van een andere wedstrijd in dezelfde sport die jaarlijks in hetzelfde 		
land als bedoeld onder B, C en D wordt gehouden?

Antw.

a ) 11stedentocht 1963
b ) La Doyenne
c ) De oudste / de eerbiedwaardigste
d ) Henny Kuiper
e ) De hoogmis

VRAAG
002

a ) In welke kunstvorm presenteerde L. van Gaal zich bij zijn
aantreden als technisch directeur bij Ajax?
b ) Met welke drank werd hij daarna bijna wekelijks in een landelijk
dagblad in verband gebracht?

Antw.

a ) De dichtkunst
b ) Bacardi Cola

VRAAG
003

a ) Voor welk doelpunt schreeuwde de legendarische Belgische sportcommentator Rik de

Antw.

a ) Openingswedstrijd België- Argentinië 1-0 Erwin Vandenbergh

Saedeleer: ‘ Goooooooaaal, goal, goal, goal! in 1982 in Barcelona?
b ) Waar (in welk land) ontstond deze langgerekte en vaak herhaalde schreeuw?

b ) Brazilië, WK in zweden 1958

Teamnummer:
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Categorie: Sport

Welke twee SES-ers herken je per foto:

VRAAG
004

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Antw.

Teamnummer:

a ) 1. Carlo Raijmakers			

2. Herman Sommers		

b ) 1. Dennis Cuppen			

2. Niek Willems

c ) 1. Rosan van der Wijst		

2. Joost Cuppen

d ) 1. Susanne de Vet			

2. Bart Meulepas

e ) 1. Jilt van Schayik			

2. Marijn de Wildt

f)

2. Kalle van der Linden

1. Connie Verberk			

g ) 1. Karin Hendriks			

2. Moniek van Kuppeveld

h ) 1. Lieke van der Aa			

2. Sanne Emons

i)

1. Jan van Kuppenveld		

2. Frank Burgers

j)

1. Joris Verkerk			

2. Jesse van Dijck
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Categorie: Sport

Over welke sport gaat dit?

VRAAG
005

a ) Je mag diagonaal zetten naar elk vrij veld zolang je geen andere steen tegenkomt
b ) On-deck batter
c ) Afmetingen speelveld: 25 x 50 meter
d ) Je mag kiezen of je links of rechts met de opslag begint. Daarbij moet wel 1 voet binnen
het serveervak staan
e ) De wedstrijden van deze zelfregulerende en non-contact sport worden meestal tot rond
de 17 punten gespeeld.

Antw.

a ) Dammen
b ) Softbal
c ) Veldkorbal Dames
d ) Squash
e ) Ultimate frisbee
Dit jaar won Quintana de Giro. Welke wereldberoemde Colombiaanse schrijver schreef al 		

VRAAG
006

in het midden van de vorige eeuw over een beroemde fietsende landgenoot
a ) Naam van de schrijver?
b ) Over welke wielrenner schreef hij?

Antw.

a ) Gabriel Garcia Marquez
b ) Ramon Hoyos
Dit jaar werd de 40e Daags na de Tour gehouden.

VRAAG
007

a ) Hoeveel Daags na de Tours werden er door Nederlandse renners gewonnen?		
b ) En welke renner uit onze eigen regio won Daags na de Tour?
c ) Voor welk Nederlands dagblad schrijft hij (antwoord uit b) columns?

Antw.

a ) 26
b ) P. Winnen
c ) NRC

Teamnummer:
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Categorie: Sport

VRAAG
008

Wie hoort niet in het rijtje thuis:
a ) Gullit – Seedorf – Rijkaard – Emanuelson
b ) Cruijff – W. Janssen – K. Vermeer – Krol
c ) Been – Happel – Koeman – v. Marwijk
d ) Zandstra – Kramer – Ritsma – Veldkamp
e ) Rooks – R. Geesink - Theunisse – Kroon

Antw.

a ) Gullit
b ) Krol
c ) Happel
d ) Veldkamp
e ) R. Geesink

VRAAG
009

Engelse voetbalsupporters verzetten zich tegen de overnames
door buitenlandse investeerders in hun club.
a ) Wat is de naam van de club die supporters van Manchester
United zelf hebben opgericht?
b ) Welke Belgische club die in de tweede klasse speelt kent
ook een coöperatieve organisatievorm?

Antw.

a ) FC United of Manchester
b ) Oud Heverlee- Leuven
a ) Welke voormalige meesterknecht keerde tot veler verrassing, in november, na vele om		

VRAAG
010

zwervingen terug in de wielerwereld?
b ) Ventoux, de roman van columnist Bert Wagendorp wordt verfilmd en komt in het
voorjaar van 2015 in de bioscoop. Welke andere columnist speelt een van de mannelijke
hoofdrollen?

Antw.

a ) Johan vd Velde
b ) Wilfried de Jong

Teamnummer:
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Categorie: Gezondheid

VRAAG
011

Borstvoeding is de gezondste voeding voor een baby. Het advies van de W. H. O. (wereld 		
gezondheidsorganisatie) en UNICEF is om een baby 6 maanden exclusief borstvoeding 		
te geven. In Nederland krijgt 20 % van de baby’s tot 6 maanden nog borstvoeding.
a ) Als elke baby in Nederland tot 6 maanden borstvoeding krijgt, hoeveel zou dat jaarlijks
besparen op de gezondheidskosten in Nederland?
b ) De eerste melk die een koe produceert heet biest . Hoe heet de eerste melk die mensen
moeders produceren?
c ) De eerste moedermelk is geel van kleur en is een dikke substantie , waardoor komt de 		
gele kleur en wat is het voordeel van dikke melk?
d ) Soms is de eerste moedermelk bruin (als chocolademelk) van kleur, daar is een mooie 		
Engelse naam voor. Welke naam?
e ) Op welke leeftijd verliezen de meeste baby’s het vermogen (de techniek) om uit de 		
borst te drinken?

Antw.

a ) 10 miljoen
b ) Colostrum
c ) Gele kleur van Caroteen en voordeel van dikke melk is dat baby’s zich dan niet verslikken
d ) Rusty pipe syndroom
e ) Tussen de 2 en 5 jaar

VRAAG
012

Kijk eens goed naar je medespelers….. Inderdaad, hoe ouder hoe
groter de oren.
Maar hoeveel groeien de oren gemiddeld in 50 jaar?

Antw.

Teamnummer:

0,5 cm

of

0,8 cm

of

1,0 cm
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Categorie: Gezondheid

VRAAG
013

Wat is de wetenschappelijke benaming voor het verschijnsel
waarbij de pensionering van mannen een negatieve invloed
heeft op de mentale gezondheid van hun vrouwen:

Antw.

Retired Husband Syndrom

VRAAG
014

Dit jaar overleed onze dorpsgenote Kim Kremers op 17 jarige leeftijd aan lymfeklierkanker.

Antw.

Een glimlach doet wonderen

Wat is de naam van de stichting die naar aanleiding daarvan werd opgericht?

Sjef Boesten , een markant en kundig huisarts in ons dorp,

VRAAG
015

is dit jaar gestopt met zijn huisartsenloopbaan
a ) Wanneer precies fietste Sjef dit jaar de praktijk uit?
b ) Wat voor (medisch) werk doet Sjef nu nog in pensioentijd?

