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BESTE QUIZZERS,
De derde editie van De Gestelse Quiz is een feit. 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 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 zijn een aantal tijdsgebonden opdrachten. Het is dus noodzaak om 
eerst zorgvuldig het vragenboek door te nemen. 
Denk eraan dat je je teamnaam en teamnummer paraat hebt.

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 kom je verderop in het quizboek tegen. 
Haal het beste paard van stal voor deze opdracht.

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 circa 18.30 uur online en is te vinden op:
www.degestelsequiz.nl. Tevens zijn op de website de verschillende filmpjes en 
geluidsfragementen te vinden waarnaar verwezen wordt in het vragenboekje. 
De organisatie beschikt over een
Whatsapp nummer: 06-17964626. Wanneer er gevraagd wordt een mediabestand door 
te sturen, dien je dit nummer te gebruiken, uiteraard  onder vermelding van je
teamnaam en teamnummer. Bij elke mediabestand willen wij graag het teamnummer 
en de sticker die in het tasje zit in beeld zien.

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 8 december worden de winnaars bekend gemaakt tijdens een grandioze 
feestavond bij Absoluut!
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                           FEESTDAGEN

 VRAAG 1.2                                                                                     HETZELFDE, MAAR TOCH ANDERS

 VRAAG 1.3                                                                                                                            DOOR DE WAR

In de hele wereld worden door mensen verschillende feestdagen gevierd.
Kun jij aan de hand van de foto zeggen over welke feestdag het gaat en in welk land deze gevierd 
wordt?

 VRAAG 1.1                                                                                                       HIEPERDEPIEP

Iedere religie heeft zijn eigen speciale feestdagen. Maar soms viert men in verschillende landen 
dezelfde feestdag, maar dan wel op een andere datum. Sommige landen vieren feestdagen die voor 
ons heel onbekend zijn. Ook zijn er in Nederland nog feestdagen die wij niet of nauwelijks kennen. 
Daarover gaat de volgende vraag.

A:  Stel dat Carnaval valt op zondag 24 februari 2012. 
 Op welke datum is het dan Moederdag in het Verenigd Koninkrijk?

B:  Welke “wereld” feestdag wordt er op 21 december gevierd?

C:  Soms maken mensen een foutje en willen ze gaan feestvieren op een dag die 
      geen feestdag meer is. Welke naam is er verzonnen voor deze mensen?

D:  “Laat je borsten zien in ruil voor een ketting”, over welk feest gaat het?

E:  Op de foto hiernaast zie je een jongen die bijna van zijn leven beroofd 
 werd. Hij bleef leven omdat iets anders zijn plaats innam. Later ontstond
 uit deze gebeurtenis een grote traditie waarin eten een belangrijke 
 leidraad is. Wat is (Nederlandse) naam van de jongen waar het over gaat?  

           Afbeelding A                          Afbeelding B                          Afbeelding C                         Afbeelding D

Los de volgende door elkaar gehusselde woorden op.
In de pijlen (A, B en C) staan allemaal namen van mensen die iets met deze feestdag te maken hebben.

D: Door welke feestdag zijn al deze mensen 
     met elkaar verbonden?
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 VRAAG 1.4                                                                                                               LEKKER CRYPTISCH...       

 VRAAG 1.5                                                                                                                 FEITEN EN WEETJES

 VRAAG 1.6                                                                                                   EFFE REKENEN  

 VRAAG 1.7                                                                                                                       RONDJE GESTEL 

Er zijn ook feestdagen die wij als Nederlanders (waarschijnlijk) niet kennen.
Over welke feestdagen, welk land en welke datum gaan de volgende aanwijzingen? 

A:  Blijf je toevallig bij je vrienden slapen moet iedereen iets voor het ontbijt meenemen. 
 Niks is te gek.

B:  Je verkoopt bloemen langs de kant van de weg.

C:  Heb je ook een hekel aan de voicemail of juist niet? Nou vandaag mag je je uitleven.

D:  Buurtverenigingen maken poppen en steken die vandaag in brand. Ook is er veel vuurwerk.

Weetjes over de Nederlandse feestdagen:
A:  De feestdag Pasen kennen wij in Nederland natuurlijk allemaal. Er worden eitjes vrolijk versierd
 en verstopt. Voor de kinderen (Alleen voor de jongens) is er nog een traditie met Pasen. Welke?

B:  De term “iemand versieren” komt oorspronkelijk van een traditie die stamt uit de Sinterklaas
 tijd. Over welke traditie gaat het?

C:  Met carnaval worden er veel soorten muziek gedraaid. 
      Wat voor soort muziek moet er in het gele vlak staan?

D:  Welke drie feestelijkheden worden er gevierd op 6 januari?

Er zijn ook verschillende Nederlandse popfestivals die jaarlijks gehouden worden.
Beantwoord de vraag en maak de rekensom. Je gebruikt van een datum alleen “de dag”.
Dus als je antwoord is 24 november 2018, dan gebruik je alleen het getal 24.

A:  Wat is de datum van de eerste dag van Concert at Sea van 2018?

B:  Hoeveel dagen duurt Paaspop Den Hout?

C:  Hoeveel dagen duurde Jazz in Duketown in 2015?

D:  Wat is de datum van de laatste dag van Appelpop 2014?

E:  Los op:   A + B x  C  - D  = ?

In Sint-Michielsgestel zijn verschillende verenigingen die dit jaar ook een feestdag beleefde. 
 Toneelvereniging OK (Onderling Kunstgenootschap) beleefde een bijzonder jubileum en 
produceerde daarvoor een grootse voorstelling in de buitenlucht.

A:  Op welke datum is OK opgericht?

B:  In de voorstelling werd een lied gezongen door typetje Els. Waar had zij last van?

De Gestelse voetbalverenigingen SCI en RKVV Sint-Michielsgestel zijn dit jaar officieel gefuseerd tot 
SCG18.

C:  Wat was het wedstrijdnummer van de allerlaatste competitiewedstrijd die tussen een team van 
 RKVV Sint-Michielsgestel en SCI gespeeld werd?

D:  Er is ook een Gestelse club waarvan een duo Nederlands kampioen werd in 2018. 
      Welke club is dat en welke personen waren dat?
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 VRAAG 1.8                                                                                               WELKE IS NOU HET LEUKSTE?

 VRAAG 1.9                                                                                                                             EEN FILMPJE...

 VRAAG 1.10                                                                                                                                     GEKNIPT     

Als de kinderen jarig zijn moet er weer nagedacht worden over kinderfeestjes. 
Er zijn heel veel mogelijkheden om zo’n feestje te vieren. Er hangt overal een prijskaartje aan. 
Onderstaande foto’s zijn prijslijsten of delen van prijslijsten van locaties waar kinderfeestjes te vieren 
zijn. Wat is de naam van deze locaties?

                Afbeelding C                                                                                       

      Afbeelding D

Op www.degestelsequiz.nl vind je een videovraag.
Wat is het antwoord op deze vraag?                                                 Feestdagen.vraag.1.9

Een feestdag die de meeste Nederlanders vieren is de verjaardag. 
Ook aan verjaardagen hangen verschillende tradities. Versieren met slingers en ballonnen, 
feestmutsen, koekhappen, kinderfeestjes en ga zo maar verder.

Hiernaast zie je een puzzel van een typisch “verjaardags-dingetjes.” 
Aan jullie de taak om de puzzel te maken en in te kleuren.

In het antwoord gedeelte zit de grote versie. 
Vergeet niet om je naam en je teamnummer te vermelden 
op de kleurplaat die je inlevert!

Scanned by CamScanner

                    Afbeelding A

            Afbeelding B
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 VRAAG 1.11                                                                                                                     EH? WAT ZEG JE? 
Gelukkig nieuwjaar!!!

Ondanks dat het nieuwe jaar op verschillende momenten begint 
voor landen, wensen mensen elkaar allemaal fijne feestdagen en 
een gelukkig nieuwjaar. 

Vraag A:  In welke taal zijn de hier onderstaande wensen? 
  Om het een beetje moeilijker te maken hebben 
  we de klinkers weggelaten.

1. Gldlg jl g frslt kmnd r 

2. Crcn frct s n n n frct  

3. Gzr Krshlndjt Vtn  R! 

4. Sksn Wn Chrtms l Swd P Mz

5. Bs Fsts  m flz n nv 

Wij Nederlanders eten graag oliebollen op 
oudjaarsavond en nemen een frisse duik op 
nieuwjaarsdag. In Argentinie draagt men met 
oudjaar spiksplinternieuw rood ondergoed.
 
Ander landen andere gewoontes. 

Vraag B:  Welke landen horen bij welke gewoontes? 
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                                HUMOR 

VRAAG 2.1:                                                                                            I LAUGH MY PENSE OFF                       

VRAAG 2.2                                                                                                                              EEN FILMPJE...

Een ‘prop’ is een karakteriserend voorwerp/ding in een film.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan het lichtz-
waard in de film Starwars. Hieronder wordt een zestal bekende props weergegeven. 
Benoem de prop en de film waar deze kenmerkend voor was.

Op www.degestelsequiz.nl vind je een videovraag.
Wat is het antwoord op deze vraag?                                                          humor.vraag.2.2

VRAAG 2.3                                                                                                                                     FOKSUK

Fokke en Sukke is een Nederlandse cartoonreeks die regelmatig in Nederlandse tijdschriften en 
weekbladen verschijnt. Zo ook is de cartoon een regelmatig terugkerend item bij DWDD geweest. 
In dit item werd dagelijks een actualiteit op een humoristische manier in het nieuws gebracht. 
Aan jullie de taak om, op het antwoordvel, de cartoon aan te vullen met twee originele grappige 
teksten. (Bij de twee lijnen)  Creativiteit loont!

   Afbeelding A                Afbeelding B             Afbeelding C            Afbeelding D                 Afbeelding E

          Afbeelding F



   10

VRAAG 2.5                                                                                                                          EFFE LUISTEREN

VRAAG 2.4                                                                                                                           BRITSE HUMOR                                 
Niet iedereen houdt ervan, sommige zweren erbij. Engelse humor. Britse humor wordt gekenmerkt 
door sarcasme en zelfspot. Veel Engelse komische tv-shows die typerend zijn voor de Britse humor zijn 
internationaal populair en hebben een beeld geschapen van de Engelse bevolking. 

Wie zijn de volgende karakters? 

                  Afbeelding A                                    Afbeelding B            Afbeelding C

                           Afbeelding D                                               Afbeelding E                            Afbeelding F

Ga naar de website www.degestelsequiz.nl. Zoek het tabblad fragmenten.
Luister naar de fragmenten die horen bij vraag humor 2.5. Je hoort hier vijf intro’s 
van bekende Britse comedy’s. Van welke programma’s zijn deze intro’s?
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VRAAG 2.6                                                                                                                           DIE KEN IK AL...
Iedereen heeft wel zijn/haar krakers in grappige moppen/raadsels. Vaak flauw, vaak vooral heel 
grappig met een klein borreltje op. Hoe dan ook. Beantwoord de volgende vragen, kruis de 
bijbehorende antwoorden door in de puzzel en beantwoord de overgebleven vraag.

