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BESTE QUIZZERS,

Jawel, daar is hij dan: het quizboek van de tweede editie van  De Gestelse Quiz.
Wij hebben met veel enthousiasme, bloed (dat viel trouwens wel mee) , zweet en tranen dit 
vragenboek voor jullie samengesteld. Wat wordt er van jullie gevraagd? Jullie zullen 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.

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. 

IS ER, NET ALS AFGELOPEN JAAR, EEN GEHEIME OPDRACHT?
Jazeker. De uitnodiging voor een heuse bruiloft komt u tegen in het quizboek. En denk erom, bij 
een bruiloft dien je op tijd en in gepaste kledij te verschijnen.

HÉ, 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.
 
LEKKER OUDERWETS ZO’N BOEKJE. IS ER NIETS DIGITAALS?
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: 06-22440103. Wanneer er gevraagd wordt foto’s 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.
En…houd de Facebookpagina van de Gestelse Quiz in de gaten gedurende de avond!

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 9 december worden de winnaars bekend gemaakt tijdens een grandioze feestavond  
in de tent op het Petrus Dondersplein. 

 Wij wensen jullie veel succes en veel plezier deze avond!
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                         SPORT

 VRAAG 1.1                                                                     TOUR DE ….  ALLEMAGNE?

Hieronder staat een gedeelte uit een artikel over de Tour de France. Er zijn enkele woorden 
weggelaten. Vul de ontbrekende woorden in.

“Het is A…….. jaar geleden dat de Tour de France voor het laatst in Duitsland van start ging, en wel 
in Berlijn. West-Berlijn om precies te zijn, want het land van Jan Ullrich en B…….... Zabel werd 
destijds nog in tweeën gesplitst door het C…………. Dat leverde een bijzondere situatie op. Twee 
dagen lang koerste het peloton op het grondgebied van West-Berlijn, een kleine westerse enclave 
midden in het communistische Oost-Duitsland. De Nederlanders startten voortvarend. Jelle 
Nijdam won de D……… en ploegmaat Nico Verhoeven de eerste rit, een soort criterium over E……... 
kilometer. De tweede etappe, een ploegentijdrit, werd gewonnen door het Italiaanse Arrera van 
Stephen Roche. De F….…... zou later ook het eindklassement winnen.” 

 VRAAG 1.2                                                                      STIJVE HARKEN GEZOCHT

Één persoon uit je team wordt tussen 19.00 en 20.00 uur verwacht bij de Local Gym.
Ben op tijd, anders is je kans voorbij!

 VRAAG 1.3                                                                                 RAAR MAAR WAAR

Hieronder afbeeldingen van niet gangbare sporten. Graag van alle sporten de Engelse benaming.

Afbeelding C

Afbeelding FAfbeelding EAfbeelding D

Afbeelding A Afbeelding B
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 VRAAG 1.4                                                                                          BEZEMWAGEN

Begin dit jaar heeft het Nederlands Curling Team een historische prestatie geleverd. Zij werden 
Europees kampioen in de B-poule en promoveerden naar de A-poule. Daarna volgde nog een 
challenge voor een WK ticket. 

A. Hoeveel wegen de stenen waarmee wordt geworpen? 
B. Wat is een ‘hack’ bij curling?
C. Curling blijkt al een eeuwenoude sport te zijn. Op welke twee schilderijen, van een 
           Nederlandse schilder, is een voorloper van dit spel te zien? 
           Graag de naam van deze twee schilderijen.

 VRAAG 1.5                                                                                         MIXED DUBBEL

In onderstaande afbeeldingen zijn de gezichten van twee (oud)sporters over elkaar geplaatst. 
Noem bij elke afbeelding de naam van deze sportmannen/vrouwen.

 VRAAG 1.6                                                                                        KUSJE D’R OP?  

Een risico van sporten zijn de blessures die je kan oplopen. Zo miste de voetballer Canizares het 
WK van 2002 omdat hij een fles aftershave op zijn voet liet vallen. Een glassplinter sneed een pees 
in zijn voet door. Zo was er nog een sportman die op een bijzondere manier 
geblesseerd raakte. Hij was gaan vissen en raakte geblesseerd omdat hij een zelf gevangen vis 
wilde optillen. 

A. Wat is de naam van deze sportman?
B. Wat was het gewicht van de vis die hij probeerde op te tillen?
C. Hij raakte in hetzelfde seizoen nog een keer op een bijzondere wijze geblesseerd aan zijn      
           rug. Waardoor kwam dat?

Afbeelding C

Afbeelding FAfbeelding EAfbeelding D

Afbeelding A Afbeelding B
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 VRAAG 1.7                                                                                              REN JE ROT! 

 VRAAG 1.8                                                                 LET OP, BALLEN VAN LINKS!

 VRAAG 1.9                                                                                    SCHEVE SCHAATS

A.        Welk meerdaags golfevenement werd er in het voorjaar 2017 in ons dorp gehouden?
B.        Wat is de naam van de runner-up bij de dames?
C.        Wat zijn de namen van de nummers drie bij de mannen?
D. Op welke datum werd dit evenement in 2016 gehouden?
E. De Nederlandse golfprof Anne van Dam won in haar jeugd bijna alle Nederlandse titels. 
 In welke golfcategorie behaalde zij deze niet?

 VRAAG 1.10                                                                                     

Op www.degestelsequiz.nl vind je een videovraag. 
Wat is het antwoord op deze vraag. 
                                                                                                       Sport.vraag.1.10                     

 VRAAG 1.11                                                                                                      OOPS! 

Bekijk het volgende filmpje: 
 https://www.youtube.com/watch?v=1PyCpG06138

Iets soortgelijks gebeurde tijdens een Nederlandse sportwedstrijd met een vogel. 
A. Noem de naam van de betrokken Nederlandse speler.
B. Voor welke gelegenheid probeerde hij deze actie opnieuw te doen?
C. In 2014 was er ook een incident tijdens een voetbalwedstrijd in Edinburgh. 
           Wat gebeurde er met dit dier?
D. Welke soort vogel verstoort de wedstrijd tussen het Argentijnse Arsenal Sarandi en het 
 Braziliaanse Sao Paulo ?
E. Welke speler is hier de dupe van?

Afgelopen jaar werd in ons dorp een nieuw hardloopevenement georganiseerd. Vijf hardloop-    
fanaten namen het initiatief voor deze crossloop. Echter maar 1 van deze organisatoren komt uit 
Sint-Michielsgestel.

A. Wat is de naam van deze Gestelnaar?
B.  Wie eindigde als 3e op de 8,9 km dames?
C. Hoeveel meter was de rode route?

In 1985 brak er een nieuwe lichting schaatsers door, waaronder Leo Visser, Gerard Kemkers en Hein 
Vergeer. Met name Hein Vergeer was de grote belofte. Hij zou in 1988 op de Olympische Spelen 
in Calgary de medailles moeten gaan pakken. Dit liep echter heel anders; na een val in november 
1986 haalde hij nooit meer zijn oude niveau en na een dramatisch verlopen Olympische Spelen 
nam Hein Vergeer afscheid van de sport.

A.  In welke stad werd Hein Vergeer voor het eerst Europees kampioen allround?
B.  Welke ervaring benoemt Hein zelf als absoluut dieptepunt?
C. Wat blijkt 14 jaar na dato, de oorzaak te zijn van de problemen (pijnklachten) met het 
           schaatsen?
D.  Welke kleur had de krans die Hein Vergeer omgehangen kreeg na het wk allround in 1986?
E.  Wie was de tegenstander van Vergeer op de Olympische spelen van 1988 in zijn eerste race? 
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                      NOSTALGIE

VRAAG 2.1:                                                             HERINNERT U ZICH DEZE NOG?                       

VRAAG 2.2                                                                     KUNNEN WIJ HET MAKEN?

Wat zijn de  serienummers van de onderstaande Lego bouwwerken en uit hoeveel bouwstenen 
bestaan ze?

Het cassettebandje (compact cassette) is een ontwikkeling geweest van Philips in 1963  en was 
bijzonder populair naast de grammofoonplaat, voordat er digitale geluidsdragers werden 
ontwikkeld. Je kon er je eigen muziek op mee opnemen. Wie heeft het niet gedaan, je vingers bij 
rec en play tijdens de top 40 en de nieuwste muziek had je ter beschikking. Deze kon je overal 
afspelen, in de auto, op je walkman of gewoon thuis.

Hoe lang is de tape van de bijgeleverde cassette, in centimeters?
(zonder de witte stukjes)
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Wat zijn de namen van de volgende 6 videospelletjes?

VRAAG 2.4                                                                      UIT GROOTMOEDERS TIJD

Los onderstaande woordzoeker op. Welk merk vormen de overgebleven letters?

VRAAG 2.3                                                                                              GAME OVER                                  

Afbeelding 1

Afbeelding A

Afbeelding 1

Afbeelding B Afbeelding C

Afbeelding D Afbeelding E Afbeelding F
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VRAAG 2.5                                                                                        THE CABLE GUY

VRAAG 2.6                                                                                                     VRUGER

VRAAG 2.7                                                                                       GEEN BEZWAAR

A. Omstreeks 1550 werd de dorpsnaam “Sint-Michielsgestel” ingevoerd, wat was de naam van 
 ons dorp voor die tijd?
B. Wat was de uitslag van de eerste manche van de landenwedstrijd handboogschieten 
 Nederland – België in Sint-Michielsgestel op het Dommel-terrein op zondag 18 juli 1937?
C. Hoe heet de roman van Walter Breedveld die zich onder andere afspeelt in ons dorp?
D. Wat zijn de titels van de twee kinderboeken die geschreven zijn in het gijzelaarskamp 
 Beekvliet?
E. Noem een huisnaam die herinnert aan de vroegere benaming van de Nieuwstraat. 

Gestel is in de loop der jaren veel veranderd. Er werd gebouwd, gesloopt en weer verbouwd. Wat 
stond hier voordat het huidige pand werd gebouwd/verbouwd?

