
Quizboekje

23 maart 2019

Teamnaam: 

Teamnummer:

Naam Captain:

Telefoonnummer Captain:



Maak een planning en bekijk hoe je een en ander wil gaan doen. Voor een aantal 
opdrachten moet je namelijk op een bepaald tijdstip ergens zijn. Om alle doe-vragen 
hebben wij een kader gezet zodat je deze vragen snel kunt vinden.

Alles wat je inlevert dient voorzien te zijn van teamnaam en teamnummer. Artikelen lever je samen met het antwoordenboek in de door ons gegeven tas in. Ook foto’s of filmpjes die je toestuurt via mail dienen in de onderwerp-regel voorzien te zijn van teamnaam en teamnummer. Hoe streng zijn we daarin? Heel streng! Artikelen of berichten die niet zijn voorzien van teamnaam en teamnummer rekenen we fout. De ingeleverde artikelen krijgen jullie op de quizavond retour.
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2019
De tweede editie van De Schaijkse Quiz. Het quizboek ligt voor jullie en wij gaan er van 

uit dat jullie meteen van start willen gaan. Hold your horses. Wij geven jullie eerst de 

belangrijkste speltip van allemaal: lees deze instructies even door voor je begint. Dan 

komt alles goed! Fijne avond!

Te weinig tijd? Geen paniek! Bij sommigen vragen zijn meer punten te verdienen 

dan bij andere vragen. We hebben een puntentelling toegevoegd aan het boek. 

Kijk, vergelijk, kies en schakel hulp in bij vragen waar je geen antwoord kunt 

vinden. Die rare oom die altijd alles beter weet zou op dit moment bijvoorbeeld 

wel eens van pas kunnen komen... 

Staat er ergens een tijd vermeld, dan nemen wij ook dit uiterst serieus. Wanneer 

een opdracht om 20:00 uur start, word je uiterlijk dan verwacht. Ben je te laat dan 

kun je niet meer deelnemen aan de opdracht. Ook bij het inleveren van het boek 

hanteren wij een uiterste inlevertijd. Je levert het antwoordenboek met bijgevoeg-

de artikelen in, in de tas die je van ons hebt ontvangen, voorzien van teamnaam en 

teamnummer bij de Werkplaets. Dit om uiterlijk 23:30 uur. Kom je om 23:31 uur 

binnen mag je het boek niet meer inleveren. Hou hier rekening mee. 



Zoals jullie weten bestaat De Schaijkse Quiz uit een quizavond en een feestavond. 

De antwoorden van De Quiz worden de dag na De Quiz online geplaatst. Jullie hebben 

vervolgens tot en met dinsdag 26 maart de tijd om deze antwoorden na te kijken en te 

reageren op punten waar jullie het niet mee eens zijn. Wij vragen jullie per team slechts 

één mail op te stellen met duidelijke uitleg en te versturen naar info@deschaijksequiz.nl. 

Wij nemen jullie op- en aanmerkingen mee bij het nakijken van de quizboeken. 

De winnaars van De Quiz zullen op de feestavond bekend worden gemaakt.

De Schaijkse Quiz wordt georganiseerd door de organisatie achter Stichting 

De Schaijkse Quiz. Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen 

strikt opgevolgd te worden. Indien zich situaties voordoen, waarin dit

reglement niet voorziet, neemt de organisatie een bindende beslissing.

Vanzelfsprekend dien je je te allen tijde te houden aan de ‘normale’

wetgeving omtrent verkeersregels en dergelijke. De organisatie / Stichting

de Schaijkse Quiz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden 

schade als gevolg van deelnemen aan De Schaijkse Quiz.
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De prijsuitreiking. Niet alleen strijden jullie voor een goed doel of vereniging naar keuze, 
maar ook voor de titel slimsten der Schaijkenaren. Wie zich de slimsten mogen gaan noe-
men horen jullie op de feestelijke prijsuitreiking die plaats zal vinden in de zaal van par-
tycentrum de Raaf. Het team dat de eerste plaats heeft behaald, ontvangt de felbegeerde 
Schaijkse Quiz wisseltrofee. Verder worden er cheques uitgereikt t.b.v. de gekozen doelen. 
Een cheque van € 500,- voor de eerste plaats, een cheque van € 250,- voor de tweede 
plaats en het team dat de derde plaats heeft behaald, krijgt een geldprijs van € 100,-. Niet 
gewonnen? Niet getreurd. Er staat een mooie band voor jullie klaar en we maken er met 
zijn allen een gezellige avond van! De feestavond gaat om 20:00 uur van start. De prijsuit-
reiking zal kort daarna beginnen dus wij vragen je op tijd van de partij te zijn. Dan kan de 
organisatie daarna ook met de voetjes van de vloer!



Waar zouden we zijn zonder de ondersteuning van onze sponsoren? 

Hoofdsponsoren
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Sponsoren
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Hier staan we dan: jullie quizmasters. Na de euforie van 2018 mocht een nieuwe editie 
niet uitblijven. Wij wensen jullie een ontzettend fijne quizavond en hopen dit jaar weer 
te mogen toosten op een prachtig evenement. Graag tot ziens bij de feestavond! 

De organisatie van De Schaijkse Quiz:
Bregje Wieland, Erna Dorussen, Ruud Derks, Stijn van Lith en Toon Derks.
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GEHEIME
VRAAG

WIE WEET HET ALTIJD BETER?

WIE STUREN JULLIE OP PAD 
VOOR DEZE OPDRACHT?

LOCATIE: DE WERKPLAETS   TIJD:  20:00 UUR

ÉÉN PERSOON GEEN TELEFOONS KOM OP TIJD18+



1.

3.

4.

2.

5.

SPORT
Beluister de drie geluidsfragmenten op de website via de volgende link
www.deschaijksequiz.nl/quizavond.html, noteer het jaartal per fragment.

Een sportclub kan niet bestaan zonder logo. Het straalt het karakter uit van de club en 
vaak kan je er ook direct van aflezen wat voor sport de club beoefend.
Hieronder zie je 4 afbeeldingen met daarin 5 verschillende logo’s, ook is elke afbeelding 
een andere sport. Benoem van elke afbeelding de 5 clubnamen en de steden/dorpen waar 
deze vandaan komen. 

