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BESTE QUIZZERS,
Eindelijk….  De vijfde editie van De Gestelse Quiz is een feit. Wat hebben we er lang op moeten 

wachten! Voor jullie ligt het gloednieuwe, fonkelnieuwe, spiksplinternieuwe, vers van de pers gedrukte 
quizboek. Wederom hebben wij met veel enthousiasme dit vragenboek voor jullie samengesteld en 

wederom zullen jullie diep in het alwetende internet moeten duiken, hulptroepen dienen in te 
schakelen en vooral ook, organisatietalent en creativiteit moeten tonen.

De GQ bestaat uit vele vragen die zijn onderverdeeld in een aantal categorieën. Om wat
onduidelijkheden uit de lucht te halen, geven wij alvast antwoord op mogelijke vragen van jullie.

KAN IK GEWOON BIJ DE EERSTE VRAAG BEGINNEN?
Ja, maar let op! Er is een aantal tijdsgebonden opdrachten. Het is dus noodzaak om eerst

zorgvuldig het vragenboek door te nemen.

MOETEN WE OOK OP PAD?
Uiteraard zijn er verschillende vragen waarvoor je de deur uit moet. Overbodig om te

zeggen wellicht, maar we doen het toch: houd je te allen tijde aan de verkeersregels en
geldende fatsoensnormen. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet geaccepteerd en zal tot

uitsluiting leiden.

DE GEHEIME OPDRACHT IS ALTIJD ZO LEUK, IS DEZE ER DIT JAAR WEER?
Jazeker. De uitnodiging heb je al ontvangen bij het ophalen van het boek. Wie durft het aan?

HE, ER ZIT VAN ALLES IN HET TASJE!
Dat klopt inderdaad. In het quizboek vind je wat je ermee kunt doen.

WANNEER WORDT EEN ANTWOORD GOED GEREKEND?
Simpel: als het antwoord goed is. Daarnaast gelden de volgende geboden:

• Schrijf duidelijk. Aan niet of slecht leesbare antwoorden kennen we geen punten toe.
• Antwoorden dienen op het antwoordvel geschreven te worden. Losse krabbels in het boekwerk 

worden niet meegenomen in de beoordeling.
• Bij discussie of onduidelijkheid is de beslissing van de organisatie bindend. Maar dit hebben

jullie al in het reglement kunnen lezen.

KOMT HET VRAGENBOEK ONLINE OP DE VERNIEUWDE WEBSITE?
Het complete vragenboek komt om 18.30 uur online en is te vinden op:

www.degestelsequiz.nl. Tevens zijn op de website de verschillende filmpjes te vinden 
waarnaar verwezen wordt in het vragenboekje en de organisatie beschikt over een

Whatsapp nummer: 06-84095773. Wanneer er gevraagd wordt een mediabestand door te sturen, dien 
je dit nummer te gebruiken met uiteraard vermelding van je teamnaam en teamnummer.
Doe dit steeds met dezelfde telefoon per team. Bij elk mediabestand willen wij graag het 

teamnummer en de kubus. in beeld zien. Fotoshoppers krijgen geen punten.

HOE EN WANNEER MOET HET VRAGENBOEKJE WEER WORDEN INGELEVERD?
Het vragenboekje met antwoordvel dient tussen 23.00 en 23.30 uur ingeleverd te worden bij

Gasterij de Zwaantjes. Alleen tijdig ingeleverde vragenboekjes dingen mee naar de prijzen.

WANNEER WEET IK OF MIJN TEAM HEEFT GEWONNEN?
Op zaterdag 26 november 2022 worden de winnaars bekend gemaakt tijdens een grandioze 

feestavond bij Absoluut.

Wij wensen jullie veel succes en veel plezier deze avond!
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Afgelopen tijd hebben we noodgedwongen veel binnen gezeten door het coronavirus. 
De kroegen en restaurants waren dicht en je kon nergens naar toe. Om toch een 

gezellige avond te hebben grepen veel mensen naar de gezelschapsspellen.
Wij zijn benieuwd wat jullie allemaal onthouden hebben over de spelletjes.

1.  Bij welk bordspel horen de volgende spellen?           KEN JE SPELLEN

A.   B.   C.   D.

2.  De kinderen vinden spellen spelen ook leuk, maar het opruimen ervan is een ander 
 verhaal. Meestal worden er meerdere spellen opengemaakt en mag mama of papa 
 opruimen. Maar dan zit alles door elkaar...
 Wat is de naam van het spel waarvan je hieronder de onderdelen ziet?

WAAR HOORT HET BIJ?
A.    B.    C.

3. Hieronder zie je een aantal gebruiksaanwijzigingen waar een paar stukjes tekst   
 doorgehaald zijn. Weet jij bij welke spellen ze horen?

HOE WERKT HET?

SPELLETJES
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4. Woordzoeker gezelschapspellen                  ZOEK ZOEK ZOEK 

BELLOBĲT
CARCASSONNE
CODENAMES
EZELEN
HALLIGALLI
JENGA
KARNBA
KATENMUIS

KEEROPKEER
KEEZBORD
KWARTET
MACHIKORO
MASTERMIND
MIKADO
PESTEN
PINKELEN

QUIXO
RUMBARUPS
RUMMIKUB
STRATEGO
TICKETTORIDE
TIKTAKBOEM
TRIOMINOS

E V A L O G E T A R T S D R

J D S I U M N E T A K N U T

E P I N K E L E N P I M Ĳ S

N S P R C E L E E M B B T M

G M H O O N I S R A O R A N

A E A D D T T E R L I C B E

D O L A E E T U L O H S N L

R B L K N S P E M I O O R E

O K I I A S B I K X O K A Z

B A G M M S N O I C P E K E

Z T A L E O R U M M I K U B

E K L E S O Q K W A R T E T

E I L N K E E R O P K E E R

K T I E N N O S S A C R A C

Gezelschapsspellen

Oplossing

                    
woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker
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5. Bowlen is een populaire sport. Kinderen en volwassenen spelen het graag. 
 Maar hoe zat het ook alweer met de score? We zoeken de eindscores van 
 onderstand scoreformulier.
                      STRIKE

6.  Je ziet vaak van die logische rekenplaatjes voorbij komen op social media. 
 Maar kun je ze ook oplossen?
         LANG LEVEN SOCIAL MEDIA

Hoeveel driehoeken tel je?  Wat is de uitkomst van de laatste som?

7.  Schaken een spel of een sport? Dat ligt eraan aan wie je het vraagt... Zijn jullie   
 schakers? Bij de volgende opstellingen is wit aan zet. Wat is de beste zet? 
 Gebruik voor je antwoord de schaaknoteringen. 

             SCHAAKMAT OF REMISE?
A.     B.     C.
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8.  Ook spelletjes op de computer of playstation waren favoriet de afgelopen covid   
 periode. Minecraft, Fortnite, Call of Duty er is vanalles. 
 Hieronder zie je spelers... Weet jij wie het zijn?              GAMEN

A.    B.    C.

9.  Welke stripboeken herken je in de onderstaande foto? We zoeken de titel van de   
 strip en de naam van de serie. Voorbeeld Serie: Suske & Wiske Titel: De naamloze 9.