1 Op nummer 54 woont badman op nummer 55 woont superman op nummer 57 woont 
   spiderman. Wie woont er op nummer 56?

2 Wat is de overeenkomst tussen je billen en de woestijn?  

3 Wat is groen en heeft een gewei? 

4 Het is groen en glijdt van de berg?
 
5 Het is groen en glijdt achter de vorige vraag aan? 

6 Brabants familielid met een Z? 

7 Hoe heet de vrouw van Messi?

8 Wat is blauw en niet zwaar? 

9 Het is rood en gelukkig? 

10 Het is zwart met geel, vliegt net niet? 

11 Het is groen en hangt onder een auto? 

12 Wat is wit en ontploft? 

13 Het loopt in de wei en helpt tegen menstruatie?
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VRAAG 2.8                                                                                                                                         ZIT-KOM

VRAAG 2.7                                                                                                                                          QUOTES

Ieder jaar vindt de Torenproat plaats. Zo’n bietje ieder gerespecteerd lid van Gestel gaat dan zo’n 
beetje over de tong. Laten we eerlijk zeggen als er niet over je geluld wordt tel je ook eigenlijk nie mee. 
Hieronder een aantal zinnen uit de ‘buut’ van een aantal Torenproaters. En natuurlijk niet alleen van dit 
jaar maar ook langer geleden. Wij willen weten welke Torenproaters en dan dus de typetjes hebben de 
onderstaande zinnen uitgekraamd. 

A:  “Dag zi de papegaai, ik ben unne pinguin” 

B:  “Sint-Michelememihilesgestel”  

C:  “Dieje mens is dood. Des nog nie zeker zi diejen EHBO-er. De mag ik toch hopen, ik heb  
 tenminste al 200 bidprentjes laten drukken” 

D:  “Zeg, hou mun peuk is efkes vast” 

E:  “Ik zeg Jantje, Bouwe jongen”

Door de jaren heen zijn er in Nederland diverse sitcoms geweest. Van flauw tot heel flauw. 
Hieronder vier afbeeldingen van de bekendere sitcoms. Opdracht, maak met je team een gelijke foto.  
Let daarbij op details en de tijdsgeest (kleding/achtergrond). Plak de foto op het antwoordvel. 
Foto’s zijn te vergroten via het quizboek online.
Let op! Op de foto moet teamnummer en de gekregen sticker duidelijk zichtbaar zijn!
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VRAAG 2.10                                                                                                                          WHATTS UP???

VRAAG 2.9                                                                                                                               CABARETIERS 

Nederland heeft een aantal cabaretiers, waarbij een paar populaire er met kop en schouders bovenuit 
steken. Alhoewel. Niet iedereen houdt natuurlijk van dezelfde humor. 
Hieronder lees je vier uitgeschreven teksten van vier cabaretiers. Vul de ontbrekende woorden in. 

“Kan ik ook mooi aan de mensen vertellen da ik haar het eerst gezien heb, op de kermis in ...A...
Ik zag der lopen, ik stootte Henk aan, moette eens kijken wat daar loopt man. Toen is Henk er naar toe 
gestapt met zijn gladde praatjes, met zijn contactuele eigenschappen en met zijn .....B....”

“Het was echt een oase van rust, en opeens dacht ik bij mezelf. Slaapliedjes daar zijn er echt duizenden 
van, maar een .....C.... bestaat nog niet, Dus ik leg mijn ontbijt weg en kom op haar aflopen. Mama.,.......
........D.........,.............”

“Dag man achter het ...E..., begint lollig he. Mag ik van u een postzegel van een ....F.... alstublieft. 
Wilt u het bedragje voor een zegel of wilt u verschillende zegeltjes afnemen voor hetzelfde bedrag? 
Nou kan me niet verdommen als ik maar een zegel krijg” 

“Ik ga zo de stad, weet je wat, ik ga mijn eigen nog even lekker opfrissen. Kan toch zo fijn zijn om even 
een frisse douche te nemen. Bewaar ik altijd wel de ...G..., want dan denk ik voor twee uur vind ik 
jammer.  Dus ik kleedde mezelf uit liep ik zo naar de douche. Wouw ik zo in de douche stappen dacht ik, 
och ik moet eigenlijk ook nog effe naar het ....H....”

Tijdens iedere belangrijke gebeurtenis of sportwedstrijd wordt er gespamt met grappige WhatsApp 
berichten, mensen met teveel tijd kruipen direct achter photoshop om het karakter hilarisch in beeld 
te brengen. Vaak krijg je deze WhatsAppjes uit diverse richtingen toegestuurd. Hieronder een aantal 
foto’s. Noem de aanleiding van de verzonden foto.

                       Afbeelding A                       Afbeelding B                     Afbeelding C   

 Afbeelding D       Afbeelding E          Afbeelding F     Afbeelding G
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VRAAG 2.11                                                                                                                  EN MAAR SPUIEN...

Zomaar een voorbeeld..

Iedereen spuit tegenwoordig meteen zijn ongenoegen via Social 
Media. Sommige bedrijven reageren hier echter heel gevat op. 
Hieronder een aantal commentaren en reacties. 

A:  Om welke bedrijven gaat het in onderstaande reacties?

     Afbeelding A                          Afbeelding B

   Afbeelding C                   Afbeelding D

 Afbeelding A                           Afbeelding B                         Afbeelding C                           Afbeelding D

B:  Daarnaast heb je uiteraard de altijd hilarische en scherpe opmerkingen van Rumag...
     Vul in de figuren hieronder de ontbrekende woorden in.
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                             WEDDEN DAT..??

VRAAG 3.1                                                                                                                       WEDJE LEGGEN? 

VRAAG 3.2                                                                                        VRAGEN NAAR DE BEKENDE WET

Hieronder zie je alledaagse dingen/gebeurtenissen. 
Koppel deze gebeurtenis/dingen aan de meest passende natuurkundige wet.

        Afbeelding A                             Afbeelding B        Afbeelding C            Afbeelding D
                                                       (gaat over de rode pijlen)

Vraag A: 
Een olietanker vaart de sluis van IJmuiden binnen. Nadat de sluisdeuren volledig afgesloten zijn en het 
schip dus in een gesloten bak met water ligt, begint het schip olie te lekken. 
Wat gebeurt er nu met het waterpeil? 
A:  Het waterpeil daalt
B:  Het waterpeil steigt
C:  Het waterpeil blijft gelijk
D:  Ik heb geen idee

Vraag B: 
Bovenstaande vraag heeft natuurlijk betrekking op een bekende natuurkundige wet. 
Welk beroemd citaat is van de bedenker van deze wet?
A:  “Two things are infinite: the universe and human stupidity; 
      and I’m not sure about the universe.”
B:  “Eureka!”
C:  “What goes up must come down.”
D:  “Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd.”

Vraag C: 
Stel je hebt twee exact evengrote massieve kogels. Kogel A is van hout en kogel B is van lood gemaakt. 
Je laat beide kogels tegelijk vallen vanuit een vliegtuig. Op een gegeven moment hebben beide kogels 
hun maximale snelheid bereikt. Op welke kogel werkt op dat moment de grootste 
luchtwrijving?
A:  Op kogel A
B:  Op kogel B
C:  Op beide kogels werkt een evengrote luchtwrijving.
D:  Er is geen sprake van luchtwrijving. 

Vraag D: 
Welke wet van Newton is het meest toepasselijk op vraag C?
A:  De eerste wet van Newton
B:  De tweede wet van Newton
C:  De derde wet van Newton
D:  De vierde wet van Newton
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VRAAG 3.4                                                                                                                 WET MAR JONGUH!!

VRAAG 3.3                                                                                                                                KROEPOEKJE

VRAAG 3.5                                                                                                                                   EN.....ACTIE!

VRAAG 3.6                                                                                                                         LATERRRRRRRR...

Op 3 januari 1986 werd het televisieprogramma “Wedden dat” voor het eerst uitgezonden 
op de Nederlandse televisie. De eerste kandidaten waren een Duits duo die aan het 
dichtklappen van de autodeuren konden horen om welke auto het ging. Hieronder staan 
de toen juist geraden auto’s op een rijtje. Ga naar de website degestelsequiz.nl en luister 
naar de fragmenten die horen bij vraag 3.3. Aan jullie de taak om het geluid van de 
fragmenten bij de goede auto te zetten.

Je kent het wel. Je hebt een gezellige avond met je vrienden en het bier vloeit rijkelijk. Het ene sterke 
verhaal wordt overtroffen door het andere en voor je het weet heb je een recordpoging aan je broek 
hangen, “volgens een bepaald biermerk”. Misschien is dit zo ook de onderstaande personen 
overkomen. Maak de volgende fictieve zinnen af van bestaande records.

A:  “Ik wed dat ik in een minuut wel 35 .............. kapot kan maken met mijn hoofd” Aldus ..............

B:  “Kan die ober niet wat meer glazen meenemen? Oke, bij mijn eerste poging lukte 28 net niet, 
 maar ........... glazen moet toch wel lukken?” Aldus de Duitser tijdens het Oktoberfest in ...........

C:  “Dat record kan ik makkelijk verbreken! Ik weet zeker dat ik er wel twintig kan eten in een 
 minuut, met ................. en ............... nog wel!” Aldus Ashrita Furman

D:  “Ik kan Nadine Visser nog wel bijhouden met flippers aan!” Aldus ..........  
      Die een tijd klokte van 18.52 seconde op de .............. horde.

Wat hebben Matthew Mcconaughey, Alan Ford en Soto Joe Hugh gemeen in relatie tot het 
onderwerp van deze ronde?

Freek Vonk en Rapper Boef treffen elkaar toevallig op de Grote Markt in Den Bosch als de politie hen 
staande houdt en fouilleert. Freek is net in het bos geweest en heeft diverse spullen geplukt. Hij heeft 
200 gram kastanjechampignons, 300 gram vliegenzwammen, 300 gram oesterzwammen en wat takjes 
Catha Edulis Forsk en Mentha Spicita bij zich. Rapper Boef heeft een voorgedraaide joint, 200 gram 
hennepzaad en vijf hennepplanten op zak. 
Wat is de maximale gevangenisstraf die ieder kan krijgen en waarom?
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VRAAG 3.7                                                                                   APARTHEIDSWET OF APARTE WET?