In 2018 werd een motorcoureur ontslagen door zijn renstal na zeer onsportief gedrag.
A: Wat deed de coureur om ontslag te krijgen?
B: Hoe heet deze coureur?

Het DAW-dreamteam van de eeuw. 
Ooit vereeuwigd op een echt bordje. 
Maar wat klopt er niet in deze opstelling?

Willie v/d Zanden
Wim Vissers

Trainer: Henk v. Ras

Tinus
v/d Linden

Piet
Lange

Theo
v/d Linden

Theo
Zwaans

Willy
v. Boekel

Piet
Vissers

Erwin
Aarts

Erik
v/d Heuvel

Kees
Aarts

Zojuist hebben jullie de boekjes opgehaald. We hopen dat jullie teamcaptain goed heeft opgelet.
De onderstaande vragen zouden dan beantwoord kunnen worden:
A. Wat was de kleur van het t-shirt/trui van Ruud?
B. Wat is de titel van het laatste nummer dat gedraaid werd voordat tot uitdelen van de 
 boekjes werd overgegaan? 
C. Welke kleur hadden de bloemen die op de bar stonden?
D. Hoeveel minuten kostte het vorig jaar voordat alle boekjes waren uitgedeeld in De Raaf 
 tijdens de quizavond?
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6.

7.

8.

9.

Een Amerikaanse jongen die vrij goed was in honkbal, vocht voor zijn Amerika op Omaha 
beach, overleefde en won daarna 10 worldseries. 
A. Over wie hebben wij het hier (voor- en achternaam)?
B. Welke onderscheiding mocht hij een paar jaar geleden nog ontvangen?

Sporten spelen zich vaak af op een veld en of het nu van gras, hout of beton is, één ding 
hebben ze met elkaar gemeen. Al deze speelvelden bevatten allemaal een eigen lijnenspel. 
Hieronder staan een aantal van deze speelvelden over elkaar heen. 
Van welke sporten zijn dit de velden?

Striptekenaars in de krant. Hieronder ziet u drie tekeningen van dezelfde tekenaar. 
Wie is de tekenaar?

Deze mannen excelleren in wat zij doen. Maar, voor welke teams kwamen zij in 2018 uit?
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10.

11.

Bij elke teamsport hebben de sporters een rugnummer… Maar ook in de racerij hebben 
de sporters een nummer. Van wie zijn onderstaande nummers?

In 2018 hebben we volop kunnen genieten van de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. 
De volgende landen haalden een flink aantal medailles binnen. Maar bij welke sporten horen on-
derstaande medaillespiegels? Het betreft de medailles van alle onderdelen van de betreffende 
sport van zowel mannen als vrouwen.

G H
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13.

14.

15.

12. Vorig jaar gingen julle op zoek naar een artikel met de oudste houdbaarheidsdatum. 
Dit jaar vragen wij jullie een aantal voorwerpen te verzamelen. Weet jouw team al deze 
voorwerpen te pakken te krijgen, dan verdienen jullie de punten zonder meer. Voorzie 
alle voorwerpen duidelijk van teamnaam en teamnummer en lever deze samen met het 
antwoordenboek in, in de tas die jullie van ons ontvangen hebben.

Voorwerpen:
• Een stokje wierook
• Een vingerhoed
• Een zakje kamillethee

SCHAIJK
De een ziet graffiti als een vorm van kunst, de ander wil er graag zijn boodschap mee versprei-
den. In de jaren ‘90 was er in ieder geval één persoon overactief met zijn boodschap in Schaijk. 
Overal zag je de tekst ‘SMUG’ terug. Waar staan/stonden de letters SMUG voor?

Met dergelijke hypotheekrentes zou de woningmarkt waarschijnlijk weer behoorlijk op slot gaan.
Deze Schaijkse makelaar heeft het echter niet kunnen deren, want hij is nog steeds actief.
A. Welke Schaijkse makelaar plaatste deze advertentie?
B.  Wat was destijds zijn adres? 
C.  Wat was zijn telefoonnummer?

“Ruim 50 jaar lang werd er maandelijks telkens naar uitgekeken, maar door schaalvergroting 
zagen we geen mogelijkheid om draagvlak te creëren in het nieuwe gebied, zeker niet op korte 
termijn. Daarom zijn we genoodzaakt er nu mee te stoppen.”
Dat was ruim drie jaar geleden een moeilijke beslissing en veel mensen voelen het gemis 
vandaag de dag nog steeds.
A. Wat verdween drie jaar geleden?
B. Welke vier personen stonden aan de basis bij de oprichting (alleen achternaam)?
C. Wie was de initiatiefnemer?
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16.

17.

18.

Tijdens het Moeslandse carnaval komen de mooiste spreuken voorbij. Hieronder zie je een 
aantal foto’s van creaties die de afgelopen jaren voorbij zijn gekomen. 
Noteer van iedere creatie op welke plek zij dat jaar zijn geëindigd. 

“The life I love is making music with my friends, and I can’t wait to get on the road again.” 
Een quote die deze Schaijkse band op het lijf geschreven is. Naar welke band zijn wij op zoek?

Een bericht uit de Schakel van november 1980, 
waarin het voornemen tot verlening van 
3 bouwvergunningen wordt bekend gemaakt.
We hebben om het moeilijk te maken wat gegevens 
weggehaald. Wie of wat staat er onder de ‘blurs’?

G H

I J
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19.

20.
Speel met je team een videoclip na. Je hebt hierbij de keuze uit onderstaande liedjes. Zoek de 
bijbehorende clip erbij en evenaar deze zo goed als mogelijk in 1 minuut. De ingezonden clips 
mogen verzonden worden naar videoclip@deschaijksequiz.nl
Let op, we letten op verschillende aspecten van de clip. Hoe meer gelijkenissen, hoe meer 
punten.

1. Beyoncé – Single Ladies
2. Queen – I Want To Break Free
3. PSY – Gangnam Style
4. Madonna – Material Girl

De meeste Schaijkenaren hebben er uren doorgebracht. In hun jeugd of later als ouder.
Op welke locaties zijn onderstaande speeltuinen in Schaijk te vinden?
Geef aan welke letter op het kaartje bij welke afbeelding hoort.

1 2 3 4

5 6 7 8
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21.