                 STRIPPEN
A.          B.          C.          D.          E. 

10.  Op de website van de Gestelse Quiz staat een geluidsfragment
 
               GOED LUISTEREN

 Weet jij welk geluid je hoort?
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11.  Inmiddels zijn de kroegen weer open en wordt er weer volop gebiljart. Zitten er 
 toevallig spelers in jullie team? Wie weet is hij of zij door het lange wachten zijn   
 kunsten wel een beetje verleerd... tijd voor een potje libre!

              GET IN LINE

Hierboven zie je twee biljardtafels. Alle drie de ballen lagen uit elkaar verspreid over de 
biljarttafel, waarna speler 1 heeft gestoten met wit en een carambole gemaakt.
De ballen zijn vervolgens geëindigt zoals je op tafel A kunt zien.

A.  Deze positie van de ballen heeft een naam. Wat zul je de arbiter horen roepen?
B.  Speler 1 is nog steeds aan zet. Hij spiqueert zijn speelbal via rood, terug naar geel.   
 De ballen zijn vervolgens geëindigt zoals je op tafel B kunt zien. Wat zul je de arbiter  
 nu horen roepen?

SPELLETJES
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Heb je je rijbewijs al? Dan is deze ronde een mooie opfrisser ( hoewel je veel toch eigenlijk 
gewoon zou moeten weten). Ben je bezig met je rijbewijs dan is dit een mooi oefenmoment. 

En ben je nog te jong om aan je rijbewijs te denken zie het dan als een mooie uitdaging.
Deze ronden gaan de vragen over verkeer en de bijbehorende technische weetjes. Alleen 

een volledig kloppend antwoord levert punten op, dus wordt er naar bijvoorbeeld een tekst 
van een bepaald wetsartikel gevraagd is alleen de letterlijke tekst punten waard. Succes.

1.  De wet tja...  
 Wanneer praten we volgens de wet over een aanhangwagen?     

2.  Wie is wie?
 Wie zijn volgens de wet bestuurders van motorrijtuigen?

3. Verkeersborden hoe zat dat ook alweer?
 Geef de letterlijke betekenis volgens de wet van de volgende 10 verkeersborden.

A.   B.   C.   D.    E.

F.   G.   H.   I.   J.

4.  Foutje bedankt
 U woont in het buitengebied en bent bezig om uw tuinafval te verbranden. De rook   
 die daardoor ontwikkelt trekt over een kruispunt naast uw perseel, hierdoor    
 rijden er twee auto’s tegen elkaar. Kunt u nu strafbaar worden gesteld     
 volgens de wegenverkeerswet?

 Zo ja volgens welk artikel?
  

VERKEER & TECHNIEK
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5.  Voorrang hoe zat dat ook alweer?
 Hieronder zie je 6 situaties, geef aan wat de volgorde van voorrang / voor laten gaan  
 is. Bekijk alles vanuit de witte lesauto.

A.     
     Wat is de juiste volgorde van voor laten gaan?

B.
     Wat is de juiste volgorde van voor laten gaan?

C.
     Wat is de juiste volgorde van voor laten gaan?

D.
     Wat is de juiste volgorde van voor laten gaan?

E.
     Wat is de juiste volgorde van voor laten gaan?

F.
     Wat is de juiste volgorde van voor laten gaan?



10

6.  Covid-19 en verkeer?

 Wordt er ergens in de wegenverkeerswet gesproken over Covid-19? Zo ja, benoem   
 het artikelnummer(s).

7.  Jong geleerd...

 De kinderen op de basisschool in Gestel fietsen ieder jaar het verkeersexamen. 
 Hieronder zie je aantal foto’s van de route van dit verkeersexamen, zoek uit en geef   
 aan waar deze foto’s zijn gemaakt.

A.   B.    C.   D.   E. 

8. Hoe lang?

 Hoeveel centimeter mag de lading aan de voorzijde van een personenauto 
 uitsteken?

9.  Hoe, hoe, hoe werkt dat ook alweer...?
 
 Benoem de vier slagen hieronder afgebeeld van het verbrandingsproces van een   
 brandstof motor?
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10. Wat een gehobbel!

 Welk type bladvering zie je hueronder?

A.

B.

C.

D.

11. Eisen, regeltjes en wetten pfff...

 Waar in de wet kan ik terugvinden waar een voertuig aan moet voldoen om te 
 mogen gebruiken op de openbare weg? Noem wetsonderwerp, hoofdstuk en 
 artikelnummer(s).

VERKEER & TECHNIEK
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1.  Aardrijkskunde
 Iedereen heeft aardrijkskunde of topografie gehad op school. Landen en 
 hoofdsteden stampen en aanwijzen op de kaart. Maar weten jullie ook hoe de 
 steden eruit zien en wat de verschillende kenmerken zijn van elke stad?

 Hieronder zie je een aantal afbeeldingen van bekende steden. Weten julle in welk   
 land deze steden liggen?  

A.    B.   C.   D.

2. Oeps... iets vergeten
 Je kent het wel, van die spreekwoorden waar dan zoveel mogelijk spreekwoorden in   
 verwerkt zitten. Hoe goed kennen jullie de spreekwoorden eigenlijk? We hebben de   
 klinkers en leestekens uit de onderstaande spreekwoorden 
 weggelaten. Welke spreekwoorden zoeken we?

A. klnptjshbbngrtrn
B. zlsddnzngnppndjngn
C. rlkhddrthtlngst
D.  kndrndvrgnwrdnvrgslgn

3.  SOS... of zoiets
 Hier staat een vraag in Morse codes. Weet jij het antwoord op de gestelde vraag?

.... --- . ...- .- .- -.- / ... - .- .- - / -.. . / .-.. . - - . .-. / . / .. -. / .... . - / ...- --- --- .-. .-- --- --- .-. -.. / --- .--. / .--. .- --. .. -. 
.- / - .-- . .

4.  Het plaatje en zijn verhaal
 Niks leuker dan het lezen van een stripboek. Plaatjes kijken en jezelf helemaal 
 inleven. Maar wat heb je onthouden van de verhalen? Kun je aan de hand van de   
 laatste plaatjes zeggen wat de titels van deze Suske & Wiskes zijn?

A.     C.   

B.     D.

KINDERRONDE
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5. Wie o wie
 Youtubers zijn heel populair, vooral onder de jeugd. Maar weten jullie wie de 
 youtubers zijn?

6.  Lekker glijden
 Als je een rondje door Gestel loopt of fietst zie je onderweg verschillende 
 kinderspeeltuintjes. Maar hoe goed kennen jullie de speeltuinen? Weet jij in welke   
 speeltuinen de volgende glijbanen gefotografeerd zijn? Graag de straatnaam    
 opschrijven van het speeltuintje.

A.   B.   C.   D.   E.

7. Wat een verschil
 Zoek de 10 verschillen en omcirkel ze op het antwoordblad. Voeg deze pagina toe bij  
 de antwoordvellen.
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8.  Lekker typen
 Tegenwoordig werkt iedereen op de computer of laptop als ze een verslag moeten   
 maken. Zo gaan typen en goedmaken van foutjes echt makkelijker dan op    
 de typmachine van vroeger. Je kunt ook verschillende lettertypes kiezen. Er zijn heel   
 veel verschillende lettertypes beschikbaar, maar herken je ze ook? Welke lettertype   
 zijn in  de volgende zinnen gebruikt?

