categorie
WERELDWĲD
vraag 1
Op Hemelvaartsdag werd door iemand van de organisatie begraafplaats Margraten bezocht. Op
deze begraafplaats liggen Amerikaanse Tweede Wereldoorlog strijders. Op een van de grafstenen
staat:
Ray g. Bross
T SGT 28 INF 8 DIV
Pennsylvania Mar 30 1945
Wat betekent het dikgedrukte gedeelte in onderstaande zinnen:
a
T GST 28 INF 8 DIV
b
PFC 414 INF 104 DIV
c
PVT 334 INF 84 DIV
d
Hoeveel Amerikanen liggen er begraven op Margraten?
Op het ereplein zie je aan beide kanten de Wall of the Missing. Hierop staan de namen van soldaten
die hun leven gaven en vermist zijn. Bij sommigen staat er een rozet voor hun naam.
e
Wat betekent die rozet?
Antwoord =
a
Technical Sergeant
b
Private First Class
c
Private
d
8301
e
Later teruggevonden en geïdentificeerd

vraag 2
Vroeger was het 3-landenpunt in Vaals enige tijd een 4-landenpunt.
a Tot welk jaar was het een 4-landenpunt
b Wat was dat 4e land naast België, Duitsland en Nederland?
Antwoord = a 1919
b Neutraal Moresnet

vraag 3
Vier vakantiebestemmingen. En niet zomaar eentje, nee, ze hebben iets specifieks met elkaar
gemeen.
a Wat is dat specifieke?
b Hoe heet camping b?
c Hoe heet camping c?
d Hoe heet camping d?
e En jawel, hoe heet camping e?
Antwoord =
a
Naturistencampings
b
Smallegange’s dijk
c
De andere kant
d
Polari
e
Sierra Natura
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vraag 4
De Eiffeltoren is een bekende bezienswaardigheid. Pieter van Vonderen is er op 28 juli 2018 een
bezoekje wezen brengen om een selfie te maken en hij wilde weten wat de totale hoogte is van dit
stalen gevaarte op die dag. En Pieter is Piet(ert)je Precies dus hij wil het op die warme dag weten
tot op de cm nauwkeurig.
En wij trouwens ook!
Antwoord = 324 meter 15 cm. (15 cm vanwege de warmte die dag)

vraag 5
Je ziet hier 10 afbeeldingen (soms een detail) van muren. Bij elke foto hebben we een vraag.
De vragen:
a
Hoe heet deze muur?
b
Welke muur zie je hier?
c
Welke muur zie je op de foto?
d
Tussen welke landen staat dit nieuwe ijzeren gordijn?
e
En hoe heet deze muur?
f
Geef de naam van dit album
g
Ook hier graag de naam van dit monument?
h
In welke stad staat deze muur?
j
Welke muur staat hier aangegeven?
k
Geef de naam van de straat waarnaar dit instituut is genoemd.
Antwoord =
a
Berlijnse muur
b
Klaagmuur of Westermuur
c
Chinese muur
d
Hongarije-Kroatë
e
Muur van Geraardsbergen
f
The Wall
g
Vietnam Veterans Memorial Wall
h
Belfast
j
Grensmuur USA-Mexic. / Trump Wall
k
Wallstreet

vraag 6
Welke plaatsnaam stond er vroeger tijdens de radiouitzendingen op de stippeltjes?
Koblenz, Keulen, .................., Lobith, Nijmegen?
Antwoord = Ruhrort

vraag 7
Er zijn nogal wat discussies aan vooraf gegaan maar nu is men het er toch redelijk over eens. Wat is
de meest verkochte single in fysieke zin? Dus downloads e.d. tellen we niet mee.
Antwoord = White Christmas - Bing Crosby
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vraag 8
Van welke gebouwen zien wij hier een plattegrond?
Antwoord =
a
Royal Albert hall
b
Carré
c
Stadion Feijenoord/de kuip
d
Theater hangar
e
Paleis Soestdijk

vraag 9
Gezellig de hele familie zo bij elkaar. Maar wie zijn a, b, c, d en e? We zijn kind aan huis dus jullie
hoeven alleen de voornaam te noemen.
Antwoord =
a
Timothy
b
Zara
c
Louise
d
Archie
e
Mia

vraag 10
Waar is dit?

