vraag 1
Welk spreekwoord/gezegde of lied wordt met onderstaande “codering” bedoelt?

A
B
C
D
E
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Antwoord =
a. 2 emmertjes water halen, 2 emmertjes pompen
b 1 zwaluw maakt nog geen zomer
c Ik zag 2 beren broodjes smeren
d 3 kleine kleutertjes die zaten op een hek
e 13 in een dozijn

vraag 2
Duitsland heeft in de Tweede wereldoorlog nooit ook maar een stukje Engeland bezet. Waar of niet waar?
Antwoord = Niet waar

vraag 3
Iedereen heeft een vader, zelfs de Smiley.
Hoe heet deze man?
Antwoord = Harvey Ball

vraag 4
Ons oma gebruikte vroeger heel andere middeltjes om kwaaltjes te bestrijden dan wij tegenwoordig doen.
Welke (natuur)middeltjes gebruikte ze om onderstaande problemen op te lossen.
a. Oorsuizen? Doe een watje in je oor dat met een paar druppels van dit vocht besprenkeld is.
b. Als je lang haar naspoelt met dit middel is het makkelijker te kammen.
c. Bij reuma gebruik je deze groente. Het bevat veel vitaminen en mineralen en is vocht afdrijvend.
d. Een kruid dat de eetlust opwekt, de nieren reinigt, de spijsverteringsorganen versterkt. En als je op
dit kruid kauwt helpt het om met roken te stoppen.
e. Dit middel versterkt het geheugen en werkt rustgevend.
Antwoord =
a Uiensap
b Azijnwater
c Artisjok
d Kalmoeswortel
e Salie

vraag 5
In vroeger jaren (1956-1972) was er een TV programma voor de jeugd waarin telkens diverse kleine
onderwerpen van “all over the world” werden besproken in woord en beeld. Door de titel van dit
jeugdprogramma nam men het medium televisie wel zeer letterlijk?
Hoe heette dit programma?
Antwoord = de verrekijker

vraag 6
Dik over de 100 miljoen betalen voor een voetballer lijkt normaal te worden. Vertel ons eens even
a. wie was eigenlijk de eerste speler waarvoor een transfersom werd betaald?
b. Hoeveel bedroeg die transfersom?
Antwoord = a. Willie Groves en b. 100 pond

vraag 7
Een lijstje met eerste letters van steden. Vraag is logisch: welke letter moet er op de plaats van het vraagteken staan?

L,S,?,S,S,H,W,B,H,F,D
Antwoord = IJ

vraag 8
Een vraag voor de kijkbuiskinderen:
a Op welke datum verging het schip van kapitein Ortega uit de Snorkels?
b Hoe heette de vos uit de serie Niels Holgersson?
c Hoe heet de vrouw van David de kabouter?
d Op wie is Semafoor uit “Dommel” verliefd?
e Wat is Pie uit de serie Ovide voor een dier?
Antwoord =
a 16 februari 1634
b Smirre
c Lisa
d Cherry
e Slang

vraag 9
Sedert eind juli is er een nieuwe track die het langst op nummer 1 heeft gestaan in de Bilboard Hot 100 hitlist.
De vragen zijn logisch:
a hoe heet het nummer?
b er zit een Nederlands tintje aan dat nummer. Over wie hebben we het dan?
Antwoord = a. Old Town Road b. Young Kio (Kiowa Roukema uit Purmerend NL)

vraag 10
Melk de witte motor! Als ze echt goed zijn vergeet je de reclameslogans niet meer. Dus, herinner je de
volgende nog? Welk woord staat er op de stippellijn?
a Alleen ....... mag aan mijn haar komen
b Een stukje ..........op aarde
c Een ........hoort er bij
d ........ daar zit wat in
e Met een .......... lach je iedereen uit
f Komt tijd komt ......
g Waar zouden we zijn zonder .......
h Tuut tuut dat is ......
j Keihard de ..........
k Schat, staat de ........ koud

