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vraag 1 
Er is een tekenfilm-liefdespaartje waarvan de stemmen ingesproken worden door 2 mensen 
die in het echte leven toevallig wel met elkaar getrouwd zijn. 
Welke 2 tekenfilmfiguurtjes zijn dat? 
Antwoord = Mickey en Minnie Mouse  
 

vraag 2 
Mens en dier in één? 
Er is een Zuid-Afrikaanse president geweest die met zijn bijnaam vergeleken werd met een 
gevaarlijk dier. 
A Welke president en 
B Welk dier 
Antwoord = a. Pieter Willem Botha en b. (Die Groot) Krokodil 
 

vraag 3 
John de Mol, Johan Kuijken en Paul de Leeuw. Bekende personen in wiens naam een dier 
schuilt. 
Onderstaand nog eens 10 personen. Noem ons het dier. 

 
Antwoord =  
a adelaar (Eddy the Eagle) 
b uil 
c bever 
d vos 
e hond 
f vos 
g tijger 
h mus 
j kat 
k muis 
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vraag 4 
Leadzanger Bobby Farrell van Boney M overleed op 30 december 2010 in St Petersburg. Heel 
eigenaardig dat het onderwerp van een nummer van hem ook op die datum overleed en ook 
in St Petersburg maar dan jaren eerder. Wie was dat? 
Antwoord = Raspoetin  
 

vraag 5 
Koning Willem Alexander: ook in het gemeentehuis van Bergeijk hangt in de raadzaal sinds 
een tijdje een portret van hem. 

a. Wie is de maker van deze creatie? 
b. Waaruit komt de tekst die je erbij kunt lezen? 

Antwoord = a. Loes Smolders  b. uit het Wilhelmus 
 

vraag 6 
Bergeijk is niet zomaar een dorp, kom op zeg, het heeft zelfs stadsrechten. 
a Wie gaf deze rechten aan Bergeijk? 
b In welk jaar? 
c Bergeijk laat dit niet zomaar voorbijgaan en Marie speelt hierin een belangrijke rol. In 

welke plaats is zij 4 x te zien in 2019? 
d Er is ook een tentoonstelling ingericht vanwege dit heugelijke feit. Waar? 
e Tot welke datum precies is die tentoonstelling er? 
Antwoord =  
a Karel de Stoute 
b 1469 
c Luijksgestel 
d Hofkerk 
e 16 september 2019 
 

vraag 7 
Veel makkelijker kunnen we de vragen niet maken. Hoe heet  
onze vriend hiernaast? 
 
 

Antwoord = Guusje 
 

vraag 8 
Nog een eenden vraag. Wereldberoemd is de badeend zoals je die hier ziet. Dat is ie 
geworden toen een Nederlandse kunstenaar in diverse wereldsteden die giga badeend rond 
liet dobberen. 
Wie was die kunstenaar? 
Antwoord = Florentijn Hofman 
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vraag 9 
En wat mag dit nu wel wezen?  
 
 
 
 
 
 
 

Antwoord = Zelfklevende verstelbare spijker 
 

vraag 10 
Onder het motto “Die Pet Past Ons Allemaal” de vraag  
welk stripfiguur zit onder het hoofddeksel? 
 
 
 
 
 

                                                                C    d   e 
Antwoord =  
a Lucky Luke 
b Robbedoes 
c Vandendomme, Asterix is ook goed 
d Boemel 
e Goofy 
 

vraag 11 
We hebben een groepje jongeren gevraagd een foto te laten maken en aan ons op te sturen. 
Kennen jullie ze toevallig? 
De 5 namen is prima, hoeft niet persé van links naar rechts of zo. 
 
 
 
 
 
 
 

Antwoord = Bram Bijnen, Loek Bijnen, Wytze Spierts, Senna Trompetter, Evy Heckmann 
 

vraag 12 
In Duitsland gaan op 6 januari kinderen langs de deur voor het zegenen van een huis. Zij 
schrijven dan 3 letters + een jaartal op het huis. 
Welke 3 letters zijn dat? 
Antwoord = C M B 
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vraag 13 
De organisatoren van de Dorpsquiz hebben het zo akelig “goed met hun eigen getroffen” dat 
ze het niet konden laten een foto van zichzelf te tonen. Wel van lang geleden, dat wel. 
Wie zie je hier als jong wurmpje in klassiek zwart/wit? 
 