22. Welke zaken van eenzelfde branche zijn volgens de Telefoongids nog steeds actief
 in Schaijk: zie kaartje.
A. Welke branche wordt hier bedoeld?
B. Zet de juiste naam van de zaken bij de nummers:

In 1978 kregen we nog een postcode boek naast het telefoonboek. Dit om te laten weten wat 
de postcodes waren voor nieuwe straatnamen of toevoegingen van huisnummers in straten. 
Welke straten hebben we uit onderstaande foto gepoetst? 
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23.

25.

Direct bij het oud papier of toch nog even bewaard? De laatste editie van de telefoongids en 
gouden gids. Wij hebben de gids van 2018 in ieder geval bewaard, de versie zoals te zien in de 
afbeelding. Mochten jullie ‘m ook nog hebben, dan is de volgende vraag een makkie. Zo niet, dan 
moeten jullie even op zoek naar iemand die ‘m wel heeft.
In het gedeelte van de telefoongids van Schaijk:
A. De Jong is één van de meest voorkomende achternamen in Nederland. Op welke pagina 
 van deze telefoongids vind je de achternaam de Jong in Schaijk? 
B. Hoe vaak zijn de achternamen (meisjesnaam) van de quizmasters vermeldt in het 
 gedeelte van de telefoongids in Schaijk?
C. Er zijn ook een aantal namen die in Schaijk maar eenmaal 
 voorkomen in de telefoongids. Wat is de som van de 
 pagina’s van de volgende 5 namen: 
 - Gevers 
 - Buurman 
 - Warner 
 - Ayaz 
 - Oltmans 

Hij was heerlijk, maar dus ook zo op: de taart voor de winnaars van de Schaijkse Quiz van 
vorig jaar. Wat voor een afbeelding stond er op deze taart?

Wij zijn op zoek naar de naam van de man die deze middelste 
onderscheiding mag dragen (voor- en achternaam).

In jullie goodiebag vinden jullie een spelkaart. Hebben jullie in je goodiebag bijvoorbeeld 
een Ruiten Boer, dan gaan jullie op zoek naar zoveel mogelijk Ruiten Boeren. Het moeten 
officiële spelkaarten zijn. Doe deze kaarten in een gesloten zakje of enveloppe, voorzien 
van jullie teamnaam, teamnummer in de door ons gegeven tas en lever deze aan het einde 
van de avond bij ons in.

26.

24.
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27.

MUZIEK
Beantwoord de volgende 18 vragen om tot 19 letters te komen. Deze 19 letters vormen drie 
woorden die wij graag van jullie terug willen horen. De letters staan door elkaar. Aan jullie de 
taak de zin te ontcijferen.

1. Voor hij een groot aantal hits scoorde onder zijn eigen naam speelde Phil Collins een rol 
 in een zeer succesvolle band. Wat is de tweede letter van deze bandnaam?
2. Hij was getrouwd met Courtney Love en overleed door eigen hand. Wat is de laatste letter 
 van zijn achternaam?
3. Van wie is het nummer Video Games uit 2011? Wij zoeken de eerste letter van haar naam.
4. Het nummer Layla van Eric Clapton kennen jullie wellicht uit 1992. Maar in de jaren ‘70 
 werd het al eerder opgenomen en uitgebracht. Hij nam het nummer op met een band 
 waarvan wij de tweede letter willen weten. 
5. In 1963 zong zij over haar spiegelbeeld. Wat is de vijfde letter van haar achternaam?
6. Wij zoeken de eerste letter van het album waarvan het nummer God only Knows van de 
 Beach Boys afkomstig is. 
7. Ringo, Paul, John en... Wie missen we nog? Wij zoeken de tweede en zesde letter van 
 zijn voornaam.
8. Wij zoeken de eerste letter van de titel van het nummer waarmee The Weather Girls 
 in 1983 een hit hadden.
9. “Dus jij gaat naar de hemel en ik geloof in niks”. Wat is de tweede letter van de 
 achternaam van de zanger van dit prachtige nummer?
10. Ze coverde het nummer Afscheid van Volumia en stond hiermee in de top 2000. Wat is 
 de tweede letter van haar voornaam?
11. Ondanks hun naam staan ze niet bekend om hun vrolijke muziek. De achternaam van hun 
 zanger was Curtis. Wij zijn op zoek naar de zesde letter van de bandnaam. 
12. In 2013 scoorde deze Nederlander een grote hit met het nummer Waves. Wat is de laatste 
 letter van zijn naam?
13. De tweede letter van de achternaam van de zanger van The Scene. Hij overleed in 2015.
14. Wat is de eerste letter van de band waarin Beyoncé zong voor ze haar solocarrière begon?
15. Een hit van Duitse bodem. Het nummer Du uit 1971 werd gezongen door... 
 Schrijf de tweede letter van zijn achternaam op.
16. Rowwen Hèze heeft een liedje over deze maand. Wat is de derde letter van de maand / titel?
17. Deze band scoorde in 1978 een hit met een cover van The Kink’s You really got me. 
 Wij zoeken de laatste letter van de bandnaam.
18. In 1981 scoorde Ultravox een hit met dit nummer. Wij zoeken de eerste letter van de titel.
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30.
Het zal je maar gebeuren, een prachtstem en een prachtige carrière, 
maar iedereen kent je met name van een mega-hit waarin je wel te 
horen, maar niet te zien was. De vrouw hiernaast overkwam dit, hoe 
heet zij (voor- en achternaam)?

28.

29. In het aankondigingsfilmpje op Facebook zagen jullie onze muzikale vrienden uit Littleville, Ala-
bama al een keer voorbij komen. Zij hebben ook de moeite genomen een aantal filmpjes voor 
ons op te nemen. Daar zijn wij heel erg blij mee, mannen BEDANKT! 
A. Bekijk de filmpjes op www.deschaijksequiz.nl/quizavond.html en benoem de titels van de 
gespeelde intro’s.

Wij hebben nog wat meer vragen over deze 7 broers. Geef antwoord op onderstaande vragen om 
nog meer punten binnen te halen.
B. Wie werd door zijn moeder gezien als de knapste van het stel?
C. Welke broer stookte zijn eigen drank?
D. Met zijn zus die tegelijkertijd ook zijn nicht is heeft hij drie kinderen. Hoe heet de moeder 
van zijn kinderen?
E. Kun je niet wachten en wil je deze mannen een keer live zien optreden, dan kun je altijd een 
kijkje gaan nemen bij hun eerstvolgende optreden. Waar en wanneer zal dit plaatsvinden?

