vraag 1
Dallas, 1963: John F. Kennedy wordt vermoord. Maar in welk merk auto zat hij tijdens de
moordaanslag?
Antwoord = Lincoln Continental

vraag 2
Wie kent niet de Renault 4. Gedurende lange tijd had elk model Renault gewoon een nummer.
Maar welk nummer hoort niet in dit rijtje personenauto’s van Renault thuis?
3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-15-16-17-18-19-20-21-22-25 of 30?
Antwoord = 22

vraag 3
Lekker spectaculair: achtervolgingen van vluchtende auto’s door de politie. Over de snelweg, door
woonwijken en als een gek over kruispunten. Maar
a in welk land was de langste achtervolging ooit en
b hoeveel km lang was die?
Antwoord = a. Nieuw Zeeland en b. 720 km

vraag 4
Als je in Engeland een motor met zijspan koopt zit het zijspan dan links?
Ja of nee?
Antwoord = Ja

vraag 5
Vroeger, ja vroeger, toen werd er nog veel aan huis bezorgd.
Denk aan de melkboer, de bakker, de petroleumman, enz. Vaak hadden zij een 3-wielig voertuig
dat werd voortbewogen door een motortje waar je naast moest lopen. Beetje gas geven, beetje
remmen en dat alles met een lange stang waar je ook mee kon sturen.
Hoe heette dit voertuig in de volksmond?
Antwoord = Ijzeren hond

vraag 6
Tante Joke is jaren een slecht voorbeeld geweest voor de familie, per dag stoomde zij namelijk
gemiddeld 1 pakje sigaretten weg. En dan niet een gewoon klein pakje maar meteen een heel pak
Marlboro Red Giga.
Tegen ieders verwachting in is zij dus afgelopen Juni (de 21e op de 1e dag van de zomer) gestopt
met roken.
Ze houdt het goed vol en zet elke week achteraf het bedrag opzij dat zij anders aan die
“stinkpeuken” (zoals zij ze nu zelf noemt) had uitgegeven.
Van het gespaarde geld wil ze een cruise gaan maken en ze heeft haar oog laten vallen op een 2
weken durende luxe cruise langs het Caribisch gebied. Totale kosten van dit reisje € 5699,Zelf komt ze er niet helemaal uit en daarom vragen wij voor haar:

wanneer kan zij haar reis gaan maken?
Overigens doet tante Joke niet aan accijns-, btw of andere verhogingen dus het bedrag dat zij
wekelijks spaart blijft altijd hetzelfde en het bedrag van de reis heeft ze ook vastgelegd.
Antwoord = 19 maart 2021

vraag 7
Wie herkent ze niet deze iconische auto’s aan hun front met koplampen. Graag merk en model.

a

b

c

d

e

Antwoord =
a
Volkswagen kever
b
Citroen 2cv
c
Ford escort
d
Honda prelude
e
Lamborghini Countach

vraag 8
Er zijn 2 crashes geweest met de Boeing 737 max. Dit deed de autoriteiten besluiten om het
toestel tot nader order aan de grond te houden. Uit welke 2 landen waren deze gecrashte
toestellen afkomstig?
Antwoord = Indonesië en Ethiopië

vraag 9
Een combinatie van te land en ter zee is de volgende vraag. De FLNG tanker met de naam Prelude
is het grootste schip ooit voor Shell te water gelaten. Daar is nogal wat staal in verwerkt, dat
spreekt voor zich.
De Eiffeltoren was, zeker in zijn tijd, ook een imposant stalen constructie. De vraag is nu hoeveel
Eiffeltorens gebouwd zouden kunnen worden uit het staal dat gebruikt is in de Prelude FLNG.
Tenminste, volgens de commentator bij een promotiefilmpje van Shell.
7 of 14 of 21 of 28 of 35 of 42?

Antwoord = 35

vraag 10
Sam, Albert, Albert 2, Albert 3, Able en Baker zijn 6 dieren van dezelfde soort die ook nog eens een
zelfde taak hebben verricht. De vraag is a wat hebben ze gedaan en b wat voor dier zijn deze 6?
Antwoord = a. een ruimte reis gemaakt en b. apen

vraag 11
Wij zijn aan vakantie toe na deze Dorpsquiz! Met taxi Buijtels uit Bergeijk gaan 7 leden van de
organisatie op pad naar Amerika.
We vliegen om 14.55 uur vanaf Schiphol op woensdag 9 oktober
2019. Drie uur vooraf moeten we aanwezig zijn op de luchthaven.
Wat kost ons een rit naar Schiphol volgens speciaal Buijtels-tarief?
Antwoord = € 200

vraag 12
Wie herinnert zich niet de bankstellen-race op ‘t Loo?
Maar weet je er ook het fijne van?
a In welk jaar werd ie voor het eerst georganiseerd?
b Wie was de Loose bedenker van dit fenomeen?
c En wie was de eerste presentator van deze race?
d Café D’n Eyck was het centrale punt tijdens dit evenement. Wie was toen de uitbater?
e In plaats van dranghekken om de veiligheid van de toeschouwers te waarborgen had men iets
anders bedacht. Wat?