9. Een geluidsfragmentje
 Ga naar de website www.degestelsequiz.nl en beluister het fragment dat bij deze   
 vraag hoort, weet jij welk dier dit geluid maakt?

10.  3 x 4 das oud
 Aan de hand van onderstaande cijfers krijg je een zinnetje. Kun jij het zinnetje 
 ontcijferen?

11.  Prinsen & Prinsessen
 In elke Disney film zie je prinsen en prinsessen. Ook in boeken is de hoofdpersoon   
 vaak een prins of prinses. Het zijn er zoveel dat je het soms lastig uit elkaar    
 kunt houden.Hieronder zie je een aantal afbeeldingen. Ken jij de naam van de   
 prinsen en prinsessen?

A.   B.   C.   D.   

         E.

 

KINDERRONDE
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Stikstof, waterstof een bloem en een bij, een aardappel of een prei. overal om ons heen 
zien, horen en voelen we flora en fauna. Soms bewust en soms onbewust, kijk maar eens of 

je heel bewust de onderstaande vragen kunt beantwoorden.

1.  In de wolken
 Niks zo veranderlijk als het weer in Nederland. Na regen komt zonneschijn. 
 Helaas na zonneschijn ook weer regen en dan zien we de dreigende wolken vaak  
 weer aankomen. Op onderstaande afbeeldingen zien jullie verschillende typen 
 wolken.
1.     2.     3.

A. Wat zijn de meteorologische benamingen van bovenstaande wolken?
B. Onder welke categorie wolken vallen bovenstaande wolken?
C. Welke wolk (meteorologische benaming) kan in elke laag van de atmosfeer 
 voorkomen?

2. De sterke arm der wet
 In Nederland kenden we ook een wet om onze flora en fauna te beschermen.

A. In welke periode is de flora en faunawet in werking geweest?
B. Welke middelen mochten volgens deze wet worden ingezet bij de jacht?
C. Welke dieren werden in deze wet als wild beschouwd?

3. De Oostvaardersplassen
 Een natuurgebied waar de laatste jaren veel om te doen is geweest zijn de Oost  
 vaardersplassen en dan met name over de gezondheidstoestand van de 
 zogenoemde grote grazers.

A. Welke dieren vallen onder de grote grazers van de Oostvaardersplassen en vanaf   
 welk jaar leven ze in dit natuurgebied?

 In 2018 kwamen er wekelijks actievoerders naar het natuurgebied die eisten dat   
 staatsbosbeheer de grote grazers moesten bijvoeren, omdat er vele dieren stierven 
 vanwege de honger.

B. Welke BN-er voegde zich bij de actievoerders?
C. Op welke wijze houdt Staatsbosbeheer de lichamelijke conditie van de 
 grote grazers bij?

FLORA & FAUNA
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4. Mannetjes & vrouwtjes
 Hieronder zien jullie foto’s van 6 dieren. Wat is de naam van de vrouwelijke versie   
 van het dier?    

A     B.     C.

D.     E.     F. 

5. Flora en fauna lokaal
 Hieronder zien jullie 3 foto’s van “bekende” vennetjes binnen ons mooie durpke. 
 Welk straatnaam ligt het dichtst bij deze vennetjes?

A.    B.    C.

6.  Wat hoort er niet in het rijtje thuis?

1:  Eik, Taxus, Beuk, Reuze Sequoia, Creosoot plant.
2:  Ezelspinguïn, Libelle, Fregatvogel, Koningsalbatros, Struisvogel, Jachtluipaard, 
 Slechtvalk.
3:  Afrikaans Olifant, Koritrap, Reuzensalamander, Goliath Kever, Zadelzwammen, 
 Orka, Rafflesia.
4:  Zwartkop Zeeslang, Steenvis, Sydney Trechter Web spin, Australische zeekwal, 
 Hoornaar, Zwarte nachtschade, Groene knolamaniet.
5:  Bedwants, Pijlgifkikker, Alonella watervlo, Hommelvleermuis,
 Mymaridae Wespje, Amoebe, Kruipwilg.
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7. Kruidig plantje!
 Welke kruiden komen van onderstaande planten?

A.     B.     C. 

8. Een poepie laten ruiken
 Hoewel het in onze westerse cultuur doorgaans vooral bezien wordt als een 
 hygiënisch probleem, is het in de natuur, evenals de land- en tuinbouw, een 
 waardevolle grondstof. Poep! In sommige culturen wordt het gebruikt als brandstof,   
 als bouwmateriaal of zelfs om de huid mee in te smeren als bescherming of    
 kleurmiddel. Het is er in alle soorten en maten. Dik, dun, rond, lang of kort.
 Welke dieren herkennen jullie aan hun uitwerpselen?

A.     B.     C.

D.     E.     F.
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9.  Een klimaat vraag mag natuurlijk niet ontbreken
 Waterstof wint aan populariteit maar wat is het en hoe kunnen we het gebruiken   
 in de transitie naar een duurzamer energiesysteem? Zal het ooit nog zover komen   
 dat er waterstof door onze gasleidingen stroomt of dat veel meer personenauto’s op  
 waterstof rijden? Hieronder hebben we enkele - simpele - vragen over waterstof.

A. In een veelbesproken overeenkomst komt de uitdrukking ‘waterstof’ meer dan 100   
 keer voor. Over welke overeenkomst hebben we het?
B. Wanneer noemen ze waterstof groen?
C. Hoeveel verschillende soorten waterstof zijn er en noem ze bij naam?

10. Zeg het met een bloemetje
 Welke bloemen zitten in het volgende boeket?

11. Gebruik dat wat de natuur te bieden heeft!
 Klazien uut Zalk vertelde iedere week in het NCRV-televisieprogramma Passage   
 over het weer, kruiden, bomen, groenten, fruit en dieren. Omdat in het kleine    
 dorp (zo’n 600 inwoners) niet zomaar een dokter bij de hand is, is het ook    
 bijna noodzakelijk om te weten hoe je met kruiden e.d. allerhande ongemakken en   
 ziekten kunt voorkomen en genezen. Hieronder drie vragen over kruiden en    
 kwaaltjes.

A. Waar is, voor elke maaltijd, een kopje suikerwater waarin een paar muntblaadjes   
 getrokken zijn, goed voor?
B. Waar is rauwe aardappelsoep goed voor? 
C. Welk kruid laat de knoflookadem verdwijnen?

FLORA & FAUNA
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Volgens de Chinese filosofie is 5 het getal van het midden, waarin zich het vrouwelijke (Yin) 
en het mannelijke (Yang) verenigen; het verbindende getal. Dat komt goed uit, want de 

Gestelse Quiz verbindt nu al voor de vijfde editie op rij jong en oud tijdens deze geweldige 
Quizavond!

