vraag 1
Om te beginnen 5 anagrammen. We vragen naar de beroepen van deze mensen.
a R. Craut uit Ede
Redacteur
b Theo Tarug uit Peer
Ergotherapeut
c Han Denon uit Trier
Hondentrainer
d Eva Reruvis uit De Pinte
Preventieadviseur
e Buc Naam uit Riel
Ambulancier

vraag 2
Vervolgens een rondje droedels. Welk woord zoeken we?
a. Stopzetten
b. Inboorling

c. Watervoorziening
d. Knipoog

e. Karton
f. Zeurkous/ kletskous/
steunkous

g. Pinksteren
h. Mensenkennis

j. Cirkelzaag
k. Kussensloop

vraag 3
Welk getal moet er op de stippellijntjes worden ingevuld?
a 1 / 10 / 37 / 82 / 145 / 226
b 34 / 21 / 13 / 8 / 5 / 3
c 108 / 56 / 29 / 15 / 8 / 4
d -2 / 3 / 27 / 69 / 129 / 207
e 13 / 21 / 34 / 55 / 89 / 144

vraag 4
Verschrikkelijk, 10 spreekwoorden waarvan we de klinkers vergeten zijn. En
bovendien zijn tot overmaat van ramp ook nog eens de spaties weggevallen.
Oef. Help ons.
a. nhtlnddrblndnsngknng
b. bntjkmtmznlntj
c. wznbllnbrndtmtpdblrnzttn
d. bdbrnshtgrsltdgrnr
e. drstklpsndldrwrd
f. ldrgtnpngdnrnghtsnblftnllkdng
g. lsdndhthgstssdrddngnb
h. nbrtlmnshftdhlvwrld
j. ngdnrbdshtgdrstn
k. prtjsvllngngtjs
Antwoorden
a
In het land der blinden is éénoog koning
b
Boontje komt om zijn loontje
c
Wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten
d
Bij de buren is het gras altijd groener
e
De eerste klap is een daalder waard
f
Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding
g
Als de nood het hoogst is is de redding nabij
h
Een brutaal mens heeft de halve wereld
j
Na gedane arbeid is het goed rusten
k
Praatjes vullen geen gaatjes

vraag 5
Een doordenker.
Wat gaat zwart het water in maar komt er rood weer uit?
Een Kreeft

vraag 6
En nog een doordenker: wat raakt ‘s ochtends z’n hoofd kwijt maar vindt ‘m ’s avonds
weer?
Een kussen

vraag 7
Zien we daar nu Niels Schippers opduiken in deze vraag?
Nou ja, dat doet er verder eigenlijk ook niet toe. We vragen gewoon welk getal er op
de plaats van het vraagteken moet staan.

Antwoord = 23

vraag 8
500 is aan mijn einde en mijn begin, maar 5 zit in mijn hart.
De eerste letter en het eerste nummer maken mij compleet. Mijn naam is die van een
koning. Wie ben ik?
Antwoord = David

vraag 9
Je hebt de taak gekregen om 3000 appels te vervoeren van Pinkladyland naar
Chiquitadorp, een afstand van 1000 km. Jouw vrachtwagentje kan 1000 appels tegelijk
vervoeren. Elke keer als je een kilometer richting Chiquitadorp aflegt moet je 1 appel
belasting betalen, maar je betaalt niets als je de andere kant (richting Pinkladyland) rijdt.
Wat is het hoogste aantal appels dat je in Chiquitadorp kunt krijgen ?
Antwoord = 833 appels

vraag 10
Welk cijfer krijg je als je alle cijfers van het mobiele telefoonnummer van Mark Rutte
vermenigvuldigd?
Antwoord = 0

vraag 11
Wat gaat omhoog en gegarandeerd nooit meer omlaag?
Antwoord = Leeftijd

vraag 12
Hoeveel mensen heb je nodig om minimaal 50% kans te hebben dat er 2 mensen op
dezelfde dag jarig zijn?
Antwoord = 23

vraag 13
Er zijn 5 huizen in 5 verschillende kleuren geschilderd.
In elk huis woont een persoon met een andere nationaliteit. Deze 5 personen drinken elk
een bepaald soort drank, roken een bepaald soort sigaar en houden een bepaald huisdier.
Geen van hen heeft hetzelfde huisdier, rookt hetzelfde sigarenmerk of drinkt hetzelfde
drankje.
De Brit woont in het rode huis.
De Zweed houdt honden als huisdieren.
De Deen drinkt thee.
Het groene huis staat aan de linkerkant van het witte huis.
De groene huiseigenaar drinkt koffie.
De persoon die Pall Mall rookt, brengt vogels groot.
De eigenaar van het gele huis rookt Dunhill.
De man die in het middelste huis woont, drinkt melk.
De Noor woont in het eerste huis.
De man die Blend rookt, woont naast degene die katten houdt.
De man met het paard, woont naast de man die Dunhill rookt.
De eigenaar die Bluemaster rookt, drinkt bier.
De Duitser rookt prins.
De Noor woont naast het blauwe huis.
De man die Blend rookt heeft een buurman die water drinkt Alles overheersende vraag:
van wie is de vis?
Antwoord = De Duitser

vraag 14
Beter goed gejat dan slecht bedacht.
Dus, uit de Bladelse Dorpsquiz, de vraag welke 10 plaatsen in Nederland je uit
onderstaand plaatje weet te halen. Dank u wel Bladel!