Antw.

a ) Op Zaterdag 26 april 2014 om 9.00 uur
b ) Arts op de levenseinde kliniek
a ) Welk belangrijk adviesorgaan eiste in oktober dit jaar dat de overheid moet ingrijpen: 		

VRAAG
016

Minder vlees, zout, suiker en vet.
b ) Volgens onze “kok des vaderlands” beweert 67% van de Nederlandse bevolking dat
ze voldoende groenten eten. Hoeveel procent mensen eten volgens hem ook echt
voldoende groenten?

Antw.

a ) Wetenschappelijke raad Regeringsbeleid
b ) 23%

Teamnummer:
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Categorie: Gezondheid

VRAAG
017

Niet iedereen heeft het hart op de “juiste” plek.

Antw.

1 op 12.000

VRAAG
018

Bij hoeveel mensen zit het hart echt rechts ipv links?
of

1 op 120.000

of

1 op 1.200.000

Het zeer gevaarlijke, vaak dodelijke virus ebola was medio 2014 dagelijks in het nieuws.
a ) Welke belangrijke viroloog (39 jaar) die in Sierra Leone de zeer gevaarlijke ziekte
bestreed, overleed er helaas zelf aan?
b ) Ook een Spaanse priester/arts die in Liberia ebola bestreed, overleed er op 79 jarige 		
leeftijd zelf aan. Zijn naam?

Antw.

a ) Sheik Uman Khan
b ) Miguel Pajares

VRAAG
019

Het hart geeft voortdurend informatie over de toestand van het lichaam. Zo kan een 		
verhoogde rustpols onvoldoende herstel betekenen of een aanwijzing zijn voor opkomende
verkoudheid, griep of infectie. De hartslag is een goede maatstaf voor de intensiteit van de
trainingsinspanning, omdat er een rechtlijnig verband bestaat tussen de hartslag en de
intensiteit.
a ) Welk percentage van je max. hartslag is ideaal om je conditie te verhogen?
b ) (langdurig) Bewegen met welk percentage van je max. hartslag is ideaal om je vet te 		
verbranden?

Antw.

a ) 65-85%
b ) 55-65%
Bij jeuk krabben…..of juist niet? Wat is waar:

VRAAG
020

Antw.

Teamnummer:

Niet krabben:

Krabben veroorzaakt een beetje pijn. Pijn veroorzaakt aanmaak van 		

			

serotonine. Dat controleert de pijn maar intensiveert ook het jeukgevoel.

Wel krabben:

want bij krabben wordt endorfine aangemaakt. Dat zorgt behalve voor 		

			

geluk en euforie ook voor jeukvermindering.

Niet krabben

of

Wel krabben
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Categorie: Terugblik 2014

Nederland is wereldkampioen vrijwilligerswerk. Dat levert niet altijd voordeel op voor 		

VRAAG
021

organisaties.
a ) Hoeveel stelen Nederlandse vrijwilligers jaarlijks van de organisaties waarvoor zij vrijwil		
ligerswerk doen:
b ) In 9 van de 10 gevallen is de penningmeester de dader. Hoe heet de uitvaartvereniging
in het Oosten van het land (Denekamp) waarvan in februari bekend werd dat ze fors 		
werd bestolen?

Antw.

a ) 1 miljoen

of

5 miljoen

of

10 miljoen

b ) Helpt Elkander
Waar of niet waar. in 2014 onderzocht:

VRAAG
022

a ) Mensen die in God geloven zijn slimmer
b ) Mensen die in God geloven zijn guller				
c ) Mensen die in God geloven zijn gelukkiger			
d ) Geld geven maakt gelukkiger dan geld houden			
e ) Een flinke tongzoen is goed voor de gezondheid

Antw.

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

VRAAG
023

a ) Welk typetje van een beroemde Nederlandse kleinkunstenaar en evergreen-zanger 		

Antw.

a ) Frater Vanantius

kreeg dit jaar een standbeeld?
b ) In welke plaats staat dit standbeeld?

b ) Schin op Geul

Teamnummer:
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Categorie: Terugblik 2014

VRAAG
024

a ) In 2014 werd 100 jaar WO I gevierd. Hoe wordt die oorlog nog steeds genoemd?
b ) Welke bloem bleef voor altijd gelieerd aan die oorlog?
c ) Wat is de titel van het meest aangehaalde gedicht over die oorlog?
d ) Welke Belgische schrijver vertaalde dit prachtige gedicht?
e ) In welke plaats wordt nog elke avond om 8 uur de Last Post geblazen ter ere van de vele
slachtoffers?

Antw.

a ) De groote oorlog
b ) Klaproos/popper
c ) In flanders fields
d ) Tom Layone
e ) Ieper

VRAAG
025
Antw.

Een vraag over het Millse leefbaarheidsbudget:
a ) Welke Langenboomse initiatieven werden gehonoreerd?
b ) Hoeveel geld ging er in totaal naar de Langenboomse initiatieven?
a ) Dorpsfeest - Boekenkast - Zorgcoöperatie
b ) 500 + 500 + 15.000 = 16.000

VRAAG
026

Economie krabbelt weer een beetje op in 2014?
a ) Welke econoom kwam in november bij de 2e kamer pleiten voor een mondiale kapitaal
belasting, want de rijken worden rijker, de armen armer.
b ) Hoeveel % van ons (Nederland) totale vermogen bezit de rijkste 2% van Nederland?
c ) Hoeveel % van ons vermogen bezit de armste 60%

Antw.

a ) Thomas Piketty
b ) 33%
c ) 1%

Teamnummer:
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Categorie: Terugblik 2014

VRAAG
027

Eindelijk vielen we weer eens in de prijzen bij het songfestival.
a ) Wie vervangt de zanger, in de tour van de prijs winnende groep, na het songfestival?
b ) Uit welke eerdere minder succesvolle Nederlandse inzending komt de passage: ‘kijk nou
eens een keertje om’?

Antw.

a ) JB Meyers
b ) Kleine Kokette Katinga

VRAAG
028

a ) Hoeveel mensen waren er werkelijk aanwezig tijdens de info-		
avond over de Langenboomse Zorg Coöperatie op maandag 29
september in de Wis?
b ) Wie was de avondvoorzitter?

Antw.

a ) 159
b ) Jesse Hendriks

VRAAG
029
Antw.

Tijdens de herfstvakantie was het weer druk in Eindhoven.
a ) Welke gids exposeerde haar bijzondere covers tijdens de DDW 2014 in Eindhoven?
b ) Wie regisseerde de openingsfilm van de DDW 2014?
a ) VPRO Gids
b ) Kees van Koppel
Politieke schandalen in Nederland.

VRAAG
030

a ) Sinds 2012 loopt er een onderzoek naar corruptie en belangenverstrengeling door een
Roermondse politicus. In welk tv-programma werd hij in oktober uitgebreid bevraagd?
b ) Welke titel heeft het boek over deze zaak met een journalist van het Limburgs Dagblad
als medeauteur?

Antw.

a ) Pauw
b ) El Reij

Teamnummer:
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Categorie: Kunst en Vliegwerk

VRAAG
031

Deze notenbalk is het begin van een kinderliedje.
a ) Wat is de titel van het liedje?
b ) Het liedje is gebaseerd op de muziek van welke componist?

Antw.

a ) Vader Jacob
b ) Bach
In Maastricht werd dit jaar een kunstbeurs voor de ‘gewone burger’ georganiseerd als 		

VRAAG
032

tegenhanger van ’s werelds grootste kunstbeurs, TEFAF.
a ) Wat is de naam van die beurs?
b ) In welke twee plaatsen werden een maand later in Brabant gelijktijdig twee kunstbeur
zen gehouden?