1.  Fibona-wie?!
 Vijf is een fibonacci getal. De rij van Fibonacci is vernoemd naar Leonardo van Pisa,   
 bijgenaamd Fibonacci. Hij noemt de rij in zijn boek genaamd Liber Abaci uit    
 1202. De rij blijkt een aantal interessante eigenschappen en verbanden te bezitten   
 met onder andere de gulden snede.
 Als je op internet gaat zoeken zul je vinden dat de gulden snede in de natuur veel   
 voorkomt. Het is dan ook een compositieregel die door fotografen veel gebruikt   
 wordt. Maak zelf een foto waarbij gebruik wordt gemaakt van de gulden snede. 
 Zorg dat het logo van de Quiz zichtbaar is!

2. Daar dansen we op!
 Dat de GQ zijn vijfde editie viert is reden voor een feestje! Daarom wat vragen 
 omtrent muziek.

A. Een kwintet is een formatie van vijf muzikanten. Wat hebben de volgende nummers   
 met elkaar gemeen? Behalve dat het allemaal nummers van bekende kwintetten   
 zijn, natuurlijk ;) 

• Rolling Stones- Streets Of Love
• Beach Boys - She Believes In Love Again
• AC/DC - Beating Around The Bush
• Deep Purple - Time to Kill
• Fleetwood Mac - Over My Head

B. Van welk nummer is dit een stuk bladmuziek?

C. Hieronder zie je een stukje tekst van een nummer dat we vijf keer door de 
 vertaalmachine gehaald hebben. Welk nummer is dit? Schrijf de naam en artiest op.   
 Wees volledig!

• Mi ne scias, kiom longe mi ne vidis
• Sed kiun klarigi al kiu
• Kion mi diru
• Kaj kion vi diras
• Mi ne pruvas ĝin ĉiufoje
• Amikoj ofte parolas kviete
• Ofte multe pli

DE VIJFDE CATEGORIE
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3. In alle demensies

A. Er bestaan vijf regelmatige veelvlakken. Hoe heten deze? 
B. Maak van papier of karton elk van deze veelvlakken (in 3D) na, en lever deze met de   
 antwoorden in.

4. Hoe lang...?!
 Hieronder zie je een rekenopdracht… los deze op!

5. Stellar duo’s
 Hieronder zie je vijf maal een combinatie van twee afbeeldingen.

A. We zijn op zoek naar duo’s. Schrijf de vijf namen duo’s op. 
B. Als je elk namen duo gevonden hebt, dan weet je als het goed is ook bij welk land ze  
 horen! Je kunt kiezen uit: Frankrijk, Oostenrijk, België, Polen en Nederland.
C. Ter ere van welk jubileum in 2019 is dit tot stand gekomen? En waar gaat deze   
 vraag dus eigenlijk over?!

6. Smakelijk!
 Geen feestje zonder wat lekkers! Staat er bij jullie ook weer het één en ander op   
 tafel vanavond? 

A. Wat bedoelt men met  ‘er zit weer een 5 in de klok’ ? 
B. Wat hebben ui, makreel, eend, roquefort en truffels met elkaar gemeen?
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7. Bedrijf op de lijn van vijf
 Onze burgemeester Han Looijen woont op huisnummer 5. Zo zit ook Bennie’s op   
 huisnummer 5. Als je deze twee adressen met een rechte lijn verbindt vindt je   
 ongeveer op het midden van deze lijn twee ondernemers. Welke?

8. Zonder je hemd op te lichten!
 Een limerick is een dichtvorm van vijf regels die aan bepaalde voorwaarden moet   
 voldoen. Schrijf een originele limerick die gaat over de quizavond, jouw team of over  
 Sint-Michielsgestel in het algemeen. Er zijn extra punten te verdienen voor    
 wie ‘m ook nog eens inzingt en als voice memo verstuurt naar het 
 06-nummer van de GQ. 

9. Stava-llen en opstaan
 Tijdens de lockdown zijn veel mensen manieren gaan zoeken om meer te bewegen   
 en daarbij met elkaar in contact te blijven. Denk bijvoorbeeld aan de Ommetje App,   
 of aan Strava. Jullie hebben vast wel iemand in het team zitten die Strava op zijn 
 telefoon heeft staan, en anders is het zo gedownload! Pak Google Maps er ook maar   
 eens bij en zoek naar een plek in Sint-Michielsgestel waar je een route kunt lopen   
 in de vorm van.. jawel, de 5! Zet vervolgens je Strava app aan en loop deze route. 
 Als je klaar bent stuur je de print screen naar de whatsapp van de GQ 
 organisatie, voorzien van je teamnaam. 
 Probeer de vorm van de 5 zo goed mogelijk te benaderen!

10. Location location location
 Ons jubileum getal vind je overal in Nederland! Hoeveel plaatsnamen in Nederland   
 bestaan er die iets te maken hebben met het getal vijf of een veelvoud daarvan?

11. Even terugblikken...
 Het is lang niet altijd makkelijk om goede quizvragen te verzinnen. Na vijf jaar blik   
 je nog eens terug op alles wat we de afgelopen jaren allemaal uit onze mouw 
 geschud hebben… 
 Weet jij uit welk jaartal en categorie onderstaande quizvraag komt?

DE VIJFDE CATEGORIE
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1. GAME ON!!! 
 Een van de populairste volksporten is toch wel darts. De geschiedenis van deze   
 sport gaat ook al een tijdje terug.

A. Wie was de eerste Nederlander ooit op een WK darts en in welk jaartal was dit?

 De darters komen altijd op met harde muziek en maken er soms een waar showtje   
 van, ook wel de Walk-on genaamd.

B. Van welke darter is de mooiste Walk-on aller tijden volgens dartbond PDC en welk   
 nummer gebruikte hij?

 De meest opvallende verschijning in darts is de Schot Peter Wright. Tijdens het WK   
 Darts komt hij in elke ronde in een compleet andere outfit het podium op.
 Tijdens het PDC WK darts 2020 kwam Peter Wright 6x in actie. 

C. Welke outfit droeg Peter Wright in welke ronde op dit WK?

a.     b.     c.

d.     e.     f. 

D. Welke markante darter overleed in 2021?

2. Uit de “ouwe” doos
 Tijdens de eerste coronagolf werden bijna alle sportevenementen en wedstrijden   
 afgelast. Om de trouwe sportkijkers niet in het beruchte zwarte gat te laten glijden,   
 werden er wedstrijden uit de oude doos uitgezonden. 
 Zo zond de NOS voetbalwedstrijden uit van eerdere WK’s en EK’s voetbal.

A.  Welke WK-wedstrijd (uit het huidige millennium) van het Nederlands elftal zond de   
 NOS uit?

SPORT
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 Daarnaast werd de wedstrijd uitgezonden waarin het Nederlands elftal de enige   
 prijs uit de historie van het Nederlands voetbal won, namelijk de finale van EK 1988,  
 inclusief natuurlijk de volksliederen.

B. Welke spelers zongen er wel mee met het Wilhelmus voorafgaand aan deze 
 wedstrijd?

 Onze zuiderburen staan natuurlijk bekend als het “fietsgekke wielerland”, dus 
 begrijpelijkerwijs zond Sporza in het voorjaar van 2020 op de oorspronkelijke data   
 van de voorjaarsklassiekers een memorabele retro editie uit.