Op www.degestelsequiz.nl vind je een audiovraag. 
Welke tunes van oude series hoor je hier. 
                                                                                               Nostalgie.vraag.2.5                     
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Van wie zijn deze quotes en wanneer (dd-mm-jjjj) zijn ze uitgesproken of gepubliceerd?

A. “Hij was een beetje dom”
B. “Wir schaffen das”
C. “Ben ik nou degene die zo slim is, of ben jij nou zo dom?”
D. “Pleur op”
E.  “Despite the constant negative press covfefe”

VRAAG 2.8                                                                                              WAT ZEG JE?

VRAAG 2.9                                                                             EN DE WINNAAR IS…

Tijdens de nostalgische prijsuitreiking van de Gestelse Quiz 2016, werd er een veelbesproken 
wedstrijd live uitgezonden op tv. 

Welke wedstrijd was dit?

G
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VRAAG 2.10                                                                                       GITAARMUZIEK 

VRAAG 2.11                                                                                      WINTERSPELEN

A. Wat is de uitkomst van de volgende Mini Loco puzzel?                     
 Gebruik het antwoordvel om in te kleuren.

B.  De volgende speler lijkt aan de winnende hand tijdens Monopoly, maar hij
 lijkt de spelregels niet te kennen. Welke 2 spelregels worden hier niet gehandhaafd?

C. Voor de rikkers...

 1. Hoe heet dit bod?
 2. Wat is géén troef?
 3. Waar komt de maat mee uit?

Op www.degestelsequiz.nl vind je een videovraag. 
Wat is het antwoord op deze vraag. 
                                                                                                    Nostalgie.vraag.2.10                     



   13

                 DE VERBOUWING

VRAAG 3.1                                                                                        BURGEMEESTER

Wanneer een hoog gebouw moet worden gesloopt, gebeurt 
dat soms met een sloopkogel. Vaak moet er diverse keren 
geslagen worden om de constructie dermate te verzwakken 
dat een deel van het gebouw bezwijkt. Sloopkogels kunnen 
een massa hebben variërend van 400 tot 1000 kg.
De kogel hangt aan een kabel. Hij wordt met een touw naar 
rechts getrokken en vervolgens losgelaten zonder 
beginsnelheid. Michael van G. merkt op dat de kabel 
precies verticaal is op het moment dat de kogel tegen een 
muur botst. Voor de tijdsduur tussen het loslaten van het 
touw en het botsen van de kogel tegen de muur meet hij een 
waarde van 2,3 s.

A.  Bereken de lengte van de kabel in meters als de 
 sloopkogel een gewicht heeft van 650 kg.  
 Neem hierbij aan dat de sloopinstallatie is op te vatten 
 als een gewone slinger.

Een elektromotor trekt de kogel uit zijn evenwichtsstand. Hij 
komt daardoor 2 meter hoger te hangen. Wanneer de kogel 
tegen de muur aan stoot, gaat deze meteen om.  
De luchtweerstand kunnen we verwaarlozen en de 
valversnelling is uiteraard 9,81m/s2

B. Bij welke minimale stootkracht bezwijkt de muur?

VRAAG 3.2                                                                                        DE SLOOPKOGEL

Op www.degestelsequiz.nl vind je een videovraag. 
Wat is het antwoord op deze vraag. 
                                                                                         De_verbouwing.vraag.1.10                     



   14

VRAAG 3.4                                                              HELP! MIJN MAN IS KLUSSER…

VRAAG 3.3                                                              VERBOUWINGSPROBLEMATIEK

John W. heeft een kast gekocht (art.nr: 50214560) 
en als fanatieke klusser heeft hij deze gelijk in elkaar 
gezet. Hij heeft alleen niet gezien dat de ruimte waar 
hij deze in wil zetten, belemmerd wordt door een 
stukje muur. Help!

Om de kast niet weer uit elkaar te hoeven halen, roept zijn vrouw jullie hulp in. 
A.  Kun je de kast op de bestemde plaats gedraaid krijgen zoals geschetst in onderstaande
 figuur? 
B. Hoe hoog kan de kast maximaal zijn om hem in de bestemde ruimte te kunnen draaien?  
 Antwoord in hele mm.



   15
VRAAG 3.5                                                                              BONNETJES AFFAIRE

VRAAG 3.6                                                                                         CENTRUMPLAN

Fred T. gaat verbouwen en hij weet dat het heel belangrijk is om bonnetjes goed te bewaren. 
Bijvoorbeeld als je achteraf verantwoording moet afleggen. Over verantwoording afleggen 
gesproken; Je kunt van de overheid subsidie krijgen voor de renovatie van een Rijksmonument. 
Achteraf moet je de subsidie verantwoorden, soms met een accountantsverklaring. Vanaf welke 
onzekerheidsmarge moet de accountant zich onthouden van een accountantsoordeel?

Benoem de gebouwen/blokken volgens de maquette op het gemeentehuis

VRAAG 3.7                                                                            BUURMAN&BUURMAN

We blijven nog even bij het centrumplan. Twee bekende Gestelnaren worden daar met hun eigen 
horeca onderneming buren. Even leek het erop dat de bouw van het Meesterhuys niet door zou 
gaan omdat er een boom in de weg stond. 

A. Wie heeft/hebben deze boom geplant?
B. Geef de Latijnse naam van deze boom.
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Afbeelding EAfbeelding D

Afbeelding CAfbeelding A

Plastische chirurgie of cosmetische chirurgie wordt ook in Nederland steeds populairder.
Benoem van onderstaande afbeeldingen de bijbehorende behandeling.

VRAAG 3.8                                                                                   DE (VER)BOUWERS

VRAAG 3.9                                                                    VERBOUW JE BUURVROUW

Je ziet hier verschillende (ver)bouwers. Wie zijn dit?

Afbeelding B

Afbeelding D

Afbeelding CAfbeelding BAfbeelding A

Afbeelding E Afbeelding F
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VRAAG 3.10                                                                                  THE MAKING OF…

VRAAG 3.11                                                                                       VAN DIK HOUT

Ook de Efteling staat niet stil. Zij blijven maar (ver)bouwen. Afgelopen jaar hebben zij een 
miljoenen attractie geopend, Symbolica. Heel Nederland heeft de bouw kunnen volgen via de 
“making of..” filmpjes op YouTube. Maar wie zijn nu de bouwers van Symbolica? In de filmpjes 
worden diverse bouwers aan jullie voorgesteld. In het voorbeeld hieronder wordt Olaf Vugts 
voorgesteld. Hij is Directeur Imagineering. Vul het lijstje hieronder aan:

A. Sander de Bruijn - ………………………………….
B. ……………………….. - Uitvoerder
C. ……………………….. - Sounddesigner
D. Coen Bertens  - ………………………………….
E. ……………………….. - Engineer Bouw & Thematisering
F.  Stan Dingemans - ………………………..

Wij van de Gestelse Quiz willen weten of onze deelnemers uit het juiste hout gesneden zijn. Zorg 
daarom dat jullie verbouwingsdeskundige (oftewel de oom die het altijd beter weet) tussen 19.30 
uur en 22.00 uur bij Gasterij de Zwaantjes langs komt.
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                       MISDAAD

VRAAG 4.2                                                                                 MICKEY LOST ’T OP!

VRAAG 4.1                                                                                            OP VAKANTIE
Chris gaat naar Zwitserland op vakantie. Hij heeft zich goed voorbereid. Speciaal voor de reis 
heeft hij een lederhöse aangedaan en een bijpassende Mart Smeets trui. Eerst vervult hij een oude 
droom. Een bezoek aan één van de beroemde Zwitserse klokkenmuseums, maar helaas kwam hij 
net te laat aan en als ze ergens stipt zijn, dan zijn het wel de Zwitsers.

Daarna beklimt Chris een kerk om eens een flink potje te gaan jodelen en na een frisse duik in het 
meer van Genève, heeft hij nog tijd voor een uitje. Wat zal hij doen? Maakt hij een leerzame 
excursie naar de atoomdeeltjes versneller in CERN of toch naar de bananenbar in Bern? Precies! 
De deeltjesversneller. Want wat is er fijner dan het onder wetenschappelijke condities afvuren van 
een bundel neutronen. 

Onderweg ziet het buiten op een bankje een zwerver liggen. Het is de aan lager wal geraakte Sep 
Blatter. Chris trekt gelijk zijn mes. Het is uiteraard een Zwitsers zakmes met een kurkentrekker. 
Chris trekt de kurk en drinkt een glaasje wijn met Blatter.

Dan kijkt hij op z’n klok. Het is al half tien en zijn vliegtuig vertrekt om half elf. Chris springt als 
de sodemieter in een taxi, koopt op de luchthaven van Zurich nog snel een Zwitsers vlaggetje en 
vliegt terug. Als hij op Schiphol is aangekomen blijkt dat hij van het skinny dippen in het meer van 
Genève een flinke verkoudheid heeft opgelopen. Godzijdank heeft hij nog dat Zwitserse vlaggetje 
en snuit zijn neus erin. 

Op dat moment komen er 2 agenten, slaan hem in de boeien en gooien hem in de cel.
A. Wat deed Chris fout? 
B. Wat is de maximale gevangenisstraf die hierop staat? 

In stripboeken komen ook altijd boeven voor, maar gelukkig is daar ook altijd de held die de 
boeven weet op te sporen en te vangen. Zo ook in de Donald Duck. Daar is Mickey Mouse de 
bekende speurneus. Een aantal keer per jaar staat op de laatste pagina van weekblad Donald Duck 
een stripverhaal van “Mickey lost ’t op!”

A.  Trommel een vriend op die Donald Ducks bewaart, want wij willen graag weten wie de   
 Gouden Stoffer heeft gestolen in Donald Duck 19-2017? 

B. Daarnaast willen we graag weten wie deze boeven uit de Donald Duck verhalen zijn.

Afbeelding A Afbeelding B Afbeelding C
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VRAAG 4.4                                                                  HET IS ZO’N GOEI VROUWKE

VRAAG 4.3                                                                                      BOMMETJE......