In Nederland zijn er ook bijzondere wetten te vinden. Zo is er een wetgevende regeling op 
gemeentelijk niveau. Hetgeen inhoudt dat elke (speciale) gemeente van Nederland een aanvulling op 
de wet kan geven. Geef bij elke omschrijving van de bijzondere wet, de bijbehorende gemeente.

A:  Tot voor kort werd in deze gemeente middels een loopproef van 10 meter gemeten of je 
 dronken achter het stuur zat? 

B:  In welke gelovige gemeente mogen de duiven op zondagochtend niet uitvliegen? 

C:  Deze wet van een CDA’er werd voor de grap ingediend en aangenomen. Zodoende hoeven de 
      raadsleden van deze gemeente na 23.00 uur geen knorrende magen meer te hebben. 

D:  Door Harvey Weinstein mogen we bijna niet meer kijken naar elkaar, maar in deze Nederlandse 
      gemeente is het al langer verboden om naar de buren te blieken. 

VRAAG 3.8                                                                                                              VERBODEN TOEGANG

Hieronder zie je een aantal afbeeldingen. Vraag A gaat over afbeelding A, vraag B over 
afbeelding B etc. Eh.. haal je fiets uit de schuur en zoeken maar....

A:  Wie is de vermoedelijke leverancier van deze poort? 

B:  Achter dit hek bevindt zich een gebouw. Welke kleur hebben de ramen en de deuren.

C:  Als je met je rug tegen dit bord staat zie je aan de overzijde houten figuren tegen 
     de gevel. Welke figuren zijn dat?

D:  Hoeveel treden moet je belopen om van de straatkant dit bord te kunnen bereiken?

E:  Als je met je rug naar dit bordje staat zie je een houten schutting. 
 Welke kleur heeft deze schutting?
 

          Afbeelding A                                               Afbeelding B                                                 Afbeelding C

            Afbeelding D                          Afbeelding E
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VRAAG 3.9                                                                                                                          BUMA/STEMRA 

VRAAG 3.10                                                                                                                            EEN FILMPJE...

Hieronder zie je cryptische plaatjes van muziekbandjes. Weet jij welke bandjes we zoeken?

Afbeelding A

Afbeelding C

   Afbeelding B

Op www.degestelsequiz.nl vind je een videovraag.
Wat is het antwoord op deze vraag? 
                                                                                                       weddendat.vraag.3.10                                                   
  



   19
VRAAG 3.11                                                                                                                  WET-ENSCHAPPER

Op 14 maart 2018 overleed Stephen Hawking. Als eerbetoon aan hem geeft de New York Public Library 
lezingen over zijn zes beste boeken, op zes verschillende dagen van de week, van maandag tot en met 
zaterdag. Hieronder zie je de opstelling van de posters van de boeken zoals deze in de gang van de 
bibliotheek zijn opgehangen. 

•  ‘The Grand Design’ wordt later in de week voorgedragen dan het boek van de poster direct links 
      ervan dat is gepubliceerd in Londen. 

•  De poster van het boek dat in Cambridge is gepubliceerd, is een nummer hoger of lager dan die van 
     het boek van zaterdag. 

•  De posters van het boek dat is gepubliceerd in New York en die van het boek ‘a Brief History of Time’;
     dat op woensdag wordt voorgedragen, hangen vlak naast elkaar, hoewel de poster van ‘a Brief 
     History of Time’ op een andere rij te zien is dan die van het boek dat is gepubliceerd in Washington. 

•  Oxford is de stad waar het boek van poster 2 in is gepubliceerd, dat twee dagen eerder wordt 
     voorgedragen dan het boek ‘On the shoulders of Giants’. 

•  De posters van de boeken die zijn gepubliceerd in Wenen en die van ‘The Universe in a Nutshell’ 
     hangen op dezelfde rij.

•  Poster 5 kondigt het boek ‘Stephen Hawking’s Universe’ aan, terwijl het boek van poster 4, dat op 
     maandag wordt vertoond, niet ‘Black Holes’ is. 

Welke poster hoort bij welk boek, wanneer was de lezing en in welke stad?

            Afbeelding A                                     Afbeelding B                                Afbeelding C

             Afbeelding D                                   Afbeelding E                                   Afbeelding F
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                              GRIEZELS 

VRAAG 4.1                                                                                                    GRIEZELS OP HET SCHERM
Mensen zijn dol op griezels, creeps en ander gespuis op TV of in de bioscoop. Alle reden om ze op te 
nemen in deze ronde van de Gestelse Quiz. Naar welke griezels verwijzen onderstaande foto’s? 
Zet de namen in onderstaand schema. 

              A               B                                 C               D                            E                                     F

              G                            H                                         I             J                        K                          L

Vraag M: Welke griezel komt er tevoorschijn in de grijze balk?



   21
VRAAG 4.2                                                                                               LAGE AAIBAARHEIDSFACTOR

VRAAG 4.4                                                                                                                       PODIUMBEESTEN

VRAAG 4.3                                                                                                                               EEN FILMPJE...

In tegenstelling tot de vorige vraag zijn ontmoetingen met onderstaande griezels niet ondenkbaar. 
Welke Nederlandse namen zoeken we?

 Afbeelding A                            Afbeelding B                          Afbeelding C
      Dit  schattige diertje wil zich                               Mannelijke uitstraling                                             Lekker Bekkie
    nog wel eens ophouden in schoenen    

          Afbeelding D
       Ontzettend lief kind

       Afbeelding E
 En nog bedankt voor het
 openhouden van de deur

Op www.degestelsequiz.nl vind je een videovraag.
Wat is het antwoord op deze vraag?                                                   griezels.vraag.4.3

Een magisch vierkant met  Som =12. Welke naam zoeken we bij de X?
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VRAAG 4.5                                                                                                               DANSENDE MANNEN

VRAAG 4.6                                                                                                                   HOUSE OF HORROR

VRAAG 4.8                                                                                                   GRIEZELIG GROTE SPIJKERS

VRAAG 4.7                                                                                                                               ALLERZIELEN

Spookhuizen zijn een bekend verschijnsel op talloze kermissen, hoewel niet in Gestel. Toch is er sprake 
geweest van een heus spookhuis in ons dorp, mede gebouwd door Gestelse handjes. 
Dit spookhuis bracht het zowaar tot de Nederlandse TV. 

A:  Hoe heette het programma waarin dit spookhuis te zien was?

B:  Hoe heette de dansgroep die in het programma optrad? 

Wie zijn dit en waar moet je naar toe om ze te zien?

           Afbeelding A                                           Afbeelding B                                           Afbeelding C

Enge momenten tijdens een carnavaleske 
bijeenkomst in de Huif. 

Om de fakir wat meer op de proef te stellen tijdens 
de spijkerbed-act, ging er iemand op 
zijn buik staan. Wie was dat?
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VRAAG 4.9                                                                                                                            CRYPO-CREEPS

VRAAG 4.10                                                                                                     EN NU ZONDER PLAATJES

VRAAG 4.11                                                                              WIE VEEL REIST KAN VEEL VERHALEN 

Drie foto-cryptogrammen, altijd spannend! Bekijk de cryptogrammen en beantwoord de vraag.
Vraag A hoort bij afbeelding A, vraag B bij afbeelding B etc.

A:  Welke Nederlander zoeken we hier? 

B:  Naar welk spel verwijst deze compilatie?

C:  Naar welke film zijn we op zoek? 

Naar wie zijn we, rekening houdend met het thema van deze ronde, op zoek?

Twee boeken en een film. Welke “Griezels” worden in onderstaande zinnen beschreven.

A:  “Eerst betalen voordat je dit water, het symbool voor de homobeweging, mag oversteken”, zei 
 de griezel die later toch een vriend bleek, priemend met de mooiste gouden pen, van 
 Nederland? 

B:  “Er gebeurt hier elke dag wel wat” zei de man die ook een tweelingbroer heeft, nou ja, had. 

C:  Sussudio ...., wat een heerlijk nummer toch, he dames. Even mijn overhemd uitdoen. 

              Afbeelding A                                               Afbeelding B                                          Afbeelding C
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             MANNEN VERSUS VROUWEN

VRAAG 5.1                                                                                                                               GODDELIJK....

VRAAG 5.2                                                                                                                                               MARS

Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus.
Bekijk de afbeelding hieronder en beantwoord de vragen

A:  Op de afbeelding staan verschillende goden. 
      Noem ze allemaal.  

B:  Wat is de betekenis van de uitgeschopte, 
      rode schoentjes?  

C:  Welk voorwerp zie je regelmatig terug in 
     afbeeldingen en werd een vast onderdeel in 
     erotische afbeeldingen in die tijd?

Behalve dat Mars de planeet is waar mannen vandaan zouden komen, is de Mars ook een lekkernij. 
Over deze lekkernij gaat deze vraag.

A:  Als je deze Mars (normaal formaat, geen mini of extra grote) op zou eten, welk percentage 
 (van de referentie-inname van een gemiddelde volwassene) energie krijg je dan binnen?  

B:  Hoeveel gram zout bevat deze reep?  

C:  Wie gaven de naam aan deze lekkernij? 
 
D:  Dit product heeft een keurmerk. Wat is de allereerste naam van dit keurmerk?  

E:  Een Nederlandse cabaretier heeft ook een anekdote over een Mars. 
      Wat voor kleur broekje had hij aan? 



   25

VRAAG 5.4                                                                                                   GOED OF TOCH VERKEERD?

VRAAG 5.3                                                                                                                               HELP....BLOED

VRAAG 5.5                                                                                                                         VOOROORDEEL?

Bij mensen komt een bloedgroep-gen voor waarvan drie allelen bestaan: het A-allel, het B-allel en 
het 0-allel. Fenotypisch behoren de mensen tot bloedgroep A, B, AB of 0. Het 0-allel is recessief ten 
opzichte van beide andere allelen; het A-allel en het B-allel zijn gelijkwaardig.

A:  Welke genotypen kunnen mensen hebben als je naar alle bloedgroepen kijkt?

B:  Als allebei de ouders tot de 0-groep behoren, tot welke bloedgroep(en) behoren de kinderen  
 dan? 

C:  Kind behoort tot de A-groep, één van de ouders behoort tot de B-groep. 
     Tot welke groep kan de andere ouder behoren? 

D:  Hoe groot is de kans dat een kind van wie allebei de opa’s tot bloedgroep 0 en allebei de de   
 oma’s tot bloedgroep AB behoren tot bloedgroep A zal behoren? 

Er zijn een aantal mensen die zich niet thuisvoelen in het lichaam waarin ze geboren zijn. Deze mensen 
kiezen er op latere leeftijd soms voor om van geslacht te veranderen. Er zijn een aantal beroemde 
transgenders. Dit is hun “voorheen” foto .
Wat is de naam waarmee deze mensen nu door het leven gaan?