Antw.

a ) Affordable Art Fair
b ) Breda en Den Bosch

VRAAG
033

Design
a ) In 2014 vond de 13e editie van de Dutch Design Week plaats. Wat is het motto dit jaar?
b ) In 2013 deed Arne Hendriks, winnaar van de Future Concept Award, onderzoek naar de
mogelijkheid om de mens te laten krimpen tot 50 cm. Welke actualiteit was voor hem 		
aanleiding om het onderzoek op te zetten?

Antw.

a ) Now Future
b ) Dwang veganistische moeder

Teamnummer:
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Categorie: Kunst en Vliegwerk

M : ‘Er is geen maan meer. Ik zag hem ondergaan vanuit de slaapkamer.’

VRAAG
034

G:

(Vanuit de slaapkamer) ‘ Nou, er was wel een maan.’

M: ‘Er kan geen maan geweest zijn.’
G:

‘Die was er wel, die is er.’

M: ‘Er is geen maan, de maan is onder.’
G:

‘Er is wel een maan, de maan is op.’

M: ‘Ik ben bang dat je je vergist.’
G:

‘Nee hoor.’

M: ‘Er is godverdomme geen maan.’
Bovenstaande tekst is een dialoog uit een toneelstuk.
a ) Wat is de naam van het toneelstuk.
b ) Wie heeft het toneelstuk geschreven.
c ) Welke bekende Amerikaanse acteurs spelen in de film die van het toneelstuk is gemaakt.

Antw.

a ) Who’s afraid of Virginia Wolf
b ) Edward Albee
c ) Richard Burton / Elizabeth Taylor

VRAAG
035

Wat is de oplossing van onderstaande Kunst crypto’s
a ) In de opslag van deze tennisster zit muziek
b ) Stuk is een cryptische omschrijving van welk boek.
c ) Replica waar veel wintersporters mee thuis komen.
d ) De kern is dat hij in de tuin werkt
e ) In die (moderne) componist gaat nogal eens wat drank.

Antw.

a ) Betty Serveert
b ) Een mooie jonge vrouw
c ) Gips
d ) Maarten ‘t Hart
e ) Philip Glass

Teamnummer:
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Categorie: Kunst en Vliegwerk

VRAAG
036

Architectuur
a ) Waar vind je het hoogste gebouw ter wereld.
b ) Hoe hoog is het gebouw en wie is de architect
c ) Waar staat het hoogste gebouw in Nederland?
d ) Wat is het verschil in meters met de kerktoren van Langenboom?

Antw.

a ) Dubai
b ) Hoogte: 828m		

Architecten: Skidmore, Owings and Merrill uit Chicago

c ) Rotterdam (Maastoren)
d ) Tussen de 110 en 150 meter

VRAAG
037

Slowfood is een protest tegen fastfood, de snelle gerechten met smaakversterkers.
a ) Welke fastfoodketen draaide in 2014 voor het eerst met verlies?
b ) Wat is de naam van de film waarin de maker een maand lang 3 keer per dag de grootst
mogelijke porties fastfood verslindt?
Naast slowfood is slow-tv ontwikkeld, een programma dat uren kan duren en waarin niet 		
veel gebeurd. Slow-tv in Noorwegen is zeer succesvol. Meerdere landen hebben het idee
overgenomen en worden slow-tv programma’s uitgezonden.
c ) Wie is de maker van Sleep, algemeen beschouwd als het eerste slow-tv programma?
d ) Wat was de naam van de het Noorse Slow-tv-programma?
e)

Antw.

Noem een in Nederland bekend slow-tv onderwerp.

a ) Mc Donalds
b ) Super size me
c ) Andy Warhole
d ) Bergensbanen
e ) Open haard

Teamnummer:
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Categorie: Kunst en Vliegwerk

VRAAG
038

Tijdens Hemelvaart was er weer veel ‘kunst in de familie’
a ) Wie is de tekenaar van de voorkant van het expositieboekje?
b ) Welk landschap in herfstkleuren siert het expositieboekje?
c ) Wat is de specialiteit van Petra Groenwold?
d ) Welke geëngageerde kunstenaar werkt o.a. met katoen?
e ) Wie exposeerde met een grote hoeveelheden fresco’s?

Antw.

a ) Frans Muller
b ) Posbank
c ) Portret mens en dier
d ) Jan Willems
e ) Mon de Ruiter

VRAAG
039
Antw.

Gedichten
a ) Welke Nederlandse dichter schreef een enkel uit vogelgeluiden bestaand gedicht?
b ) Welke Langenboomse dichter exposeerde in 2014 bij ‘kunst in de familie’?
a ) Jan Hanlo
b ) Annie v.d. Hark
Wat hebben zij gemeen?

VRAAG
040

a ) Leonard Cohen, Brigitte Bardot en Sophia Loren?
b ) Harm Verberk, Jauke van den Heuvel en Ilse van Kuppenveld?
c ) Gijs Meulenpas, Constand Graat en Robin Aalbers?
d ) Belmondo, Coen en Balkenende?

Antw.

a ) 80 / geboortejaar / geboortemaand / leeftijd
b ) jeugdgemeenteraad
c ) (K)ALO / SES 1
d ) Initialen JP / Dubbele voornaam

Teamnummer:

Wèttegij’t Zaterdag 27 december 2014

18

Categorie: Hersenkrakers

VRAAG
041

Onderstaande taart moet worden verdeeld onder 8 kinderen. Echter mogen er maar 3 		
messneden gemaakt worden om 8 even grote stukken te krijgen. Teken in de taart de 3 mes
sneden met pen of potlood. (Het moet duidelijk zijn wat je gedaan hebt!)

Antw.

VRAAG
042

Er zitten 3 clowns en 3 acrobaten op een bank aan de kant van een rivier. Alle 6
circusartiesten willen graag aan de andere kant van de rivier op een bank zitten, want daar is
het uitzicht vele malen mooier. Alleen is het zo dat de clowns nooit ondervertegenwoordigd
mogen zijn op elk van de 2 banken, dit heeft te maken met nare ervaringen uit het verleden.
De enige manier om aan de overkant te komen is een klein bootje dat aan de rivierkant ligt
waar ze zich nu bevinden. In dit bootje moet mini maal 1 persoon zitten om hem aan te
sturen, naast de stuurman is er plek voor maximaal 1 ander persoon. Op welke manier is het
mogelijk dat alle 6 de circusartiesten naar de overkant geraken?

Antw.
Clown + acrobaat naar overkant - 1 acrobaat terug
2 acrobaten heen – 1 terug
2 clowns heen – 1 acrobaat terug
Acrobaat + clown heen – 1 acrobaat terug
Acrobaat haalt overgebleven vriend op

Teamnummer:
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VRAAG
043

Twee mannen en twee vrouwen zitten opgesloten in een lift. Ze krijgen via de intercom te
horen dat ze nog minimaal negen uur vastzitten tot ze worden gered. Na wat spannende
verhalen over en weer verteld te hebben krijgen ze een behoorlijke drang om eens flink van
bil te gaan met elkaar. Ze willen alle mogelijke combinaties uitproberen, mits het binnen de
heteroseksuele perken blijft. Er zitten echter wel een aantal addertjes onder het gras. Alle vier
de personen hebben een verschillende SOA. Ze weten van elkaar, dat wanneer deze soa’s
gekruist worden met elkaar, het acuut dodelijk is. Ze hebben wel twee ongebruikte
condooms. Ook hierbij is het dodelijk wanneer het condoom een geslachtsdeel van een
persoon heeft aangeraakt en deze het geslachtsdeel van een ander persoon raakt.
Hoe is de seksuele honger van deze vier personen op een veilige manier geheel te stillen?