C. Welke klassiekers zond Sporza uit en in welk jaartal werden deze verreden?

3. JUICHEN!!!
 In de zomer van 2021 vond na een jaar vertraging EURO2020 (voetbal) plaats. Na   
 een goal zagen we soms mooie of bijzondere manieren van juichen. 
 Bekijk  onderstaande filmpjes. Welke speler, inclusief land wordt hier bedoeld?

4. Groene Formule 1 wagens?
 Sinds “onze” Max zijn intrede heeft gedaan in de Formule 1, is de populariteit van   
 deze sport in ons land naar een nog grotere hoogte gestegen. Maar er zijn ook   
 doorgewinterde fans van Formule 1 van voor het “Max-tijdperk”. Door de loop   
 der jaren zijn onder andere de motoren in de Formule 1 flink veranderd van    
 v12, naar v10, naar v8, naar v6 hybride.

Onderstaande geluidsfragmenten laten 4 verschillende formulemotoren horen. Bij welk 
fragment hoort welke motor?

5. “Matje” van der Poel, het fenomeen op twee wielen
 Wat zijn opa Poulidor niet lukte, lukte Mathieu van der Poel in de Tour de France van  
 2021 wel, namelijk het veroveren van de gele trui op de Mûr de Bretagne.

A. Hoeveel bonificatieseconden pakte Mathieu in de 2e etappe, waardoor hij 
 uiteindelijk de gele trui pakte?

 Ook vader Adrie van der Poel droeg in het verleden het geel.

B. Hoeveel dagen stond er in totaal een van der Poel op het podium in de gele trui?

 Niet alleen in de Tour verbaasde Mathieu vorig jaar vriend en vijand. Zo won hij 
 onder andere de Ronde van Vlaanderen en de Italiaanse voorjaarskoers Strade 
 Bianche. Strade Bianche betekent letterlijk witte wegen, omdat deze koers zich 
 kenmerkt door de vele kilometers witte grindwegen waar de renners overheen 
 gestuurd worden.

C. Welke andere benaming gebruiken de Italianen voor deze wegen?

 Mathieu van der Poel klopte op de laatste helling in Siena zijn medevluchters Julian  
 Alaphilippe en Egan Bernal met een splijtende demarrage op de Via Santa Caterina   
 (1362 Watt). 

D. Even daarvoor schudde hij ook aan “de boom” om een aantal van de overige 
 favorieten uit zijn wiel te lossen. Wat was het maximale vermogen dat Mathieu 
 tijdens deze aanval wegtrapte?
E. Wie kwam deze dag als laatste van het peloton over de streep in Siena?
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6. Olympische knip- en puzzelvraag
 Uit onderstaande 4 foto’s kunnen uit elke foto 3 olympiërs herkent worden die actief  
 waren op de laatste zomerspelen in Tokyo. Herkennen jullie de sporters?

7. Voilà
 De Tour de France is het grootste wielerspektakel van het jaar. Welke feitjes weten   
 jullie hiervan?

A. Hoeveel plaatsen (plaatsnamen) doorkruiste de Tour de France van 2021?

 Wout van Aert won de 11e etappe in de Tour van 2021, waarin de gevreesde Mont   
 Ventoux 2x beklommen moest worden.

B. Wie kwam als eerste boven op de eerste passage over de top van deze mythische   
 berg?
C. Wat was er zo bijzonder aan deze doorkomst?
D. Wat stond er op het bordje van deze mevrouw?

8. De Nederlandse medailleregen van Tokyo
 Tijdens de afgelopen Olympische Zomerspelen won de equipe een recordaantal van   
 36 medailles. Uit onderstaande achternamen van de Nederlandse medaillewinnaars   
 komen 13 letters (3 woorden). Puzzel hieruit de oplossing.

1: De 4e letter van de 3e behaalde Olympische medaille
2: De 2e letter van de laatst behaalde Olympische medaille
3: De op-één-na-laatste letter van de 24e behaalde Olympische medaille
4: De 1e letter van de 27e behaalde Olympische medaille
5: De laatste letter van de 34e behaalde Olympische medaille
6: De 1e letter van de 29e behaalde Olympische medaille
7: De 3e letter van de 16e behaalde Olympische medaille
8: De 7e letter van de 28e behaalde Olympische medaille
9: De 1e letter van de 26e behaalde Olympische medaille
10: De 4e letter van de 18e behaalde Olympische medaille
11: De 2e letter van de 14e behaalde Olympische medaille
12: De op-één-na-laatste letter van de 17e behaalde Olympische medaille
13: De laatste letter van de 10e behaalde Olympische medaille



26

9. Nederland actief, in de sportschool!
 Miljoenen Nederlanders moesten het tijdens de lockdownperiode i.v.m. corona   
 maanden missen: de sportschool… Je kunt hier individueel jezelf uitleven, maar veel   
 mensen trainen liever in groepsverband al dan niet onder begeleiding    
 van een trainer, de zgn. groepslessen.
 Eén van de populairste groepslessen momenteel in de sportscholen van NL is 
 CrossFit. CrossFit is een manier van fitness die gewichtheffen, atletiek en gymnastiek  
 combineert in een trainingsvorm. Gedurende de training worden functionele 
 bewegingen op een gevarieerde manier in een hoge intensiteit zo snel mogelijk   
 uitgevoerd. De oefeningen hebben vaak ook hippe benamingen. 
 De opdracht bij vraag is als volgt:

Maak met 3 teamleden een CrossFit-video van 1 minuut.
• 1 persoon voert gedurende 1 minuut zo veel mogelijk correct uitgevoerde “BURPEES” uit
• 1 persoon voert gedurende 1 minuut zo veel mogelijk correct uitgevoerde “SPEED  

SKATERS” uit
• 1 persoon voert gedurende 1 minuut zo veel mogelijk correct uitgevoerde “KETTLEBELL 

SWINGS” uit met een Kettlebell van tenminste 5 kg

 De oefeningen worden door de 3 teamleden tegelijk naast elkaar gedurende 1 
 minuut uitgevoerd in 1 video.
 Zorg dat alle oefeningen goed op beeld staan zodat de correct uitgevoerde 
 herhalingen geteld kunnen worden voor de score!
 Laat aan het begin van de video het gewicht van de kettlebell in beeld zien. 
 (geen gewicht betekent geen punten voor de “kettlebell swing” oefening).

10. Videovraag door “Gestelnaar”
 Ook een vraag met een Gestels tintje mag natuurlijk niet ontbreken in deze ronde…
 Bekijk het videofragment op de website bij categorie sport, vraag 10 en beantwoord  
 de vraag.

11. Topsport zit in de genen
 In het woordencluster hieronder zie je een aantal voornamen. Koppel de 
 familieleden aan elkaar en geef de achterna(a)m(en) erbij.

SPORT
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1. Vroeger was alles beter, of toch niet?
 Gestels zwembad, al 60 jaar

A. Het Gestels zwembad trekt al 60 jaar bezoekers uit de wijde omtrek. Het aantal 
 bezoekers wordt elk jaar netjes bijgehouden. Zo ook in 1984. 
 De hoeveelste bezoeker was dit meisje?
B. Welke wethouder reikt de bloemen uit?
C. Wat is de naam van het meisje?

