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We realiseren ons het niet zo, maar dit is de achtergrond van 
een app. Logische vraag: welke app?

Wat zie je hier in vredesnaam?
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D2. Welke 5 planeten zĳn het dichtst bĳ de aarde ?ORPSQUIZ ‘t LOO2. Welke 5 planeten zĳn het dichtst bĳ de aarde ?Welke 5 planeten staan het dichtst bij de aarde ?

Een dag, een week, een maand, een jaar, een decennium, 
een eeuw, zo kunnen we nog even doorgaan. 
Maar hoe noem je een periode van 1 miljard jaar? Lang, ja, 
maar dat bedoelen we niet.
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Onze Belgische vriend G. Mercator projecteerde de wereld op 
een manier die later naar hem genoemd werd. 
Wat is de naam van zijn beroep?
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Een mannetjes mug zuigt gemiddeld elke dag ………………
millimeter bloed. Welk getal staat op de stippellijn?
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Er is een scheikundig element waarbij je maar 1 klinker hoeft te 
vervangen door een andere klinker en de t door een d en je 
hebt de naam van een (vaak boosaardig) mythisch figuurtje.
Welk atoomnummer heeft dat element?
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7. Mensen die onder de grond werkten, bv in een kolenmĳn, stonden lang blootgesteld aan stof en kregen hier een ziekte van. 
Wat is de langste benaming hiervoor ?D2. Welke 5 planeten zĳn het dichtst bĳ de aarde ?ORPSQUIZ ‘t LOO2. Welke 5 planeten zĳn het dichtst bĳ de aarde ?
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Mensen die onder de grond werkten, bv in een kolenmijn, 
stonden langdurig blootgesteld aan stof met vaak als gevolg 
een ernstige (long)aandoening. 
Wat is de langste benaming voor deze ziekte ?

Dit is een foto uit 2009.
Je ziet al een bouwkraan. Welk gebouw gaat hier verrijzen?

Wat hebben voeten, morgens en pinten met elkaar gemeen?

Als je een Dombas kledingkast van Ikea in elkaar zet, hoeveel 
schroeven van type 100214 + 109041 kom je dan tegen?
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1111. 8 weerstanden met dezelfde waarde 4Ohm staan parallel aan elkaar aangesloten. Hoe groot is de vervangingsweerstand?. 8 weerstanden met dezelfde waarde 4Ohm staan parallel aan elkaar aangesloten. Hoe groot is de vervangingsweerstand?7. Mensen die onder de grond werkten, bv in een kolenmĳn, stonden lang blootgesteld aan stof en kregen hier een ziekte van. 
Wat is 11. 8 weerstanden met dezelfde waarde 4Ohm staan pa
rallel aan elkaar aangesloten. Hoe groot is de vervangingsweerstand?de langste benaming hiervoor ?D2. Welke 5 planeten zĳn het dichtst bĳ de aarde ?ORPSQUIZ ‘t LOO2. Welke 5 planeten zĳn het dichtst bĳ de aarde ?
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Dit is nou zo’n vraag waar 90 % van de dorpsquizorganisatie
zelf over denkt: “waar hebben we het over”.

8 weerstanden met dezelfde waarde van 4 Ohm staan parallel 
aan elkaar aangesloten. Hoe groot is de vervangingsweerstand?

Hoe hoog is de druk 20 m diep onder het zeeoppervlak?

In het verlengde van vraag 13 willen wij het volgende weten: 
een spaceshuttle en een duikboot moeten allebei tegen grote 
drukverschillen bestand zijn. 
Welke van de twee moet het grootste drukverschil kunnen 
weerstaan? 

Waar zijn de aardappels eerder gaar, op de Mount Everest of 
op de Cauberg in Limburg? 
(de aardappels zijn even groot en we verwarmen ze in een 
open pannetje met evenveel water)
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Wat is de naam van dit produkt?
En nee, het antwoord “een stalen ding met gaatjes” vinden we leuk
maar keuren we niet goed. 

Wat is een vingerlas?

Jullie hebben van ons een plastic zipzakje gekregen. Vul deze met 
water en steek er 5 potloden doorheen. Maak er een 
foto van met 2 teamleden erop en zet hem op de USBstick. 
Let op, hij mag niet lekken. 
En de potloden moeten duidelijk telbaar 
zijn. 
Zie hiernaast voor een voorbeeld.
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Een vraag voor de rekenwonders onder ons.
Wat is de gemiddelde snelheid geweest in km per uur, 
van het totale onderstaande traject? (afronden op 3 decimalen)
De afgelegde afstanden zijn 132,85 nmi, 235 kM, 52 yard en 
32,56 ft in een tijd van 1,32 decade.
Pffffff!

Welke bekende Franse bouwingenieur heeft bijgedragen aan 
de ontwikkeling van luchtvaarttechniek met zijn onderzoek naar 
luchtweerstand bij bewegende lichamen?
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Waar, bij welke instantie, kun je een klacht indienen wanneer je 
als proefpersoon meedoet aan een wetenschappelijk onderzoek?
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Welke kleur heeft de huid van een tijger, onder de vacht, dus 
zichtbaar nadat je hem/haar hebt kaal geschoren?

Welke plant is dit?
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Ontwar voor ons deze knopen door te vertellen welke het zijn.

 a                                           b

 c                                            d

 e                                                         f

                   g                                  h

 i                                                      j
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Wat gebeurt er als we het 
tafeltje naar beneden laten 
zakken?

Hoeveel procent van de Nederlandse inheemse insectensoorten 
is een vlindersoort?
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Maak een biobatterij!
Gebruik hiervoor het meegeleverde lampje en maak een foto 
waarop duidelijk te zien is dat het lampje brandt. Eén van de
teamleden moet ook op de foto zichtbaar zijn. 
Zet de foto op de USBstick.

Welke oud inwoner van ’t Loo heeft of had het telefoonnummer 
06-1010 1010?

Wat is het originele bestelnummer van de Miele S5 Black Pearl 
stofzuigerslang?
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Peer staat in de kerktoren van ‘t Loo en gooit een bowlingbal 
vanaf 10 meter hoogte in horizontale richting weg, met een 
snelheid van 6 meter per seconde. 
Bereken de snelheid waarmee de bowlingbal de grond raakt. 
Verwaarloos de luchtwrijving. 

Meld je op de afgesproken tĳd (zie het tĳdschema) voor een 
verrassende opdracht bij Winnies Huidzorg, Heerkensakker 2 
te Bergeijk. 
Inderdaad, bij wat vroeger Kuijken Bodycare heette.
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Hoeveel jaar zit er tussen het idee om tekstberichtjes per 
telefoon te versturen en het werkelijk eerste SMS-je met 
de tekst: “Merry Christmas”?

Stel, jij als doorgewinterde fietser en gerenommeerd tempo-
beul fietst door de Kempen met tandje 53 op het voorblad en 
tandje 11 achter en je fiets heeft 28” wielen.
Hoeveel omwentelingen moet je dan maken om van ‘t Loo naar
Eersel te fietsen als we ervan uitgaan dat dat 6 km fietsen is?
Je mag het naar beneden afronden op hele omwentelingen.
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