Categorie LINKJES

vraag 1
We beginnen met een makkelijke om er een beetje in te komen.
Wat hebben Ad v. P. , Inge B. , Joke K. en Wim L. met elkaar gemeen?
Antwoord = Burgemeesters van Bergeijk

vraag 2
Nou, voor deze keer, nog een makkelijke, maar nu met foto’s.
Welk begrip vormt de link tussen deze 4 foto’s?

Antwoord = Afmeting/ Groottes

vraag 3
Beginnen we ‘m door te krijgen? Wat is dan hier de link?

Antwoord = Vrucht

vraag 4
Wat hebben onderstaande producten met elkaar gemeen?
Maggi, Luxaflex, Aspirine en Pampers
Antwoord = Eigennaam (Productnaam) is soortnaam geworden

vraag 5
De volgende liedjes hebben tekstueel een overeenkomst. Vertel ons wat die overeenkomst
is.
The Birds
Mr.Tambourine Man
Peter en zijn Rockets Kom van dat dak af
Bruce Springsteen
I’m on fire
Anouk
Michel
Antwoord = Deze liedjes beginnen met “He”
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vraag 6
Deze 5 mannen – ja het zijn Nederlanders – zijn eigenlijk best beroemd.
Wat verbindt deze heren? Noem ons de link

Antwoord = het zijn uitvinders

vraag 7
Het lijkt wel een halve muziekvraag maar toch zijn we nog steeds op zoek naar het linkje.
Jawel, ook hier
Sylvia’s mother
Dr. Hook
Hold the Line
Toto
Home on a Monday
The Little River Band
Don’t call us, we’ll call you Sugarloaf
Hit the road Jack
The Stampeders & Wolfman Jack
Antwoord = Telefoongesprek

vraag 8
Onderstaand zie je 11 data. Wat gebeurde er op al deze dagen?
20-11-1985, 09-12-1987, 27-05-1988, 22-05-1990, 06-04-1992,
01-10-1992, 11-08-1993, 24-08-1995, 25-06-1998, 05-05-1999
En last but not least 14-09-2000
Antwoord = In deze Jaren kwam een nieuw versie van Windows op de markt

vraag 9
Een soort omgekeerde link want de vraag is: wie hoort er hier niet bij?

A
B
C
D
E
Antwoord = C (is geen Winnaar van Heel Holland bakt, de anderen wel)
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vraag 10
Simpele vraag: welke link zoeken we hier?

Antwoord = Apeldoorn

vraag 11
Welke winkelnaam zou eigenlijk naast al die boodschappentassen horen te staan?

Antwoord = Hema

vraag 12
Omdat we het zo leuk vinden maar weer eens een aantal foto’s. Wat is de link tussen deze 5
personen?

Antwoord = Afvallers 1e aflevering in Wie is de Mol

vraag 13
Wat hebben onderstaande bedragen met elkaar gemeen?
€ 35.550
€ 23.000
€ 19.540
€ 16.700
€ 24.320
Antwoord = Hoogte geldpot in Wie is de Mol
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vraag 14
Veel leeuwen, een stel adelaars, een kasteel ......... dat moeten wel stadswapens zijn. Maar
die steden, wat hebben die ook al weer gemeenschappelijk?

Antwoord = Koningsdagviering

vraag 15
Wat is dit nu voor een rijtje getallen? Waar zit hier de link?
2-0-1-3-2-2-3-0-3-1-0-0-3-0-1-1-1-0-1-1-0-2-3-3En verder met 1-2-1-4-1-1-1-2-0-1-2-3
Antwoord = Uitslagen Champions League seizoen 2018-2019 van Ajax

vraag 16
Alweer een linkje? Ja, daarom heet dit ook de linkjes-ronde. Vertel het ons maar.

Antwoord = Merken shag

vraag 17
En nu een linkje gebaseerd op slechts 3 plaatjes. Welk linkje willen we horen?