We hebben een aantal CD hoezen / Album covers bewerkt. Ieder plaatje bevat twee albums. 
Noem de twee artiesten en albumnamen per plaatje. 

31. Zet de muziekgeek uit jullie groep in een hoekje met een koptelefoon en kijk hoever 
hij / zij komt met deze intro’s. 25 Stuks, verdeeld in vijf categorieën. Oldies, 90’s, Rock, 
Nederlandstalig en Hedendaagse muziek. Wij willen van jullie graag per muziekfragment 
de artiest en de titel van het nummer weten. 
Beluister op www.deschaijksequiz.nl/quizavond.html
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32.

33.

Je ziet hier zes (gedeeltes van) logo’s van bekende bands / voormalige bands waarbij wij de 
tekst hebben weggehaald. Herken jij de bands?

34. “onder de smerige hemel die huilde van verveling, 
onder het regenbuitje dat op hem viel, 
hem (……. .. ……)
In de oude voorstad, in het midden van de nacht, 
stond hij daar.”  

zong het vogeltje uit een zuidelijk gelegen land in haar allerlaatste opgenomen liedje.

A. Wat is de titel van het lied?
B. Op welke datum in welk jaar werd het opgenomen?
C. Wat is het pseudoniem waaronder het vogeltje bekend werd?
D. Wat is de volledige naam van het zingende vogeltje?

In deze “cryptische” omschrijvingen wordt een lied met artiest omschreven. Om welk nummer 
en welke artiest gaat het?

A. De hoogheid ziet blauw en rood gemengd uit de lucht vallen.
B. Met een element op je rug is hoe je mij herinnert.
C. In deze patstelling ga je dubbel neer.
D. Je wordt gek van deze rob.
E. De ongelovige Heer maakt muziek.
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35.

36.

Beantwoord onderstaande vragen.

1. Deze mannen zingen inmiddels al een halve eeuw over hun gebrek aan bevrediging. 
 Wat is de bandnaam?
2. Drie van de leden zitten sinds het eerste album in de band. Hoe heten zij?
3. De eerste gitarist van de band kwam tragisch aan zijn einde. Wie was hij?
4. Als producers gebruiken twee van de bandleden, sommigen zouden ze zelfs als de 
 belangrijkste bandleden durven betitelen, een pseudoniem. Hoe noemen zij zich?

1. Op deze albumhoes staan vele bekende mensen, waaronder Bette Davis en Tyrone Power.  
 Wat is de naam van het album?
2. De band trad slechts één keer op in Nederland. In welke plaats was dit?
3. In 1963 behaalde deze band hun eerste top 10 hit in Nederland. Met welk nummer?
4. Tot slot willen wij van jullie graag weten over welke band wij het hebben?

1. Zij verkochten wereldwijd meer dan 300 miljoen albums. Nogal een prestatie! In hun 
 begindagen toerde de band rond met niemand minder dan Jimi Hendrix. Of moeten we 
 het omdraaien en toerde Jimi Hendrix met niemand minder dan... Welke band zoeken 
 wij eigenlijk?
2. Wie  was in de begindagen de zanger van de band?
3. De band heeft zijn naam samengesteld uit de namen van twee bluesmuzikanten. 
 Hoe heetten zij. 
4. En slechts één lid van deze band is op alle door hen uitgebrachte albums te horen. 
 Wie is dit?

Op deze foto’s ontbreekt steeds iemand. Wij zoeken de artiestennaam van deze persoon.   

B

C
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VAN ALLES WA - DEEL 1
38.

39.

40.

Door het quizboek heen hebben wij een aantal mieren zoals deze geplaatst: Wij vinden het 
namelijk wel grappig dat jullie al die losgescheurde pagina’s nu weer bij elkaar moeten 
leggen om te tellen hoeveel mieren er uiteindelijk te vinden zijn in jullie quizboek?

Een stuk gereedschap wat je in de gemiddelde schuur niet tegen 
zal komen. Toch is het ontzettend handig voor het fijne werk. 
Hoe heet dit gereedschap?

Op de website, www.deschaijksequiz.nl/quizavond.html,  vinden jullie één geluidsfragment
A. In welke taal wordt de vraag gesteld?
B. Wat is het antwoord op de vraag?

Wat is het antwoord op onderstaande vraag?

37.
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41.

42.

43.

44.

Pa had een vooruitziende blik; hij stuurde zijn kinderen ter studie naar verschillende financiële 
kernen in Europa. Hier bouwden zij aan een gigantisch imperium en stond de familie halfweg de 
negentiende eeuw bekend als de centrale bank van Europa waar je aan kon kloppen als je weer 
eens oorlog o.i.d te financieren had. Het geschatte familievermogen bedroeg destijds meer dan 
300 miljard dollar. Over welke Duitse familie hebben we het hier?

Een eigenaardige vormgegeven wijk in de 
Verenigde Staten. Tenminste als je het van bovenaf 
bekijkt, in welke stad ligt deze wijk?

Wat is het antwoord op onderstaande vraag?

Vier verschillende foto’s en toch allen voor hetzelfde product gebruikt… 
Welk product?
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45.

46.

47.

In voor heel Europa mindere tijden wordt er op deze foto een 
Japanse boog uitgetest. Wie test deze boog uit?

In het verleden zijn veel dieren waargenomen waarvan men dacht ze gezien te hebben, 
die achteraf helemaal niet hebben bestaan. Van andere wezens/dieren werd gedacht dat 
zij een bijzondere kracht, kennis of eigenschap bezaten, al dan niet terecht.
We hebben hier een aantal bekende ‘fabel’dieren verzameld 
waarvan we graag de naam willen weten.

Het realiseren van dit gebouw in het noorden van het land was begroot op 
70 miljoen euro. Ondertussen is dat door schokkende omstandigheden  
140 miljoen geworden en i.p.v. in 2017 zal het waarschijnlijk pas in 2019 
gebruikt kunnen gaan worden.
A. In welke Nederlandse stad staat dit nog niet voltooide gebouw?
B. Wat is de naam van dit gebouw?
C. Wie zijn de architecten van dit gebouw?
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Voor deze vraag zul je er echt even op uit moeten. Wij willen namelijk weten welke  
huisnummers er bij deze huizen horen. Vul dus alleen het juiste huisnummer (eventueel 
inclusief toevoeging) in bij ieder huis.