Antw.
Man 1 gebruikt 2 condomen over elkaar en heeft sex met vrouw 1
Man 1 pakt 1 condoom eraf en heeft sex met vrouw 2
Man 2 pakt condoom die man 1 heeft afgedaan en heeft sex met vrouw 1
Man 2 pakt condoom trekt condoom die man 1 nog om had aan over degene die hij al aan
had en heeft sex met vrouw 2

VRAAG
044

Madonna heeft er één, maar gebruikt hem niet.
Je vader heeft ‘m, maar je moeder gebruikt ‘m.
Nonnen hebben hem niet nodig.
Arnold Schwarzenegger heeft een grote.
En die van Jan Smit is behoorlijk klein.
Wat is het?

Antw.

Teamnummer:

Achternaam
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Wanneer je een geit met een touw aan een paaltje vastmaakt, eet hij al het mogelijke gras

VRAAG
045

weg rondom het paaltje, zoals te zien op plaatje 1. Als we een touw door een ring aan de
nek van het schaap halen en de eindes vastmaken aan 2 paaltjes dan krijg je een ellips. En op
afbeelding 3 is een ovaal te zien.

Nu is de vraag: Hoe is het mogelijk om een vierkant stuk gras weg te laten eten door een
geit? Er mag gebruik gemaakt worden van maximaal 4 paaltjes, 3 stukken touw en 3 ringen.
Teken hieronder de oplossing

Antw.

VRAAG
046

a ) Hoeveel komt het getal 9 voor in de reeks 0 tot en met 100
b ) Welke rij volgt na onderstaande getallenreeks?
6, 16, 1116, 3126, 132116, 1113122116,
c ) Waarom staan deze cijfers in precies deze volgorde: 831924567

Antw.

a ) 1x / 20 x
b ) geschrapt, fout in de opgaaf.
c ) Alfabet

Teamnummer:
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VRAAG
047

Een bergbeklimmer loopt langs een erg ruige rivier. Na een aantal uren van de prachtige
natuur genoten te hebben hoort hij opeens hulpkreten. Na lang zoeken ziet hij aan de
overkant van de rivier een schone dame staan. Hij wrijft een paar keer in zijn ogen, maar hij
ziet het toch goed. Die is zeker de moeite waard om van dichterbij te zien! De bergbeklimmer
beschikt echter alleen over een groot stuk touw. De rivier is te ruig om over te steken en er is
geen brug te bekennen. Op welke manier kan de bergbeklimmer de overkant bereiken?

Antw.

VRAAG
048

Janus is vermoord en inspecteur Lazovic wordt op de zaak gezet. Er zijn vier verdachten 		
geïnterviewd en hun statements zijn als volgt:
Verdachte 1:

Mark – Ik heb Janus niet vermoord. Ofwel Robin is de moordenaar of

			

niemand van ons.

Verdachte 2:

Robin – Ik heb Janus niet vermoord. Harm is de moordenaar.

Verdachte 3:

Dennis – Ik heb Janus niet vermoord. Robin liegt als hij zegt dat Harm de 		

			

moordenaar is.

Verdachte 4:

Harm – Ik heb Janus niet vermoord. Als Mark hem niet vermoord heeft, dan

			

deed Robin het.

Alle verdachten hebben twee zinnen gezegd. Één van de twee zinnen van elke ver dachte is
gelogen en de ander is de waarheid. Wie heeft naar alle waarschijnlijkheid Janus vermoord?

Antw.

Teamnummer:
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VRAAG
049

Een wereldreiziger pur sang wil graag eens het dorpje Langenboom bezichtigen. In de
vele reisgidsen die hij gelezen heeft staat er altijd wel wat geschreven over dit pittoreske
dorpje met zijn vele schoonheden. Eenmaal aangekomen in Amsterdam komt hij 		
bij een splitsing, waar hij zowel links als rechts af kan slaan. Hij weet dat slechts één 			
van deze twee wegen naar Langenboom leidt, maar helaas weet hij niet welke. 			
Dit probleem hebben meerdere reizigers gehad, wist hij. Want dit stond immers duidelijk 		
beschreven in de reisgids. Tevens stond er vermeld dat er twee mannen bij de splitsing 		
staan, één van de mannen vertelt altijd de waarheid en de ander liegt altijd.
Hoe kan deze wereldreiziger er achter komen welke weg hij moet nemen om uiteindelijk 		
in Langenboom te komen? Hij mag in totaal maar 1 vraag stellen aan de mannen!

Antw.
De vraag die de reiziger moet stellen is: “Leidt de linkse weg naar Eindhoven volgens je
broer?” Als het antwoord “Ja” is, dan moet de reiziger de rechtse route nemen, en als het
antwoord “Nee” is, dan moet de reiziger de linkse route nemen.

VRAAG
050

1 Januari 2002 is de eerste som-dag van deze nieuwe eeuw. Dit omdat wanneer je de datum
correct vermeld: 01-01-’02, de dagnotatie en de maandnotatie bij elkaar de jaarnotatie
voorstelt.
a ) Wat is de laatste som-dag van de 21e eeuw?
b ) Hoeveel som-dagen bevat de 21e eeuw?

a ) 31-12-2043 ( de grootste getallen bij elkaar opgeteld)

Antw.

b ) 365. Omdat elke dag in een standaard jaar is een gedeelte van een som-dag van een 		
ander jaar.

Teamnummer:
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VRAAG
051

Wat is de echte naam en de romantisch beruchte naam
van een crimineel/boef de enkele dorpen van ons
vandaan leefde in de periode 1925-1980?
a ) De echte naam is?
b ) En wat is zijn beruchte naam?

Antw.

a ) Hans Gruiters
b ) De Zwarte Ruiter

VRAAG
052
Antw.

VRAAG
053

Noem 5 naoorlogse burgermeesters van de gemeente Mill en St. Hubert.
En waar vervolgde hij zijn carrière?
Naam: Hofmans				

Vervolg carrière: Ging met pensioen

Naam: v. Berkel				

Vervolg carrière: Ging naar Geldrop

Naam: Daandels			

Vervolg carrière: Ging naar Deurne

Naam: v. Beers				

Vervolg carrière: Ging naar Boxtel

Naam: Hoogenbosch			

Vervolg carrière: Ging met pensioen

Naam: Verheijen			

Vervolg carrière: Ging naar Wychen

Naam: Ligtvoet				

Vervolg carrière: Nuenen

Naam: Walraven			

Vervolg carrière: Huidige burgemeester

In de vorige eeuw in de jaren 60-70-80 had Langenboom een eigen beatband met Toon van
Lith als zanger. Ook in Mill was in die tijd een beatband met Jan Hendriks als solo gitarist.
a ) Noem de naam van deze Langenboomse band.
b ) Noem de naam van deze Millse band.

Antw.

a ) Desolation
b ) Chock-full

Teamnummer:
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VRAAG
054
Antw.

Noem 10 voetballers die in de onlangs onthulde Wall of Fame in het S.E.S.
gebouw hangen, en die allemaal meer dan 250 wedstrijden hebben
gespeeld in het eerste elftal.
1.