Antwoord = Invasiestranden
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vraag 18
Even een snelle, eenvoudige vraag om wat op adem te komen:

Antwoord = Het weer (mist, zonneschijn, regen, hagel)

vraag 19
A Wat zijn Mo, Horten, Flora en Ski?
Noorse Plaatsen
B Wat zijn Nokian, Kleber, Falken en Sonar?
Bandenmerken
C Wat zijn Urania, Tromp en Kortenaar?
Hollandse Marineschepen
D Wat zijn Rexona, Essence, Tresor en Zorro?
Tulpen soorten
E En wat hebben Lionel Ritchie, Queen, Prince en Steve Wonder op muzikaal gebied met
elkaar gemeen?
Nr 1 hit in 1984

vraag 20
We zetten hier 11 jaartallen op een rijtje.
De jaartallen:
1772 1815 1840 1849 1890 1898 1948 1967 1980 2000 2013
A welke 3 jaartallen horen niet in dat rijtje thuis en
B waarom niet?
Antwoord =
A. 1772, 1967, 2000
B. Er is geen troonswisseling geweest in die 3 jaren

vraag 21
Als wij zeggen Sartre, Avoriaz en M.Bentveld dan denken jullie natuurlijk ogenblikkelijk aan…
Nou dat antwoord zoeken we dus.
Antwoord = Le Mur of de muur

vraag 22
Hopla, nog zo eentje.
Als wij zeggen Stank, Zoogdier, Kleine en Bondsstad dan denken jullie natuurlijk
ogenblikkelijk aan………..En laten we nu weer dat antwoord zoeken.
Antwoord = Beer
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vraag 23
Zo langzamerhand beginnen jullie de truc natuurlijk door te krijgen. Dus je snapt de vraag:
welk woord vormt de link tussen deze 4 plaatjes?

Antwoord = Spoor

vraag 24
Inderdaad, ook hier zoeken we de link.

Antwoord = Kleindochters Prinses Beatrix

vraag 25
2 moeilijke linkjes. Jammer dat we niet aan dubbele punten doen anders was dat hier zeker
op zijn plaats geweest.
Linkjes bij
a. Hérimoncourt, Type 1 en Peper en
b. Fruit to fruit, Canada en toekomsten
Antwoord = A. Peugeot en B. Bitcoin
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vraag 26
Wie hoort niet in dit rijtje thuis en waarom?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
j.
k.

Dr.John (the Night Tripper)
Martine Bijl
Karl Lagerfeld
Jeffrey Epstein
Pauline van Deutekom
Peter Fonda
Hans Eijsvogel
Prinses Christina
Doris Day
Nikki Lauda

Antwoord = D pleegde zelfmoord, de rest een natuurlijke dood.

vraag 27
Als uw Dorpsquizorganisatie spreekt over slagroomtaarten, ballonnen, motorvermogen en
de tandarts, waar moet u dan vrijwel ogenblikkelijk aan denken (tenminste als u slim bent)?
Antwoord = Lachgas, NO2

vraag 28
Het is een vlinder, een Italiaanse voetbalclub en een opera van Händel.
Wat zoeken wij?
Antwoord = Atalanta

vraag 29
Als je dit zo samen ziet, wat is dan de link tussen deze artikelen?

Antwoord = Provincies

vraag 30
En aan welke sport denken we hier?

Antwoord = Schaaksport
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Doevraag 31
In de teamtas bevinden zich een 4-tal kwartetkaarten. Stuur teamleden om 21.00 uur naar
de Kerk op ‘t Loo en probeer daar d.m.v. ruilen 1 volledig kwartet te krijgen. Heb je een
kwartet compleet, stop dit in de teamtas bij het inleveren.
“Mag ik van jou van de Dorpsquizzen de Dorpsquiz ’t Loo?”
Ach, wie kent het spel niet.

Doevraag 32
Stuur 2 carnavalesk uitgedoste teamleden volgens het tĳdschema naar basisschool De
Waterloop. Aldaar zullen vragen met een carnavals tintje op hen worden afgevuurd. Noteer
de antwoorden ter plekke en laat ze bij de organisatie achter.
Alaaf!

Doevraag 33
Ga naar https://youtu.be/6IscMIzu85Q
Daar vinden jullie 5 x 3 filmpjes. Elk groepje van 3 filmpjes wordt gekenmerkt door een
gemeenschappelijk feit, woord, gebeurtenis, naam, .... o.i.d. Dat is het zogenaamde linkje.
Natuurlijk vragen we naar die 5 linkjes. Laat je gedachten de vrije loop, brainstorm flink en
gooi je oplossing in de groep.
Noteer de 5 linkjes vervolgens op het antwoordformulier.
Antwoord =
A. Maanden (May, August, November)
B. NAVO spellingsalfabet (Alpha, Bravo, Charly)
C. Meubels (kruk, stoel, bank)
D. Kermisattracties (rups, botsauto’s, touwtje trekken)
E. Candybars/ chocoladereep (Lion, Milkyway, Bounty).

