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Aha, we beginnen goed, direct aan de drugs.
Zet onderstaande drugs op volgorde van gemiddelde markt-
prijs (per verkochte eenheid). 
Bovenaan de goedkoopste en als laatste de duurste.
Dit zijn ze.

1 Sigaretten (pakje 25 stuks) 
2 Cocaïne per gram 
3 Wiet per gram 
4 Heroïne per gram 
5 XTC per pil 
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vraag 2

Herman Brood was de Nederlandse belichaming van het 
begrip sex, drugs en rock ’n roll. Onder welke bandnaam heeft 
Herman Brood een éénmalige carnavalshit gescoord?
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Er is een dier dat dood gaat als het een jaar lang geen sex 
gehad heeft. Het zou voor ons een hele geruststelling zijn als je 
ons kunt vertellen welk dier dat is?
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vraag 4
Zou hij het uit zichzelf gedaan hebben of zit ie nu al onder de 
plak van z’n vrouw?
Wie is dit, die met roken gestopt is voor z’n huwelijk?  
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Van welke bekende songs staat hieronder een vrije Bergeijkse
vertaling?
Noem de naam van het nummer en de band/zanger.

a  En ik kon niks mir zegge, ik wo dè ge hier bleeft!
    Es ik alles gewete hoi dan,
    hoi ik geprebèèrd um ’t iet hèndiger te maoke

b  D’n duvel hi me d’r toe gedreve, um dees te doen
    ‘t Leek wel iet van unne mens die bezete waos
    “t Waos d’n duvel die me gedreve hi, um dees te doen
    Meneer de rechter , ik heb gin schuld hier aon!.

c  Meziek kan toch zôn opebaring zèn
    Rond dansend vuulde de zuute sensatie
   We zôn verliefd kanne zèn es ‘t rime goed zo zèn 
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Even een eng verhaaltje: er is een drug die je velletje groen 
doet uitslaan en schubachtig doet worden. En als je mis prikt 
heb je kans dat je armpje tot op het bot wegrot. Met een 
beetje pech ben je binnen de 2 jaar overleden.
Maar niet doen dus!
Hoe wordt deze drug met die typische lichamelijke 
verschijnselen genoemd?

d  En ’t vèchte begient gewoan 
    D’r zèn d’r veul verloare, mèr zegt is wie ‘r gewonne hi
    De slôôt wordt gegraove in onze harte
    En moeders,keinder, bruurs en zusters öt mekaar geskeurd

e  Ik houw veul van oe
    Ik zo oe op kanne ète 
    Gao nooit bè mèn weg
    Mèn lève wier hillemaol anders
    Dorrum houw ik van oe!

categorie SEX, DRUGS & ROCK’n ROLL
DORPSQUIZ ‘t LOO

10 NOV 

   2
7 O

KT + 

vraag 7
We zijn nog niet klaar: van welke drug is de in vraag 6 
genoemde een zeer slecht en goedkoop alternatief?

Check even bij je teamleden en het antwoord op de vraag is 
zo gegeven.
Wat is de meest voorkomende SOA in Nederland?
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 a                                               b

 c                                               d

 e

Er zijn heel wat beruchte artiesten bekend die de grenzen van 
seks drugs en rock en roll meer dan eens hebben opgezocht. 
Hun nageslacht volgt dit voorbeeld soms wel, soms niet. 
Weet jij van welke artiesten deze kinderen zijn?
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Terug naar de scheikundeles van vroeger. 
Van welke 5 drugs vinden we hieronder de molecuul-
structuur. Je zou er bijna eentje innemen om deze vraag 
te kunnen beantwoorden.

a

b

c

d

e
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Nog 2 maanden en het is weer kerst. Wie weet rijdt die 
Coca Cola truck uit die reclamespot dan ook wel over het
Loo. Van de Tierelier naar het gemeenschapshuis en dan 
naar de Terlo-kantine om dat verslavend drankje aan te 
vullen.Trouwens, bij die reclamespot hoort een song. 
De zangeres kwam om bij een vliegtuigongeluk na een 
optreden in Duitsland en heeft nooit geweten dat het een 
reclamehit werd want het nummer werd pas na haar dood 
gebruikt.
De vraag is: in welke band zong zij?

We geven de volgende gegevens:
* geboren in Schotland 
* verhuisd naar het verre zuiden 
* zanger in een hardrockband 
* na 6 jaar optreden gestikt in z’n eigen braaksel 
* er wordt beweerd dat het alcoholgehalte in zijn 
   bloed overeenkwam met de consumptie van 24 flessen wijn 
* op de eerstvolgende CD van de groep worden 2 songs aan 
   hem gewijd.