Handige Harry krijgt de opdracht om een bom te maken. B100 heeft de volgende stoffen 
aangeleverd:

A. Welke stoffen worden aangeleverd? Noem hierbij de gangbare naam.

B. Wie was Handige Harry voor? M.a.w. door welke personen werd deze stof voor het eerst  
 gemaakt?

Stof A Stof B

Riet H, de gifmengster van Schijndel

“Wie een belemmering was voor haar rosse leven, werd als een insect bestreden”. Dit staat te lezen 
in een persbericht van het Leidsche Dagblad aan de vooravond van de jaren zeventig. Het 
verbeeldt precies de modus operandi van Riet in één enkele zin. Eind jaren zestig moest de 
46-jarige Riet H. zich tegenover de rechtbank Den Bosch verantwoorden voor het plegen van twee 
moorden, op respectievelijk haar vader en haar eerste man Jo. Daarnaast werden zes 
moordpogingen op anderen haar ten laste gelegd. Zij werd door de rechtbank Den Bosch 
vrijgesproken van vadermoord, maar veroordeeld voor de moord op Jo en een reeks pogingen 
gifmoord op anderen. Riet werd een gevangenisstraf van zes jaar en tbs opgelegd. 
De persberichten rondom de strafzaak lezen als een horrorroman vol intrige en verderf.

A.  Een warm drankje dankt zijn naam aan deze Schijndelse gifmengster, hoe noemen we dit  
 drankje?

Lydea Trueblood was een zeer charmante dame. Voor haar gevangenschap leidde deze vrouw een 
turbulent leven dat gemarkeerd werd door verschillende huwelijken en altijd eindigden in de 
mysterieuze dood van de betreffende echtgenoot. 

B. Wat was de bijnaam van deze vrouw? 

C.   Voor welke vrouwelijke crimineel eindigde hier haar carrière? 
D.  Monster is een film over het leven van een seriemoordenares, een ex-prostituee die de 
 doodstraf kreeg voor de moord op zeven mannen eind jaren tachtig, begin jaren negentig. 
 Wie vertolkte de hoofdrol?
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Hieronder een 4-tal afbeeldingen van beroemde (voormalige) gevangenissen. 
Om welke 4 gevangenissen gaat het?

‘Blonde Wim’ van de Zeedijk leidde een jetsetleven en was een bekendheid in het Amsterdamse 
uitgaansleven. In de jaren vijftig door zijn werk als stuntman en lijfwacht, later als 
horecaondernemer. De meeste verhalen van de Amsterdamse Penoze lezen als een spannend 
jongensboek. Echter niet alle jongensboeken lopen goed af….

Hieronder de plattegrond van Amsterdam. Hierin zijn 5 plaatsen delict gemarkeerd. 
Geef bij alle 5 de plaatsen delict de naam én de bijnaam van de onfortuinlijke crimineel die daar  
het leven liet.

VRAAG 4.5                                                                      NOR, LIK, GEVANGENIS…..

VRAAG 4.6                        PENOZE – WERELD VAN DIEVEN EN ANDERE BOEVEN 

Afbeelding A Afbeelding B

Afbeelding C Afbeelding D
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VRAAG 4.8                                                            EN DE ONTVOERDERS EISEN…….

VRAAG 4.7                                                                                                     BOEFJES

Hieronder een aantal afbeeldingen van bekende Nederlandse criminelen. Geef aan wie het is, wat 
de bijnaam is en of ze nog in leven zijn. 

Afbeelding BAfbeelding A Afbeelding C

Afbeelding D Afbeelding E Afbeelding F

A. Hieronder drie teksten over drie spraakmakende ontvoeringen, vul de ontbrekende namen  
 in:

Tekst 1:
Niet bij bloemist (1) ……………… , maar de verdieping daarboven kwamen de ontvoerders samen. 
De vier boezemvrienden kwamen op de laatste avond van het jaar vaak samen op een geheime 
plek om terug te blikken op het afgelopen jaar en plannen te beramen voor het nieuwe jaar. Hier, 
in een appartement op de (2)……….., is het plan voor de (3)…………….. ontvoering tot stand 
gekomen. Hun droom was om in één klap rijk te worden. Ze hadden al een naam voor de (toen 
nog te plannen) ontvoering: ‘operatie (4/6)………. In totaal hadden ze honderdduizend gulden te 
besteden om pruiken, auto’s, portofoons en wapens te kopen die nodig waren voor de ontvoering. 
Ze stelden een lijst samen met de vijf rijkste mannen in Nederland. (5)…………  stond op twee en hij 
werd het doelwit. En ‘operatie (4/6)………..’ werd ‘operatie (7)………...

Tekst 2: Ruim vijfenzeventig dagen is het land eind (1)……. in de ban van de zaak. De ontvoering 
groeit uit tot een heus mediacircus. Zo krijgt de familie diverse opdrachten, moet zij met de 
ontvoerder communiceren via kranten, komen er cassettebandjes met de stem van (2)…… binnen 
via de post, en blijft maandenlang de hoop bestaan dat (3)…… uiteindelijk zal worden gered. De 
ontvoerder stuurt zelfs de (4)……… en een afgesneden (5) ……op naar de familie.

Tekst 3: (1)……………., lid van de befaamde familie van hotel- en restauranteigenaren, wordt eind 
november ontvoerd door twee (2)…………. Na betaling van (3)…. miljoen gulden losgeld wordt zij 
vrijgelaten. Een ander lid van de familie, (4)…………., is sinds (5)………….. spoorloos verdwenen.
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VRAAG 4.9                                                                      HERINNER JE JE DIT NOG?

B.   Bargoens voor beginners

Hieronder een aantal woorden uit het geheimtaal voor onderwereldfiguren. We hebben het nog 
een stapje moeilijker gemaakt. De cijfers komen overeen met de letters van het alfabet. Geef aan 
wat het woord in het Bargoens is en wat ze ermee bedoelen. 

1.  4,15,6    7,1,10,5,19                                            
2.  22,9,12,12,1     4,21,9,14,26,9,3,8,20              
3.  11,9,5,14                                                               
4.  11,15,5,11,5,12,5,14                                    
5.  26,23,9,10,14,20,10,5,19,10,1,7,5,18            

VRAAG 4.11                                                                                          GET IN LINE… 

Hieronder zijn een aantal historische “misdadige” momenten afgebeeld. Vermeld de “gebeurtenis” 
en de datum of periode.       

Afbeelding A Afbeelding B Afbeelding C

Afbeelding D Afbeelding E Afbeelding F
VRAAG 4.10                                                                                            EEN FILMPJE

A.  Hieronder een aantal afbeeldingen van bekende personen die wel heel mooi gefotografeerd  
 zijn. Wie is het en waarvoor is hij/zij gearresteerd?

Afbeelding A
Afbeelding DAfbeelding CAfbeelding B Afbeelding E Afbeelding F

Op www.degestelsequiz.nl vind je een videovraag. 
Wat is het antwoord op deze vraag. 
                                                                                                    Misdaad.vraag.4.10                     
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B. Ook de bekende personen blijven niet altijd bespaard van geweld en moord. Hieronder een  
 aantal krantenknipsels van beroemde mensen die helaas gewelddadig de dood vonden.   
 Wie zijn het en door wie werden zij om het leven gebracht?        

Afbeelding 1 Afbeelding 2

Afbeelding 3 Afbeelding 4

C. Over welk talent beschikten alle bovenstaande personen?
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                          MODE

VRAAG 5.1                                                                                         BRIDEZILLA......

Er zijn heel veel ontwerpers in de modewereld. Bekende en minder bekende mensen. Weten jullie 
welke ontwerpers onderstaande trouwjurken ontworpen hebben?

Afbeelding B

Afbeelding EAfbeelding DAfbeelding CAfbeelding BAfbeelding A

De personen hieronder presenteren allemaal een modeprogramma of hebben een 
modeprogramma gepresenteerd op de Nederlandse TV. 
Noem de naam van het TV programma en de volledige naam van de presentator.

VRAAG 5.2                                                        MEID, JE ZIET ER PRACHTIG UIT....

Afbeelding A Afbeelding C

Afbeelding D Afbeelding E Afbeelding F
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VRAAG 5.4                                                                                        KLOMPENDANS

VRAAG 5.3                                                                                        EEEN FILMPJE...

Met klederdracht of streekdracht bedoelen we traditionele kleding die in een land of streek 
gedragen wordt op bepaalde dagen of feesten.  Deze kleding maakt deel uit van de folklore en de 
geschiedenis.

Op onderstaande afbeeldingen zie je wat van de klederdracht.
Aan jullie de opdracht om uit te zoeken bij welke landen de kleding hoort.

Ook diëten is een modeverschijnsel.

Mensen die vertellen wat we wel en niet moeten eten zijn er genoeg. Begon je moeder er vroeger 
mee dan luister je nu misschien wel naar andere dieetgoeroes… 

Hieronder staan uitspraken of standpunten van mensen die het allerbeste met onze eetgewoontes 
voor hebben. Wie zijn ze en welk dieet/lifestyle vertegenwoordigen ze? 
1. In het stenen tijdperk kenden we geen obesitas.  
2. Op calorieën hoef je niet te letten, koolhydraten en vet wel!  
3. Met steun van anderen afvallen waarbij je punten en geen calorieën telt.  
4. Het lichaam neemt weinig calorieën op uit voeding maar haalt veel uit opgeslagen vet.  
5. De beste manier om af te vallen is veel te eten, elke twee uur.  
6. Bepaal jouw KKN-grens en behoud een gezond gewicht.  

VRAAG 5.5                                                                                           FIT & SLANK

Op www.degestelsequiz.nl vind je een videovraag. 
Wat is het antwoord op deze vraag. 
                                                                                                       Mode.vraag.5.3                    
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VRAAG 5.8                                                                   COUTURIERS EN MODELLEN

Hieronder zie je de namen van bekende couturiers gehusseld.
Om welke courturiers gaat het?