(noteer ze voor ons even op alfabetische volgorde)
Antwoord = Assen, Driebergen, Emmen, Esbeek, Gulpen, Helden, Kampen, Marken,
Petten, Woerden. (Sloten, Beek)

vraag 15
Hoe kun je acht 8-ten zo bij elkaar optellen dat de som 1000 is?
Schrijf de som helder en duidelijk op.
Antwoord = 888 + 88 + 8 + 8 + 8

vraag 16
Emoticons, je kunt er veel mee uitdrukken.
Weet jij welke Nederlandse film of serie wij met onderstaande emoticons bedoelen?
Zo ja, dan verdien je een
want bij deze vraag moet je wel heel vrij en
onconventioneel denken.

A

C

B

D

E

F

G

H

J

K

Antwoord =
a. Help mijn man is klusser b. Divorce
d. Gooische vrouwen
f. Vechtershart
h. Turks Fruit
j. Familie slim

c. De luizenmoeder
g. Hotter than my daughter
k. Mannen komen van mars

vraag 17
Je ziet hier 4 hoofdrolspelers uit tekenfilms.
Maar, eentje is zo te horen (en te zien) hier niet op zijn plaats. Welke van de 4 is dat?

Antwoord = b (Cars)

vraag 18
Wat was de grootste berg op aarde voordat de Mount Everest ontdekt werd?
Antwoord = de Mount Everest

vraag 19
Vier wandelaars worden door een zware storm genoodzaakt om zich in een hut zonder
licht te verschuilen. Op de deur van de hut staat een bord met de tekst: "Kom binnen als
je wilt, maar val in slaap en je zult sterven."
Omdat ze erg bijgelovig zijn, nemen ze dit allemaal heel serieus en bedenken ze een plan
zodat ze allemaal wakker kunnen blijven. Ze gaan ieder in een hoek staan en een persoon
loopt van de ene hoek langs de muur naar de volgende en tikt de persoon in die hoek aan
om ervoor te zorgen dat ze wakker blijven.
Ze doen dit uur na uur totdat een van de wandelaars plotseling doodsbang met de
anderen uit de cabine naar buiten komt gerend. Waarom zijn ze doodsbang
weggerend?
Geef een zo kort mogelijk antwoord.
Antwoord = Ze beseffen dat er een onbekende 5e person in de hut is

vraag 20
Er is een waterton met 3 verschillende kranen. Met de kleinste kraan is de ton in 20
minuten vol, met de middelste kraan in 12 minuten en met de grootste kraan in 5
minuten.
Stel dat we de kranen allemaal tegelijk openzetten, hoe lang duurt het dan eer de ton vol
is?
Antwoord = 3 minuten

vraag 21
Wil Strik staat bij de Lidl, heeft enorm ingekocht en wil afrekenen. Er zit een wijsneuzige
meid achter de kassa die Wil het volgende vraagt: het bedrag dat u moet betalen telt 6
cijfers. Als we het laatste cijfer verplaatsen naar de voorkant ontstaat een nieuw bedrag dat
precies 5 x het oude bedrag is.
Welk bedrag moet Wil afrekenen?
(en als u denkt dat er nu nog een rij wachtenden achter Wil aan de kassa staat hebt u het
mis. Binnen 2 minuten wist Wil welk bedrag hij moest pinnen waarna er een opgelucht
gejuich opsteeg uit de wachtrij)
Antwoord = € 1428,57

vraag 22
Na dit succes is Wil nu zo door het dolle dat hij een willekeurige voorbijganger met
raadsels begint lastig te vallen.
“ Verdeel 110 in 2 delen en wel zo dat het ene getal 150 % van het ander bedraagt. Wat
zijn de 2 getallen?”
De voorbijganger kwam gelukkig met de schrik vrij door het goede antwoord te geven.
Welk antwoord gaf hij?
Antwoord: 44 en 66

vraag 23
Wat zoeken wij met onderstaande omschrijvingen:
a gebitscorrecties voor Filip en Willem Alexander
b geldig gewicht
c de waarde van de middenweg
d lezen in Frankrijk over oud geld
e is van waarde maar niet super

Kronen
Pond
Gulden
Lire
Euro

vraag 24
Ze zijn bij de organisatie helemaal gek geworden? Ze willen weten wat hier onder
geschreven staat. Nou ja zeg......
Ophrnawhsbewtdplevzxauitmloigqwaarinakuytghtdcoeepoldb
hyosdfrjeipbensqwaqjhtucdeialszvanvtaracipnbobhqweebaltbil
lpotowerozinzjioehdtkbouenikrbadwkhuixcvnvcxnkopekjin.
Antwoord: Ons team gaat de dorpsquiz van het Loo zeker winnen.