Arie v. Diepenbeek				

8.

Henk Sommers

2.

Tien Verstegen				

9.

Wiel Sieroen

3.

Henk Thelosen				

10. Jan verstegen

4.

Wim Verstegen				

11. Jos Bongers

5.

Henk Bommel				

12. Rene v. Boekel

6.

John Verstegen				

13. Jos Coenen

7.

Jaap v. Vorle				

14. Gijs Meulepas

							

VRAAG
055

Antw.

15. Jochen Wijdeven

De boerinnenbond was een grote vrouwenorganisatie was in Langenboom.
a ) Wanneer is deze opgericht?
b ) Wanneer is deze vereniging over gegaan in de K.V.O.?
a ) In 1929
b ) In 1967

VRAAG
056

Antw.

a ) Waar stond de naam D.I.O. voor in Langenboom?
b ) In welk jaar werd het bestuur van het hertenkamp opgericht, dat zorgde voor een
mooie en levend stukje dorpscentrum.
a ) Door Inspanning Ontspanning
b ) In 1966

VRAAG
057

Hoeveel stemmen kregen deze Langenbomers bij de afgelopen gemeenteraadverkiezingen
van 19 maart 2014 bij elkaar geteld: Martijn v. Hal + Twan Strijbosch + Jan v.Kuppenveld + 		
Toon Jans + Tiny Sommers + Peter Oosterhout

Antw.
117 stemmen

Teamnummer:
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VRAAG
058

Welke pionier 1818-1888 schreef: “Wentel je niet in zelfbeklag en in de onafwendbaarheid van
je lotsbestemming wordt weer heer en meester over je eigen lot“.
a ) Wat was zijn naam?
b ) Was zijn formule om heer en meester te worden?

Antw.

a ) Friedrich Wilhelm Raiffeisen
b ) Sociale en economische cooperaties oprichten met 3 S-en: Selbsthilfe, Selbstverwaltung,
Selbstverantwortung.

VRAAG
059

a ) Waar staat de naam L.O.C. voor in Langenboom?
b ) Wanneer is de L.O.C. vereniging opgericht?
c ) Wie was in de beginperiode van de fanfare Amicitia de dirigent?
d ) Waar staat de naam SESAM voor in Langenboom?

Antw.

a ) Langenboomse Ontspannings Club
b ) In 1958
c ) Pastoor H. v. Gent
d ) S.E.S. Aller medewerking

VRAAG
060

a ) Wat is de kleur van het brandweer aansluitpunt midden in ons dorp?
b ) Hoeveel aansluitpunten heeft deze paal?
c ) Bij het museum van v.Schayik in Dorpsstraat, hangen glas in lood kunstwerken. Hoeveel?
d ) Welke kunstenaar heeft ze gemaakt?
e ) Op een sportieve plek in ons dorp gaat zie je een blikvanger. Wat is de kleur?
f)

Wat staat er boven op deze blikvanger?

a ) Groen

Antw.

b) 2
c ) 5 Stuks
d ) Frans Muller
e ) Rood
f)

Teamnummer:
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VRAAG
061

Welk bijzonder beestje in onze tuin, heeft dubbele geslachtsorganen en loopt niet graag 		
op eieren.
a ) Om welk dier gaat het?
b ) Hoe lang kan het dier slapen zonder eten?
c ) In hoeveel tijd eet het dier de helft van zijn gewicht?

Antw.

a ) Slak
b ) 3 jaar
c ) 24 uur

VRAAG
062

a ) Mollen willen we niet in de tuin. Ze maken lelijke
molshopen en graven de hele tuin door, op zoek
naar eten. Hij/zij moet wel want na een paar uur
zonder eten zit, sterft ie.
Hoeveel km per uur kan een mol graven?
b ) In het voorjaar gaan mollen op zoek naar een partner. Bij mollen is het zo dat de
mannetjes op zoek gaan. Hiervoor graven ze net zo lang door totdat ze een geschikt 		
vrouwtje hebben gevonden. In het begin van het voorjaar, tussen februari en april, vindt
de paring plaats.
Hoe veel dagen zitten er tussen de paring en de eerste mollengang van het mollenjong?
c ) Er zijn nog meer dieren in onze omgeving die goed kunnen graven, enkelen daarvan 		
poepen in zelfgemaakte putten, een soort wc’s.
Noem 2 dieren uit onze omgeving die ook poepen in zelfgemaakte putten?
d ) ‘Honden poepen als kompasnaalden, met hun lichaam in noord-zuid richting’
Welke prijs ontving het onderzoek met deze conclusie?

Antw.

a ) 7 km
b ) 58 tot 62 dagen
c ) Das en Steenmarter
d ) de IG nobelprijs

Teamnummer:
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VRAAG
063

a ) Voeg verse of gedroogde plantendelen aan koud water toe en laat dit in een
emmer enige dagen tot zelfs 1 tot 2 weken staan, tot de plantendelen zijn gaan rotten.
Het water stinkt dan heel erg en kan dan verdund of onverdund worden gebruikt.
Hoe noem je deze prut en waarvoor gebruik je dit?
b ) Hoe werden vroeger de aardappelloof vretende meikevers bestreden?

Antw.

a ) Gier en je gebruikt het als natuurlijk bestrijdingsmiddel tegen beestjes op planten
b ) Vangen in blikje met petroleum verbanden!

VRAAG
064

Tot de 13e eeuw kwam het konijn alleen in Spanje voor. Door de mens verspreidde het 		
konijn zich over de hele wereld. Ook in Nederland werden ze gefokt. Op bedrijven, meestal
gelegen in de duinen. De konijnen werden daar uitgezet om er daarna op te kunnen jagen
voor het vlees en de pels. Konijnen zijn nu belangrijk in de duinen om de vegetatie kort 		
te houden en zorgen zo voor een bijzondere variatie in planten.
a ) Konijnen verspreidden zich na de 13e eeuw over de hele wereld behalve op 1
continent. Welk continent is dat?
b ) Hoe werden konijnenfokkers in die tijd genoemd?
c ) Hoe zorgen de konijnen dat ze de voor hun essentiële vitamine B12 kunnen opnemen?

Antw.

a ) Antarctica
b ) Duinmeijer / duinmeier
c ) Ze eten de zachte keutels die overdag uitgescheiden worden nog eens op

VRAAG
065

In 1800 loofde Napoleon Bonaparte een beloning uit van 12.000
franc voor iets, wat dit jaar (2014) op de nationale werelderfgoed
lijst is gezet.
a ) Wie kreeg in 1809 de beloning?
b ) Wat is er dank zij hem, in 2014, op de nationale wereld erf
goedlijst gezet?

Antw.

a ) Nicolas Appert
b ) Wecken. Een methode om voedsel lang houdbaar te maken

Teamnummer:
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Zet bij elke foto, met behulp van de volgende woorden de Nederlandse naam van de 		

VRAAG
066

Antw.