     Afbeelding A           Afbeelding B                  Afbeelding C                      Afbeelding D                  Afbeelding E

We weten allemaal dat er bepaalde vooroordelen zijn over mannen en vrouwen.  
Vrouwen kopen alleen maar schoenen en mannen praten niet over gevoel.
Maar kennen jullie ook de antwoorden op onderstaande vragen?

A:  Welke kleur kleding moet een man dragen zodat de vrouw hem extra aantrekkelijk vindt?

B:  Hoe zit dat bij de vrouw? Welke kleur moet zij dragen?

C:  Waarom denken mannen veel vaker aan seks dan vrouwen?

D:  Hoeveel dates heeft een man gemiddeld nodig om te bedenken of hij verliefd is?

E:  Op de hoeveelste date zoenen mannen en vrouwen gemiddeld?

F:  Hoeveel procent van de vrouwen heeft liever chocolade dan sex?
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VRAAG 5.8                                                                                                                                UITSPRAKEN

VRAAG 5.7                                                                                                                              EEN FILMPJE...

VRAAG 5.6                                                                                              HOE WERKT DAT BIJ DIEREN??

Er zijn vrouwelijke dieren met een penis. Ze bewijzen daarmee dat het hebben van een penis je niet 
per se een man maakt. Deze penis kan zelfs een erectie krijgen. Deze vrouwelijke dieren hebben seks, 
plassen en baren door dit penis kanaal.
 
A:  Over welke dieren gaat de bovenstaande tekst?

Deze dieren kunnen van geslacht veranderen terwijl ze nog in hun ei zitten. Dit is temperatuur 
afhankelijk. Wanneer de eieren blootgesteld worden aan warmere temperaturen, zullen de dieren 
vrouwtjes worden – ondanks het feit dat ze genetisch gezien mannelijk blijven. Dan kunnen ze zich 
zelfs voortplanten en levensvatbare eieren leggen.

B:  Over welke dieren gaat het in de bovenstaande tekst?

De geslachtsverandering bij deze dieren vindt plaats wanneer ze aangeraakt worden door een 
mannelijke soortgenoot.  “Het aanraken van deze dieren speelt een belangrijke rol in de verandering 
van mannelijk naar vrouwelijk.” Hoe mooi is dat?

C:  Over welke dieren gaat het in de bovenstaande tekst?

Deze dieren leven in hiërarchie met elkaar, waarbij het vrouwtje de baas is en seks heeft met grote 
mannetjes. “Als het vrouwtje doodgaat, verandert het dominante mannetje in een vrouwtje en 
veranderen niet-dominante mannetjes in dominante mannetjes.” 

D:  Over welke dieren gaat het in bovenstaande tekst? 

Dit vrouwelijk dier gaat dood als ze in het eerste jaar van haar 
leven geen sex heeft.

E:  Over welk dier gaat het in bovenstaande tekst?

Op www.degestelsequiz.nl vind je een videovraag.
Wat is het antwoord op deze vraag?
                                                                                             mannenvrouwen.vraag.5.7

Je kent vast wel van die leuke uitspraken die je her en der tegenkomt. Vaak moet je er om lachen of 
stuur je ze door naar een vriend(in) of collega. Maar wat was nou ook al weer de moraal van het 
verhaal? In onderstaande uitspraken hebben we een stukje weggehaald.
Wat moet er in het grijze vlak moeten staan?

                  Afbeelding A                               Afbeelding B                      Afbeelding C                        Afbeelding D
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VRAAG 5.9                                                                                                        KLEREN MAKEN DE MAN

VRAAG 5.10                                                                            VOOROORDEEL OF TOCH WAARHEID?

Hieronder staan vijf omschrijvingen over mannen en hun uiterlijk. Het gaat over hun uiterlijk en 
natuurlijk over hun kleding. Hoe worden deze mannen in de volksmond genoemd?

A:  Deze man heeft vaak een baard en draagt graag overhemden met ruitjes. 
      Hij is graag in de natuur en werkt met gereedschappen. Hij is heel handig, 
      eet zijn eigen groentes en vlees.

B:  Deze man is geïnteresseerd in persoonlijke verzorging, mode en trends. 
      De man heeft veel aandacht voor zijn kleding en uiterlijke verzorging. 
      Ook gebruikt deze man crèmes en make-up.

C:  Deze man is erg goed op de hoogte van de laatste modetrends. 
      Hij draagt vaak retro kleding van onbekende merken. Vooral ruitjes
      hemden en heeft vaak  een baard. Vaak draagt deze man een 
      ouderwetse bril of juist een heel hippe zonnebril. 

D:  Deze man is erg met zijn uiterlijk bezig, zelfbewust, gebalsemd en mooi 
 bruin gebrand. Ook heeft deze man veel aandacht voor zijn voeding. 
 Vaak is deze man erg met zijn lichaam bezig en wil graag dat anderen hem bewonderen.

E:  Deze man is goed op de hoogte van de laatste modetrends. Hij draagt vaak hippe 
     merken. Maar dan wel in de verkeerde maat. Vaak draagt deze man langer haar.

Wie zijn er nou beter, de mannen of de vrouwen? 
Zijn er typische mannen dingen die vrouwen echt niet kunnen? 
Doen vrouwen typische dingen waar ze echt veel beter in zijn dan de mannen?
Is het vooroordeel of toch niet? Zullen we het tegendeel dan maar eens proberen te bewijzen?

Kies een man en een vrouw van je team en zorg dat ze samen, op onderstaand tijdstip, naar het 
wijkplein komen. Maak een verstandige keuze.....

Teams   1 t/m 6:    21.10 uur        Teams 25 t/m 30:  20.20 uur        Teams 49 t/m 54:  19.30  uur
Teams   7 t/m 12:  21.00 uur       Teams 31 t/m 36:  20.10  uur        Teams  55 t/m 60:  19.20 uur 
Teams 13 t/m 18:  20.50 uur      Teams 37 t/m 42:  20.00 uur       Teams  61 t/m 66:  19.10  uur 
Teams 19 t/m 24:  20.40 uur     Teams 43 t/m 48:  19.50 uur       Teams  67 t/m 72:  19.00 uur
 

Adres locatie: Irenestraat 2

ps. Vergeet je niet om je rijbewijs mee te nemen?
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VRAAG 5.11                                                                                                                      RONDJE GESTEL

Enige tijd geleden hebben we aan de teamcaptains een enquête gestuurd.
We hebben niet gekeken of de captain man of vrouw is, in welke 
leeftijdscategorie die captain zit en of de captain wel of geen kinderen heeft.
We zijn benieuwd of jullie de antwoorden kunnen bedenken.

A:  Hoeveel procent van de teamcaptains heeft de enquêtes niet ingevuld?

B:  Op de vraag “Waar irriteren mannen zich het meest aan bij vrouwen?” zijn het  zeuren en teveel 
      praten de top antwoorden. Beide evenveel genoemd. Wat is het nummer twee antwoord
 wat de deelnemers gaven? 

C:  Op de vraag “Waar gaan de meeste vakantie ruzies over?” kregen we verschillende irritaties te 
 horen. Wat vonden de teamcaptains het nummer één antwoord?

D:  Op de vraag “Welke eigenschap  vinden vrouwen het leukste bij een man?” 
 bleek dat de vrouwen een verdeelde mening hebben. Romantisch zijn, attent 
 zijn, goed kunnen luisteren en handig zijn met klussen waren antwoorden die 
 regelmatig terugkwamen. Hoeveel teams gaven het topantwoord humor? 

E:  Op de vraag “Wat vinden mannen het meest lelijke kledingstuk wat een vrouw kan dragen?” 
      kwamen het huispak en de legging als nummer één en twee uit de bus.
      Wat vonden de teamcaptains nog meer verschrikkelijk en was het nummer drie antwoord? 

F:  Op de vraag “Wat zou je als vrouw doen als je één dag een man was?” werd één antwoord wel 
     31 keer gegeven. Weten jullie welk antwoord dat is?

G:  Op de vraag “Aan welke eigenschap van de man hebben de vrouwen de grootste hekel?” ging
 Gestel helemaal los. Er kwamen echt heel veel verschillende antwoorden. Blijkbaar zijn er toch
 meer vervelende eigenschappen dan we dachten. 
 Maar wat is nou het meest gegeven antwoord?  

H:  Op de vraag “Waar geven vrouwen het meeste geld aan uit?” kregen 
 we, zoals verwacht, de antwoorden kleding en schoenen. Veruit de 
 meeste teams gaven dit nummer één antwoord.
      Er zijn nog twee dingen waar vrouwen geld aan uit (zouden) geven. 
      Welke andere twee dingen werden als nummer twee/drie genoemd?

I:  Op de vraag “Noem een typische mannen gewoonte” gaven een aantal teams het antwoord
 gamen. Hoeveel teams gaven dit antwoord?

J:  Op de vraag “Wat vinden moeders vaak wel goed wat vaders niet goed zouden vinden?” was er 
 ook wat twijfel binnen de Gestelse teams. Je merkt dan dat sommige captains jonge kinderen 
 hebben en daar hun antwoord op baseren, dat andere captains grotere kinderen hebben en 
 helemaal een andere kant op denken en antwoorden.
     Maar wat is toch echt het dingetje waarvoor je als kind bij je moeder moet zijn?
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                                   SPORT

VRAAG 6.1                                                                                                                    REKEN MAAR UIT.... 

Hieronder zie je twee vergelijkingen met vijf onbekenden. Los alle onbekenden op. 
Voor a, b en c helpen we je op weg, maar d en e zul je zelf moeten uitvogelen. d=a+b*e en d=c-e

a =  lengte [in cm] Michael Jordan – lengte [in cm] Lionel Messi – aantal personen in een 
       team bij korfbal x diameter [in inch] van een ijshockeypuck 

b =  Ranking van Kiki Bertens op de WTA lijst enkelspel nadat zij van Halep had gewonnen op 
       het toernooi van Cincinnati – afstand [in meter] die hoort bij het getal 20,91 / afstand 
       [in meter] van een strafworp bij het waterpolo 

c =  Aantal medailles dat het Nederlandse Olympisch team heeft gehaald bij de afgelopen 
       winterspelen – hoogte [in feet] van de basket van basketbal (de paralympiërs) 

d= 

e= 

VRAAG 6.2                                                                                                                  HUP HOLLAND HUP

Onderstaande personen hadden allen uit kunnen komen voor Nederland tijdens afgelopen Olympische 
winterspelen. Voor welk land zijn ze uitgekomen en wat is hun link met Nederland?

         Afbeelding A                       Afbeelding B                         Afbeelding C                           Afbeelding D

VRAAG 6.3                                                                                                                                EEN FILMPJE 

Op www.degestelsequiz.nl vind je een videovraag.
Wat is het antwoord op deze vraag?
                 