Antwoord = Bobbejaanland
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vraag 11
De Canadezen zien in hun vlag behalve een esdoornblad ook
J & J. Wat betekent dat?
Antwoord = Jack en Jacques

vraag 12
Hoe heet deze waterkering? (hier schematisch weergegeven)

Antwoord = The Thames Barrier

vraag 13
Je ziet 5 vlaggen waarvan we de kleuren hebben vervangen door wit. Alleen de blauwe kleur
hebben we laten staan. Vertel ons welke vlaggen je ziet.

a

b

d

e

Antwoord =
a
Panama
b
Tanzania
c
Slowakije
d
Taiwan
e
Liechtenstein

vraag 14
Welke hoofdstad zie je hier?

Antwoord = Pyongyang

c
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vraag 15
Waar is dit vliegveld waar de auto’s even moeten wachten tot het vliegtuig is opgestegen?

Antwoord = Gibraltar

vraag 16
Bij welk bordspellen horen deze pionnen? Precies antwoord graag!

a
b
Antwoord =
a
Kolonisten van Catan
b
PSV Monopolie

vraag 17
107 jaar nadat het schip dat er gebouwd werd dramatisch ten onder ging, dreigt nu hetzelfde te
gebeuren met de werf zelf. Over welke werf hebben we het?
Antwoord = Harland and Wolff

Vraag 18
Hoe heten deze 10 hoofddeksels?
Antwoord =
a
jagers (tiroler)hoedje
b
slaapmuts
c
keppeltje/ kippa
d
Baret
e
(winter)muts/beanie
f
tiara/kroon
g
Alpinopet/ baret
h
diadeem
j
bonnet/ luifelhoed
k
Fez
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vraag 19
Altijd leuk om in het fotoboek van een ander te snuffelen. Dat hebben we dus vrolijk gedaan en we
laten uit dat album 5 foto’s zien. De vraag is nu, van welk Bergeijks stel is dat album? Alleen de
voornamen is genoeg, dus bijv. Alex en Max.
Iets uit Polen, iets uit Zuid-Afrika, iets uit de USA, iets uit Spanje, iets uit Vietnam en jawel, ook iets
uit Nederland.

Antwoord = Jack en Elly

vraag 20
Jongens en meisjes die in dat jaar 20 worden hebben in dat land een officiële feestdag. Dus winkels,
banken en de meeste bedrijven sluiten de deuren. Nou, van harte dan.
Maar in welk land hebben ze die feestdag?
Antwoord = Japan

vraag 21
Ken je de serie GOT? Nou, na deze dorpsquiz zeker.
Vertel ons wie is wie in het echt én als personage in die serie.
Dus per foto 2 namen.

a

b

Antwoord =
a
Natalie Dormer
b
Nikolaj Coster-Waldau
c
Rory McCann
d
Jacob Anderson
e
Lena Heady

c

d

Margaery Tyrell
Jaime Lannister
Sandor ”the Hound” Clegane
Grey Worm
Cersei Lannister

e
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vraag 22
Verkeersborden uit het buitenland. Maar welk buitenland?
Antwoord =
a
Noord Ierland
b
Japan
c
Nieuw Zeeland
d
PERU
e
Zuid-Afrika

vraag 23
Screenshots van bekende films. Noem ons de film! (als een film meerdere “sequels ” heeft, is alleen
de naam van de film voldoende)

Antwoord =
a
Star Wars
b
Pirates of the Caribbean
c
Soldaat van Oranje
d
The Longest Day
e
Toy Story

vraag 24
In welke serie spelen deze personages:
a. Marc Vertonghen, Fernand Costermans, Doortje van Hoeck
b. Hoeveel afleveringen kende deze serie in totaal?
Antwoord = a. FC De Kampioenen b. 273

vraag 25
Hier volgen een aantal wereldwijze citaten van cabaretiers. De vraag is: Wie zei wat in welke show?
A
Ik ben erachter gekomen in een relatie wanneer verliefdheid stopt en overgaat in houden
van, dat is wanneer je een vieze onderbroek van je partner vindt.
B
En dan kom je erachter dat vrouwen totaal niet echt geïnteresseerd zijn in goeie
gesprekken. Maar jij wel!
C
Er is toch niemand, geen enkele vrouw die zich opmaakt en van huis gaat met het
idee ”nou ik weet niet of er vanavond een kleine dikke cynische pinda is, maar als ie er is dan
is ie van mij”.
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D