     
 

 

 
 
 
vraag 14 
Er zijn duizenden manieren om aan je einde te komen. Maar wist je dat een van oorsprong 
Italiaanse dirigent, het loodje legde als gevolg van het dirigeren van een muziekstuk dat nota 
bene werd uitgevoerd om de genezing van een koning na ziekte te vieren. 
Hoe heette deze pechvogel? 
Antwoord = Jean Baptiste Lully 
 

vraag 15 
“Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan” is een van de wijsheden van Pipi 
Langkous. Tegenwoordig hoor je regelmatig knappe quotes en sprekende uitspraken die 
iedereen kent, maar ....... wie sprak ze ook alweer uit? 
Noem de naam van de figuren die in die rol de onderstaande uitspraken deden. 
a “Als je begrijpt wat ik bedoel” 
b “Duizend bommen en granaten” 
c “Ja, het verleden doet pijn. Maar je kunt er óf van wegrennen óf van leren” 
d ”Ben er klaar voor” 
e “Rakkers en rekels” 
f “Ik ben kort, dik en daar ben ik trots op” 
g “Ik heb een banaan in mijn oor” 
h “Het is allemaal heel betreurenswaardig” 
j “Hallo, wie spreekt mij?” 
k “Dat is toch van de gekke!” 
  

Antwoord =  
a Fred  
b Mark 
c Mette 
d Marco 
e Willem 
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Antwoord =  
a Olie B. Bommel 
b Kapitein Haddock 
c Rafiki (uit de Lion King) 
d Spongebob 
e Ome Willem 
f Winnie de Poeh 
g Ernie 
h Joost (uit Olie B Bommel) 
J Opa Knots 
K Klukkluk 
 

vraag 16 
Wat is de geboortedatum van: Иван Федорович Крузенштерн 
Antwoord = 10 oktober 1770 of 19 november 1770   (Adam Johann von Krusenstern) 
 

vraag 17 
De uitblinkerslunch 2019 op paleis Noordeinde bij Alex en Max. Kijk goed naar de grote foto 
op de volgende pagina want we stellen er 5 vragen over. 
a Hoeveel schaatsers waren er uitgenodigd?  
b Wie is de man in de rode cirkel? 
c Wie is de man in de groene cirkel?  
d Wie is de vrouw in de blauwe cirkel? 
e Niet uitgenodigd maar toch gekomen: de man in de  
gele cirkel. Wie is hij? 
Antwoord =  
a 2 
b Ronny Flex   ofwel. R. Plasschaert 
c John Ewbank 
d W. Buijs (burgemeester Oss)  
e Willem van Oranje 

 
vraag 18 
Een detail van een ding. Maar wat voor ding? 

 
Antwoord = Inktpatroon vulpen 
 

vraag 19 
Welke “broers” traden op in Slot Zeist en in het Klokgebouw Eindhoven in 2019? 
Antwoord = Ashton Brothers 
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vraag 20 
Een zwaar ongeluk tijdens een vliegshow. Maar geen reden voor een rockband om zich niet 
te noemen naar de plaats waar dit gebeurde. 
Over welke band hebben we het? 
Antwoord = Rammstein  
 

vraag 21 
Wie zijn deze mensen? 

 
Antwoord =  
a Ria Bremer 
b Wilhelmus Marinus Bekkers 
c Tatjana Simic 
d Michel Buter 
e Anicka van Emden 
 

vraag 22 
In welk land komt dit dier van nature voor? 
 
 
 
 
 
 

A  B   C  D   E 
Antwoord =  
a Nieuw Zeeland 
b Madagascar 
c Australië 
d Noord-Afrika en Arabisch Schiereiland  
e Colombia 
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vraag 23 
Welke verschillende zangers beginnen hun lied met onderstaande (vertaalde) zin? 
a “Het gaat om mij. Het gaat om jou. We schreeuwen en we vechten” 
b “Een gebroken hart is alles dat overblijft, ik ben nog steeds bezig alle kloven te 

dichten” 
c “Sensation pasture anthem but then it is just different”  
d “Jij, jij hebt het, jij hebt mij, je vroeg het me” 
e “Er begint een vuur in mijn hart. Het bereiken van een koortshoogte en het brengt 

me uit het donker”. 
Antwoord =  
a Avicii 
b Duncan Laurence 
c Snollebollekes 
d Rammstein 
e Adele  
 

vraag 24 
Welk dier hoort niet in dit rijtje thuis? 
a olifant 
b snoerworm  
c     slurfhondje  
d  miereneter 
Antwoord = D  
 

vraag 25 
Na de dieren de mensen. 
Wie hoort in dit rijtje niet thuis? 
a Jan Kruis 
b Bonnie Tyler 
c Jan Notermans 
d Lindsey Davenport 
e Marcus Pedersen 
Antwoord = C (Jan Notermans) 
 

vraag 26 
We kunnen vragen wie deze voormalig CDA-minister is op de foto, maar dat doen we niet. 
Feit is dat zij een bijzonder kenmerk heeft waarvan wij graag de Latijnse naam willen weten. 