We willen het volgende weten: 
a  de volledige naam van deze vrolijke drinkebroeder.
b  de naam van de band.
c  titels van de 2 songs aan hem gewijd.
d  in welke stad staat een standbeeld van hem.
e  in welke zaal/hal trad hij met de band het laatst op in 
    Nederland.
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Zijn wij niet allen rockers? Nou dan!
Wie zijn deze 5 oude rockers op deze gemodificeerde 
platenhoezen?
 

a                                       b

c                                       d

e

Welk Nederlands blad schrijft op haar website dat één op 
de tien Europese baby’s is verwekt in een IKEA-bed?
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De playboy. Laten we het niet ontkennen heren, menigeen 
heeft ze stiekem in de schappen in de winkel bekeken. Maar 
hebben we er ook iets van onthouden?
Van welke maand en welk jaar zijn onderstaande playboy’s?

a                                            b

c                                            d

e



categorie SEX, DRUGS & ROCK’n ROLL
DORPSQUIZ ‘t LOO

10 NOV 

   2
7 O

KT + 

vraag 16
Zin in een potje schaken tijdens de sex? Toren slaat koningin
of zoiets?
Dan moet je niet in dit land zijn. Hier is dit namelijk verboden.
Over welk land praten we?
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vraag 17
Hoe heten de twee steden die door God verwoest werden 
vanwege de morele verdorvenheid van de inwoners.
Tip: het zijn niet Bergeijk en Luijksgestel. Nog niet.

Als we het over drugs hebben, welke Amerikaanse staat 
ontbreekt dan in dit rijtje?
Washington, Orego, Colorado, Alaska, ………
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De term Rock ’n Roll heeft een aparte oorsprong en heeft in 
eerste instantie niets met muziek te maken. 
Zelfs eerder met sex. Waar komt deze term vandaan?
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In welk land wordt volgens de UN Office on Drugs and Crime 
door het grootste percentage van de bevolking geblowed? 
Misschien wel om warm te worden……

Jullie zien hier 5 sexspeeltjes.
Geef elk sexspeeltje de juiste naam, dwz de naam waaronder 
ie verkocht wordt.

   a                                         b

    c                                          d

                                   e
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Aan de vrouw van Elvis Presley zit een luchtje. 
Figuurlijk gesproken natuurlijk.
Welk luchtje bedoelen we?

Een lid van Queen werd geboren op een Afrikaans eiland. 
Dat eiland werd in 1964 samengevoegd/verenigd met een 
ander land tot een “nieuwe” natie. 
Wat was de naam van het land waarmee het werd 
samengevoegd?
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Geef van elke band het aantal weken dat ze in de 
Nederlandse Top 40 hebben gestaan. Gewoon een kwestie 
van even tellen.
a   Eagles
b   Meat Loaf
c   Peter Koelewijn
d   Queen
e   Golden Earring

In een poging high te worden voerde op 6 januari 1965 een 
Amsterdamse student geneeskunde zonder verdoving een 
bloederig experiment bij zichzelf uit. Lekker toch?
Wat is de (aan het Grieks ontleende) medische naam voor 
zijn handeling?
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Haal de jukelele maar van zolder en speel onderstaande 
muziekjes want we willen de naam weten van elk van deze 
5 liedjes. Waarschuw de buren even als je begint.

a



b



c



d



e
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Elk jaar verschijnt er een lijst interessante gegevens over de 
Nederlandse bevolking. Ons land heeft een speciaal instituut
dat deze gegevens verzamelt en publiceert.
Vraag is: hoeveel mensen stierven in 2016 een 
drugs-gerelateerde dood? 
We hebben het hier dus niet over een uit de hand gelopen 
ripdeal o.i.d. of iemand die een container met nederwiet op 
zijn hoofd heeft gekregen. Nee, puur de doden door gebruik.
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Wat was de leeftijd van de oudste artiest die ooit in de 
HMH/Afas Live heeft opgetreden. En zonder rollator 
en steunkousen.
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vraag 30
In films wordt door acteurs nog wel eens een lijntje gesnoven.
Geen echte cocaïne maar een nepper natuurlijk. Wat wordt 
tegenwoordig als tamelijk ongevaarlijke stand-in gebruikt 
terwijl je er nog een mooi wit neusje van krijgt ook. 

Welk mannelijk levend wezen heeft in verhouding het langste 
geslachtsdeel? En ja heren, we gaan nu geen stoere 
antwoorden geven.
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(doe)vraag 31
Condooms zorgen ervoor dat je veilig kunt vrijen. 
Het beschermt je tegen zwangerschap en tegen ziektes dus 
noem het gerust een belangrijk voorwerp. 
Het is tegenwoordig in verschillende kleuren en smaken te 
krijgen. 

In het quizpakket zitten ook diverse plastic zakjes. Stop in het 
zakje dat bij deze vraag hoort 2 condooms van verschillende 
smaken en kleuren en in de originele verpakking. 
En belangrijk: ongebruikt!
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(doe)vraag 32
Wij verwachten volgens het tĳdschema 1 of 2 teamleden
bij de nieuwe Basisschool op ‘t Loo.
Vul de antwoorden op de vragen ter plekke in op het 
antwoordformulier en geef dat aan iemand van de organisatie.
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De Dorpsquiz ‘t Loo wil graag bekend staan om haar vragen
die uitblinken door stijl en inhoud.
Stuur 1 of 2 teamleden volgens tĳdschema naar de Gemeente-
werf op de Waterlaat om te constateren dat de organisatie
de afgelopen weken grote lichamelijke inspanningen gedaan 
heeft om er zeker van te zijn dat de figuren correct werden 
uitgebeeld.
Schrijf uw antwoorden op het aanwezige antwoordformulier en 
laat dit ter plekke achter.
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