2. De Huif, van ons allemaal!
 Als er iets is waar Gestelnaren nostalgisch van worden dan is het natuurlijk de 
 herinnering aan “De Huif”. Voor deze vraag ga je naar de website en bekijk je het   
 filmpje “vraag 2”.

3. Forever Friends
 De serie “Friends” mag natuurlijk niet ontbreken in de categorie nostalgie. 
 
A. Ga naar de website en bekijk het filmpje “vraag 3”. Wij willen graag de titel van deze  
 aflevering weten en in welk seizoen deze aflevering zat.
B. Eindelijk was daar de langverwachte reünie van Friends. Op welke datum werd deze  
 op de Nederlandse televisie uitgezonden.

NOSTALGIE
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4. Ouderwets gezellig
 Bordspellen, ondanks netflix, videoland, nintendo, playstation etc. worden er nog   
 altijd veel bordspellen gespeeld. We zijn benieuwd naar jullie kennis.
 
A. Monopoly bestaat al heel erg lang, sinds 1935. Inmiddels zijn er talloze versies op   
 de markt, zelfs een valsspelerseditie, een junior versie, of een versie waar je met   
 een betaalkaart kunt betalen. Wanneer je aan het begin van het spel (Nederlandse   
 versie) begint met € 1.500 ,00 Hoeveel moet je dan betalen als je als je op de Grote   
 markt terecht komt, waar de eigenaar twee huizen op heeft kunnen bouwen?

B. Van welk spel zie je hier een  C. Bij welk spel hoort dit 
 deel van het speelbord?    scoreformulier?

D. Wat staat er in het gele vakje ? 
 En wat in het groene?

5. Drukkerij
 Tegenwoordig hoef je maar iets te typen, je klikt op afdrukken en je tekst komt zo uit  
 de printer gerold. Dat ging vroeger wel anders...

A. In Nederland wordt het Qwerty-toetsenbord het meest gebruikt. Maar waarom 
 gebruiken we niet gewoon de volgorde van het alfabet?
B. Wanneer je in Sint-Michielsgestel (de kern, niet de gemeente) zoekt naar een 
 drukkerij, dan vind je er twee, we zijn op zoek naar de jaren waarin beide gestart 
 zijn. Tel deze bij elkaar op en dat is je antwoord. Dit antwoord stempel je  
 op het antwoordvel. 

6. Huisvlijt
 Handwerken, in vroeger tijden werd dit heel erg veel gedaan. Haken, breien, 
 borduren, de mooiste creaties werden gemaakt. Wij ontvangen graag een gehaakte   
 pannenlap van 10 x 10 cm, deze mag je samen met de antwoorden inleveren.

7. Vruuuger
 Al eerder hebben we nostalgische vragen gesteld. Toen werd er naar twee 
 kinderboeken gevraagd.

A. In welke jaar was dit ?
B. Waar werden deze kinderboeken geschreven ?
C. Wie zijn de schrijvers van deze kinderboeken?
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8. Thank you for the music
 Drie screenshots, we zijn op zoek naar de artiest en het nummer dat gezongen   
 wordt.

9. Carnaval, een nostalgisch feest
 Een carnavalsvereniging die een dorpsquiz organiseert, dan kan een carnavalsvraag   
 natuurlijk niet ontbreken.

A. Lamme Frans had veel succes met zijn carnavalsnummer in 2020, zoveel dat hij zelfs  
 de “kies je kraker” van Omroep Brabant won. Hoeveel verschillende liedjes zijn 
 verwerkt in zijn lied? 
B. De bijbehorende clip vinden wij zelf echt briljant. Hier zitten zoveel details in, dat 
 is bijna niet te tellen. Bijvoorbeeld op 2:42 zie je porseleinen pony’s die natuurlijk   
 verwijzen naar het nummer van Johnny Purple, of op 3:29 Sjef Soldaat met een 
 Compas, verwijzend naar “van de kaart”.  Kunnen jullie de verwijzing vinden naar het  
 originele refrein?
C. Nu jullie toch naar deze clip aan het kijken zijn, al in de eerste zeven seconden 
 zitten meer dan elf details, verwijzingen naar carnavalsliedjes, clips en/of foutjes   
 verwerkt, wat zijn de eerste twee? Ennuh, bonuspunten als je er elf kunt vinden!
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10. Televisie
 De eerst televisieuitzendingen waren nieuwsprogramma’s, al snel kwamen er ook   
 kinderprogramma’s.  We hebben van drie programma’s een foto. 
 
A. Wat is de titel van dit programma?  B. Waar werd dit programma opgenomen?

C. Hoe heten deze drie personen?
D. Op welke datum werd het programma waar 
 deze figuren in voorkwamen voor 
 de eerste keer uitgezonden?

11. Gesselse plekplaotjes
 Heel Gestel plakte en ruilde zich het rambam om het boek Historisch 
 Sint-Michielsgestel vol te krijgen. Zo waren er Gestelnaren die er pas halverwege het  
 boek achter kwamen dat een Pritt-stift niet nodig was.

 Een simpele vraag met een hoog nostalgisch gehalte. We zoeken de nummers van   
 de plaatjes die bij onderstaande afbeeldingen horen.

NOSTALGIE
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Cartoons, tekenfilms, kinderseries… vrijwel iedereen heeft in zijn jeugd wel het één en 
ander bekeken. Althans dat hopen we, want dat zou deze ronde wel een stukje makkelijker 

maken.

1.  Wapen van keuze?
 Veel tekenfilms zijn niet alleen bekend om hun iconische hoofdrolspelers, ook de   
 voorwerpen of wapens die ze bij zich dragen hebben vaak een status op eigen 
 niveau. Kun jij bepalen van wie onderstaande voorwerpen zijn, en uit welke 
 tekenfilm-serie ze komen?

2. Hij vliegt, hij waggelt en hij zwemt...

A. Ja, deze vraag kan natuurlijk niet ontbreken… de echte cartoon experience begint   
 natuurlijk zodra de eerste tonen van het intro klinken! Je zingt ze vast meteen   
 allemaal mee. Op de website van de Gestelse Quiz vind je een geluidsopname met   
 10 fragmentjes uit teken/kinder series. Welke series hoor je hier?

B. De hoofdrolspeler van de 7e tune heeft een fantastische catchphrase. Geef ons   
 je allerbeste imitatie van deze catchphrase door een voicememo te sturen naar de   
 GQ Whatsapp! Vergeet niet het teamnummer en opdrachtnummer 
 erachteraan te typen.

3. Verkleden maar!
 Hoewel er wat ons betreft niets gaat boven de echte getekende cartoons en 
 tekenfilms van vroeger, wordt er tegenwoordig ook nog veel leuks gemaakt. 
 Verkleed één van je teamleden als een cartoon of tekenfilmfiguur uit een serie 
 die pas na het jaar 2000 gemaakt is. Maak hier een foto van waarop het Quizlogo   
 ook te zien is en stuur deze naar ons via Whatsapp.