Antwoord =
a Andrelon
b Paradijs
c Ei
d Bood
e Panda
f Grolsch
g De trein
h Snel
j Lekkerste
k Bokma

vraag 11
Waar of niet waar beste quizzers.
a. Als pinguïns omhoog kijken vallen ze om
b. Tommy Hilfiger is ooit uit de Oprah Winfrey show gezet vanwege racistische opmerkingen
c. China is het land met de meeste buurlanden
d. Het Koninkrijk der Nederlanden grenst aan Frankrijk
e. Het geheugen van een goudvis is maar een paar seconden
Antwoord =
a Niet waar
b Niet waar
c WAAR
d WAAR
e Niet waar

vraag 12
Uit welk Nederlandstalig lied komt deze regel?
Titel en artiest graag.
a De grote winkels werken als dealer
b De is ginnen hete bliksem
c Het hele dorp is al komen kijken
d Dan speel ik er een stukje orgel bij
e Zo stoffig als dit stukje tekst, dat kan eigenlijk niet
f Waar wordt de hele straat versiert
g Je moet me leren nemen zoals ik altijd ben geweest
h Maar de centen uit mijn spaarpot die zijn op
j Denk goed na aan welke kant je staat
k Jouw moeder die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezeik
Antwoord =
a Een kopje koffie
VOF de Kunst
b Jouw skotel
Johan Biemans
c Kom uit de bedstee mijn liefste
Egbert Douwe
d Ik zie een ster
Mouth & McNeal
e Het bananenlied
De Boswachters
f In het Zuiden
Vader Abraham
g Ik haal alles uit het leven
Andre Hazes jr
h 80 rode rozen
Wilma
j Zwart, wit
Frank Boeijen
k Ben ik te min
Armand

vraag 13
In 5 uitgaven van De Eyckelbergh hebben de laatste tijd berichten gestaan van 5 verschillende personen.
Berichten waar niemand iets aan had want er stond geen adres, geen telefoonnummer o.i.d. bij. Zinloze
berichten dus. Wat zijn de voornamen van die 5 personen die deze knullige berichten hebben geplaatst?
Antwoord = Maarten, Maria, Stefan, Gerard, Mieke

vraag 14
De nieuwe Bond-film (release voorjaar 2020) kent weer een aantal bekenden waaronder Daniel Craig als
Bond himself. Ook zal hij zich weer soepeltjes voortbewegen in Aston Martins, in kleding van Tom Ford en
met een horloge van Omega om zijn pols. Maar minstens zo belangrijk is de componist voor deze film die
het verhaal een beetje moet opschudden.
Wie hebben ze daarvoor gevraagd?
Antwoord = Dan Romer

vraag 15
De VOC paste deze martelmethode al toe op Ambon in 1623.
Toch duurde het tot 22 januari 2009 voor Obama deze techniek om inlichtingen los te krijgen verbood.
Wat is de Engelse term voor deze “verhoormethode”?
Antwoord = Waterboarding

vraag 16
Uit de musical “Mamma Mia” kennen we allemaal de megahit “I have a dream”. In 1980 stond dit nummer
3 weken op nummer 1 in de Nederlandse top 40.
Nu willen wij weten welk liedje voor Abba op no. 1 stond.
Antwoord = Weekend van Earth and Fire

vraag 17
Boney M had een geweldige hit in NL met het nummer “By the rivers of Babylon”.
Waar is dit nummer op gebaseerd?
Antwoord = Psalmen uit de bijbel

vraag 18
Wie schreef de allereerste hit van Lee Towers?
Antwoord = Wally Tax

vraag 19
Het antwoord op vraag 18 had een “buitenlandse” moeder. Uit welk land kwam zij?
Antwoord = Oekraïne

vraag 20
Een mooi lied schrijven over of voor de vrouw waar je verliefd op bent ......succes verzekerd. Zo raakte
George Harrison zijn vrouw kwijt aan een collega die zo’n nummer schreef. Maar aan wie?
Antwoord = Eric Clapton

vraag 21
Welk plaatje toont de “de grijze kardinaal”?.

<a

of

b>

of
a en b
?