                                                                                                             sport.vraag.6.3
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VRAAG 6.4                                                                                                                  ZO VADER ZO ZOON

VRAAG 6.5                                                                                                                  KEN JE KLASSIEKERS

In het woordencluster hieronder zie je een aantal voornamen. 
Koppel de vader en zoon aan elkaar en geef de achternaam erbij.

VRAAG 6.6                                                                                                   ONEHUNDREDANDEIGHTY!

Onze oud-gemeente bewoner Michael van Gerwen is de nummer 1 in de wereld van Darts. 2018 is voor 
Michael erg succesvol. Los de volgende berekeningen op met zijn winnende hand.

A:  (European Darts Grand Prix + German Darts Grand Prix) / Dutch Dart Masters =

B:  Gibraltar dart Trophy - European Dart open + The Masters =

C:  Auckland Masters * Europain darts matchplay =

Ga naar de website www.degestelsequiz.nl en beluister fragment sport.vraag.6.5

Ken je klassiekers. In dit geluidsfragment hoor je commentaar op belangrijke momenten uit de 
voetballerij van de laatste 60 jaar. Geef aan uit welke wedstrijden deze fragmenten komen 
en wat voor soort wedstrijd het was. Het eerste fragment verklappen we alvast....

 Welke wedstrijd       Soort wedstrijd  Jaar
1 Nederland - Argentinie  Kwartfinale - WK  1998

Kun jij fragment 2 t/m 7 ook zo benoemen?
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VRAAG 6.8                                                                                                             KEN JE KLASSIEKERS 2 

VRAAG 6.7                                                                                                                     OH OH DEN HAAG

Dit jaar was Den Haag het decor voor de finish van de Volvo Ocean Race. Een vraag daarover kan 
natuurlijk niet ontbreken. Hieronder staan vier rijtjes. Elk rijtje moet in de juiste volgorde gezet worden. 
(Begin altijd met de meest recente of het hoogste aantal)

Bekijk de foto’s hieronder.  We hebben ze pas gevonden en komen echt wat je noemt uit de oude doos.  
Herken je ze? Wij willen van beide foto’s weten:

De datum waarop de foto genomen is en welke wedstrijd  hier gespeeld werd.

Afbeelding A: Bovenstaande foto’s  

VRAAG 6.9                                                                                                            HEBBEN WE EEN DEAL?

Tegenwoordig worden op het WK de laatste wedstrijden van de groepsfase tegelijkertijd gespeeld. 
Dit is niet altijd geweest. Dit is ingevoerd, nadat er een wedstrijd is geweest waarbij beide ploegen 
wisten, voordat de wedstrijd begon, zij met een stand van 1-0 allebei door zouden gaan naar de 
volgende ronde. Nadat de goal gemaakt was, is er, onder luid protest van het publiek, 80 minuten lang 
rondgespeeld met de bal. Deze wedstrijd heeft een naam gekregen.

Wat is de benaming van deze wedstrijd?

Afbeelding B
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VRAAG 6.10                                                                                                                   WERELD FESTIVAL

VRAAG 6.8                                                                                                                   GESTELS NIEUWTJE

Tijdens het WK in Rusland vond op Terschelling ook het Oerol festival plaats.
Tooske en haar vrienden hadden meer zin om hier voorstellingen te gaan bekijken dan nog meer 
wedstrijden te zien waar Nederland toch niet aan deelnam. Hieronder een verslag van hoe dit ging. 
In de tekst zitten tien landenafkortingen verborgen (zoals die linksboven in beeld te zien waren bij de 
NPO 1 tijdens het WK voetbal). Welke tien landen zijn dit? Elk land telt één keer mee.

Op donderdagavond stuurde Tooske vijf vrienden een app: Zin om dit weekend naar Terschelling te 
gaan naar het Oerol festival? Als we om 08.00 uur in Harlingen verzamelen kunnen we van daaruit per 
boot naar Terschelling gaan. Vier vrienden reageerden direct enthousiast op haar voorstel en begonnen 
een lijstje terug te appen wat mee te nemen. Tent, slaapzak, stoeltje, bier, wijn, chips. Erik vroeg, gaan 
we zelf koken of een eitje bij het ontbijt? Dan is het wellicht handig om ook iets van een gasbrander en 
pan mee te nemen. Ik moet s ’ochtends eerst nog werken appte Maribel, dus kom wel wat later naar 
Terschelling. Ik bel wel als ik aan ben gekomen op Terschelling. Op zaterdagochtend vertrokken de 
vrienden al vroeg naar het eiland, de afvaart ging vlot en ze gingen op zoek naar een mooi plekje op 
camping: “De blauwe sok”. De camping eigenaar wees ze op een plaats linksachter op het veld, mits ze 
het niet eng vinden om naast de cameraploeg van de KRO te staan. “Arg” merkte Mindy op als je haar 
maar goed zit, komt het vast goed. Waarop Ron haar lachend een duwtje gaf. De tent stond na het 
nodige geklungel eindelijk overeind, tijd om te gaan ontdekken wat Oerol te bieden heeft. Terwijl ze 
richting het strand liepen belde Maribel. “He Mar, we wilden net richting het strand gaan om daar een 
ijsje te gaan eten, kom je daar ook naartoe?”. Klinkt als een goed plan antwoordde Maribel, 
ik zet even mijn spullen af bij de camping en kom eraan.

Uit de oude doos vol met het Gestels Nieuws hebben wij een paar vragen gehaald.
Vraag A hoort bij afbeelding A, vraag B bij afbeelding B etc.

Vraag A:  Heren 1 .........    Koploper. Welke basketbalvereniging zoeken wij? 

Vraag B:  Hoe heet de voormalige sportshop aan de Nieuwstraat volgens de advertentie? 

Vraag C:  Naar wie is supportersclub “De Nozem” genoemd? 

                        Afbeelding A
          Afbeelding B

Allebei de
afbeeldingen 
horen bij vraag C
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                               MUZIEK

VRAAG 7.1                                                                                                                                  PEACE MAN

VRAAG 7.2                                                                                                                                      PARTY ON

VRAAG 7.3                                                                                                                                 EEN FILMPJE

De festivallen poppen als champignonnen uit de grond. Officieel is een muziekfestival een 
evenement waar artiesten live optreden voor publiek. In de Verenigde Staten zijn de festivals ontstaan 
tijdens de flowerpowerbeweging in San Francisco. Deze groep jongeren, ook wel hippies genoemd, 
bestond grotendeels uit studenten en was idealistisch ingesteld. Het bekendste festival was het 
eenmalige Woodstock in 1969. De San Francisco-beweging draaide om termen als: terug naar de natuur, 
love-ins, drugs, lightshows, underground radio etc. en manifesteerde zich in (meestal gratis) 
popfestivals. 

Bekijk het volgende youtube filmpje in zijn geheel en beantwoord de volgende vragen, let op: de vragen 
gaan over het filmpje. Dus bij de vraag wat speelt Santana als eerst bijvoorbeeld, dan betreft dit het 
eerste wat in de film wordt gespeeld: 
https://www.youtube.com/watch?v=mXg3RHGXBeI&has_verified=1

A:  Wat is het eerste nummer dat Santana begint te spelen?

B:  De organisatie werd midden in de nacht gebeld door de managers van twee bekende bands met
 de vraag of ze failliet waren en of de bands wel betaald kregen. 
      Van welke bands waren deze mannen de managers?
 
C:  We zien twee bekende solo dames optreden, welke dames zien we?

D:  Iemand draagt een transparante paarse bril en een dikke schakelketting om zijn nek, 
      bij welke formatie hoort deze artiest?

E:  Welke kleur heeft de tamboerijn van het bandlid van Jefferson Airplane?

Hieronder staan een vijf afbeeldingen van festivals. Noem het festival.

        Afbeelding A             Afbeelding B                  Afbeelding C               Afbeelding D                 Afbeelding E

Op www.degestelsequiz.nl vind je een videovraag.
Bekijk deze video en doe wat je gevraagd wordt.
                 
                                                                                                               muziek.vraag.7.3
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VRAAG 7.4                                                                                                                         HAND IN HAND  

VRAAG 7.5                                                                                                                                SING A LONG

VRAAG 7.6                                                                                                      GESTEL’S GOT TALENT

Een strijdlied is bedoeld om een groepsgevoel te creëren of te verstevigen. Tegenwoordig kennen we 
strijdliederen met name van voetbalclubs, (bijna) elke grote club in Nederland heeft zijn eigen lied. 
Deze liederen vinden hun oorsprong vaak in tijden van onvrede. Naar welke historische gebeurtenissen 
verwijzen de volgende vier fragmenten.

A:  https://www.youtube.com/watch?v=KkYmqbNXIlk

B:  https://www.youtube.com/watch?v=XE27N56Vc9w

C:  https://www.youtube.com/watch?v=hYJKBnGZnMA

D:  https://www.youtube.com/watch?v=89leVzXlCP4

Een musical is een vorm van theater die muziek, liedjes, gesproken dialogen en dans combineert. 
Het emotionele deel van het stuk – humor, pathos, liefde, woede – en ook het verhaal op zich worden 
gebracht door woorden, muziek, bewegingen en technische aspecten als entertainment in een 
geïntegreerd geheel. Sinds het begin van de 20e eeuw worden musical-theaterstukken kortweg
‘musicals’ genoemd.

Wie groeide er niet op met de musicals Annie, The sound of Music en Grease. Hieronder een aantal
vragen over feitjes die u waarschijnlijk eerder onbekend waren.

A:  Wat is er raar aan het feit dat Liesl in the Sound of Music het liedje “16 going on 17” zong?

B:  Wie was er in eerste instantie benaderd om te verschijnen in het nummer “Beauty School 
 Dropout” in Grease?

C:  Elton John schreef en zong de legendarische muziek van de film en later de musical  The Lion
 King. Maar wie werden hier in eerste instantie voor benaderd?

D:  Waar is de eerste verfilming van de musical Hairspray opgenomen?

Gestel heeft met Henk Bernard en René Schuurmans zangers die hun hand niet omdraaien voor de 
grootste podia. Toch zijn er ook inwoners van onze gemeente die op feesten en partijen graag een 
steentje bijdragen aan de feestvreugde en bekend geworden zijn met een enkel lied. 
Welk lied bedoelen we?

A:  Robert Simons

B:  Gerard van Berkel

D:  Christien van Breugel

E:  Hans Asveld

F.  Paul van Gestel 
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VRAAG 7.8                                                                                                                    ARE YOU SERIOUS?

Hieronder staan tien zinnen die iets te maken hebben met bekende bandnamen. 
Welke bands zoeken we?

A:  Deze band draagt als eerbetoon de naam van de opa van de broers.

B:  Het park waar de overleden zanger regelmatig langsreed naar de studio inspireerde hem
     om de band zo te noemen?