48.

49.

50.

51.

BREINBREKERS
Deze katástima is vreemd te noemen maar toch kozen ze voor een andere naam. 
Welke winkel zoeken wij?

Welk getal komt er op de plaats van het vraagteken?

Welke lettertypes zijn dit in Word?

G

H

I

J
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52. Je gaat er scheel van kijken maar streep de woorden weg en vul het overgebleven woord in.

Los onderstaande fotoraadsels op. De categorie betreft: Klussen 53.
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54.

55.

Verdeel dit vierkant in vier delen die ieder dezelfde vorm hebben, terwijl ieder deel ook nog 
eens de zeven verschillende symbolen bevat. Geef dit duidelijk met stift of pen aan in 
het antwoordenboek.

Afgelopen week zijn wij door enkele straten van Schaijk gewandeld. Op iedere dag zijn we door 
een andere straat gelopen. Op welke dag liepen we door welke straat?
Uitleg:
- De cijfers aan de linkerkant geven aan hoeveel juiste straten er in de rij staan.
- De cijfers aan de rechterkant geven aan hoeveel straten er onder de juiste dag staan.
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56.

57.

Nog één raadseltje dan. Weten jullie de uitkomst?

De eerste twee woorden vormen een anagram van het laatste woord. Het eerste woord bestaat 
altijd uit 4 letters en het tweede woord uit 5 letters. Alle antwoorden zullen dus uit 9 letters be-
staan. 

Voorbeeld:
stand + strelen = handwerkmateriaal  
stand = rang, strelen = aaien. Van de woorden rang en aaien kan je naaigaren (handwerkmate-
riaal) maken.

A. Eskimowoning + spijkerstof = wegomlegging
B. lap + fietszitting = Schots blaasinstrument
C. tandartsgereedschap + het land bewerken =  natuurverschijnsel
D. peulvrucht + op grote afstand = schildergerei
E. kleur + onderdeel van het lichaam = verworpeling
F. elektronische post + hotelkamer = nabootsing
G. gedeelte + autopech = een schop toe geven
H. brieven en kaarten + koren = helderziende
I. toetsing + limonade = medewerker
J. tegen + schaduwbeeld = treinbestuurder
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Onze brandweermannen staan altijd klaar om in actie te komen als ergens brand uitbreekt. Maar 
ook als ze met iets heel anders bezig zijn verschijnt daar vaak een berichtje van in de Arena. 

Met deze hints kun je onderstaande puzzel oplossen. Schrijf de juiste antwoorden op in de tabel 
in je antwoordenboek. 

• Het verhaal over de Grootvorst die uit het autowrak gered moest worden, verscheen een 
dag later in de krant dan het bericht over de door brandweerman Jan uitgevoerde reddingsactie. 
• Het krantenbericht van zaterdag ging niet over brandweerman Jeroen.
• Het kleine kleutertje zat niet vast in de spouwmuur. 
• Peter wist iets of iemand uit de kruipruimte te bevrijden.

58.
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KUNST & CULTUUR
60.

61.

62.

Op de foto zie je een werk van een Britse beeldhouwer. 
Het is een studie/voorloper van een expositie.
A. Hoe heet deze expositie?
B. Wat is de naam van de kunstenaar (voor- en achternaam)?
C. Welk materiaal wordt hier gebruikt?

A: En? Wat vond je ervan?
B: Hoezo? Ik heb nog niks gezien!
A: Je bent er net nog langs gelopen, dat zag ik zelf.
B: Waar dan? Daar? Oh, is dat kunst? Dat moet je maar weten.

Ja, het is inderdaad kunst en de vragen zijn:

A. Wat is het voor een kunstsoort?
B.  Wie maakt nou deze dingen (voor- en achternaam)?
C. Op welk adres was deze opstelling te zien?

Li Igugs houdt van kunst en daarom kocht hij voor zijn verzameling een leren jas; 
die lag er, zo te zien, wat slapjes bij.

A. Wie heeft de leren jas gemaakt?
B. Wanneer was die jas te zien?  
C. Wie is Li Igugs?

Ook wij willen graag het kwartje van Kok terug! 
Kunnen jullie  ons aan een kwartje helpen? Plak het kwartje in het antwoordenboek.

59.
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63.

64.

65.

66.

Soms gebeurt het als je naar een schilderij kijkt dat je je afvraagt: 
Heb ik dit niet eerder gezien? 
Of: 
Lijkt het niet erg veel op dit of dat?
Deze twee kunstwerken over moeders met kind en aureolen vragen om antwoorden.
A. Wie zijn de makers van de kunstwerken (voor- en achternaam)?
B. Waar is de eerste te bewonderen (plaatsnaam)?
C. Waar was de tweede te bewonderen (plaatsnaam)? 
D. Wat zijn de namen van de twee kunstwerken?

Don schreef een nummer over één van Neerlands bekendste schilders.  In dit nummer refereert 
hij aan een schilderij. Voordat hij dit schilderij maakte, schilderde hij een ander schilderij met 
een gedeeltelijk dezelfde naam. 
A. In welk jaar heeft hij dit schilderij gemaakt?
B. Waar heeft hij dit schilderij gemaakt (plaatsnaam)?

Deze kleurige vlakken zijn soms heerlijk om naar te kijken en er zit wel degelijk een verband 
tussen. Benoemen jullie ze alle 5?

Stoer, trots, kracht; dit beeld straalt van alles uit en is 
daardoor een prachtige metafoor voor een natie.
A. In welk beroemd gebouw vind je een replica van dit beeld? 
B. Hoe heet dit beeld?
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68.

69.

67.

Wie kent haar niet,  deze vrouw die blijkbaar tot veler verbeelding spreekt.
Overal vinden we standbeelden van haar. Weten jullie in welke plaatsen we 
onderstaande beelden vonden?

De paasgroet van de Paus in het Vaticaan. Er staan vele beelden van heiligen (140 wel te ver-
staan) toe te kijken naar dit tafereel. Maar welke ‘Sint’ zien we hier op de rug?