Antwoord =
a
2005
b
Jack van Bommel
c
Johan Vlemmix
d
Jeanetta Wouters
e
Strobalen

vraag 13
Van welke persoon is de bekende maar feitelijk foutieve quote: “Houston, we have a problem”.
Antwoord = Jack Swigert

vraag 14
In aanwezigheid van Lodewijk XVI werd in Versailles de eerste ballonvaart uitgevoerd waarbij
levende have in het mandje zat.
Waaruit bestond die levende have?
Antwoord = Schaap, eend en haan

vraag 15
Een plaatje van een close-up van een detail van een gedeelte van een onderdeel van een auto.
Kunt u het nog volgen? Een tamelijk essentieel onderdeel.
Vertel het ons maar: wat is het?

Antwoord = Ventiel

vraag 16
De familie Witteveen is afgelopen augustus 10 nachten in eigen land op vakantie geweest met
caravan en bijzettentje (1 auto) en 4 personen. Ze hadden een camping gezocht waar ze zowel een
aansluiting voor electra als voor kabel TV hebben genomen. De plaatsen met privé sanitair waren
helaas al vergeven dus ze moesten met de closetrol over de camping.
Rijden was geen probleem, de camping bevond zich hemelsbreed binnen een straal van 135 km
van de Terlostraat 3.
De eisen van de familie waren:
de camping moet hemelsbreed binnen een straal van 5 km van de zee zitten, recreatieruimte met
airhockey, speeltuin met schommel, wip, glijbaan en zandbak. Camping geschikt voor zowel jonge
kinderen als tieners en gratis wifi.
op de camping moeten verse scharreleieren, aardappels en uien te koop zijn
A Op welke camping stond de familie omdat ie voldeed aan alle eisen en
B wat waren de totale kosten van deze staanplaats, exclusief toeristenbelasting?
Antwoord = a. Minicamping Boogaard in Zoutelande en b. € 387,50

vraag 17
Dit jaar laat Mette haar vakantiebestemming door het lot bepalen. Dat wil zeggen, ze schrijft 5
willekeurige coördinaten op en kiest er blindelings eentje uit.
Welke plaatsen zaten verscholen in die coördinaten?
a
b
c
d
e

65°27'25"NB, 18°57'41"WL
44°58'23,9"NB, 93°15'51,5"WL
12° 6’NB, 68° 56’ WL
51° 17' NB, 4° 29' OL
42° 26’ NB, 19° 16’ OL

Het lot wijst plaats e aan. Maar dan wil ze wel wat over die stad weten.
f Hoe groot in km2 is deze stad?
g Hoe heet het dichtstbijzijnde meer waar ze kan gaan zwemmen?
h Hoe heette deze stad voorheen?
j Via een smalle en bochtige weg kan ze in het noordwesten van de stad een prachtig klooster
bezoeken. Hoe heet dit klooster?
K Niets is zo leuk als een dagtochtje maken. Ze heeft haar zinnen gezet op een tripje richting het
westen. Welk land komt zij dan als eerste tegen?
Antwoord =
a
Akrahreppur
b
Minneapolis
c
Willemstad (Curacao)
d
Brasschaat
e
Podgorica
f
108 km2
g
Skadarsko Jezero/ Meer van Shkoder
h
Titograd
j
Ostrogklooster
k
Kroatië

vraag 18
Files, gezellig met z’n allen erin.
a Hoeveel km was het totale filerecord van 2018?
b Op welke datum is het huidige filerecord (volgens de ANWB) gevestigd?
Antwoord = a. 970 km en b. 23 januari 2019

vraag 19
Een grote ramp met een olieboorplatform in 2010 leverde in 2016 een film op met de naam van
dat boorplatform.
Logische vraag: hoe heette die film?
Antwoord = Deepwater Horizon

vraag 20
Heb je de Dorpsquiz ‘t Loo gewonnen wil je natuurlijk van pure vreugde een ballonnetje oplaten.
Mag dat eigenlijk wel op ’t Loo of staat de plaatselijke veldwachter meteen met z’n bonnenboekje
voor je neus.
a Ja hoor, gewoon oplaten
b Nee, dat is bij wet verboden!
Antwoord = B

vraag 21
Wat was het grootste vliegtuig dat ooit geland is op Eindhoven Airport? En later weer opgestegen
natuurlijk.
Antwoord = Antonov AN/225 Riya

vraag 22
Ook in de lucht maar totaal iets anders. Geef ons de namen van onderstaande vogels.

d

Antwoord =
a
Spotvogel
b
Ringmus
c
pimpelmees
d
Matkop
e
Kruisbek

h

g

f
g
h
j
k

k

huiszwaluw
houtduif
Winterkoninkje
Groenling
Appelvink

vraag 23
De iconische foto van bouwvakkers in Manhatten aan de lunch.
Maar wanneer exact is deze foto genomen?
Dag-maand-jaar alstublieft.