A. Diner precair    
B. Rand historici  
C. Snurk saam      
D. Afransel roman 
E. Snellere advocaat   

VRAAG 5.7                                                                                  GRABBEL GRABBEL

VRAAG 5.6                            NATUURLIJK MOGEN DE LOGO’S NIET ONTBREKEN

Van welke bekende modemerken zijn deze logo’s?

Afbeelding A
Afbeelding B

Afbeelding C

Afbeelding D

Afbeelding E

Afbeelding F

Afbeelding GAfbeelding H

Afbeelding I

Afbeelding J

Nederland kent verschillende couturiers maar ook een aantal bekende modellen. Weet jij over 
welke modellen  het gaat?

A. Dit model werd op haar zeventiende jaar ontdekt toen ze met haar  ouders op vakantie   
 was. Dit model werd ook opgepakt door politie. Ze zou  haar plastisch chirurg telefonisch  
 hebben lastig gevallen, omdat zij ontevreden was  over uitgevoerde operaties.

B. Dit model is gedeeltelijk van Indische afkomst. Ze groeide op in Brabant en studeerde   
 opleiding Personeel & Arbeid. Ze is getrouwd geweest en heeft een kind.

C. Op haar 20e brak ze door als fotomodel. Ze stond op de kalender van Pirelli. Is getrouwd  
 en heeft 2 kinderen. Ze is een alleskunner en heeft voor verschillende merken gewerkt

D. Deze dame heeft 4 kinderen waarvan eentje geadopteerd. Ze was bij de loting voor de      
           wereldkampioenschappen voetbal paar jaar geleden. De Iraanse televisie vond haar  jurk 
           echter te onzedelijk en knipte alle beelden van haar uit de uitzending.

E. Dit model kocht recent een tempel in Amsterdam en heeft een eigen sportschool. 
 Het tweede kind is onderweg.
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Van wie zijn de volgende uitspraken?

A.  “Fashion is an instant language”  
B.  “Think pink, but don’t wear it” 
C.   “If you can’t be better than your competition just dress better than them” 
D.  “The best things in life are free, second best are expensive”  
E.  “Whoever said that money can’t buy happiness, simply didn’t know where to go shopping.” 

Afbeelding A Afbeelding C

Afbeelding EAfbeelding D

Afbeelding B

VRAAG 5.9                                                             WHAT’S THAT YOU ARE SAYING

VRAAG 5.10                                                             WOW WAT EEN UNIFORM.......

Modeontwerpers staan vaak bekend om hun haute couture.
Maar wist je dat er een aantal bekende ontwerpers zijn die ook kleding voor de gewone man 
ontwerpt, of zelfs werkkleding? Hieronder zie je een aantal uniformen.

Aan jullie de vraag wie de ontwerpers van deze creaties zijn.



   28
VRAAG 5.11                                                                     DAT IS NOG BEST LASTIG
Knutselopdracht.  Knip de vormen uit en maak een trekpop. Kleed deze pop aan volgens je eigen 
fantasie. Ben creatief en lever de pop samen met je antwoorden in.  

Vergeet niet op de teamnaam en teamnummer op de achterkant van de pop te vermelden.
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                      HOENEEER!

VRAAG 6.1                                                                                     HOENEER WAAR?
Afgelopen jaar hebben we regelmatig wat foto’s genomen van belangrijke of minder belangrijke 
gebeurtenissen. Beantwoord de vragen over onderstaande afbeeldingen.

Afbeelding A

Afbeelding E

Afbeelding I

Afbeelding B Afbeelding C Afbeelding D

Afbeelding F Afbeelding G Afbeelding H

Afbeelding J Afbeelding K Afbeelding L
Foto A.  Welk jaartal staat er bij dit kunstwerk?

Foto B. In welke straat staat de wieg van Guus?

Foto C. Welke datum werd deze eerste steen gelegd?

Foto D. Op welke datum werden dit jaar de uitslagen van de examens bekend gemaakt?

Foto E. Wie zag er op 18-5-2017 Abraham? 

Foto F:  In welke straat bevindt zich deze steen?

Foto G:  Op welke datum kwamen deze dames aan bij de Ruwenberg?

Foto H:  Door wie werd dit gebouwd?

Foto I:  Welke tekst is weggelaten?

Foto J :  Welke (levende) dieren staan er voor dit huis?

Foto K:  Voor welke ‘battle” deed o.a. Jan Pommer hier een oproep?

Foto L:  In welke week (nr) werd de oude AH gesloopt?
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VRAAG 6.4                                                                                HOENEER HOEVEEL??

Wat hebben onderstaande 4 mensen gemeen?

A. Greet van Pinxten – Rien Ogier – Drs. P. Hoyng – Michel Janssen

B. Richard Jouvenaar- Jan Pommer-Hans Leijn-Mari van Pinxten

C. Ingrid Mosink-Jutta Weber-Mathilde ten Hoope-Marja Heerkens

D. Mark Nijrolder-Maikel van Doorn-Ton Kapteijns-Carly van Lieshout
VRAAG 6.3                                                                                   HOENEER HOEZO?? 

VRAAG 6.2                                                                                       HOENEER WAT??

Bij de quizmap zitten vier verschillende 
kaarten uit een echt Gestels kwartetspel.

Ieder team krijgt vier verschillende kaarten.
 
Het is de bedoeling dat je aan het eind van 
de avond een volledig kwartet hebt! Dit 
kwartet lever je aan het eind van de avond 
tegelijk in met de quiz map. 

Onderstaand 4 huizen in Sint. Michielsgestel, wat is de som van de huisnummers?

Afbeelding A Afbeelding B

Afbeelding C Afbeelding D
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VRAAG 6.5                                                                                   HOENEER / WIE??

Ken uw dorpsgenoten!

In deze kleurplaat zijn maar liefst 6 bekende 
Gestelnaren verborgen. Welke Gestelnaren bedoelen 
we? (noem de echte én de dierlijke bijnaam) Wees 
creatief en kleur deze kleurplaat mooi in, daar zijn ook 
punten mee te verdienen!

Op www.degestelsequiz.nl vind je een videovraag. 
Wat is het antwoord op deze vraag. 
                                                                                         Hoeneer.vraag.6.5

VRAAG 6.6                                                                            WANNE BEESTENBOEL

Seminarie Beekvliet is algemeen bekend in ons dorp, mede ook doordat het een interneringskamp 
was tijdens WOII. Seminarie Beekvliet was een “klein” Seminarie er was dus ook nog een “groot” 
Seminarie in Sint Michielsgestel.

A. Wat was de naam van dit groot Seminarie?

B. Een van de bewoners van dit groot Seminarie was de oudste zoon van een huiswever uit 
 Tilburg, welke club/vereniging uit St. Michielsgestel is naar hem vernoemd?

C. Wanneer (jaartal) is deze club/vereniging opgericht?

VRAAG 6.8                                                                                         FACEBOOK LIVE 

De Gestelse Quiz Facebook-pagina gaat om 
21:30 live. Er wordt een vraag gesteld in een
live-filmpje. Beantwoord deze. 

VRAAG 6.7                                                                            SEMINARIE BEEKVLIET
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Van harte gefeliciteerd jullie zijn uitgekozen uit duizenden deelnemers 
om vanavond mee te mogen doen aan de voorronde van Ron’s Honeymoon 

quiz.

Kom als bruidspaar op onderstaande tijd naar de kapel en ga de uitdaging 
met andere koppels aan!

Tijdschema:

  Teams 1 t/m 5  19.30 uur        Teams 30 t/m 35 20.20 uur     Teams 60 t/m 65: 21.20 uur
  Teams 6 t/m 11: 19.40 uur        Teams 36 t/m 41: 20.40 uur            Teams 66 t/m 71: 21.30 uur
  Teams 12 t/m 17: 19.50 uur        Teams 42 t/m 47: 20.50 uur      Teams 72 t/m 75: 21.40 uur
  Teams 18 t/m 23: 20.00 uur       Teams 48 t/m 53: 21.00 uur
  Teams 24 t/m 29: 20.10 uur       Teams 54 t/m 59: 21.10 uur

          RON’S HONEYMOON QUIZ

Opdracht:

Adres locatie: Eikenlaan 3a
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              KUNST EN CULTUUR

VRAAG 7.1                                                                                                   OK SKON

We willen graag de echte namen weten van onderstaande (hulp)sinterklazen:

VRAAG 7.2                                                      SINTERKLAAS, WIE KENT HEM NIET?

Afbeelding A Afbeelding B Afbeelding C

Afbeelding D Afbeelding E Afbeelding F

VRAAG 7.3                                                                VAN DE HAKKA OP DE TAKKA

Een bijzondere cultuuruiting is toch wel die van het 
Nieuw-Zeelandse rugbyteam, the All Blacks, die voor 
elke interland een traditionele Hakka uitvoert. Dat is ook 
de opdracht voor je team. Voer een Hakka uit en stuur 
het filmpje met teamnaam naar 06-22440103.

Voor inspiratie kijk op https://youtu.be/bTi8ONoG_zc

Onze eigen Gestelse toneelvereniging, Onderling Kunstgenot, viert het komende jaar in juni haar 
100-jarige bestaan. Dit jubileum zal worden gevierd met een groots spektakelstuk op het 
hoofdveld van (nu nog) voetbalvereniging RKVV Sint-Michielsgestel. Het 95-jarige bestaan werd 
gevierd in culinaire sferen, in sterrenrestaurant  l’Etoile, aan de Dommel.

A. Wie speelde destijds de rol van George, de Engelse kelner?
B. Wie was dan “Van der Donk” volgens het bijnamenlied?
C. Wat mist er op d’n Hoge Stoep volgens een ander lied?
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VRAAG 7.4                            EEN KLODDERTJE HIER, EEN KLODDERTJE DAAR…

Bovenstaand schilderij van Barnett Newman werd in 1986 ernstig beschadigd met een stanleymes. 
De herstelwerkzaamheden deden echter meer stof opwaaien dan de vernieling zelf. Achteraf bleek 
de dure restauratrie met een roller latex te zijn uitgevoerd. De vraag gaat echter over een ander 
schilderij waarvan de naam ook 2 van de drie kleuren bevat van bovenstaand kunstwerk. In 1996 
raakte dit schilderij “beschadigd”. 