vraag 25
Er wonen allemaal nieuwe mensen op ‘t Loo. Karin en Steven zijn zo’n stelletje. Het enige
dat wij van hun weten is dat: Karin zal even oud zijn als Steven wanneer zij 2 x zo oud als
Steven was op het moment dat Karin de helft van de leeftijd had van haar huidige leeftijd.
Steven was even oud als Karin op het moment dat hij de helft van de leeftijd had 10 jaar
vanaf nu.
Kunt u het nog volgen?
Hou oud zijn Karin en Steven nu?
Antwoord = Steven = 30 en Karen = 40

vraag 26
En ook nu zoeken we 10 plaatsnamen.

a
b
c

Winnie zou je graag op komen halen maar haar auto Hapert.

d
e
f
g

Marloes hoeft maar even in de zon te liggen en Bruinisse.

h
J
k

Toen de klei op was kon men gelukkig nog een tijdje met Zandvoort.

Arinda plantte een boom, maar het gat liet zij door haar Bodegraven.
Het is bekend dat Jack slecht schaakt, maar zegt hij: “Ik geef toe dat ik nog
Rotterdam” .
Marie-José liep door het bos en plots zag zij een Hindelopen (Beesd).
Thelma kocht een ijsje in Aken voor 2 euro. Vroeger betaalde zij met Marken.
Mieke trouwde met graaf Hugo. Iedereen was het daar mee eens, want Mieke was
Heerhugowaard.
Zo’n aanhangertje met hout voor zoveel geld? Ik denk dat ik daarvoor een heel Boskoop.

Jurgen zette zich schrap voor de penalty en het scheelde weinig of hij Hattem.

vraag 27
Iemand wordt veroordeeld tot de doodstraf vanwege een zeer ernstig misdrijf. Hij heeft
de keuze uit drie kamers:
- De eerste kamer staat permanent volledig in lichterlaaie
- De tweede kamer zit vol met mijnen, boobytraps, tijdbommen e.d. die op scherp staan
- De derde kamer zit nokkievol woeste roofdieren die al drie jaar niets hebben gegeten.
Welke kamer kiest hij uit als ie slim is?
Antwoord = de derde kamer

vraag 28
“Femke vond het heel tof dat Frits had gevraagd of ze mee wilde gaan naar de film of de
disco.” Hoe simpel kan de vraag zijn: hoeveel F-jes staan er in bovenstaande zin?
Antwoord = 6

vraag 29
Onderstaand worden met plaatjes een vijftal niet zo bekende
spreekwoorden/gezegdes omschreven. Graag horen wij welke dat zijn.
a. Om de kracht van het anker te
voelen moet men de storm trotseren

a.
b.

b. Van een mooi bord kun je niet eten

c.

c. Wie boter op het hoofd heeft moet
uit de zon blijven

d.

d. Gras gaat niet harder groeien als je
er aan trekt

e.
e. Dat klopt als een zwerende vinger

vraag 30
De laatste breinbreker maken we gemakkelijk. Het brein is al te zeer vermoeid .
Antwoord = 27

Doevraag 31
Stuur 2 teamleden volgens het tĳdschema naar gemeenschapshuis Terlo. Daar volgt
een straffe opdracht die zonder telefoon (inleveren bij binnenkomst) moet worden
volbracht. De antwoorden worden ter plaatse door de organisatie verzameld.
Masseer uw grijze cellen en wees geconcentreerd!
Antwoord =
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
j.

6
€ 0,05
47 dagen
124
D
I Took A pill in Ibiza
Hij woont in een Iglo
Seks bomb
K

Doevraag 32
Hoeveel spijlen telt het hekwerk dat om het terrein van Bax Totaal Recreatie staat. Een
eenvoudige vraag, gewoon een kwestie van stug doortellen. Op onderstaande foto zien jullie
wat de organisatie beschouwt als spijl en wat niet.
Zet het antwoord bij het team thuis op het antwoordformulier.
Antwoord = 3232-3252

Doevraag 33
Ook nu zijn er 2 teamleden volgens het tĳdschema welkom op locatie gemeenschapshuis
Terlo. Stuur 2 mensen met gevoelige oortjes en rijke muzikale bagage en je zult zien dat de
opdracht klinkt als een klokje. Antwoorden noteren en ter plekke aan de organisatie
afgeven.
Antwoord =
a
Andre Hazes jr
Leef
b
Marco Borsato
Rood
c
Beatles
Lucy in the Sky with Diamonds
d
U2
Vertigo
e
Wham
Last Christmas
f
Davina Michelle
Duurt te lang
g
Blof
Zoutelande
h
ABBA
Dancing Queen
j
Village People
YMCA
k
Guus Meeuwis
Brabant