CARTOONS
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4. Talent gezocht
 In de krant staan vaak leuke cartoons van een paar vakjes. Denk bijvoorbeeld aan   
 Garfield, S1ngle en Snippers. Zitten er in jullie team nog onontdekte 
 cartoontalenten? Dit is je kans! Verzin je eigen cartoon en teken een leuk 
 stripverhaaltje in onderstaande vakjes. Naast eventuele punten zal de allerleukste   
 inzending ook gepubliceerd worden in het Brabants Dagblad!

5. Vruuger
 Tegenwoordig zijn tekenfilms/kinderseries al een stuk politiek correcter dan ze   
 vroeger waren. Welke welbekende tekenfilmserie die vroeger op TV kwam (en   
 inmiddels zijn 61e ‘verjaardag’ heeft gevierd) bevatte advertenties voor een 
 sigarettenmerk? Noem de serie en het merk.

6. Achter de schermen
 Achter al die leuke cartoons en series zitten briljante creatievelingen! 
 De volgende stellingen gaan over bekende Amerikaanse cartoon artiesten. 
 Schrijf op wie we bedoelen.

A. Deze cartoon artiest was bekend om de malle rijmpjes die hij bij zijn tekeningen   
 schreef
B. Deze cartoon artiest schuilt achter de langst lopende tekenfilmserie in de 
 geschiedenis
C. Van deze cartoon artiest werd gezegd dat hij enorm leek op Yosemite Sam
D. Deze cartoon artiest uit het zuiden van Amerika was bekend om zijn WO II strips
E. Deze cartoon artiest was verantwoordelijk voor het uiterlijk van een figuurtje die   
 ontzettend houd van een lekkere ‘pick-a-nick basket’

7. Dat staat geschreven

A. Er zijn een aantal kinderseries gebaseerd op boeken, maar andersom zijn er ook wel   
 eens boeken gemaakt op basis van kinderseries. Hieronder vind je drie namen   
 van boeken die iets met een kinderserie te maken hebben. Weet jij welke 
 kinderseries we zoeken? Let op, de titel van het boek hoeft dus niet overeen te 
 komen met de titel of een aflevering van de serie die we zoeken!

1.  Honing te koop
2.  Het Ei
3.  Operation Asteroids

B. Wat hebben deze series gemeen?

8. Wie ben ik?!

A. Schrijf de namen van 
 de volgende karakters op

B. De karakters uit vraag 8a 
 hebben uiteindelijk allemaal 
 in hetzelfde programma gezeten. 
 Welke?
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9. Bonte bendes
 Bij veel kinderseries en cartoons is goed nagedacht over specifiek kleurgebruik, vaak  
 met name bij de figuren die erin voorkomen. Naar welke series of programma’s zijn   
 we hieronder op zoek?

10. Dat klinkt goed!    11.	 Wandelende	stripfiguren
 Elke cartoon of tekenfilm heeft    Ook in Gestel lopen nogal
 wel kenmerkende muziek, maar    wat figuren rond. Kijk maar
 onderstaande cartoons hebben    eens naar deze cartoons. 
 op de één of andere manier iets    Weet jij welke bekende
 te maken met bekende muzikanten.   Gestelnaren dit zijn?
 Bij elke afbeelding zijn we steeds 
 op zoek naar een bekend iemand...wie?!

CARTOONS
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Goh, wat weinig tekst bij deze ronde in het quizboek, 
vinden jullie ook niet? 

Zou dat dan betekenen dat jullie ook heel snel klaar zijn? 
Wie weet…

Kies jullie slimste en snelste deelnemer uit en stuur 
hem/haar met een goeie smartphone naar 

OBS De Bolster. 
Er wordt van ieder team één persoon om 22:00u 

verwacht! 
Daar zal snel duidelijk worden wat de bedoeling is…

Succes!!

DE SNELLE RONDE

DE SNELLE RONDE
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1. Just do it!
 De term JUST DO IT is wereldwijd bekend. Maar ken je onderstaande reclame 
 slogans ook? Vul de ontbrekende woorden in en/of het merk.

• Stom he, ik vind het ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lekker! 
• Een stukje ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . op aarde
• Schat, staat de ..... . . . . . . . . . . . . . . koud? 
• Mag ik pompen? 
• Pleasure you can’t ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Geen ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . teveel hoor! 

2. NIX
 NIX onder de 18, maar boven deze leeftijd is af en toe een drankje wel lekker. 

2.1  Heb je echter enig idee hoeveel het alcoholpercentage is van de volgende 
 Gestelse drankjes?
 A. Gessels Genot
 B. Gessels Kwakske
 C. Knillis Bier 
 D. Buitenaardse Botanist
 E. Gestels Neutje
 F. Wolf Sauvignac

2.2. Maak een foto waarop te zien is dat jullie een van bovenstaande drankjes drinken. Het 
logo van de gestelse quiz en de fles of het blikje moeten hierbij duidelijk in beeld zijn.

3. Waar kom ik vandaan?
 Wat zullen we eten vandaag? Misschien wel de meest gestelde vraag. Hieronder een  
 paar heerlijke gerechten, geef bij elk plaatje aan uit welk land het gerecht komt.

A.      B.      C.

JE ZIT GEBAKKEN
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4. Wat eten we vandaag?
 Voordat je kunt gaan koken moet je eerst boodschappen gaan doen. 
 Hieronder zie je de boodschappen van een overheerlijk recept.  
 Van welk recept is onderstaand boodschappenlijstje.

• 465 g bloem    2 blikken gepelde tomaten
• 3 eieren     15 gram basilicum
• 3 el water     15 gram peterselie
• 2 el olijfolie    1 el gedroogde italiaanse kruiden
• 400 gr gehakt    40 gr ongezouten roomboter
• 1 ui     500 ml (half)volle melk
• 2 tenen knoflook    175 gr belegen kaas
• 1 winterpeen    nootmuskaat
• 2 stengels bleekselderij   1 bol mozzarella
• 1 bouillonblokje rund of groente

5.  Bak en Braad
 Op zonnige dagen lig ik graag in de zon op het grasveld bij het Gestels zwembad.   
 Op 10 augustus 2021 was ik op het zwembad, die dag was het zonkracht 6. 
 Ik verbrand zeer snel. Zorg dat je de berekening ook uitschrijft.

A. Hoe lang kan ik onbeschermd in zon liggen zonder dat ik verbrand? 

 Om niet te verbranden is het belangrijk dat ik mezelf goed insmeer.
 
B. Ik blijf 5 uur op het zwembad met welke zonnebrand factor moet ik mezelf iedere 2   
 uur insmeren om niet te verbranden. 

6.  Soep van de dag
 Beluister de soepjes van de muziekfragmenten op de website bij vraag 6.
 Je hoort hier een 2 soepjes van 5 intro’s door elkaar gemixt waarin eten en/of 
 drinken voorkomen of een rol spelen. Noem de titels en de artiesten van 
 deze nummers.

7.  Met de gebakken peren zitten
 We kennen in onze nederlandse taal diverse spreekwoorden en gezegdes waarbij   
 eten of drinken een rol spreekt. 
 Herken het spreekwoord of gezegde hieronder aan de hand van de emoji’s 
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8.  Heel Gestel Proeft
 Een opdracht voor de echte fijnproever. Zorg dat er op jullie  aangewezen tijdstip 1   
 iemand naar de Theerestraat 22 komt.