A. Wie schilderde dit schilderij?
B. Op welke manier raakte het werk  in 1996 “beschadigd”?

VRAAG 7.5                                                                           DE GEEST VAN GESTEL

De Geest van Gestel heeft tijdens de 2e wereldoorlog in Sint-Michielsgestel rondgewaard. 
Het betrof echter geen spookgedaante maar een saamhorigheidsgevoel tussen aantal 
toonaangevende Nederlandse intellectuelen die in het seminarie Nieuw Beekvliet als gijzelaar 
gevangen zaten. Onder andere Frits Philips en Simon Vestdijk waren hier ten tijde van de oorlog 
gedetineerd. Naar hen zijn ook straten vernoemd in het plan Parkhagen.  

De gevangenen hadden het in vergelijking met andere kampen relatief goed. 
Ze organiseerden filmavonden, concerten, tentoonstellingen, discussieclubjes, tennistoernooien 
en hadden dankzij de pakketten van thuis ruim voldoende te eten. Toch was er ook de constante 
dreiging om als gijzelaar te worden doodgeschoten als vergelding voor verzetsacties. Dit gebeurde 
met een aantal gevangenen ook daadwerkelijk in augustus en oktober 1942.
Een aantal van de gijzelaars van “Kamp Sint-Michielsgestel” zou later een grote gaan rol spelen in 
de Nederlandse politiek.

A. Drie gijzelaars van Kamp Sint-Michielsgestel zouden later minister-president van Nederland  
 worden o.a. Wim Schermerhorn en Jan de Quai. Er was nog een gijzelaar die 
 minister-president werd en slechts gedurende 2 weken in het kamp verbleef. Wie was dat? 
B.  Mede als gevolg van de discussies tussen de gevangen op het kamp is later een 
 Nederlandse politieke partij opgericht. Welke politieke partij was dat?
C.  In Sint-Michielsgestel zijn 3 straatnamen genoemd naar gijzelaars die op Beekvliet zaten en  
 in 1942 gefusilleerd zijn. Wie waren dat? (voornaam en achternaam).
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VRAAG 7.6                                                                     KUNST MET EEN GROTE K 

A.  De naam van dit kunstwerk?   

B. De naam van de kunstenaar?    

A

B

C

C. Welke plaats?

D

E

D.  Wie maakte de foto van deze actrice?

E. Welke architect ontwierp dit 
 gebouw dat de Nederlandse 
 inzending was bij een voormalige 
 Wereldtentoonstelling? 
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VRAAG 7.7                VIDEOVRAAG KUNST EN CULTUUR: EN OF GE HET WEET!

VRAAG 7.8                                                            IN MEMORIAM: GERRIT BRAKS

Een aantal maanden geleden is Gerrit Braks, oud-minister van landbouw en zeer gewaardeerd 
inwoner van Sint-Michielsgestel, overleden.
 
A. Gerrit Braks ontving naast tal van Nederlandse onderscheidingen ook een onderscheiding  
 van de Spaanse Koning. Wat was de naam van die onderscheiding?
B. In 1986 was Gerrit Braks de eerste drager van het Bokkendonkse Ereboktoraat. Wie was zijn  
 opvolger?  
C. Gerrit  Braks was ook beschermheer van het Gestelse Gilde. In welk jaar is hij hiervan 
 beschermheer geworden?

VRAAG 7.9                                                                           LET ME TAKE A SELFIE!

Kunst en cultuurobjecten vormen een gewild 
onderwerp voor het maken van foto’s. Dat levert 
vaak zeer bekende plaatjes op. Maar hoe zou de 
foto eruit zien als hij gemaakt werd met de  
“selfiestand” oftewel, wat zie je als je jezelf 
omdraait?  Deze foto’s hebben wij voor je 
gemaakt. Wij zoeken de naam van het tegenover 
gelegen kunst- of cultuurobject. 

Afbeelding A

Afbeelding B Afbeelding C Afbeelding D

Op www.degestelsequiz.nl vind je een videovraag. 
Wat is het antwoord op deze vraag. 
                                                                                         Kunt_en_cultuur.vraag.7.7
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VRAAG 7.10                                                                                         KUNSTROUTE

VRAAG 7.11                                                                                  KUNST VERBINDT!

In de tas die u  hebt mee gekregen is een kralensnoer te vinden die leidt naar een kunstwerk in 
onze gemeente. Om het kunstwerk te vinden is de volgorde van de kleuren belangrijk. Het 
startpunt is “de Zwaantjes” waar je rechtsaf de Nieuwstraat in gaat (let op: de kralensnoer begint hi-
erna). Vanaf dit punt navigeert de kralensnoer je naar de plaats van bestemming, beginnend met de 
paarse kraal, volgens onderstaand schema. Hierbij worden alleen officiële verharde wegen aange-
houden.

Aan het einde van de route zie je aan je linkerhand een kunstwerk. Wat is de naam van dit 
kunstwerk?

 

 

 

Rechtdoor

Linksaf

Rechtsaf

A. Deze voormalige Britse “punk-folk”band heeft door een afbeelding een kunstwerk 
 gemeenschappelijk met het lied van deze Franse zanger.  Wat is de naam van het museum  
 en het zaalnummer  waar dit kunstwerk te bewonderen is? 

B. Ooit leende de maker van bovenstaand schilderij zijn kunstgebit uit aan de man die hij   
 schilderde. Naast dat ze een kunstgebit gemeen hadden, was er nog een 
 opmerkelijke overeenkomst. Ze stierven beiden aan de voet van een (ander) Amsterdams  
 hotel. Wat was de naam van het hotel waar de afgebeelde man de dood vond?

C.  Welk woord heeft dit typetje, dat ooit won bij de Gestelse torenproat van CV de Fobussen,  
 gemeen met deze Nederlandse zanger? 
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                      SHOWBIZZZ

VRAAG 8.1                                                                          PAIN IN THE BUTT.

VRAAG 8.2                                                         IN MEMORIAM SANDRA REEMER

Afgelopen juni hebben we onverhoopt afscheid 
moeten nemen van dorpsgenoot Sandra Reemer.
Ze was al van jongs af aan bekend als zangeres, 
vertegenwoordigde Nederland zelfs 3 keer op het 
Eurovisie Songfestival. Later presenteerde ze 
verschillende programma’s op televisie. 

A.  Wat is het geboortejaar en plaats van Sandra?
B.  Wat is de titel van de allereerste plaat die 
 Sandra uitbracht?
C. Noem de titels van de liedjes en de 
 bijbehorende jaartallen van keren dat Sandra   
 Nederland vertegenwoordigde op het Eurovisie  
 Songfestival.
D.  Noem 3 programma’s die Sandra vanaf 1986   
 heeft gepresenteerd.

Deze buitenlandse VIP is afgelopen jaar op een bijzondere manier gewond geraakt. 

A. Wat is de volledige geboortenaam van deze meneer?
B.  Hoe heet zijn hond?
C. Aan welk lichaamsdeel is deze man gewond geraakt? 
D. Het was ook een “speciale dag”. (Vergelijkbaar met “wereld pannenkoekendag”, of “capslock  
 dag”) Welke dag wordt hier bedoeld? 
E.  Ook is deze VIP enkele keren getrouwd geweest. Noem de volledige naam van twee van zijn  
 exen.
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VRAAG 8.4                                                                                                #NOFILTER

VRAAG 8.3                                                                                        GLAMMERPOES

Snapchat is helemaal “hot”. Ook beroemdheden maken veel gebruik van de snapchat filters. 
Wie staan er hieronder op de afbeeldingen?

VRAAG 8.5                                                              DE STERREN VAN DE STERREN

Hieronder staan 6 afbeeldingen van sterrenbeelden. Match elk sterrenbeeld met een van de 
beroemdheden van vraag 4!

Afbeelding A Afbeelding B Afbeelding C

Afbeelding D Afbeelding E Afbeelding F

Afbeelding A Afbeelding B Afbeelding C

Afbeelding D Afbeelding E Afbeelding F

Op www.degestelsequiz.nl vind je een videovraag. 
Wat is het antwoord op deze vraag. 
                                                                                         Showbizz.vraag.8.3



   40

VRAAG 8.7                                                                                          STRIKE A POSE

VRAAG 8.6                                                                                 CARPOOL KARAOKE

Afgelopen tijd zijn er tal van sterren bij James Corden (the 
Late Late Show) in de auto gestapt. Naast het zingen, zijn er 
een aantal nieuwe talenten of bijzonderheden van de 
beroemdheden boven water gekomen. Bekijk de betreffende 
filmpjes en beantwoord de bijbehorende vraag.

A. Bruno Mars zingt samen met James het liedje: 
 ‘Versace on the floor”. Wat zegt James geleerd te 
 hebben van dit liedje? 
B. Ed Sheeran vond het erg spannend om bij James in   
 de auto te stappen. Uiteindelijk komt hij toch los en       
           vertelt iets over zijn dronken golfavontuur met Justin 
           Bieber. In welke stad speelde dit avontuur zich af?
C. Harry Styles was al eerder te zien in carpool karaoke. 
 Dit is de eerste keer als solo artiest. Deze keer speelt hij 
 enkele scenes uit films na met James. Uit welke film 
 komt de 1e scene die Harry en James naspelen?
D. Adele was vroeger enorm fan van een bepaalde band. 
 Zij vertelt dat die band een enorme impact op haar 
 had. Met welke zanger(es) uit deze band identificeerde 
 zij zich? 

Deze Australische comedienne neemt met regelmaat beroemdheden op de hak. Dit doet zij door 
foto’s van deze mensen na te maken. 
Hieronder enkele van deze afbeeldingen. Aan jullie de vraag: wie imiteert zij?