C:  Met dit formulier werd destijds een werkloosheidsuitkering aangevraagd.

D:  Een gemiddelde ejaculatie van een man is zo’n ........?

E:  Gooi een zachte vrucht door elkaar en er ontstaat een bandnaam.

F:  De zoon speelt in een band waarvan de bandnaam een anagram is voor de band van zijn 
    vader? Wat is de naam van de band van de vader en de naam van de band van de zoon.

G:  “Het heeft te maken met dat ik ooit seks had en dat er een bepaalde vloeibare substantie 
      op een tekstboekje kwam. Het kwam net op de M van........”

H:  Op deze dag doe je niets anders dan lekker marihuana roken.

I:  Rock moet hard zijn voor de jongens en lief voor de meisjes.

J:  Zou je misschien niet zeggen maar simpelweg de passie voor Manchester United.

VRAAG 7.7                                                                                                           HEB JE HET GEHOORD?                     

Robert, de drummer van Private Label, drumde bij het afhalen van de 
mappen vijf bekende intro’s. 

Natuurlijk de vraag, noem de nummers van de intro’s.

VRAAG 7.9                                                                   ZIET ER SIMPEL UIT MAAR VALT BEST TEGEN

Er is een aantal bekende dance-moves die jij met een van je teamleden gaat uitvoeren. We hoeven geen 
filmpje, een goed gelijkende foto volstaat. We letten echter wel op de die-hard photoshoppers dus 
zorg dat er ergens de gekregen sticker en je teamnummer duidelijk op de foto staan. Extra bonuspunt-
en voor goed gelijkende kleding en ambiance. En euh doe voorzichtig war.
App de foto naar de Gestelse Quiz op nummer 06-17964626.
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VRAAG 7.10                                                                                                                BACKWARDS AGAIN

VRAAG 7.11                                                                                                          DANCE DANCE DANCE

In sommige muzieknummers zit een geheime boodschap verstopt. Je hoort deze alleen als je het liedje 
achterstevoren afspeelt. Dit fenomeen wordt “Backmasking” genoemd. Vooral eind jaren ’80 was 
er ophef over backmasking, volgens Christelijke instanties zouden rock muzikanten op deze manier 
satanische boodschappen verstoppen in hun muziek. In de onderstaande vijf fragmenten is dit gelukkig 
niet het geval. Wel zijn de nummers reversed opgenomen. 

Ga naar de website www.degestelsequiz.nl en luister naar de fragmenten die horen bij 
muziek.vraag.7.10 Noem de vijf titels van de fragmenten.

Door de jaren heen zijn er verschillende opvallende dansstijlen geweest die iedereen zo goed en 
kwaad, maar altijd met veel passie na heeft proberen te doen. 
Hieronder een zestal afbeeldingen, noem de bijbehorende dansstijl.

                      Afbeelding A              Afbeelding B                               Afbeelding C

                               Afbeelding D                                                                         Afbeelding E

Afbeelding F
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      BE READY
 

        Één voor allen! En allen voor één!

De Musketiers gaan uitbreiden en zijn dus op zoek naar nieuwe 
musketiers, deze fantastische kans willen jullie niet laten liggen.  
En het mooiste is, de auditie hiervoor wordt vanavond gehouden in 
       Manege de Aula.

Kijk in onderstaand schema in welk tijdsbestek jullie zijn ingeloot.
Trek jullie beste musketierspak aan en kom met twee mensen van 
jullie team om te strijden tegen de andere musketiers voor deze 
     fantastische functie!

 Teams 1 t/m 6    : 20.10 uur               Teams 37 t/m 42: 21.00 uur
 Teams 7 t/m 12  : 20.00 uur  Teams 43 t/m 48: 20.50 uur
 Teams 13 t/m 18: 19.50 uur  Teams 49 t/m 54: 20.40 uur
 Teams 19 t/m 24: 19.40 uur  Teams 55 t/m 60: 20.20 uur 
 Teams 25 t/m 30: 19.30 uur  Teams 61 t/m 66: 21.10 uur
 Teams 31 t/m 36: 21.30 uur  Teams 67 t/m 72: 21.20 uur  
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                                  MAGIE

VRAAG 8.1                                                                                                                           HOCUS POCUS  

VRAAG 8.2                                                                                                                      WAAR ROOK IS.......

VRAAG 8.3                                                                                                WHERE THE MAGIC HAPPENS

De mensen op de foto’s hieronder hadden allemaal op een of andere manier met magie te maken. 
Wij willen graag de artiestennaam van de persoon op de foto weten.

Afbeelding A        Afbeelding B                      Afbeelding C                       Afbeelding D              Afbeelding E

In het verleden zijn er meerdere ‘heksen’ veroordeeld tot de doodstraf. Hieronder staan vijf
beschrijvingen van veroordeelde personen. 
A:  Schrijf bij elke omschrijving om welke persoon het gaat.

 1. Werd door twee onverklaarbaar zieke kinderen aangewezen als ‘dader’. Flamboyant type.
 2. Werd na een ruzie door haar buurvrouw beschuldigd van hekserij.
 3. Had interesse in satanisme, probeerde hier kennis en macht door te vergaren. 
     Heeft hiervoor honderden kinderen ontvoerd en vermoord.
 4. Was vier keer getrouwd, eerste drie echtgenoten stierven vroeg in het huwelijk. 
     Werd aangegeven toen nummer vier ook ziek werd.
 5. Hoorde stemmen die haar opdroegen het land te redden.

B:  Wat is de som van de geboortejaren van de personen die door de doodstraf omkwamen.

De films Magic Mike en Magic Mike XXL zijn erg geliefd om het hoge blote-
sixpack- bovenlijf-gehalte. Er wordt heel wat getraind om dit effect te bereiken.

A:  Hoe heet/heten de spier(en) die ervoor zorgt/zorgen dat er een zichtbaar 
 sixpack ontstaat? 

B:  In de Magic Mike XXL film zit een solo dans scene van Channing Tatum in een 
      werkplaats. Welke elektrische apparaten gebruikt hij in zijn dans?

C:  Maak een foto van jullie eigen (team) Magic Mike in actie en app deze foto naar de Gestelse 
 Quiz op nummer 06-17964626 Neem de werkplaats scene als voorbeeld.  Let op!
     Op de foto moet jullie teamnummer en de gekregen sticker goed te zien zijn.
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VRAAG 8.4                                                                                                                 THE BOY WHO LIVED

VRAAG 8.5                                                                                                         TOEVAL OF TOVENARIJ??

Van de antwoorden op onderstaande vragen over Harry Potter, vragen we steeds een letter. Van deze 
letters kunnen twee woorden worden gevormd. Deze woorden zijn het antwoord op deze vraag.

1.   Bloedmooi, brengt alle mannen in vervoering.                       8e letter
2.   Voornaam leraar verweer tegen de zwarte kunsten in ”de halfbloed prins”      3e letter
3.   De achternaam van de acteur die Harry Potter speelt.                       2e letter
4.   Studiegenoot met witblond haar, één van Harry’s tegenstanders.       6e letter
5.   Achtvoetige vriend van Hagrid.                         3e letter
6.   Feliks is een ......                           5e letter
7.   Een steen, mantel en toverstaf                         7e letter
8.   Bekendste magische sport (Engels)            5e letter
9.   Gaf Harry zijn eerste kus                          6e letter
10.  Spreuk die spullen droog houdt.                         7e letter
11.  Dier dat je alleen kan zien als je iemand hebt zien sterven.        3e letter
12.  Het beest wat in de geheime kamer huist.               2e letter

Op het antwoordvel, zitten drie krasstickers. Onder de krasstickers staan afbeeldingen. 

A:  Kras één van de stickers op het antwoordvel open.

B. 

VRAAG 8.6                                                                                                       MAGICAL MUSIC

Veel liedjes gaan over magie of iets in die geest. Een zin uit het liedje is vertaald in het Nederlands. 
Graag willen we de titel van het lied weten.
 
A:  Liefde is overal en het voelt als magie.

B:  Jij spreekt en ik hoor violen, het is magisch.

C:  Ik ben magisch!

D:  Vierentwintig karaats magie is in de lucht.

E:  Ik zou zeggen dat liefde iets magisch was.

VRAAG 8.7                                                                                                                                    EEN FILMJE

Op www.degestelsequiz.nl vind je een videovraag.
Wat is het antwoord op deze vraag?
  
                                                                                                            magie.vraag.8.7
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VRAAG 8.9                                                                                                              GOOGLE GOOCHELEN

VRAAG 8.8                                                                                                            BEAUTIFUL CREATURES

Een aantal afbeeldingen met magische wezens erop. We willen graag de naam van het wezen weten 
en welke omschrijving erbij hoort.

              Afbeelding A                                         Afbeelding B                                               Afbeelding C

   Afbeelding D
  Afbeelding E

    1: Niets glimmends is veilig.
    2: Vrouwelijke demon
    3: Naar dit beest is zelfs een auto genoemd
    4: Je enige redding is een palmboom
    5: Door zijn blik versteend

A:  Wie is deze goochelaar?

B:  Hij gaf enkele voorstellingen op het voorheen mamyloe festival in september 2018.
     Wij willen de tijdstippen van deze voorstellingen weten.

C:  Hoe heet het heel oude boek wat deze goochelaar noemt als “goochelweetje” op zijn 
    website. En wie was de schrijver van dat boek?
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VRAAG 8.10                                                                                                                                      PETJE AF

VRAAG 8.11                                                                                           KUNSTENARIJ VAN TOVENARIJ

Goochelaars, tovenaars, magiërs of heksen. Allen dragen ze vaak een hoed. Hieronder een deel van een 
hoed van een heks of tovenaar. Welke tovenaar of heks hoort hier bij?

         Afbeelding A                            Afbeelding B                                                   Afbeelding C

    Afbeelding D
  Afbeelding E

Je ziet hieronder een gedeelte van een afbeelding. 

A:  Door wie is deze afbeelding gemaakt? Graag de voor- en achternaam.

B:  Tot de 16e eeuw was er eigenlijk geen stereotype beeldvorming van de heks. Door de vele 
      afbeeldingen van heksenvervolgingen ontstond er toch een bepaald beeld van een heks. 
      Noem de twee belangrijkste kenmerken van dat beeld.

C:  Wat is de naam van de afbeelding die hiernaast staat?

D:  Deze afbeelding is enkele jaren geleden opgenomen 
     in een tentoonstelling, waar ook een
    boek van is verschenen. Wat is de titel van dit boek?
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                              ZINTUIGEN

VRAAG 9.1                                                                                                                         HISTORIE

VRAAG 9.2                                                                                        WIE NIET KAN ZIEN, KAN VOELEN

VRAAG 9.3                                                                                                                                        EROPUIT

Het Doveninstituut (tegenwoordig Kentalis) is een begrip in Sint-Michielsgestel. Enige historische 
kennis hierover mogen we dan ook wel van jullie verwachten.