In Florence op één van de Piazza’s staat een beeld van Perseus die een afgehakt hoofd 
vasthoudt. Er is iets bijzonders aan dit beeld, en met name aan de helm van Perseus.
Wat is hier namelijk zo bijzonder aan?
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71.

SPEL EN ENTERTAINMENT

Bobbi Eden... Wie kent haar niet, de rondborstige pornokoningin? Kies die persoon uit je team 
die graag een filmpje van haar wil bekijken en zet hem (gokje) in een donker hoekje achter de 
tv. In het filmpje noemt Bobbi een aantal spannende woorden. Van jullie willen wij graag exact, 
nauwkeurig tot op de seconde, weten op welke tijd zij onderstaande woorden uitspreekt. 

Link naar het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=Ln1Ax-2_2HY

A. Glijden
B. Naaien
C. Reet
D. Lid
E. Handeling
F. Naaien
G. Steekt
H. Voorwerk

70.

Onderstaand zie je een aantal afbeeldingen die afkomstig zijn uit reclames.
Van welk merk/bedrijf betreft het de reclame?

F G

JIH
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72.

73.

Uit welke vijf games komen deze afbeeldingen? 
Wij zijn op zoek naar de volledige naam van deze computergames.

G H I

J

Van welke series zijn onderstaande casts?
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74.

75.

Onderstaande acteurs/actrices hebben (per 3) in dezelfde serie/film gespeeld. 
In welke serie/film is dit? 

In de aanloop naar De Schaijkse Quiz hebben we via onze facebookpagina een aantal speltips 
weggeven. Voor deze speltips hebben we gebruik gemaakt van reclamefilmpjes. Welke bedrijven 
betreft het hier?
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76. Twee foto’s, acht personen, wie zijn het?

Wat zijn de namen van deze apps?

77.

78.

Welke bekende mannen (voor- en achternaam) zijn hier aan het woord: 
www.deschaijksequiz.nl/quizavond.html? 
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Met een stem kan men alle kanten op. Noteer van onderstaande tekenfilmfiguren 
welke stem hierbij hoort.

F

Eind jaren 90 kwamen de platform en real life strategy spellen als paddenstoelen uit de grond. 
We hebben hieronder een aantal plaatjes van elementen uit verschillende spellen. Welke?

79.

80.
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81.

82.

83.

SCHAIJK EN OMGEVING
The Little house on the prairie, kennen we dat nog?
Ook in en rondom Schaijk hadden we vroeger veel 
prairie en inderdaad met een (niet zo little) house.
A. In welk dorp stond dit huis? 
B.  Hoe werd het huis genoemd?

Op het eerste gezicht lijkt dit een abstract schilderij in soft tonen. 
Laat je tweede gezicht wat meer moeite doen om de ware aard te ontdekken.
A.  Tussen welke A- en N-wegen ben ik te vinden?
B. Hoe word ik genoemd? 

Sinds enige tijd is Landerd onderdeel van het Oergebied Maashorst.
Vanuit de oeroude geschiedenis van de Maashorst van zo’n 2500 – 2000 jaar v. Chr. 
is in dit gebied dit voorwerp gevonden. 
We willen hier graag meer over weten:
A.  Hoe heet dit voorwerp?
B.  Door wie is dit voorwerp gevonden?
C.  In welk jaar is dit voorwerp opgegraven?

84. Ongeval in (binnen het huidige) Landerd
Een wagon is door de harde wind uit de rails gewaaid,
waardoor acht mensen ter plekke moesten schuilen voor het onweer.
Op welke datum gebeurde dit ongeval?
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85.

86.

Lekker op de fiets over de toeristische weggetjes die ons mooie Brabant rijk zijn. 
De kerken van welke dorpen zie je hier?

Je hoeft onze provincie niet te verlaten om prachtige steden te zien met een roemrijk 
verleden. Talloze vestingssteden zijn er in Nederland gebouwd om ons ‘landje’ te 
beschermen tegen de vijand.
Hier vier vestingssteden waarvan we de naam zoeken, drie zijn er in Brabant te vinden en één 
kun je vinden in een andere provincie.
A. Welke drie Brabantse vestingsteden zijn hier afgebeeld?
B. Welke is de vierde vestingsstad? 
C. In welke provincie ligt deze stad?
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87.

88.

Nederland heeft in het verleden nogal eens zware moeilijkheden gehad door te hoog water.
Ter herinnering aan dat gevaarlijke water staan niet zo heel ver van Schaijk monumenten 
over het water van de Maas.
Wat zijn de titels van deze monument?

Uit de tijd dat de Fitgirls en Fitboys nog niet bestonden kon het er al behoorlijk ‘fit’ aan 
toe gaan in Herperduin. Wat zijn de exacte benamingen van de hieronder afgebeelde 
oefeningen?
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In jullie goodiebag vinden jullie een kralenketting. Volg de volgende aanwijzingen op 
en beantwoord onze vragen. 

Start Kralenketting = Zwart / Rood / Groen (Hierna begint de route)
Startlocatie = Kruispunt Molengraaf / Hofstede. Zodra je richting de Hofstede rijdt, 
start de route. 

Geel = Links
Blauw = Rechts
Oranje = Rechtdoor

Belangrijk om te weten: bij de route die je aflegt hebben wij geen doodlopende straten mee-
genomen.  Het betreft de normale doorgaande weg. 

In welke straat ben je terecht gekomen?

89.

NATUUR & WETENSCHAP
90. Een wonderlijke wereld. De dierenwereld is uniek in zijn verscheidenheid aan soorten. Iedere 

maand worden er nog steeds nieuwe diersoorten ontdekt en in kaart gebracht. Hierbij staan 
echte dieren en misschien wel dieren die niet bestaan of niet bestaan hebben bij elkaar.
A. Schrijf de letters op van de dieren die NIET bestaan?
B. Wat is de Latijnse naam van de WEL bestaande dieren?
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91.

92.

93.

Twee verschillende kleurpatronen en toch horen deze twee bij elkaar in de natuur. 
A. Van welke specifieke soort zijn deze kleuren?
B. Onder welke Latijnse naam ben ik bekend?

Wat wonen we in een prachtig stukje natuur. Een middagje in het buitengebied van Schaijk en al 
deze vogels konden we in het echt bewonderen. Welke 8 vogels zien jullie hier?