Afbeelding A Afbeelding B
Afbeelding C

Afbeelding D Afbeelding E
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VRAAG 8.10                                                                                              MESSED UP

VRAAG 8.9                                                                                WANNABE FAMOUS

VRAAG 8.8                                                                                        WATSKEBURT?

In de roddelbladen wordt van alles geschreven. Veel onzin, maar toch ook een aantal 
‘waargebeurde verhalen’. Hieronder omschrijven vier woorden een bepaalde gebeurtenis/situatie. 
Welke worden hier bedoeld? Graag de naam van de perso(o)n(en) waar het om gaat en een korte 
omschrijving van de gebeurtenis.

A.  Rotterdam - funniest home video’s - ontslag - panty’s.
B.  Titel - echtpaar - 2017 - Roksanda
C.  Vliegveld Rome - blond - hand - twitter

HNTM 2017 werd weer goed bekeken en zorgde voor het nodige vermaak. 

A. Wat is de optelsom van de leeftijden van de jongens na de tweede show? (Niet te moeilijk,  
 gewoon in hele jaren tellen)
B.  Welk ‘model’ had het meeste moeite met zijn/haar make-over en uitte dit ook uitvoerig?  
 (voor -en achternaam)
C.  Hoe heet de hond van Bonita?
D.   Wat is de gemiddelde leeftijd van de meiden tijdens de tweede show? (in jaren afronden)
E.  Hoeveel van de mannelijke kandidaten hebben bruine ogen?

Hieronder zijn de namen van enkele beroemdheden 
door elkaar gehusseld. Wie zoeken wij?

A. Layn Glucose
B.  Zabard School
C.  Rube Snijbiet
D.  Wayt Florist
 
VRAAG 8.11                                      DE APPEL VALT NIET VER VAN DE BOOM….

Willeke Alberti is al sinds 1956 onderdeel van ‘bekend Nederland’ In die tijd trad zij met haar 
vader op, trouwde meerdere keren, kreeg kinderen en werd oma. Om een mooi overzicht hier van 
te krijgen vragen we jullie een getekende stamboom te maken.  Met daarin: 

A.  De namen van haar ouders van tot en met de kleinkinderen. 
B.  De namen van de mannen met wie zij getrouwd is geweest en welke kinderen daaruit voort 
 zijn gekomen.
C. De geboortejaren van haar kinderen.
D.  De voornamen van de partners van de kinderen van Willeke.
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                KRAAK EN SMAAK

VRAAG 9.1                                                                                 CRACK AND SMACK

VRAAG 9.2                                                                                        HERSENKRAKER

Kraak en Smaak is een Nederlands DJ- en producerstrio. Helaas valt de vertaling ervan in het 
Engels wat ongelukkig uit. 

A.  Een van de mannen van dit trio maakt ook deel uit van een ander bekend duo. Hoe heet  
 zijn collega DJ in dit duo?
B.  Kraak en Smaak speelt een bepaald genre. Hoe noem je dit genre binnen de 
 elektronische muziek?
C. Ook heeft het trio een radioprogramma gemaakt. Op welke frequentie kon/kan je daar  
 naar luisteren in de plaats Sint-Michielsgestel?
D.  Ook werd hun muziek gebruikt in buitenlandse tv series. Zo is er een lied van gebruikt in 
 een bekende Amerikaanse tv serie. Om welk lied gaat het?
E. Dit jaar is hun vijfde album uitgekomen, Juicy fruit.  Aan dit album hebben ook een aantal  
 gastartiesten meegewerkt, o.a. Mayer Hawthorne. Hij is een Amerikaanse 
 rapper/producer/ DJ en kan meerdere instrumenten bespelen, daarnaast heeft hij ook
 gevoel voor humor. In het jaaralbum van school verving hij zijn eigen foto door die van 
 iemand anders. Van wie was deze foto?

Je ziet 12 woorden, waarvan er 4 bij elkaar horen en verwijzen naar een ander woord/begrip. 
Welke 3 verbanden zoeken we? 
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VRAAG 9.3                                                                                            VIDEOVRAAG

VRAAG 9.4                                                                                           KUNSTKRAAK

In 2002 werden er twee van Gogh schilderijen gestolen uit het Van 
Gogh Museum in Amsterdam.
De dader van deze “kraak” was Octave Durham, beter bekend als 
Okkie. Hij deed dit jaar uitgebreid zijn verhaal bij verschillende pro-
gramma’s op televisie en radio, en verbaasde menigeen over de 
makkelijkheid waarmee hij de schilderijen had kunnen meenemen. 
Beiden schilderijen werden uiteindelijk in Italië teruggevonden.

A. Wat waren de namen van deze 2 van Gogh schilderijen?
B. Wat is de naam van de maffiabaas waar de schilderijen zijn  
           terug gevonden?
C. Wat is de naam van het Italiaanse specialistenteam dat hier    
           onderzoek naar deed?
D. Wie heeft in Italië vastgesteld dat het inderdaad om de 
           verdwenen schilderijen ging die de politie gevonden had?

VRAAG 9.5                                                                       KRAAK DE CODE SUDOKU

Welke cijfers horen in de rode vakjes?

Op www.degestelsequiz.nl vind je een videovraag. 
Wat is het antwoord op deze vraag. 
                                                                                         Kraak_en_smaak.vraag.9.3
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VRAAG 9.6                                                                                             IT GIET OAN

Krakend ijs breekt niet zoals het spreekwoord luidt. Wat 
weten jullie over de Elfstedentocht?

A.  De eerste vermelding van de Elfstedentocht, 
 dateert uit 1749. Welke volksdichter maakte   
           hier toen een gedicht over? (Pseudoniem) 
B.  In 1929 won Karstleemburg de Elfstedentocht  
 maar wie werd er 2e? 
C.  De Elfstedentocht was vooral een 
 mannenaangelegenheid, toch deden er al vanaf 
 het begin vrouwen mee. 
 Vanaf welk jaar mochten zij officieel deelnemen?
D.  Soms is het lastig te zien wie er nu als eerste    
           over de streep komt en de winnaar is. In twee  
 Elfstedentochten was er iets met het getal 5 en  
           de eindstreep. Wat bedoelen we?
E. Ooit was er een kapelaan die graag naar de 
 Elfstedentocht wilde gaan kijken. Hij was een 
 beetje aan de late kant. Hoe redde hij het om 
           toch nog op tijd te zijn om de eerste schaatsers  
  te zien?

VRAAG 9.7                                                                                                     ENIGMA

De Enigma is een rotorvercijfermachine, welke vooral bekend werd als codeermachine van de 
Duitsers vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Polen legden de basis voor het breken van 
de code, maar de Britten slaagden erin om de code ook uiterst efficiënt te gebruiken, waardoor er 
geheime Duitse informatie vooraf bekend was. (Enigma is Grieks voor raadsel)

A. De Amerikaanse geheime dienst, gebruikt voor geclassificeerde informatie de term: Top 
           Secret. De Britten hebben dit inmiddels over genomen, maar ten tijde van WOII, gebruikten 
           zij hiervoor een andere term. Welke?

           Onderstaand een foto van een Enigma machine, de volgende vragen gaan over dit type.

B.  Welk legeronderdeel had dit model specifiek in gebruik?
C.  In Bletchley Park waren de Britse codekrakers gehuisvest. In welke hut (nummer) waren de 
 krakers van deze machine gevestigd?
D.  Door wie werd deze hut/afdeling in 1941 geleid? 
E.  Waarvoor werd hij/zij later veroordeeld?
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VRAAG 9.8                                                                             WAAR OF NIET WAAR?

Verschillende landen/culturen verschillende gewoonten, 
gerechten en ingrediënten. 
Zijn de volgende stellingen waar of niet waar?

A.  Apfelkren is een appelmierikswortelsaus. 
B.  In Islamitische landen eet je met je linkerhand ipv 
 met je rechterhand. 
C.  Een Italiaanse maaltijd bestaat uit een primi, 
 secondi, contorni en dolci. 
D.  Als je in Australië “crab stick” besteld, krijg je iets 
 met krab.
E.  Surinamers drinken veel melk. 
F.  Per dag sterven er in Australië 1.000.000 vogels 
 doordat katten ze vangen.
G.  Mais komt oorspronkelijk uit Afrika.

VRAAG 9.9                                                                             MET VLAG EN WIMPEL

Vanuit een bootje op de Dommel zwaait Twan met onderstaande vlaggen naar Stefanie.

A. Wat vraagt hij aan haar?
B. Wat is het antwoord op zijn vraag?
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VRAAG 9.10                                                                                      KRAKENDE LIJN

VRAAG 9.11                                                              UIT GROOTMOEDERS TIJD?

De bekende gele praatpalen, langs de Nederlandse rijkswegen, zijn dit jaar per 1 juli buiten 
werking gesteld. Mede door de komst van de mobiele telefoon werden ze overbodig. Daardoor 
besloot de minister in 2014 te stoppen met de praatpalen. De praatpalen vielen onder 
verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat.

In 1960 verschenen de eerste praatpalen langs Rijksweg 13.
A. Uit welk land kwam het ontwerp van deze eerste praatpalen in Nederland?

Daar de financiële toezegging van het kabinet lang uit bleef, had de ANWB eerst nog een ander 
netwerk om mensen met pech van dienst te kunnen zijn. 

B. Beschrijf de werking van dit systeem.
C. Na het oude model D70 kwam er een nieuwe praatpaal in ons straatbeeld. Eentje met   
 “lange oren” die al snel de bijnaam het konijn kreeg De communicatie gaat via een 
 gsm-netwerk. Maar wat zit er in de praatpaal gebouwd zodat je kunt communiceren?
D. Hoeveel bespaart Rijkswaterstaat (Euro) per jaar nu ze zijn gestopt met de praatpalen? 
      
Een deel van de huidige praatpalen werd te koop aangeboden, binnen een half uur waren de 
eerste 500 uitverkocht.