9.  Op oe Bakkus.
 Op z’n Bosch zeggen ze wel eens; “Houd oe bakkus” of bijvoorbeeld “stop dees 
 mar in oe bakkus . Herkennen jullie de bakkussen van onderstaande bekende 
 Gestelse “Bakkers”.

A   . B.    C.

10.  De 5 ambachten
 Stuur 2 teamleden verkleed als een van de 5 ambachten naar het grasveld bij het   
 Campa nulaplein. Het tijdstip dat je er moet staan zie je in het tijdsschema.

11.  The Swedish Chef
 In de Muppets zit een kok genaamd The Swedish Chef. Hij presenteert zijn gerechten  
 altijd met een eigen twist. Presenteer een door jou zelf gemaakt baksel in de stijl   
 van The Swedish Chef. Stuur het gemaakt filmpje van maximaal 30 sec in.

JE ZIT GEBAKKEN
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Guus zong al over de Peel en de Kempen en de Meierij. Een rondje Brabantse vragen.
 

1. Want daar brandt nog licht, een liedjes-estafette!
 Brabantse artiesten geven het stokje in onderstaande vragen aan elkaar door.

A. In de clip van het nummer “Brabant” van Guus Meeuwis komen een aantal bekende   
 Brabanders in beeld. Wat is het totale aantal Olympische gouden medailles en 
 officiële doelpunten voor het Nederlandse voetbalelftal van deze Brabanders  
 samen? We zoeken dus 1 getal.
 
B. Guus Meeuwis van vraag 1A is ook een goede vriend van Gerard van Maasakkers.   
 Samen met een paar andere vrienden zingt hij ter gelegenheid van diens 25 jarige   
 artiestenjubileum “He gaode mee” in het Frits Philips muziekcentrum.     
 Een van de vrienden gaat echter in de fout bij het begin van het 2ecouplet.    
 Wie is dat?
 
C. Een in Gestel geboren zangeres is ook een bewonderaar 
 van Gerard van Maasakkers  uit vraag 1B. Vooral het 
 nummer Cis Verdonck  heeft ze meermaals live gezongen.   
 Wie is deze zangeres van wie je hier haar bovenarm ziet?

D. Guus uit vraag 1A heeft voor eenzelfde project muziek 
 geleverd als de zangeres uit vraag 1C. Samen geven zij 
 het stokje door aan een andere Brabander die in 2014    
 ook muziek leverde voor ditzelfde project. 
 Wat is zijn artiestennaam?

2. Kunst met een grote K
 Veel kunstwerken verbeelden een voorwerp of persoon op ware grootte.  
 Toch zijn er altijd kunstenaars die overdrijven en alles een slagje groter maken. 
 In welke gemeentes staan onderstaande kunstuitingen?

A.   B.   C.   D.   E.

WANT DAAR BRANDT NOG LICHT
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3. Take zeuven
 Er zijn verschillende speelfilms gebaseerd op een waargebeurd Brabants verhaal.   
 Onderstaande afbeeldingen zijn screenshots uit de film. De antwoorden die we 
 zoeken betreffen echter de werkelijke plaats, locatie en persoon waarop de film 
 gebaseerd is.

A. Welke plaats?          B. Welke locatie van deze actie?

4. We zinde gij?
 Ut antwoord kunde veine in die gekleurde blokskes aan de rechtse kant. 
 We zoeken dus maar 1 antwoord!

5. Nee, dan proate nie plat!
 Videovraag



40

6. 5 duo’s!
 Aan de linkerkant zie je 5 afbeeldingen. Samen met een van de afbeeldingen aan   
 de rechterkant vormt dit steeds een verwijzing naar een Brabants duo waaronder 1   
 Gestels duo. Welke 5 duo’s zoeken we?

A.

B.

C.

D.

E.

7. Speule nondejuu!
 Van welke componisten zijn bijbehorende muziekfragmenten?
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8. Philips, want daar maken ze licht
 Het oerbrabantse Philips mag natuurlijk niet ontbreken in deze ronde.

A. Het woord “kapitaal” is de familie Philips niet vreemd. Er is een wereldberoemd   
 familielid van een van de leden van de familie Philips die ook bekend is geworden   
 met “kapitaal”. Wie is dat? 
 
B. Welke bijzondere prijs won Philips met 
 het apparaat op de afbeelding?

C. Het hoofdgebouw van Philips aan de 
 Boschdijk wordt benoemd tot Rijksmonument.    
 In dit gebouw is destijds ook een storingsvrije 
 ruimte gemaakt. Waarmee waren de wanden 
 van deze ruimte bekleed?

9. Want daar brandt nog licht!
 Stuur een video in waarop je op enthousiaste, originele wijze het nummer “Brabant”   
 van Guus Meeuwis ten gehore brengt. Dit mag met het hele team, solo, in duo’s,   
 maak er iets leuks van. Graag 1 couplet en 1 refrein insturen. De teams 1 t/m    
 18 sturen het 1e couplet met refrein in en de overige teams het 2ecouplet    
 met refrein. Er wordt natuurlijk geëindigd met laa lalalala, want daar brandt    
 nog licht…..!

10. Kekt um is skon hange
 In Gestel zijn er verschillende huizen die dagelijks de Brabantse vlag buiten hebben   
 hangen. Onderstaand 5 foto’s. Wat is het adres (straatnaam en huisnummer)?

A.      B.      C.  
 

   D.      E.  
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11. Over Gestels water

A. Faas Sengers, Gestels eigen troubadoer bezingt de schoonheid van ons dorp in een   
 recent uitgebracht nummer. Hoeveel mensen in kano’s/kayaks zie je in de 
 bijbehorende video?

B. Een vraag over de Dommel kan natuurlijk niet ontbreken in deze ronde. Karin   
 Jonkers maakte het fotoboek “Weerloos waterland”. Op elke dag van het jaar maakte   
 ze een foto vanaf de Piet van de Lee Brug , steeds in dezelfde richting.     
 Op welke datum (dag /maand) is onderstaande foto genomen?

Dit is de laatste vraag van De Gestelse Quiz jubileumeditie 2022, controleer goed of alle
vragen ingevuld zijn en of er duidelijk geschreven is. Controleer de volgorde van de

antwoordvellen.
Lever de antwoordvellen en de knutselwerkjes voorzien van teamnummer en teamnaam

uiterlijk tussen 23:00-23:30 in bij de Zwaantjes. Zorg ervoor dat je op tijd bent!
We hopen dat jullie genoten hebben van deelname aan De Gestelse Quiz 2022.

We bedanken jullie voor het meespelen in onze jubileumeditie.

We zien jullie graag terug tijdens de feestavond van de Quiz op zaterdag 26 november bij de
Absoluut.

Organisatie De Gestelse Quiz

Ps. Helaas hebben wij geen tijd gehad om de taal en spelling goed te controleren. Er zijn extra 
punten te verdienen wanneer je eventuele spelfouten verzamelt en inlevert samen met de ant-

woorden en uitgewerkte opdrachten.

WANT DAAR BRANDT NOG LICHT