Hitler was ook maar een zielige kunstenaar die met z’n ziel onder z’n arm naar een
beroepskeuze adviesbureau is gegaan met de vraag “wat moet ik doen”?
E
De messen moeten bij de messen, de vorken bij de vorken. Ik weet ook niet waarom, voor
het groepsgevoel van de vorken denk ik. Er zijn zelfs pannen die niet in de vaatwasser
mogen. Wat gaan die pannen doen? Gaan die de vakbond bellen?
Antwoord =
a
Martijn Koning
Koning van de Lach
b
Javier Guzman
Por Dios
c
Daniel Arends
De zachte Heelmeester
d
Theo Maassen
Zonder Pardon
e
Philippe Geubels
Bedankt voor alles

vraag 26
Het valt niet direct op maar als je goed kijkt dan zie je dat alle Disney tekenfilm figuren maar 3
vingers + een duim hebben. Dat zou geld hebben bespaard bij het tekenen.
Ook bij de Simpsons hebben ze naast de duim maar 3 vingers en dat valt ook niet echt op.
Er is echter 1 karakter in de Simpsons dat wel 5 vingers heeft. Wie mag dat dan wel wezen?
Antwoord = God

vraag 27
Trump, hebben we al een vraag over Donald Trump? Nee? Nou, bij deze dan.
Waarop werd Donald Trump afgekeurd voor militaire dienst ten tijde van de Vietnamoorlog?
Antwoord = Hielspoor

vraag 28
Dan ook een vraag over Poetin.
Meneer is in het bezit van een gouden Apple Watch. Dit klokje toont de 2-koppige adelaar van het
Russisch wapenschild en de skyline van Moskou.
Door welk Russisch-Italiaans sieradenmerk werd dit horloge gemaakt?
Antwoord = Caviar Perna Penna

vraag 29
Nou vooruit, dan ook een vraag over die malloot uit Noord-Korea.
Kim Jung-un, met een geschatte BMI van 45, is een gezellige dikkerd zeker vergeleken met zijn
magere, soms ondervoede landgenoten. Waaraan zou Kim Jung-un volgens de geruchten verslaafd
zijn sedert zijn opleiding in Zwitserland in zijn jonge jaren?
Antwoord = Zwitserse kaas, meer bepaald Emmenthaler

vraag 30
In augustus maten diverse landen een verhoogde radioactiviteit. Dit zou te wijten zijn aan een
ongeluk met een door kernenergie aangedreven (kruis)raket waarmee Rusland proeven zou doen.
Wat is de Navo-naam voor deze raket die verleden jaar al door Poetin werd aangekondigd?
Antwoord = Skyfall
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Doevraag 31
Stuur 2 van uw teamleden tussen 20.00 en 20.45 uur naar Bruns (voormalige De Ploeg). Daar zal
duidelijk worden wat we vragen. Schrijf je antwoorden ter plekke op het antwoord-formulier en
laat dit achter in de handen van de organisatie.
(Om Bruns te bereiken mag van de auto gebruik gemaakt worden)
Antwoord =
a. Hans Bruns
b. Tegelreliëf’ door Ad Dekkers
c. Lego House, Billund
d. Leiden, Arnhem, Utrecht en Zwolle
e. Bruns, Bax Metaal, Wilvo en Kempenplus
f. Cinderella Tafel
g. (lucht)kasteel van Bergeijk
h. René Jamers
j. Dieter Schwarz, Lidl
k. A’dam Tower, Amsterdam
l. Corten staal, roestvaststaal en aluminium

Doevraag 32
Stuur 2 van uw teamleden tussen 21.00 en 21.30 uur naar kantoor van MARCK. Daar zal duidelijk
worden wat we vragen. Schrijf je antwoorden ter plekke op het antwoordformulier en laat dit
achter in de handen van de organisatie. Bij deze vraag zullen kunstminnende teamleden zeker een
(kwast)streepje voor hebben.
Antwoord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gustav Klimt
Vincent van Gogh
Pierre August Renoir
Leonarda da Vinci
Sandra Botticelli
Hieronymus Bosch
Johannes Vermeer
Claude Monet
Piet Mondriaan
Edgar Degas

De Kus
Café terras bij nacht
Lunch van de roeiers
Mona Lisa
De Geboorte van venus
Tuin der lusten
Het melkmeisje
Waterlelies
Compositie met rood, geel, blauw en zwart
Danseressen in het blauw

Doevraag 33
Veel levensmiddelen hebben een naam die verwijst naar stad, streek of land. Als voorbeeld: Engelse
drop.
Wij vragen jullie om 5 artikelen te verzamelen die inderdaad stad, streek of land zichtbaar in hun
naam dragen. Wel in een onaangebroken, dichte verpakking.
Stop deze 5 artikelen in de teamtas bij inleveren. (Engelse drop telt dus niet meer mee want
die hebben we nu al weggegeven)