E. Voor welk bedrag kon je je eigen praatpaal kopen?

A. Iedereen heeft wel zo’n keukenkastje wat al een tijdje op de nominatie staat om schoon te  
maken en op te ruimen. Maar het komt er niet van, dat komt nu goed uit. Wij zijn op zoek  
naar verpakte levensmiddelen (geen medicatie!) welke over de datum zijn. Dus rommel in je kast, 
hoekjes of kelder op zoek naar blikjes, pakjes of zakjes. Hoe verder over de datum hoe meer punt-
en. Lever 1 product in aan het eind van de avond voorzien van de naam van je team + teamnum-
mer  samen met de antwoordformulieren.

B. Als je dan toch aan het zoeken bent kom je vast ook heel veel tegen wat wel nog goed is, 
ook in 2018. Om de Brabanders die het wat minder goed hebben en afhankelijk zijn van de 
voedselbank een handje te helpen, willen we voor de actie van Omroep Brabant “Samen voor de 
Voedselbank” houdbare producten inzamelen. Lever drie houdbare producten in, bijvoorkeur 
koffie, thee, suiker, groente in blik, pasta, pastsaus, melk en zoet broodbeleg. 
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                        MUZIEK

VRAAG 10.1                                                                                    MUZIEK EN FILM

Muziek speelt altijd een belangrijke rol in films. Het versterkt de emoties en ondersteunt het act-
eerwerk. Een film zonder filmmuziek is minder spannend en saai.

A.  Beluister de 5 fragmenten op www.degestelsequiz.nl Muziek.vraag.10.1.A – Uit welke film is  
 deze afkomstig?

B.  Soms wordt muziek een van de meest belangrijke elementen van een film, doordat de  
 soundtrack een hit wordt. Noem de film en de titel van de soundtrack.

Afbeelding BAfbeelding A Afbeelding C

Afbeelding D Afbeelding E Afbeelding F

VRAAG 10.2                                                       DE FOREVER 27 CLUB – TOEVAL?

A.  Wat verbindt de mensen die bij de Forever club van 27 horen?

B.  Welke 4 horen er in het volgende rijtje niet thuis? 
• Kurt Cobian     Micheal Hutchence
• River Phoenix    Jimmie Hendrix
• Bryan Ottoson    Janis Joplin
• Amy Winehouse    The Big Bopper
• Kami      Jim Morrison
• D. Boon     Jesse Belvin
• Otis Redding    Cecilia

C.  Luister naar het nummer “27” van Fall Out Boy – in de songtekst - wat is een weeshuis?  
           https://youtu.be/34pVWYiJ86M 
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VRAAG 10.3                                                                                           EMOTICONS

Hieronder staan diverse emoticons. De emoticons geven de titel van een hit weer en de uitvoer-
end artiest weer. Geef aan om welk bekend nummer en om welke artiest het gaat:

VRAAG 10.4                                                              DE PLAAT EN ZIJN VERHAAL..

Hieronder in het Nederlands (vrij vertaald) de plaat en zijn verhaal. Muziek vertelt vaak een 
verhaal. Over welke nummers hebben we het hieronder? We zoeken titel en uitvoerend artiest.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

Artiest Titel

A. Mijn moeder had een vrijgezelle broer, die heel de familie regelmatig verwende met 
cadeaus. Zo heb ik wel eens zomaar een fiets gehad van die lieverd. Toen ik iets ouder werd vroeg 
ik me wel eens af waar hij het allemaal van deed aangezien hij niet veel werkte maar lekker voor de 
TV hing. Na een tijdje niets van hem gehoord te hebben bleek hij vast te zitten. Nou die 
snoepreisjes kunnen we voorlopig ook wel op ons buik schrijven. 

B.  Hij kwam in haar appartement en liet bloedvlekken op het tapijt achter. Ze vluchtte onder 
de tafel maar hij zag dat ze niet in staat was hem tegen te houden. Ze probeerde nog naar de 
slaapkamer te vluchten, maar ze werd neergeslagen. Het was haar noodlot.
Ik vroeg Annie, ben je ok?

C.  Hier in deze straat heeft de kapper foto’s hangen van bekenden mensen. Iedereen die 
langskomt stopt even en groet hem met “hello”. Op de hoek staat een medewerker van de bank 
met een motorfiets, De brandweerman poets zijn brandweerwagen brandschoon en de knappe 
verpleegster verkoopt klaprozen uit een lade. Een en al gezelligheid.

D. Zul je net zien, heb de loterij geworden, val je om. Zit er een vies beest in je glas en hoef je 
je kaartje niet aan de conducteur te laten zien. Sta je in de file terwijl je al te laat bent. Zoek je een 
mes, kun je alleen lepels gevonden krijgen. Kom je eindelijk de man van je dromen tegen heeft hij 
zijn perfecte vrouw aan zijn zij. Ja serieus dan zit het echt effe nie mee
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Veel reclames worden ondersteund door muziek. Soms wordt de muziek zelfs beter opgepikt dan 
het product waar deze reclame voor bedoeld is. Luister naar de 6 reclamefragmenten 
op www.degestelsequiz.nl Reclame.vraag.10.5 en benoem het product of merk in de reclame.

In de tas vind je een cassettebandje. 

Op kant A spreken 5 bekenden, al dan niet uit Gestel. 
Welke 5 hoor je hier praten?

VRAAG 10.5                                  WELKE RECLAME WAS DAT OOK ALWEER……..

VRAAG 10.6                                                          HAD DAN EFFE DOORGEZET…

Timing – in muziek maar ook in het leven – is alles. Alle onderstaande personen dachten, zal ik 
blijven of zal ik stoppen. En zij stopten allemaal, net voor de grote doorbraak. Beetje jammer 
natuurlijk. Om het niet te makkelijk te maken hebben we de namen door elkaar gehusseld.
De eerste letters zijn de voornaam en de tweede de achternaam.

De vraag luidt, met welke band hadden zij faam kunnen maken?

1 Noty Nampach    
2 Obb Lchew     
2 Kid Ansev    
4 Ceri Nafiste    
5 Ckaj Snori    

VRAAG 10.7                    ER ZITTEN ALTIJD TWEE KANTEN AAN EEN VERHAAL
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VRAAG 10.8                                                                 KAN DAT MUZIEK MAKEN??
Hieronder een 5-tal afbeeldingen van authentieke muziekinstrumenten. 
Noem het instrument

Afbeelding A Afbeelding B Afbeelding C

Afbeelding D Afbeelding E

VRAAG 10.9                EN BIJ DE MUZIEK HOORT NATUURLIJK EEN FILMPJE…

Bekijk de twee fragmenten op www.degestelsequiz.nl met daarin verschillende videoclips. Noem de 
artiest(en) en de nummers waarvan de clip wordt afgespeeld.                        Muziek.vraag.10.9

VRAAG 10.10                                                                 DESAFIÓ PARA HOLANDÉS

Hieronder de songtekst van dé zomerhit van 2017. Iedereen zong dit nummer natuurlijk volle bak 
fonetisch mee en owja er werd zelfs veelvuldig geprobeerd om de Hollandse stramme heupen te 
laten bewegen op deze ritmische Spaanse klanken. Het mag dan nu weliswaar winter zijn maar wij 
zijn reuze benieuwd naar de Spaanse invloeden onder de Gestelse bevolking en daarom de 
volgende uitdaging.

Maak een video van een teamgenoot die onderstaande songtekst inzingt. Let op! Playbacken 
wordt niet geaccepteerd. Er mag licht muziek op de achtergrond maar de (teamgenoot) zanger 
moet goed en duidelijk te horen zijn… Uiteraard worden originele uitvoeringen op prijs gesteld.
 
Éxito…. (betekent succes in het Spaans)

Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote 
Tengo que bailar contigo hoy (DY) 
Vi que tu mirada ya estaba llamándome 
Muéstrame el camino que yo voy (Oh)
Tú, tú eres el imán y yo soy el metal 
Me voy acercando y voy armando el plan 
Solo con pensarlo se acelera el pulso (Oh yeah)
Ya, ya me está gustando más de lo normal 
Todos mis sentidos van pidiendo más 
Esto hay que tomarlo sin ningún apuro

Despacito 
Quiero respirar tu cuello despacito 
Deja que te diga cosas al oído 
Para que te acuerdes si no estás conmigo
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               GRENSVERLEGGEND

VRAAG 11.1                                                                    GESTEL, GE VERANDERT!

A.  Sint-Michielsgestel heeft zijn eigen Lourdesgrot 
gehad zoals blijkt uit deze foto van omstreeks 1910.  
Deze “grot” was gelegen in de tuin van een gebouw 
dat inmiddels verdwenen is. In welke straat stond dat 
gebouw? 

B.  Op deze foto uit omstreeks 1936 is te zien dat 
de kerk nog pal aan de Dommel ligt. Inmiddels is dit 
stuk Dommel gedempt. De naam van een huis wat hier 
gebouwd is verwijst nog rechtstreeks naar deze “inpol-
dering”. Wat is de naam van dit huis? 
 

C. Na het opblazen van de brug in 1944 werd dit 
cafe van de weduwe van Gulick (Theerestraat 1) af-
gebroken en in 1948 weer opgebouwd. In 1969 is dit 
cafe weer verdwenen. Wat was de naam van het laatst 
gebouwde cafe? 

Door de jaren hebben er grensverleggende en minder grensverleggende gebeurtenissen 
plaatsgevonden in Gestel. Hier gaat deze vraag over. In de aanloop naar de Gestelse Quiz zijn er 3 
momenten geweest waarbij  je door middel van aanwijzingen 3 getallen (A , B en C) kon 
achterhalen. Vul de getallen die voor A, B en C gevonden zijn in bij onderstaand coördinaat.
Ga naar coördinaat: N 51 38.(A+1)03  E 005 21.B(C-3)3 : Hierbij geldt onderstaand tijdschema. 
Per team kan slechts 1 deelnemer de opdracht op de locatie uitvoeren.