Teamnummer:

getoonde bloemen/planten: rouw, aan, oor, in, onder, schurft, eeuw, aas.
a

b

c

d

e

f

g

h

a ) Kaasjeskruid				

b ) Vlinderbloem

c ) Schurftkruid				

d ) Zeeuwsknoopje

e ) Vrouwenmantel				

f ) Afrikaanse lelie

g ) Donderbloem				

h ) Toorts
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VRAAG
067

De “strenge heren” zijn waarschijnlijk het oudste en wellicht het bekendste begrip uit 		
de volksweerkunde. De eerste berichten over deze “strenge heren” dateren van rond het 		
jaar 1000.
a ) Noem de namen van deze “ strenge heren”
b ) Bij welke datum horen ze?
c ) Waarom is dit een belangrijke datum voor de tuin?
d ) Zo zijn er nog meer dagen die in het volksgeloof belangrijk zijn voor het lot van mens en
dier. Noem twee van zulke dagen

Antw.

a ) Sint-Mamertus, SInt Pankratius, Sint Servatius en Sint-Bonifatius
b ) 11 mei, 12 mei, 13 mei, 14 mei
c)

Na deze dagen komt er in onze streek (Midden Noord-Europa) geen nachtvorst meer 		
voor en kunnen plantjes naar buiten.

d ) 1. Merkeldag			

VRAAG
068

2.

Lotdag

a ) Welke hoort niet in het rijtje thuis?
Petunia, paprika, aardappel, goudsbloem, aubergine
b ) Welke vogel hoort niet in het rijtje?
Huismus, bonte stern, geelvleugelamazone papegaai,
andesflamingo
c ) Aardappelen rooien was een heel karwei, in België bedacht men
een slimme oplossing. Welke oplossing?
d ) De tulp is een typisch Nederlands product maar uit welk land
komt de tulp van oorsprong?

Antw.

a ) Goudsbloem hoort niet tot de familie van de nachtschade, de andere wel.
b ) Andesflamingo, want a b en c komt voor in Nederland en op Bonaire en Bonaire is ook
Nederland
c ) De Belgen voerde de herfstvakantie in zodat iedereen kon meehelpen
d ) Turkije

Teamnummer:
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VRAAG
069

We kennen al heel lang paardspringen in wedstrijdvorm. Er is nog een dier waar
springwedstrijden voor georganiseerd worden. Deze dieren springen erg hoog, in
verhouding zelfs hoger dan paarden. Ze moeten een parcours afleggen net zoals in de
paardensport.
a ) Om welk dier gaat het hier?
b ) In welk jaar en waar werd het eerste nationaal kampioenschap georganiseerd?
c ) Hoe noemen ze deze springwedstrijden ook wel? Geef 2 namen.
d ) Wat is het hoogte-record?
e ) Wat is het verspring-record?

Antw.

a ) Konijn
b ) In Zweden in 1987
c ) Kaninhop en konijnenhop
d ) 100 centimter
e ) 3 meter

VRAAG
070

We eten elke dag meestal minstens 3 keer. Alles bij elkaar gaat er
heel wat voedsel naar binnen.
a ) Hoeveel keer ons lichaamsgewicht eten we in 1 jaar?
b ) Welke stamppot is het de populairste in Nederland?
c ) Welke frieten bevatten het minste vet?
Ribbelfrieten, krulfrieten, Vlaamse frieten of dunne frieten?
d ) Hoeveel hamburgers worden er per jaar in Nederland gegeten?
e ) Waarvan krijg je geen stinkwinden? Eieren , uien, bonen of asperges?

Antw.

a ) 10 keer
b ) Boerenkool
c ) Vlaamse frieten
d ) 400 miljoen
e ) Asperges

Teamnummer:
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VRAAG
071

We wandelen, fietsen of rijden door ons dorp. Maar hoe goed kijken we. Als je een woning
zonder haar omgeving gefotografeerd ziet, gaat er niet meteen een lampje branden welke
straat en huishummer hierbij hoort. Aan u de taak om de onderstaande woningen aan de
juiste straat en huisnummer te koppelen.
a

b

d

e

f

g

h

i

c

j

Antw.

Teamnummer:

a ) Esdoornlaan 76				

b)

Broekstraat 20

c ) Dominicanenstraat 15			

d)

Elleboogstraat 14

e ) Haverstraat 25				

f)

Prinsenweg 1

g ) Prinsenweg 20				

h)

Schaapsdijkweg 15

i)

j)

Zeelandsedijk 55 & 57

Zandvoortsestraat 24			
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VRAAG
072

Goed mikken en stûpkes in de oren
Als aan de randen van het Langenboomse bos en op de doorgaande wegen door het bos
een rode vlag opzij van een informatiebord wapperde, dan wist je hoe laat het was:
“De soldaten zijn bezig met schietoefeningen, doorgang verboden.” En dan wat later, hulzen
zoeken of geschoten kogels. Inmiddels alweer heel wat jaren geleden maar wat weet u er
zich nog van te herinneren?
Wat stond er ook alweer op dat bord boven de schietopening?

Antw.
Rechter oog schutter boven op piket aanhouden

VRAAG
073

Vele straten heeft ons dorp. Maar hebben we ook een idee wat de totale lengte aan straten is
in ons Langenboom.

Antw.
Minder dan 25km

Teamnummer:
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25-35km
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45-55km
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VRAAG
074

Een stukje geschiedenis
Omschrijf waar het detail van onderstaande foto betrekking op heeft.
a

b

c

Antw.

d

e

a ) Detail gevel voor verbouwing Rabobank
b ) Deel voorgevel en zijgevel Thomasburcht
c ) Achterzijde voormalige meisjesschool
d ) Ingang dancing ‘t Huukske
e ) Stoel waarop heeft gezeten koning George (Engeland) bevrijding

Teamnummer:

Wèttegij’t Zaterdag 27 december 2014

34

Categorie: Wòrte èrruggus

VRAAG
075

Hier ziet u trouwfoto’s van de ouders van de Wèttegij’t?-crew. Welke foto hoort bij wie?

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Antw.

Joke van den bogaard: Foto 1			

Nellie Schonenberg: Foto 6

Tomas van Boekel: Foto 5			

Jan Meulepas: Foto 3

Bo Pennings: Foto 2				

Paul Vogels: Foto 7

Piet Willems: Foto 4

Teamnummer:
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De wèrreld bestut uut details. Langenboom wat gedetailleerder bekeken. Aan u de vraag of u

VRAAG
076

van de onderstaande afbeelding kunt aangeven bij wie of waar het te zien is.

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 8

Foto 9

Foto 7

Antw.

Foto 10

Foto 1: Dorpsstraat, Markoor			

Foto 2: Maisweg met Rogstraat

Foto 3: Bij hertenkamp hekwerk Mariabeeld

Foto 4: Ornament woning Zeelandseweg 26

Foto 5: Parkeerplaats ‘de Hinde’			

Foto 6: Bij de Kuulen, surfschool W. Reijs

Foto 7: Grindkuil Thijssen Dredging Equipment Foto 8: Dempseystraat 9
Foto 9: Jagersweg		

Teamnummer:
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VRAAG
077

Buutenland nèvve de deur.
Aan de overzijde van het water, enigszins verscholen achter het groen, zijn nog net drie 		
huizen meer of minder zichtbaar. Aan u de vraag wat is het totaal van de huisnummers 		
van deze woningen.

Antw.

VRAAG
078

Antw.

Teamnummer:

Vraag aangepast door het weer, staatnaam is voldoende: Langenboomseweg / Fazantenweg

Kunst, kunst en nog eens kunst.

Dit panel bestaat uit 19 kleine schilderijtjes
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VRAAG
079

Kleurrijk
Drie gekleurde platen samengevoegd
tot een geheel. Drie merken van een
het zelfde artikel.
Wat is de gemeenschappelijkheid?

Antw.

VRAAG
080

Koffie
Merknamen

a

b

c

d
f

e

Antw.