G
H

De mens is het nog niet gelukt om onsterfelijk te zijn. We leven steeds langer, maar op een dag 
komt onze sterfelijkheid. Men zegt wel eens dat de enige zekerheid die we in dit leven hebben, 
is dat we allemaal sterven. Maar voor een paar levensvormen gaat zelfs die zekerheid niet op.
Het levensverhaal van één diersoort en één plantensoort is bijzonder, ze hebben de naam  
onsterfelijk te zijn. Wetenschappers bijten zich er maar wat graag in vast. Want zo’n, in theorie, 
onsterfelijk bestaan, spreekt mensen van nature wel aan. En wie weet, kunnen deze levensvormen  
ons op dat gebied nog wel iets leren! 
Welk dier en welke plant hebben de naam onsterfelijk te zijn?

40



94.

95.

Welke hondenrassen zie je hier?

G H I

Keukenprins / keukenprinsessen opgelet! In jullie goodiebag hebben wij een aantal 
zakjes met kruiden  gestopt. Schrijf in jullie antwoordenboek welke kruiden of specerijen 
dit betreft.
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97. Hieronder zie je zes verschillende nesten en negen verschillende vogels, welke horen bij elkaar?

96. Onder de loep lijkt alles groter. Wat voor iets kleins 
uit het dierenrijk zien we hiernaast uitvergroot?

7

4

1

8

5

2

9

6

3

A B
C

D E F
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VAN ALLES WA - DEEL 2
98.

99.

100.

Welke landen van de wereld zijn hieronder afgebeeld?

G H I J

Vandaag wordt voor de 31353e keer het verkeer stilgelegd voor een gedenkwaardig saluut.
Welk signaal kunnen we om 20.00 uur beluisteren?

Jullie krijgen per puzzelblok 12 aanwijzingen waarin 3 verbanden verborgen zitten. Per verband 
krijgen jullie 4 aanwijzingen die op willekeurige volgorde in het puzzelblok verborgen zijn. Noem 
de verbanden.

A.
Dichteres Parken en Woestijnen Brug

Pont du gard Psychiater Stroomstootjes

Leenmans Hartfalen Hartritme

Microcomputer Romeinen Waterleiding

B.
De Wulperhorst Sigaren Salsa

Bamboe Castro Pianist

Disney Fan Zwart-Wit Componist

WNF Bedreigd Eiland

C.
The Voice Roda Johan Cruijff

Op volle toeren Rapper Ulaanbaatar

Dzjengis Khan Julius Caesar Jezus Christus

Nomaden Leipe Mocro Flavour Azie 
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102.

103.

Het was niet de duif, het paard, de haas, de geit, de koe of het varken. 
A. Maar wie was dan wel verantwoordelijk voor deze smerige daad?
B. hoe heet het voornaamste karakter uit dit boek?

Welke vlaggen horen bij elkaar? Noteer de juiste letter (A t/m H) bij de cijfers 1 t/m 8.

101. Hier zie je vier kolommen (A-B-C-D) met elk vier items. Elk item in een kolom kan gekoppeld 
worden aan een item in de overige kolommen. Zo maak je kwartetten. 
Let op! Ieder juist kwartet bestaat dus uit vier items die uit de vier verschillende rijtjes komen.
Wat is de verbindende factor per kwartet en wat zijn daarin de vier verschillende items?

 A B C D
 Florette Benelli Bulder St. Agur

 Demm Vang Edouard Beaupre Beta

 Lisdodde Shane Shamrock Passendale Emiko Kado

 Mike von Erich Best Friends Oscar Hegveld

1 2 3 4

5 6 7 8

G H
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105.

106.

108.

107.

109.

In de foto hiernaast wordt één van onze quizmasters op 
de vingers gekeken tijdens haar werk. 
Op welke dag en datum is deze foto genomen? 

Ook in huize Dorussen was er sprake van hooggeëerd “vorstelijk” bezoek, na de geboorte 
van de jongste dochter. Wat was de reden van dit bezoek?

Ook deze quizmaster verkeerde in prinselijke sferen, 
weliswaar niet zo majesteitelijk, maar toch.
A. Welke onderscheiding ontving onze quizmaster? 
B. Van welke prinses?
C. In welk jaar?

Ontboden worden bij de Prins en Prinses der Moeslanden heeft 
meestal te maken met het omhangen van een medaille. 
Aan deze quizmaster wordt een muziekhulde gebracht door zijn 
medemuzikanten omdat hij een hoge onderscheiding ontvangen 
had op carnavals zaterdag van de Prins der Moeslanden.
A. In welk jaar was dit?
B. Welke onderscheiding werd hem uitgereikt / omgehangen?

Ook de jongste van het gezelschap quizmasters is ooit onderscheidden door de Prins der 
Moeslanden. Twee keer zelfs, een Prins eigen onderscheiding van Prins Roy d’n Urste, 
de tweede kreeg hij vanwege zijn inzet rondom het Moeslands Monument.
A. Wat was deze tweede onderscheiding?
B. Van welke Prins kreeg hij deze tweede onderscheiding?

104. ‘End of the line’.
Maar nu letterlijk; ter ere daarvan is dit monument opgericht.
In welke plaats staat dit monument?

KEN JE QUIZMASTERS
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SPONSORVRAGEN
110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

Op het raam van de nieuwe Rabobank locatie staan drie vrouwen afgebeeld. Aan de schutsboom-
straat staan er twee. Wat is de naam van de vrouw die aan de rechterkant staat afgebeeld? 
(voor- en achternaam)

Minimal Steel maakt stalen deuren op maat. Deze komen wij inmeten, worden door onszelf 
gemaakt en geplaatst. Naast Minimal Steel hebben wij ook een zusterbedrijf van waaruit we 
stalen deuren maken voor standaard deurmaten. De handige doe-het-zelver kan deze zelf 
plaatsen. De vraag is: hoe heet dit zusterbedrijf?

Een aantal jaar geleden heropenden wij Smaak op de nieuwe locatie aan de Runstraat in Schaijk. 
Wij willen van jullie de datum weten waarop de officiële opening plaats vond.