Teams 37-42 19.00    Teams 1-6 20.30
Teams 43-48 19.15    Teams 7-12 20.45
Teams 49-54 19.30    Teams 13-18 21.00
Teams 55-61 19.45    Teams 19-24 21.15
Teams 62-68 20.00    Teams 25-30 21.30
Teams 69-75 20.15    Teams 31-36 21.45

De opdracht: Traceer op de bovenstaande locatie de juiste letter zodat u weet op welke van onder-
staande vragen u het juiste antwoord moet geven. We willen alleen het antwoord op de vraag 
behorend bij de letter die op de locatie gevonden wordt:
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VRAAG 11.2                                              ILLUSIES (GRENSVERLEGGEND KIJKEN)

Wat zie je in de volgende vlakken?

Afbeelding B

Afbeelding C

Afbeelding A
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VRAAG 11.4                                                                      TIS TOCH ONGELEUFLIJK!

Onderstaande cryptische beschrijvingen verwijzen naar grensverleggende gebeurtenissen. We zijn 
op zoek naar de datum van die gebeurtenis.

A. Origineel kado, een peper- en peperstel, en echt geen grap.
B. Typisch staaltje van aphartheid, zei de arts.
C. Dit wollige dier lijkt helemaal niet op die rondborstige zangeres, zei Bassie.
D. Kun je het geloven, zong de Engelse zanger in een snel ogenblik.
E. En hoepla, een bloemetje in een stoel

VRAAG 11.5                         VIDEOVRAAG GRENSVERLEGGEND:  TAALBARRIÈRE

VRAAG 11.3                                                                                   WAT ZIEN IK?!

Sint-Michielsgestel heeft de afgelopen jaren een aantal nieuwe inwoners gekregen die niet de 
Nederlandse taal spreken en vaak nog weinig sociale contacten hebben.  Daarom is taalonderwijs 
en het hebben van sociale contacten  essentieel om te integreren in ons dorp. De organisaties Bint 
en Vluchtelingenwerk zijn o.a. betrokken bij het taalonderwijs en de integratie van onze allochtone 
medebewoners. Dit doen ze samen met een aantal vrijwilligers. De Gestelse Quiz wil middels deze 
vraag aandacht vragen voor het vrijwilligerswerk dat hierbij nodig is. 

Heb je interesse om als bijv. taalcoach, maatschappelijk begeleider of als “maatje” te ondersteunen 
dan kun je contact opnemen via vluchtelingenwerk of Bint:

Vluchtelingenwerk:
Website : www.vluchtelingenwerk.nl 
Mail  : sint-michielsgestel@vluchtelingenwerk.nl

Bint
Website : www.bintwelzijn.nl
Mail  : info@bintwelzijn.nl

De videovraag wordt gesteld door Joseph Sayegh (zie website Gestelse quiz)

Mocht de vraag wat lastig te beantwoorden zijn dan kan middels persoonlijk contact met enkele 
statushouders op het Marthapaviljoen van Kentalis (ingang tegenover benzinepomp) meer 
duidelijkheid worden verkregen. 

Zij zullen daar tussen 19.00 en 21.00 uur aanwezig zijn. 
 

Op www.degestelsequiz.nl vind je een videovraag. 
Uit welke films komen de fragmenten?
Let op niet voor kinderoogjes bestemd!!
                                                                                        Grensverleggend.vraag.11.3

Op www.degestelsequiz.nl vind je een videovraag. 
Wat is het antwoord op deze vraag. 
                                                                                         Grensverleggend.vraag.11.5
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VRAAG 11.6   WERELDWIJD STRATEN KIJKEN: DÈ IS NOGAL NIE UN EIND WEG!

A. In het kleine plaatsje Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch staat in 
het straatje Lon Pwllfanogl  dit pittoreke huis. Recht boven de voordeur is een blauw bordje 
bevestigd met een tekst. Wat is de Nederlandse vertaling van deze tekst?

B.  In het plaatsje Invercargill in het verre Nieuw-Zeeland staat in Lock-street dit huis. De 
eigenaar heeft een voorkeur voor een bepaald automerk en heeft hier dan ook 2 exemplaren van  
in zijn garage staan. Welk automerk is dit?

C. Onderstaande afbeelding komt uit het populaire gamespel Grand Theft Auto. Veel  
straatbeelden uit het spel zijn op waarheid gebaseerd.  Bovenstaand punt markeert het begin van 
een pier. Aan het einde van de pier is een kraan te vinden met een reddingsboot. Wat is de kleur 
van die kraan?

VRAAG 11.7                                                                     GRENSOVERSCHRIJDEND? 

Het verfraaien van je lichaam is al een eeuwenoud gebruik.  Denk maar aan de henna 
versieringen die in Afrikaanse landen traditioneel zijn.  Ook is het aanbrengen van tatoeages 
helemaal hip. Zover willen we niet gaan…..

De opdracht voor jullie:
Maak een mooie bodypaint bij een teamgenoot op buik of rug. Wat de afbeelding is mag je he-
lemaal zelf bedenken.  Hieronder zie je wat voorbeelden, maar die hoef je niet te gebruiken.
Stuur een foto van het eindresultaat naar de organisatie op nummer 06-22440103
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VRAAG 11.8                                                                                    STERRENSTELSEL

A. Het aantal sterren in het heelal is grenzeloos. Dichterbij huis, in onderstaande afbeelding zit  
 een perfecte gelijkmatige ster verstopt. Zoek die ster en kleur hem in op het antwoordvel.

B. Hieronder een foto van de inwoners van Springfield. Omcirkel in de foto de 5 gezinsleden  
 uit het gezin van Homer Simpson. 
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VRAAG 11.9                                                                                                WABLIEF?

Vanaf 1 juni 2017 kun je je belbundel gebruiken binnen de gehele Europese Unie waardoor 
telefoniegrenzen verdwijnen. Enkele vragen over grensoverschrijdende communicatie. 

A. Rooksignalen zijn tegenwoordig een teken dat er ergens iets in brand staat. In vroegere 
 tijden werden rooksignalen ook gebruikt voor communicatie. Welke waarschuwing is de 
 (linkse) indiaan in het onderstaande plaatje aan het verzenden? 

B. Een ander alternatief communicatiemiddel als je genoeg tijd hebt 
 is flessenpost. Deze fles is onlangs gevonden in de buurt van Halder.  
           De boodschapper wil graag laten weten waar hij is. Waar heeft hij de 
 fles in het water gegooid? 

C.  Feyenoord werd dit jaar met 1 punt voorsprong kampioen, al dan niet dankzij grensver 
 leggende communicatie. De topper tegen PSV werd gewonnen, mede door een doelpunt
  in de slotfase, toegekend via doellijntechnologie. Er was echter een andere competitiewed
 strijd in 2017 met een dubieus moment waarbij Feyenoord mogelijk benadeeld werd, juist 
 door het ontbreken van deze technologie. Wie was hierbij de tegenstander? 
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VRAAG 11.10                                                                                              KRIS-KRAS

Dit is een samengestelde vraag waarbij de antwoorden van A t/m D nodig zijn voor het antwoord 
op vraag E. Voor vraag E kunnen alleen punten gekregen worden wanneer antwoorden A t/m D 
goed zijn. 

A. Hoewel het katholieke geloof in Nederland zelf terugloopt worden vanuit ons land nog 
 enorme aantallen hosties geëxporteerd. De grootste Nederlandse leverancier bestaat sinds 
 1884 en levert jaarlijks enkele tientallen miljoenen hosties. Wat is de volledige naam van die 
 leverancier en in welke plaats worden de hosties gefabriceerd?

B.  In welke plaats (volledige naam) werden deze “Galettes” in 1905 voor het eerst gebakken?

C. In de 2e wereldoorlog bouwden de Duitsers de gewapende onderzeebootbasissen Kero
 man 1, 2 en 3 bij een Franse havenplaats. Ter bescherming van deze basissen werden op 
 een eilandje in de monding van de rivier bewapende bunkers geplaatst. Hoe heet dit 
           eilandje?

D:        Tijdens een zware storm ergens in de 16e eeuw zien een stel klokkenluiders bij het luiden 
 van de klok een “lelijk gevormd gezicht” verschijnen. Ze raken bewusteloos. Later  worden  
           krassen ontdekt in het metselwerk die sindsdien bekend staan als “the devil’s clawmarks”. 
 Wat is de naam van de kerk waar dit plaatsvond en de stad waar deze kerk staat?

E.  Met de locaties van de vragen A tm D kunnen op een geografische kaart 2 lijnen worden    
           gevormd die elkaar snijden. Welke bijzonder “bouwwerk” valt er op het snijpunt te 
 bewonderen?

VRAAG 11.11                      DEZE KANT IS NIET ZO GESCHIKT VOOR KINDEREN.

A  Hoe noemen we dit standje?



   58
B. Er zijn veel verschillende angsten. Zo heb je Claustrofobie “angst voor kleine ruimtes”, acro 
           fobie “hoogtevrees” en Arachnofobie “angst voor spinnen”  Maar wat voor fobie heb je nou  
 als je bang bent dat een ander je met zijn/haar ogen uitkleed?

C.  Er bestaan allerlei afrodisiaca. Denk dat aan oesters, spaanse vlieg, etc. 
 In Azie geloven ze dat het eten van een vrucht lust op wekt. Welke vrucht is dat?

D. Mannen kunnen soms lange tijd een erectie hebben zonder dat ze echt opgewonden zijn.  
 Hoe noemen we dat met een medische term?

Dit is de laatste vraag van De Gestelse Quiz editie 2017, 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 uiterlijk tussen 23:00-23:30 in 
bij de Zwaantjes. Zorg ervoor dat het quizboek op tijd is!

We hopen dat jullie genoten hebben van deelname aan De Gestelse Quiz 2017.

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 9 december in 
de feesttent van het Winterplein. 

Tot dan!

Organisatie De Gestelse Quiz