A:  Wanneer werd de eerste steen gelegd en door wie?

B: Voordat er een eerste steen gelegd kan worden moet een 
      gebouw ontworpen worden, Wat is de naam van de architect? 
 
C:  Hoeveel aannemers hadden ingeschreven op de 
     aanbesteding van de bouw van het Doveninstituut?

D:  Wat was het hoogste bedrag dan een aannemer voor de aanbesteding vroeg?

E:  Welke aannemer had het laagste bedrag en mocht de opdracht uitvoeren?

Brailleschrift bestaat al erg lang. Het is bedacht door de fransman Louis Braille. Het is een geweldige 
uitvinding zodat ook blinde mensen nu kunnen lezen.  Afgelopen jaar is er een heel bijzonder tijdschrift 
voor het eerst ook voor blinden uitgekomen.

A:  Welk tijdschrift is dit?

B:  Wie kreeg het eerste exemplaar?

C: 

D:  Wanneer je alle puntjes van de letters uit het alfabet (A t/m Z) en de cijfers (0 t/m 9) optelt, 
      hoeveel zijn het er dan?

Je wandelt door een stiltegebied en hoort in de verte een brommend geluid. Wanneer je op 
onderzoek uitgaat zie je op 50 meter afstand een pomp draaien. Nieuwsgierig als je bent pak je de 
geluidmeter van je telefoon en meet een niveau van 55 dB.
 
A:  Wat voor niveau zou je gemeten hebben als er twee identieke pompen hadden gestaan?

B:  En wat is het niveau wanneer je dichterbij, op 25 meter afstand, nog een keer meet?
      (er staat één pomp).

C:  Nu willen we ook weten wat het niveaus zou zijn als er twee identieke pompen staan?
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VRAAG 9.4                                                                                                                                 EEN FILMPJE

VRAAG 9.5                                                                                                         HE, DAT GAAT OVER ONS

Op www.degestelsequiz.nl vind je een videovraag.
Wat is het antwoord op deze vraag?
        zintuigen.vraag.9.4

Zintuigen zijn belangrijk in het dagelijks leven. Ondernemers en winkeliers maken daar dankbaar 
gebruik van. Op verschillende manieren, via (sluik)reclame in de bladen, op televisie en in de krant 
proberen zij het winkelend publiek te bereiken. In september was er iets nieuws bedacht en kwam 
Sint-Michielsgestel in het landelijk nieuws. In dezelfde week kwam een andere winkelketen ook met 
iets nieuws, al was het iets totaal anders, (natuurlijk wel passend bij deze categorie).... 

A:  Welke winkel uit Sint-Michielsgestel werd in elk nieuwsblok genoemd?

B:  Wat voor nieuws hadden zij bedacht?

C:  Op welke datum gebeurde dit voor het eerst?

D:  Welke andere winkelketen kwam in dezelfde week ook met iets nieuws?

E:  En wat hadden zij bedacht om de klanten te verblijden?

VRAAG 9.6                                                                                                                              MASTER CHEF

Smaken verschillen, toch volgen veel mensen nog altijd een recept wanneer ze aan het koken zijn. 
Bij het plaatsen van onderstaand recept is iets misgegaan. Kunnen jullie helpen en het aanvullen zodat 
we toch lekker kunnen eten?
Ingredienten:

- Een kilo ...A.... in grove blokjes gesneden
- Een kilo uien, gesneden
- Peper en zout naar smaak
- Twee eetlepels bloem
- Braadboter
- Vier ...B...
- Drie laurierblaadjes
- Twee eetlepels donkere ...C...
- Flinke scheut azijn
- Twee plakken ...D..., in blokjes gesneden
 
Bereiding:

Dit heerlijke gerecht zal na ongeveer drie uur klaar zijn.Doe het gesneden ...A... met zout en peper en de 
bloem in de plastic zak. Schud goed zodat op elk stukje ...A... zout en peper en een laagje bloem zit.
Doe de boter in de pan en laat deze bruin worden. Zodra de boter bruin is doe je het ...A... in de pan en 
braad rondom bruin. Als het ...A... is aangebraden en voldoende bruin is, doe je de gesneden ui erbij 
samen met de laurierblaadjes en ...B...  Dit aanbraden tot de uien glazig en iets gekarameliseerd zijn.
Vervolgens doe je warm water (ongeveer 400 - 500ml), azijn en ...C... bij het ...A... en uienmengsel. 
Goed blijven roeren nu. Er zal al een saus ontstaan in de pan. Dit laten we ongeveer 2 tot 2,5 uur 
zachtjes ...D..., wel regelmatig blijven doorroeren. Ook goed over de bodem van je pan om te zorgen 
dat het niet aankoekt. Na ongeveer 1,5 uur doe je de gesneden ...D... erbij. 
Dit geeft extra smaak maar ook extra binding. Na 2 tot 2,5 uur is de ..E klaar.
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VRAAG 9.7                                                                                               IK ZIE IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET

VRAAG 9.8                                                                                                                              VERWENNERIJ

VRAAG 9.9                                                                                                EEN WONDERLIJK APPARAAT

Altijd leuk, een selfie op een bijzondere plaats in het dorp. Helaas had onze fotograaf de instellingen 
niet goed staan. In plaats van de selfie werd de andere kant gefotografeerd.  
Wat had er op de foto moeten staan?

                               Afbeelding A                                                                         Afbeelding B

Afbeelding C

Bij het ophalen van het quizboek hebben jullie een “borrelplankje” gekregen.
Wij willen van jullie weten welke drie lekkernijen jullie gekregen hebben.

Het menselijk lichaam zit wonderlijk in elkaar. Elk onderdeeltje heeft zijn eigen naam. 
Een kleine beetje ingezoomd dus of je dit onderdeel herkent blijft een vraag.
Wij willen graag weten wat het is.
Geef de officiële latijnse naam van onderstaande onderdelen
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VRAAG 9.10                                                                                                                DAT LIGT GEVOELIG

VRAAG 9.11                                                                                                BETALEN VOOR MISLEIDING

Voor deze vraag moet je de deur uit. We zien graag jullie meest gevoelige teamlid tussen 19:30 en 22:00 
uur bij de Zwaantjes verschijnen. Kies slim....

Betalen om je zintuigen te laten misleiden? Miljoenen mensen doen dat. Jij ook? Hieronder zii je vijf 
afbeeldingen staan. Vraag A heeft betrekking op afbeelding A, vraag B op afbeelding B etc.

A:  In welk park staat deze attractie?

B: Wie heeft zijn stem gegeven aan de hoofdpersoon uit deze attractie ?

C:  Ook in dit park staat een soortgelijke attractie. Hoe heet dit park?

D:  Wat is de naam van deze attractie?

E:  Naar wie is de volgende attractie genoemd?

                          Afbeelding A                                                                           Afbeelding B

                               Afbeelding C

                           Afbeelding D

  Afbeelding E
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                                 VERVOER

VRAAG 10.1                                                                                            GESTELS GRONDGEBIED

VRAAG 10.2                                                                                    RARE JONGENS DIE ROMEINEN

VRAAG 10.3                                                                                                      GEVAARLIJK VERVOER

Onderstaande plekken in ons dorp verwijzen elk naar een ander soort voertuig. 
Naar welke soorten voertuigen zijn we op zoek?

                 Afbeelding A                                          Afbeelding B                 Afbeelding C

De titel van deze vraag verwijst naar een uitspraak van Asterix en Obelix. Ondanks dat de Romeinen 
mogelijk wat rare eigenschappen hadden hebben ze op veel plaatsen in Europa hun sporen nagelaten.

A: Voorafgaand aan de Quizavond hebben jullie al met de benenwagen de gedenksteen met 
 Romeinse munten bij Halder kunnen bezoeken. Hoeveel munten steken er uit deze steen?

B:  Onderstaande foto’s markeren een begin- en eindpunt. Maar waarvan?

Dat reizen niet altijd ongevaarlijk is, is algemeen bekend.  Vooral niet alledaagse routes, of reizigers op 
vreemde bodem, veroorzaken de meeste problemen.

A:  Welke afstand zat er steeds tussen de opoffering van een gezinslid op weg naar Omsk in dit 
 typische vervoermiddel?
  
B:  De muzikant uit Colne werd wereldberoemd door het laatste legendarische optreden van zijn
 orkest. Waar vond dat optreden plaats?

C: Daar waar een vrouw haar eerste wee  krijgt en een arabier patat eet, heeft de inwoner van 
     Groot-Brittanië ook een probleem. Wat is zijn probleem? 
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VRAAG 10.4                                                                                           BROMMERS KIEKEN IN GESTEL

Brommers kieken is in het (noord)oosten van Nederland een begrip/smoes om als koppeltje een rustig 
plekje op te zoeken in de hoop dat er iets gaat gebeuren. Tijdens de Gestelse Quiz willen we gewoon 
weten welke onderstaande brommermerken te zien zijn.

               Afbeelding A                                       Afbeelding B             Afbeelding C

             Afbeelding D                                      Afbeelding E    Afbeelding F

VRAAG 10.5                                ZEG CHAUFFEUR, GA DÈ NOG LANG DUREN OF WÈ DENKTE 

Als reiziger leiden een slimme route en geduld in het algemeen naar de juiste plaats van bestemming.

A: Scotland Yard is in Londen op zoek naar ‘’Mr. X’’. Mr. X probeert zijn achtervolgers van zich af te 
  schudden. Hij gaat naar metrostation ‘79’ en pakt de metro richting het westen. Bij het eerste 
 metrostation stapt hij over op een bus oostwaarts. Bij de eerste bushalte stapt hij uit en neemt  
 een taxi, opnieuw oostwaarts. Bij de eerstvolgende taxistandplaats stapt hij over in een taxi naar  
 het zuiden. Hij hoopt hiermee zijn achtervolgers te hebben afgeschud.  Gerustgesteld kijkt hij uit  
 het taxi raam naar links over het water. Hoe heet dit water wat hij ziet?  

B: Mario is gondelier in Venëtie. Hij neemt geliefde stelletjes graag mee op zijn favoriete route: 
 Die gaat vanaf het San Marco plein, eerst onder de “brug der zuchten” en daarna onder een 
 aantal andere bruggen door en aan het einde links. Hier vaart Mario op een huis af met 
 onderaan twee bogen. Tussen de twee bogen, links boven de bruine deur is iets tegen de muur  
 bevestigt dat Mario met speciale belangstelling bekijkt. Wat is hetgene waar Mario zo naar kijkt?