Antwoord = 20 september 1932

j

vraag 24
Kijk nog eens naar bovenstaande foto. Er is nog altijd discussie over wie deze mannen precies
waren. Dan denken ze dat ze er 2 geïdentificeerd hebben, dan nog eens 3, dan spelen er weer
andere namen, enz. enz. Wat verbaasd is dat er amper Mohawkindianen op te zien zijn,
toendertijd de beste “steelworkers”, vooral bij dit soort werk.
Er is een mythe die verklaart wat die Mohawk Native Americans tot zulke geschikte werkers
maakte in die tijd.
Welke mythe is dat?
Antwoord = Ze zouden geen hoogtevrees hebben

vraag 25
Af en toe verschijnt er een walvis voor de Nederlandse kust en zo nu en dan strandt er zelfs eentje.
Dat is dan prompt een nieuwsfeit van de eerste orde en brengt sommigen onder ons in rep en
roer. Sterker nog, de bultrug die in december 2012 op een zandplaat bij Texel terechtkomt (en
daar na een aantal dagen sterft) wordt een nationaal troeteldier en krijgt zelfs een naam.
Welke naam?
Antwoord = Johannes

vraag 26
Terwijl wij kapitein Jack Sparrow bewonderen om zijn piratenavonturen zouden wij eerder Piet
Hein eens een schouderklopje mogen geven. Hij zorgde ervoor dat onze republiek financieel weer
een tijdje vooruit kon. Wat was de toenmalige waarde van de zilvervloot die Hein in 1628 naar
binnen sleepte? In guldens en afronden op hele tonnen!
Antwoord = 11.500.000

vraag 27
Bij bijna alle vliegtuigmaatschappijen ontbreekt stoelrij 13. Tja, bijgeloof. Trouwens, bij Lufthansa
vliegen ze ook zonder rij 17 om geen Italiaanse passagiers af te schrikken. Welke grotere
Amerikaanse luchtvaartmaatschappij vliegt trouwens wel met rij 13? De waaghalzen!
Antwoord = Alaska Airlines of Delta Airlines

vraag 28
De Nieuw Statendam, het nieuwste cruiseschip van de Holland America Line is begin dit jaar
gedoopt door ......., ja, door wie?
Antwoord = Ophrah Winfrey

vraag 29
Hoe heet het onderdeel van een onderzeeboot waarvan Jan Jacob Wichers en J.C van
Pappelendam de uitvinders zijn? We willen graag de originele Nederlandse naam.
Antwoord = Snuiver (niet snorkel!)

vraag 30
Wij willen allemaal wel een Porsche. Maar ja, de prijs hè.
Laten we ons maar beperken tot het kijken naar de plaatjes. Welke modellen zien we hier? Per
plaatje een getal is voldoende.

b

Antwoord =
a
993 als ook 911
b
959
c
356
d
918
e
928

C

e
Doevraag 31
Ook nu verwachten wij 2 teamleden die zich deze keer volgens het tĳdschema moeten melden op
de velden van vv Terlo. Daar zal door de organisatie de opdracht worden verduidelijkt en kunnen
de 2 kandidaten zich volledig uitleven. Ook hier noteert de organisatie het resultaat.

Doevraag 32
Een mens is nooit te oud om te leren. Dat geldt ook voor 1 teamlid die zich, volgens het
tĳdschema, naar de kantine van vv Terlo begeeft. Daar wacht hen een pittige confrontatie
met zichzelf. Kan dat? Ja, dat kan. Het resultaat van deze ontmoeting wordt ter plaatse ingeleverd
bij de organisatie.

Doevraag 33
Lijndienst 318 vertrekt (mits hij op tijd is) om 19.37 uur van de halte Frater Romboutsstraat
richting Eindhoven. Wij hebben maar één simpele vraag: hoeveel mensen zitten er op zaterdag 21
september in deze bus als die Frakoo Tuin & Parkmachines (hoek Loo-Weebosserweg) passeert?
Zet het antwoord op het antwoordformulier op de USB-stick.
Antwoord = 22