Een bijzonder moment vraagt om een speciaal cadeau. 
Natuurlijk kom je dan uit op www.estona.nl. Je wil graag de volgende verrassing laten maken voor 
je vriendin: een hartvormige hartprinthanger met persoonlijke boodschap aan de achterkant en de 
kortste balletjesketting. Wat zou dan de totaalprijs zijn inclusief verzending als brievenbuspakket 
binnen Nederland? 

Om goed grafisch werk af te kunnen leveren heb je goede programma’s nodig. Ik gebruik 
natuurlijk het Adobe pakket. Vroeger kon je dat nog los kopen zoals je alle computerprogramma’s 
kon kopen. Tegenwoordig download je deze programma’s als app. 
Hoe heet de bundel welke ik heb gedownload?

Welke Schaijkse onderneming was onderaannemer bij de bouw van 
het Google Datacenter te Eemshaven?

Twee dagen geleden openden wij ons nieuwe Albert Heijn filiaal. Hiervoor hebben wij heel wat ja-
ren in de Burgemeester Hoefnagelstraat door mogen brengen. 
In welk jaar vond die opening eigenlijk plaats?

117.

118.

De naam van ons bedrijf Anno Accountants is weloverwogen gekozen. 
Maar wat betekent deze naam en waarom hebben wij deze gekozen? 

Wie is de grondlegger van het bedrijf Hagro?
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120.

121.

Stijn en Sabine hebben een woning op de Akkerwinde gekocht voor 300.000 euro. Natuurlijk willen 
zij zich goed verzekeren en laten door Janssen BML een offerte maken. Uiteindelijk kiezen ze voor 
een pakketpolis met onderstaande verzekeringen. De premie wordt per maand betaald en gaat in 
op 1 april 2019. Wat is de hoogte van deze maandpremie (2 cijfers achter de komma)?
Gegevens:
 • Woonhuis (Herbouwwaarde 225000,=), jaarpremie 1 promille
 • Inboedel (verzekerd bedrag 45000 euro), jaarpremie 2,20 promille
 • Aansprakelijkheid, jaarpremie 49 euro
 • Rechtsbijstand uitgebreid, jaarpremie 225 euro
 • Uitvaart, jaarpremie 150 euro
 • Ongevallen, jaarpremie 50 euro
 • Assurantiebelasting 21 %
 • Termijntoeslag maandbetaling 5%

Mijn Reiskennis Corine en Nancy
A.  Welk jubileum vieren wij dit jaar?
B.  Ter ere van dit jubileum kun je per kwartaal een mooie prijs winnen wanneer je bij ons boekt. 
 Wat kun je winnen?
C.  Samen met twee andere bedrijven sponsoren wij sinds kort een team van DAW. 
 Welk team is dit?

119. Van Mourik en de Bie
A. Wie was notaris in Schaijk van 1 december 1978 tot en met 31 juli 2002?
B. Hoeveel medewerkers heeft het notariskantoor op dit moment?

122.

123.

124.

Tussen 21:00 en 21:30 uur laten we in de Notaris aan jullie op het scherm een vraag zien. 
Wat is het antwoord op deze vraag?

Travel XL
Wij hebben in onze etalage zes foto’s voor jullie opgehangen waarop jullie verschillende 
mensen zien. Aan jullie de vraag uit welke landen deze personen komen?

Het was vorig jaar een groot succes bij van  Son’s Eethuis  ‘t Durp. Dit jaar ligt er weer 
een enveloppe met vraag voor jullie klaar. Denk er aan dat je er op tijd bij bent! 
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PUNTENTELLING
Vraag Aantal punten Verdeling
  
1  8 4x2
2  6 3x2
3  20 4x5
4  4 2x2
5  3 1x3
6  6 2x3
7  12 3x4
8  5 1x5
9  8 4x2
10  16 8x2
11  9 3x3
12  10 opdracht
13  3 1x3
14  6 3x2
15  6 3x2
16  20 10x2
17  2 1x2
18  6 3x2
19  16 8x2
20  Maximaal 25 punten opdracht
21  6 2x3
22  4 Indien alles goed
23  9 3x3
24  2 1x2
25  3 1x3
26  1 punt per kaart opdracht
27  10 1x10
28  6 3x2
29  10 5x2
30  2 1x2
31  25 25x1
32  12 6x2
33  10 5x2
34  8 4x2

Vraag Aantal punten Verdeling

35  12 3x4
36  8 4x2
37  5 opdracht
38  4 1x4
39  8 2x4
40  5 1x5
41  5 1x5
42  2 1x2
43  5 1x5
44  5 1x5
45  3 1x3
46  12 6x2
47  6 3x2
48  18 6x3
49  4 1x4
50  5 1x5
51  10 10x1
52  10 1x10
53  15 5x3
54  10 1x10
55  20 1x20
56  5 1x5
57  10 10x1
58  10 1x10
59  20 opdracht
60  9 3x3
61  9 3x3
62  9 3x3
63  12 4x3
64  6 2x3
65  6 2x3
66  10 5x2
67  5 1x5
68  14 7x2
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Vraag Aantal punten Verdeling

69  4 1x4
70  8 8x1
71  20 10x2
72  10 5x2
73  10 10x1
74  10 5x2
75  10 5x2
76A. 4 indien alles goed
76B. 4 indien alles goed
77  10 5x2
78  9 18x½
79  12 6x2
80  12 6x2
81  6 2x3
82  6 2x3
83  6 3x2
84  5 1x5
85  10 5x2
86  9 3x3
87  6 3x2
88  12 4x3
89  15 1x15
90  6 2x3
91  4 2x2
92  8 8x1
93  5 1x5
94  9 9x1
95  15 3x5
96  5 1x5
97  12 6x2
98  10 10x1
99  5 1x5
100 9 3x3
101 8 4x2

Vraag Aantal punten Verdeling

102 4 2x2
103 8 8x1
104 5 1x5
105 5 1x5
106 5 1x5
107 6 3x2
108 6 2x3
109 6 2x3
110 6 1x5
111 6 1x5
112 6 1x5
113 6 1x5
114 6 1x5
115 6 1x5
116 6 1x5
117 6 1x5
118 6 1x5
119 6 2x3
120 6 1x5
121 6 4x2
122 12 1x12
123 12 6x2
124 12 1x12
  
Geheime vraag  Max. 50 punten
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