 
Antwoord = Poliosis Circumscripta 
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vraag 27 
Wie zoeken wij? 
a 
Geboren: in de maand juli 
Burgerlijke staat: 3 x getrouwd geweest  
Functie: president 
Opleiding: Rechten      a Nelson Mandela 
Strafblad: Ja  
Kinderen: 6  
Man/Vrouw: M 
b 
Geboren: in Amerika 
Burgelijke staat: 3 x getrouwd geweest  
Functie: o.a. bordenwasser, Actrice  
Opleiding: Lagere school    b Rosanne Barr 
Strafblad: Geen  
Kinderen: 5  
Man/ Vrouw: V 
c 
Geboren: in het teken van “Maagd”  
Burgelijke staat: Verloofd, ongehuwd  
Functie: Zanger, Songwriter  
Opleiding: Design (kunstacademie)    c Freddy Mercury/Farrokh Bulsara 
Strafblad: Geen 
Kinderen: Geen  
Man/ Vrouw: Man 
d 
Geboren: in  1979  
Burgelijke staat: gescheiden 
Functie: Auteur en presentator  
Opleiding: AKI      d Filemon Wesselink 
Strafblad: Leeg 
Kinderen: 1 meisje en 2 jongens 
 Man/ Vrouw: M 
e 
Geboren: op 9 februari  
Burgerlijke staat: Gehuwd  
Functie: Arts 
Opleiding: Universiteit (Medicijnen)    e Aletta Jacobs 
Strafblad: Nee 
Kinderen: 1(overleden)  
Man/Vrouw: V 
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vraag 28 
Aah, terug in de kindertijd. Wat ontstaat hier al lijntjes trekkend? 

 
Antwoord = Pinguïns 
 

vraag 29 
Uw organisatie doet even stoer door te pronken met visitekaartjes van belangrijke relaties. 
Onze vraag is welke functie de eigenaar van dat kaartje vervult. 
 

 Antwoord =  
a Sfeerbeheerder 
b Fotograaf 
c Wagenparkadviseur 
d Interieur- en meubelontwerp 
e Motivator 
f (sport)voedingsconsulent 
g inspecteur/adviseur 
h Gezonde manager 
j Accountmanager 
k Cultuurcoach 

 

 

 
vraag 30 
De reuzenteek, de buxusmot, de Aziatische hoornaar. De bedreigingen vliegen en kruipen 
ons om de oren. 
Maar welk beestje was midden vorige eeuw verantwoordelijk voor paniek onder de boeren 
en een stevige prijsverhoging van de pieper en de frites. 
En is zelfs nu nog de schrik van de aardappelboeren? 
Antwoord = Coloradokever 
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Doevraag 31 
Ga naar https://youtube.com/watch?v=kz-MrMWeyc8&t=24s  en beluister daar 10 
dierengeluiden. Wat is dat nou weer voor een beest? Zet jullie antwoorden op het 
antwoordformulier en als je denkt je ze alle 10 goed hebt mag je best even met je team 
victorie kraaien. 
Beetje stilletjes wel alsjeblieft. 
Antwoord = 
a. Vliegen 
b. Zeemeeuw 
c. Ezel 
d. Krokodil 
e. Leeuw 
f. Mug 
g. Zwaluw 
h. ratelslang 
i. geit 
j. Bison 
 

Doevraag 32 
Maak een knikkerbaan met allerlei spullen die je in huis hebt. Probeer de baan zo lang 
mogelijk te maken en film vervolgens dat de knikker door de baan loopt. Maximum looptijd 
van de knikker is 2 minuten. Zet je filmpje vervolgens op de stick en lever die aan het eind 
van de avond samen met de teamtas in. 
Inspiratie? https://www.youtube.com/watch?v=jxLm0p1Y5u4 
 

Doevraag 33 
Aan het eind van de avond moet de teamtas incl. antwoorden en gevraagde spullen worden 
ingeleverd. Niet later dan 23.30 u! Maar opgelet: wij vragen 3 personen per team dit te doen 
terwijl ze verkleed zijn als personages uit Flodder. Dus rolstoel uit de berging, bloemetjes 
jurk uit de kast en kuif in het vet! De rest van het team komt natuurlijk gewoon mee voor de 
nababbel/afterparty. 

https://youtube.com/watch?v=kz-MrMWeyc8&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=jxLm0p1Y5u4