Teamnummer:

a ) Muiderslot			

b ) Reckitt			

c ) Uiltje		

d ) Roodzegel			

e ) Duxon			

f ) Sunlight
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Categorie: Virale Epidemie

VRAAG
081

Een viral is een video of foto die door plaatsing en delen op social media bekendheid krijgt,
op een manier die te vergelijken is met een virale epidemie. Iemand begint met het plaatsen
van materiaal, zijn volgers/vrienden zien dit en worden ‘besmet’. Zolang elke besmette
persoon gemiddeld meer dan één andere persoon benadert met het materiaal, ofwel de
voortplantingsquote is groter dan 1, zal net als bij een epidemie het aantal besmette
personen volgens een logistische curve groeien, waarvan het eerste deel exponentieel lijkt.
a ) Welke artiest brak wereldwijd door met de absolute nummer 1 op het gebied van virale
video’s?
b ) In slechts een paar maanden stond hij bovenaan de lijst van beste artiesten. Hoeveel 		
maanden duurde het, na het uploaden van de video?
c ) Afgelopen jaar heeft deze video als enige een grens doorbroken. Over welke grens
hebben we het?
d ) Wat ging er mis door het verbreken van de grens?

Antw.

a ) Psy
b ) 3,5 tot 4,5 maanden
c ) 2 miljard weergaven of 2.175.030.298
d ) De opslag limiet van een 32-bits integer/getal

VRAAG
082

Social media in combinatie met virale trend kunnen ook negatieve invloed op bedrijven
hebben. Een restaurantketen is daarin het beste voorbeeld. Na het plaatsen van een
betaalde reclametweet ontstond er door twitteraars een ware trend die viraal werd.
a ) Over welke restaurantketen hebben we het dan?
b ) Wat ging er viraal? Of beter gezegd: wat deelden de twitteraars met elkaar?

Antw.

a ) Mac Donalds
b ) Hun horror-ervaringen met Mac Donalds. Wat voor viezigheid ze in hun hamburger zijn
tegen gekomen.

Teamnummer:
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Categorie: Virale Epidemie

VRAAG
083

Beroemde kinderen
Deze twee broertjes waren op internet ook
een ware hit. Naar verluid leverde deze viral
de ouders meer dan $ 500.000 op en is al
meer dan 700 miljoen keer online bekeken. Ze
hebben zelfs een eigen Wikipedia pagina.
a ) Wat zegt het linkse jongetje als zijn broertje hem iets pijnlijks aan doet?
b ) Hoe heet paps die de video heeft ge-upload en er veel geld mee verdiende?

c ) Dit jongetje werd wereldberoemd na een
tandartsbezoekje? Hoe heet deze jongen en
waarom ging hij zo gek doen?

Antw.

a ) Charly bit my finger again
b ) Howard Davies-Carr
c ) Naam: David DeVore
Waarom: Onder narcose

VRAAG
084
Antw.

a ) Noem de 3 belangrijkse succesfactoren van voor virale content?
b ) Waarom delen mensen video’s? Geef 5 meest genoemde redenen:
a ) Grappig, Grof, Geil, Emotie, Niet commericeel, KISS, verrassingselement.
b ) 1. Altruïsme; andere mensen helpen, zoals je vrienden
2. Jezelf definiëren ten opzichte van anderen; meetellen in je sociale omgeving
3. Empathie; ‘we denken aan je’, laten blijken dat je ook aan anderen denkt
4. Gevoel van verbondenheid; erkenning en feedback krijgen, jezelf waardevol voelen
5. Evangelism; anderen proberen te overtuigen
6. Of één van deze redenen: humor, geweld, emotioneel, zat aan denken, drama, cute

Teamnummer:
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Categorie: Virale Epidemie

VRAAG
085

a ) Wat voor rare sandwichbelegcombinatie wordt
gezongen in een liedje door een dansende banaan?
b ) Door welke cartoon die voornamelijk op Comedy
Central wordt uitgezonden, wordt veel naar dit liedje 		
verwezen?
c ) Van welk social netwerk kennen we deze banaan ook
wel?

Antw.

a ) Peanut butter and Jelly
b ) Family Guy
c ) Hyves

VRAAG
086

Afgelopen jaar had een onbekende artiest door het virale effect een zomerhit. Het
nummer was samengesteld uit de vier aspecten voor een succesvolle zomerhit en werd dus
ook zo’n zomerhit. Over welke 4 aspecten hebben we het?

Antw.

1.

Saxofoon				

2.

Accordeon

3.

Spaanse teksten			

4.

Lyric video

VRAAG
087

Bekijk de video op www.wettegijt.nl. Welke 3 artiesten zijn hier met hun virale clip aan elkaar

Antw.

1.

VRAAG
088

Bekijk de video op www.wettegijt.nl. je ziet ze wel maar je hoort ze niet. 3 keer een stukje uit

Antw.

1.

Titel: My name is				

Artiest: Eminem		

2.

Titel: Bad Romance				

Artiest: Lady Gaga

3.

Titel: Thunderstruck				

Artiest: AC/DC

Teamnummer:

geplakt?
Nicki Minaj			

2. Katy Perry		

3. Shakira

een clip, Welke artiesten en welke nummers?
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Categorie: Virale Epidemie

VRAAG
089

Bekijk de video op www.wettegijt.nl. Deze geweldige danser werd wereldberoemd omdat

Antw.

1.

Titel: The Twist				

Artiest: Chubby Checker

2.

Titel: Y.M.C.A.				

Artiest: The Village People

3.

Titel: Thriller				

Artiest: Michael Jackson

4.

Titel: Ice Ice Baby				

Artiest: Vanilla Ice

5.

Titel: U Can’t Touch This			

Artiest: MC Hammer

zijn video viraal ging. Op welke nummers danst hij?

VRAAG
090

a ) Van een schattig meisje tot een Lady Gaga-achtige persoonlijkheid. Ik hoef niet te
vragen over wie we het hebben, maar met welk nummer had ze in 2013 een echte 		
YouTube Hit? Ze slingerde naakt rond op de titel van het nummer.
b ) Met welke andere artiest vecht ze via social media al lange tijd een ruzie uit omdat de 		
andere artiest vindt dat dit meisje het voorbeeld is dat seks en naakt wordt gebruikt om
te verkopen. Wat slecht zou zijn voor onze maatschappij.
c ) Een bekende porno ster coverde de clip. Wat heeft hij toch nog aan als hij ‘Naakt’ op de
titel van het nummer rond zwaait? P.S. even bekijken op YouTube ;)

Antw.

a ) Wrecking Ball
b ) Sinéad O’Connor
c ) Ondergoed / onderbroek / hemdje / laarzen

Teamnummer:
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Categorie: Langenboom onder de loep

We hebben vragen 90 t/m 95 aan 125 willekeurige Langenbomers en 125 willekeurige
niet-Langenbomers uit aangrenzende dorpen gesteld.
Welke antwoorden gaven zij?

VRAAG
091

a ) Wat werd door Langenbomers geantwoord op de vraag: ‘Wat schiet je het eerst te binnen bij het woord Langenboom?’
Zet de nummers in de juiste volgorde van meest naar minst genoemd:
1. Geboorte/woonplaats

2. Gezelligheid

3. Mooi

4. Rustig

5. SES

b ) Wat werd door niet- Langenbomers geantwoord op de vraag: ‘Wat schiet je het eerst te
binnen bij het woord Langenboom?’
Zet in de juiste volgorde van meest naar minst genoemd:
1. Dn Bens

Antw.