C: Elise werkt op Aiguille du midi, één van de hoogst bereikbare plekken per “openbaar vervoer”  
 van Europa. Dagelijks gaat ze vanuit het grondstation met de kabelbaan omhoog vanuit 
 Chamonix. Halverwege moet ze in het middenstation overstappen in een andere cabine om het  
 hoogste station te bereiken. Hoeveel steun/geleidingspunten voor de kabel zijn er tussen het  
 basis- en het middenstation en het midden-  en hoogste station samen? 
 De stations zelf tellen niet mee.

VRAAG 10.6                                                                                                                               EEN FILMPJE

Op www.degestelsequiz.nl vind je een videovraag.
Wat is het antwoord op deze vraag?
         vervoer.vraag.10.6
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VRAAG 10.7                                                                                 TER LAND, TER ZEE EN IN DE LUCHT

VRAAG 10.8                                                                                                                   HO NOU, HO NOU!                            

VRAAG 10.9                                                                                  BUSJE KOMT ZO, BOOTJE KOMT ZO

In 1970 vindt er een explosie plaats in de Apollo 13 die op weg is naar de maan. Er ontstaat een zuurstof 
probleem dat creatief wordt opgelost door de bemanning. De terugkeer naar de aarde lukt door 
gebruik te maken van een baan om de maan. Meer dan 100 jaar eerder werd eenzelfde soort situatie al 
verteld door een vooruitziende schrijver. 

A:  Welke schrijver was dat? 

Diezelfde schrijver verhaalt ook over een andere tocht, alleen dan onder het wateroppervlak. 

B:  Hoeveel kilometer is die tocht? 

Natuurlijk wordt door deze schrijver ook een rondreis beschreven die minder diep of hoog gaat en 
waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende vervoermiddelen. 

C:  Van welk vervoermiddel wordt geen gebruik gemaakt in het verhaal?
  Luchtballon, Trein, Paard, Olifant, schip of wagen? 

In de Tros TV-serie te land ter zee en de lucht waren de vervoersmiddelen wel heel divers in uitvoering 
en gebruik.  Maar wat waren de namen van de volgende onderdelen ook al weer?

               Afbeelding A                                              Afbeelding B                                          Afbeelding C    

                 Afbeelding D                                             Afbeelding E

A: Op 17 maart gaat de heer Van Gestel met de bus naar Veghel waar hij om 15.15 uur arriveert op  
 het busstation. Mevrouw Van Boxtel vertrekt met de buurtbus op 16 april vanuit Lennisheuvel  
 en stapt om 14.40 uur uit op het PetrusDondersplein.  
 Hoeveel minuten bedraagt hun opgetelde reistijd ?  

B: Het is in Gestel ook mogelijk om je via het water te laten verplaatsen van Zegenwerp naar   
 Oud-Herlaer. De vaartuigen zijn vernoemd naar historische figuren. Hoeveel kinderen kregen  
 deze historische figuren in totaal met de vrouwen waarmee ze getrouwd waren?

C:  Hoeveel kunststof vogels dobberden er in september 2018 in totaal op de Dommel tussen de
 Major-General Thomas Rennie-brug en de langzaamverkeerbrug?



   49
VRAAG 10.10                                                                                                                                     OP WEG

VRAAG 10.11                                                                                                               POMPOMMER-TIJD

Zo lang de mens zich voortbeweegt, op welke manier ook, worden er routes gevormd en vastgelegd. 
Daarover gaat de volgende vraag. Naar welke routes zijn we op zoek?

Afbeelding A

Afbeelding B

   Afbeelding C                           Afbeelding D                               Afbeelding E

Burgemeester Pommer is lid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en dient hiervoor een 
bijeenkomst in Maastricht bij te wonen. Omdat ze ‘s avonds kaartjes hebben voor een concert van 
Andre Rieu gaat zijn vrouw Willy gezellig met hem mee. Om de tijd te doden op weg naar Maastricht 
zegt ze tegen Jan dat ze op de A2 vanaf Best de getallen op de groene hectometer bordjes bij elkaar 
op gaat tellen beginnend bij bordje 45.1.  101.9 km verder staat na een ononderbroken reeks het laatste 
bordje dat Willy meetelt. Ze zegt de  uitkomst van de som tegen haar echtgenoot als ze parkeren in 
Maastricht. 

A:  Wat is de uitkomst van haar som?

Jan Pommer kan nauwelijks geloven dat dit antwoord juist is omdat hij en zijn vrouw het tijdens de 
autorit ook nog uitgebreid gehad hebben over de muziek van Andre Rieu. De eerstvolgende werkdag 
trekt jan zich terug op zijn kantoor in het gemeentehuis met de mededeling dat hij niet gestoord wil 
worden. Rustig rekent hij alles na en warempel, het klopt precies. Wat hij niet weet is dat zijn vrouw 
bekend is met het verhaal van een jonge wiskundige die zeer snel een soortgelijke som oploste, tot 
verbazing van zijn leraar. 

B:  Hoe heette die wiskundige?

 Afbeelding E: We willen graag weten welke zes getallen er op de plek van de stippen horen te staan.  
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                  LEIDERS OF LIJDERS?

VRAAG 11.1                                                                                                               EI, IJ, Y HOORT ERBIJ

VRAAG 11.2                                                                                                     LAAT JE NIKS WIJSMAKEN

Wij hebben ons laten verleiden om weer een quiz in elkaar te zetten. Hierdoor lijden we aan 
slapeloosheid om alles weer in goede banen te leiden. En dus een vraag over ons. (De vragen gaan over 
de zeven organisatoren van de quiz, de mensen die meehelpen zijn in deze vraag niet meegeteld)

A: Hoeveel huisdieren heeft de organisatie, bij elkaar opgeteld?

B:  Wat is de som van de leeftijden van de organisatoren op 24 november?

C:  Welke organisatoren wonen daadwerkelijk in de dorpskern Sint-Michielsgestel?

Hieronder afbeeldingen van bordjes die je ergens naar toe leiden. Waar verwijzen ze naar?

       Afbeelding A                  Afbeelding B          Afbeelding C           Afbeelding D                     Afbeelding E

VRAAG 11.3                                                                                                                         ADAM’S APPEL

Eva werd in het paradijs verleid om een verboden vrucht uit de boom te plukken en hiervan te eten. 
Hieronder vijf verschillende soorten appels. Graag willen we weten om welke soort appel het gaat.

      Afbeelding A           Afbeelding B              Afbeelding C              Afbeelding D             Afbeelding E

VRAAG 11.4                                                                                                                               EEN FILMPJE
Op www.degestelsequiz.nl vind je een videovraag.
Wat is het antwoord op deze vraag?
        leiders.vraag.11.4
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VRAAG 11.5                                                                                                              LAAT JE VERLEIDEN...

Ga naar de website www.degestelsequiz.nl en zoek de fragmenten op die 
horen bij vraag 11.5. Beluister de geluidsfragmenten. 

Welk product prijzen ze hier aan?

VRAAG 11.6                                                                                                             FOLLOW THE LEADER

Als slechtzienden of blinden op pad zijn met hun witte stok gebruiken ze vaak natuurlijke looplijnen. 
Zijn deze er niet dan maken ze gebruik van kunstmatige looplijnen.

A:  In de geleidelijnen zijn vaak aftakkingen aangebracht. 
 Op welke manier worden deze aangekondigd?

B:  Wat betekent een noppentegel?

C:  Hoe wordt de overgang tussen een geleidelijn en een waarschuwingstegel aangegeven?
     (naam en soort materiaal)

D:  Hoe wordt een trap naar beneden aangekondigd?

E:  Noem vijf natuurlijke gidslijnen.

VRAAG 11.7                                                                                      O DENNEBOOM, O DENNEBOOM 

Claus koopt kerstboomverlichting die uit 24 in serie geschakelde lampjes bestaat. Op elk lampje staat: 
10V;0,3A. Als Claus het geheel aansluit op 230V, brandt elk lampje op de juiste spanning.

A:  Bereken de weerstand van één lampje.

B:  Bereken de totale weerstand van alle lampjes als ze normaal branden.

C:  Na verloop van tijd gaat één van de lampjes kapot. Claus knipt het 
 kapotte lampje los. Daarna verbindt hij de losse draden weer met elkaar.
 Is de stroomsterkte door de overgebleven lampjes groter of kleiner
 dan 0,3A? Licht je antwoord toe.

VRAAG 11.8                                                                                                                  ZOEK DE GELIJKEN

Er zijn maar twee van deze Robin Hoods hetzelfde. Welke twee zijn dat?
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VRAAG 11.10                                                                ER LEIDEN MEERDERE WEGEN NAAR ROME

VRAAG 11.9                                                                                                                   LIJDZAAM LIJDEN

Afgelopen jaar is het aantal mensen met een SOA gestabiliseerd, maar er zijn ook meer mensen die zich 
laten testen. Tijd om te kijken hoe groot de kennis van seksueel overdraagbare aandoeningen in ons 
dorp is. Hieronder enkele symptomen, graag de naam van de bijbehorende soa.

              Afbeelding A                                        Afbeelding B                                        Afbeelding C

             Afbeelding D                                          Afbeelding E

Hieronder zie je een plattegrond van een bijzondere stad

A: Van welke plaats is de onderstaande oude plattegrond?

B:  De toren van de grootste kerk van deze plaats stortte enkele eeuwen geleden in. 
 Wanneer werd deze toren in ere hersteld?

C:  Door welke industrie ontwikkelde deze plaats zich tot één van de grootste steden van gewest 
      Holland?

D:  Sinds een poosje heeft de plaats een bijzondere inwoner; Trix. Wie is Trix?

E:  Deze plaats heeft ook een botanische tuin. In welk jaar overleed de persoon die hier de 
     eerste tulpen collectie van Europa kweekte?
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VRAAG 11.11                                                                                                                           REISLEIDERS

Dit is de laatste vraag van De Gestelse Quiz editie 2018, controleer goed of alle 
vragen ingevuld zijn en of er duidelijk geschreven is. Controleer de volgorde van de 
antwoordvellen.

Lever het complete quizboek inclusief antwoordvellen tussen 23:00 uur en uiterlijk 23:30 
uur in bij de Zwaantjes. Zorg ervoor dat het quizboek op tijd is!

We hopen dat jullie genoten hebben van deelname aan De Gestelse Quiz 2018.

Mochten jullie na deze inspanning behoefte hebben aan een borrel of willen 
jullie  graag de quiz nabespreken dan ben je welkom bij de Zwaantjes. Mochten 
jullie bekaf zijn dan zien we jullie graag tijdens de prijsuitreiking op 8 december bij
café zaal Absoluut.

Tot dan!

Organisatie De Gestelse Quiz

Ga naar Bakkerij van Vreede. Daar zie je in de etalage een scherm waarop een filmpje te zien is.
Bekijk het filmpje goed en noteer alle reisleiders die je ziet op het antwoordvel.