Antwoord = a en b

vraag 22
Raad het plaatje. Simpel toch?

a

b

c

d

e

Antwoord =
a Wespennest
b (paarden)zadel
c Uitleg hoe spoeltje in naaimachine moet
d Planetarium, Mexican space agency
e Burning Man-Inner Child sculpture

vraag 23
Over de hele wereld wordt tegenwoordig de tekstverwerker Microsoft Word gebruikt. Doordat er zoveel
verschillende lettertypes zijn kunnen we toch gemakkelijk aan een stukje tekst onze eigen persoonlijke draai
geven.
Noem de 10 verschillende lettertypes waarin Dorpsquiz ‘t Loo hieronder geschreven staat.

a
b
c

Antwoord =
a MSGothic
b Arial Black
c Gill Sans
d Courier New
e Bradley Hand
f Wide Latin
g Lucinda Handwriting
h Impact
j Comic Sans
k Segoe Print

vraag 24
Van welke computer is dit het opstartscherm?
(We hebben wel wat letters en cijfers verwijderd)
Antwoord = Commodore 64

vraag 25
Het heeft even geduurd maar daar zijn ze dan: licht pikante foto’s.
Uit welke films komen de volgende naaktschenes?
Antwoord =
a
Oesters van Nam Kee
b
De Hemel
c
Schatjes
d
Turks Fruit
e
De Passievrucht

vraag 26
Dit kregen wij toegestuurd. Geknipt en geplakt van 9 letters en 1 cijfer uit bekende “logo’s”. Een geweldig
staaltje huisvlijt. Vertel ons welk “merk” hoort bij welke letter?

Antwoord =
a Dreft
b o.b.
c Red bull
d Pampers
e Sloggi
f Quick
g Unox
h Ikea
j Ziggo
k WK vrouwenvoetbal

vraag 27
Je ziet steeds een aantal plaatjes die samen een lied en zijn vertolker “uitbeelden”. Natuurlijk vragen we naar
dat lied en die vertolker.
Antwoord =
a
Ijskoud
Nielson
Bij a mag ook Artic monkeys, Fluorescent adolescent
b
Imitation of Life
REM
c
Amy
Jet Rebel
d
Private Investigations
Dire Straits
e
Scooby Snacks
Fun Loving Criminals

vraag 28
Efkes geleden, toen jullie teamcaptain de vragen kwam ophalen in de kantine van VV Terlo, speelde er op de
achtergrond een muziekje.
En niet één keer, nee, eigenlijk permanent.
Wij willen weten wat de titel van dat lied was.
Dus als de teamcaptain hier faalt: ogenblikkelijk ontslaan die man of vrouw!
Antwoord = Amy Mc Donald – This is the life

vraag 29
Het plaatje toont de vorm van een gebouw van bovenaf. Logischerwijs
vragen wij de naam van dit gebouw en de naam van de prijs die het
heeft gewonnen in 1983 .
Antwoord = a. Paperclip en b. de betonprijs

vraag 30
Soms stellen wij hier vragen die bedoeld lijken om te laten zien hoe slim en intelligent uw quizorganisatie
wel niet is en hoe groot en divers hun kennis.
Dit is zo’n vraag.
Welke cyclus wordt met onderstaand plaatje weergegeven?
Nou ja zeg!

Antwoord = Zwavel-Jodium cyclus (maken van waterstofgas)

Doevraag 31
Bij Garage De Wit op ‘t Loo staan diverse auto’s te glimmen in de showroom. Bij elke auto staat een bordje
met de vraagprijs.
Voor hoeveel euro’s staat er totaal in de showroom?
Zet je antwoord thuis op het antwoordformulier.
Antwoord = € 90199

Doevraag 32
Ook nu worden weer 2 teamleden verzocht zich volgens het tĳdschema te melden. Deze keer bij
basisschool de Waterloop. Bioscooptijgers of Netflixverslaafden hebben bij deze opdracht een voordeeltje
dus kies uw teamleden zorgvuldig.
Antwoorden ter plekke inleveren bij de organisatie.
Antwoord =
a Gladiator
b Back to the future
c Turks fruit
d Apocalyps now
e Intouchable
f Despicable me
g Toystory
h Bohemian rapsody
j Avatar
k New kids turbo

Doevraag 33
Ditmaal een opdracht voor 2 teamleden met fijn-motorische eigenschappen en soepele vingertjes. Deze
worden volgens het tĳdschema verwacht bij de locatie gemeenschapshuis Terlo. Daar wordt even haarfijn
uitgelegd wat wij van hen verwachten.
Het resultaat wordt ter plaatse door de organisatie tot op de seconde nauwkeurig genoteerd.