2. Gezelligheid

3. SES

4. Kermis

5. Varkens

a ) 2. Gezelligheid, 1. Geboorte/woonplaats, 4. Rustig, 5. SES, 3. Mooi
b ) 1. Geboorte/woonplaats, 4. Rustig, 3. Mooi, 2. Gezelligheid, 5. Varkens

VRAAG
092

a ) Wie is volgens Langenbomers de bekendste Langenbomers?
Zet in de juiste volgorde van meest naar minst bekend:
1. Jan Willems

2. Jilt van Schayik

3. John Bens

4. Hemke

5. Wim van Schayik

b ) Wie is volgens niet-Langenbomers de bekendste Langenbomer?
Zet in de juiste volgorde van meest naar minst bekend:
1. Herman van Gaal

2. Jilt van Schayik

3. John Bens

4. Paul Vogels

5. Wim van schayik

Antw.
a ) 3. John Bens, 5. Wim van Schayik, 1. Jan Willems, 2. Jilt van Schayik, 4. Hemke
b ) 3. John Bens, 5. Wim van Schayik, 2. Jilt van Schayik, 4 Paul Vogels, 1. Herman van Gaal

Teamnummer:
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Categorie: Langenboom onder de loep

VRAAG
093

a ) Wat is volgens Langenbomers het mooiste plekje in Langenboom?
Zet in de juiste volgorde van meest genoemde naar minst genoemde:
1. Bossen

2. Hoge Steen

3. Kuilen

4. Park

5. Sportpark de Kogelberg

b ) Wat is volgens niet-Langenbomers het mooiste plekje in Langenboom?
Zet in de juiste volgorde van meest genoemde naar minst genoemde:
1. Bens

Antw.

2. Bossen

3. Hertenkamp

4. Kuilen

5. Park

a ) 3. Kuilen, 1. Bossen, 4. Park, 2. Hoge Steen, 5. Sportpark de Kogelberg
b ) 4. Kuilen, 5. Park, 2. Bossen, 3. Hertenkamp, 1. Bens

VRAAG
094

a ) Waardoor is volgens Langenbomers Langenboom het meest landelijk bekend
geworden?
Zet in de juiste volgorde van meest naar minst genoemd:
1. Kermis

2. Kuilen

3. SES

4. Stormramp

5. Tsjernobyl meisje

b ) Waardoor is volgens niet-Langenbomers Langenboom het meest landelijk bekend ge		
worden?
Zet in de juiste volgorde van meest genoemde naar minst genoemde:
1. Feesten bij Dn Bens

Antw.

2. Huukske

3. Kermis

4. Kuilen

5. Motorcross

a ) 1. Kermis, 2. Kuilen, 4. Stormramp, 3. SES, 5. Tsjernobyl meisje
b ) 3. Kermis, 1. Feesten bij Dn Bens, 4. Kuilen, 5. Motorcross, 2. Huukske

VRAAG
095

a ) Wat is volgens Langenbomers het sterkste punt van Langenboom?
Zet in de juiste volgorde van meest naar minst genoemd:
1. Actief verenigingsleven
4. Mooie omgeving

2. Betrokkenheid

3. Eenheid / Samenhorigheid 		

5. Vrijwilligers

b ) Wat is volgens niet-Langenbomers het sterkste punt van Langenboom?
Zet in de juiste volgorde van meest genoemde mooiste naar minst genoemde:
1. Dn Bens

2. Dorpsgevoel

4. Gezelligheid

Antw.

3. Eenheid / Samenhorigheid

5. Kermis

a ) 3. Eenheid / Samenhorigheid, 4. Mooie omgeving, 1. Actief verenigingsleven,
2. Betrokkenheid, 5. Vrijwilligers
b ) 3. Eenheid / samenhorigheid, 4. Gezellig, 2. Dorpsgevoel, 5. Kermis, 1. Dn Bens

Teamnummer:

Wèttegij’t Zaterdag 27 december 2014

44

Categorie: Langenboom onder de loep

VRAAG
096

Ook in 2015 gaat Langenboom de landelijke pers halen. In ieder geval door het bijzondere,
sportieve maar ook ideële plan van twee jonge dorpsgenoten.
a ) Beide namen van deze jonge mannen?
b ) Welke sportieve uitdaging gaan zij aan?
c ) met welke ideële doelen?

Antw.

a ) Teun Meulepas en Jilt van Schayik
b ) Fietstocht van Amsterdam naar Kaapstad
c ) Aandacht voor rechten vrouw en kind

VRAAG
097
Antw.

VRAAG
098
Antw.

Teamnummer:

Luister de fragmenten op de website www.wettegijt.nl. Welke 5 Langenboomse stemmen
hoor je?

1.

Regien Verkerk van Zuijlen

2.

Bjorn Martens

3.

Jan Willems

4.

Nellie Schonenberg

5.

Wim van Schayik

Eind dit jaar werd Langenboom 2 sociale initiatieven rijker. Welke twee initiatieven zijn dit?

1.

Boekenkast

2.

Langenboomse Zorgcoöperatie

3.

Collectief bouwproject

4.

Samen collecteren Sterk
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Categorie: Langenboom onder de loep

VRAAG
099

We legden de loep op onderstaande details. Op welk adres bevindt zich dit detail?

1.

2.

3.

Antw.

VRAAG
100

Antw.

Teamnummer:

5.

4.

1.

Hogesteenweg 14, buitenbankje		

2. Dorpsstraat 40. Beeld tuin Hugo van

							
3.

Loket entree SES, bij ingang			

5.

Lariksweg Fr.v. Schayik, deel zonnewijzer

Schayik
4. Café Bens, gevelreclame: Heineken

Van welk groter zich in Langenboom bevindend geheel is dit een deel?
1.

1.

2.

Geheng kerkdeur

				

2. Verfraaiing voordeur Esdoornlaan 80
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Categorie: Samenwerkingsopdrachten

VRAAG
101

Filmscene
In deze eerste opdracht kunnen jullie je creatieve talenten laten zien. Leuk maar best ook
moeilijke opdracht waarmee max. 70 pnt zijn te verdienen.
Speel een scene uit een beroemde film of televisieserie na en film deze scene.
- De scene duurt max. 1 minuut.
- in de scene mag de titel van de film/serie NIET genoemd worden of te zien zijn.
- Toch moet je zorgen dat de beoordelaars (Wèttegij’t?-team) kun raden uit welke film jullie 		
scene afkomstig is.
- Hoe meer spelers/rollen: des te meer punten!
Het filmpje stuur je voor 23:30 en alleen met de online-tool www.wetransfer.com naar het
e-mailadres teams@wettegijt.nl. Vergeet niet het nummer van je team te vermelden, in de
bestandsnaam en in het bericht dat je in WeTransfer kunt opgeven.
Beoordelingscriteria:

VRAAG
102

- Titel van de film/serie wordt door de beoordelaars herkend:

20 pnt

- Zo veel mogelijk rollen/spelers in de scene:			

20 pnt

- Creatieve aankleding, invulling en verrassende interpretatie

40 pnt

BIERTJE??!!
Jullie hebben bij het ontvangst van het quiz-boek 3
biertjes gekregen met verschillende
kleuren doppen. Welk merk bier zit onder welke dop?
10 pnt voor ieder goed antwoord.

Antw.

1. Rode dop:

Hertog Jan

2. Goude dop: Bavaria
3. Blauwe dop: Amstel

Teamnummer:
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