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BESTE QUIZZERS,

De vierde editie van De Gestelse Quiz is een feit. Voor jullie ligt het gloednieuwe, 
fonkelnieuwe, spiksplinternieuwe, vers van de pers gedrukte quizboek.Wederom hebben 
wij met veel enthousiasme dit vragenboek voor jullie samengesteld en wederom zullen 
jullie diep in het alwetende internet moeten duiken, hulptroepen dienen in te schakelen 
en vooral ook,organisatietalent en creativiteit moeten tonen. De GQ bestaat uit vele 
vragen die zijn onderverdeeld in een aantal categorieën. Om wat onduidelijkheden uit 
de lucht te halen, geven wij alvast antwoord op mogelijke vragen van jullie.

KAN IK GEWOON BIJ DE EERSTE VRAAG BEGINNEN?
Ja, maar let op! Er zijn een aantal tijdsgebonden opdrachten. Het is dus noodzaak om eerst
zorgvuldig het vragenboek door te nemen.

MOETEN WE OOK OP PAD?
Uiteraard zijn er verschillende vragen waarvoor je de deur uit moet. Overbodig om te
zeggen wellicht, maar we doen het toch: houd je te allen tijde aan de verkeersregels en
geldende fatsoensnormen. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet geaccepteerd en zal tot
uitsluiting leiden. Als je ergens binnen komt om naar antwoorden te zoeken of om een 
opdracht uit te voeren, geef dan even  aan dat je met de Quiz meespeelt.

DE GEHEIME OPDRACHT IS ALTIJD ZO LEUK, IS DEZE ER DIT JAAR WEER?
Jazeker. De uitnodiging kom je verderop in het quizboek tegen. Wie gun je een date in het 
donker?

HE, ER ZIT VAN ALLES IN HET TASJE!
Dat klopt inderdaad. In het quizboek vind je wat je ermee kunt doen.

WANNEER WORDT EEN ANTWOORD GOED GEREKEND?
Simpel: als het antwoord goed is. Daarnaast gelden de volgende geboden:
• Schrijf duidelijk. Aan niet of slecht leesbare antwoorden kennen we geen punten toe.
• Antwoorden dienen op het antwoordvel geschreven te worden. Losse krabbels in het 
  boekwerk worden niet meegenomen in de beoordeling.
• Bij discussie of onduidelijkheid is de beslissing van de organisatie bindend. Maar dit 
  hebben jullie al in het reglement kunnen lezen.

KOMT HET VRAGENBOEK ONLINE OP DE VERNIEUWDE WEBSITE?
Het complete vragenboek komt om 18.30 uur online en is te vinden op:
www.degestelsequiz.nl. Tevens zijn op de website de verschillende filmpjes te vinden 
waarnaar verwezen wordt in het vragenboekje en de organisatie beschikt over een
Whatsapp nummer: 06-17964626. Wanneer er gevraagd wordt een mediabestand door te 
sturen,  dien je dit nummer te gebruiken met uiteraard vermelding van je teamnaam en
teamnummer. Doe dit steeds met dezelfde telefoon per team. Bij elke mediabestand willen 
wij graag het teamnummer en kubus uit het tasje in beeld zien. 
Fotoshoppers krijgen geen punten.

HOE EN WANNEER MOET HET VRAGENBOEKJE WEER WORDEN INGELEVERD?
De map met antwoordvellen dient tussen 23.00 en 23.30 uur ingeleverd te worden bij
Gasterij de Zwaantjes. Alleen tijdig ingeleverde antwoorden dingen mee naar de prijzen.

WANNEER WEET IK OF MIJN TEAM HEEFT GEWONNEN?
Op zaterdag 7 december 2019 worden de winnaars bekend gemaakt tijdens een grandioze 
feestavond bij Absoluut.

Wij wensen jullie veel succes en veel plezier deze avond!
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                        CRIMI-RONDE 

 VRAAG 1.1                                                                                                             KOUD KUNSTJE

 VRAAG 1.2                             WE GINGEN OP VAKANTIE VAN ‘T GELD VAN OME JAN

Sinds een aantal jaren brengt de politie een coldcase kalender uit met onopgeloste zaken, in 
de hoop alsnog tips te krijgen die mogelijk tot een oplossing leiden. 

A. Hoeveel coldcase kalenders zijn er tot nu toe uitgebracht?

B. Hoeveel vermissingszaken worden er in totaal in deze kalenders genoemd, 
 waarvan de vermiste persoon tot op heden spoorloos is?

C. Wat is de oudste zaak tot nu toe die ooit in één van de bij vraag A bedoelde coldcase 
 kalenders heeft gestaan?

Op onderstaande foto’s zie je een aantal straatnaamborden.

  Afbeelding A       Afbeelding B 

  Afbeelding C      Afbeelding D

A:  Noem per straat in welke stad deze zich bevindt.

B:  Welke illegale activiteit hebben deze locaties gemeen?

C:  Bij één van deze locaties wijkt de situatie af van de rest. Bij welke en waarom?
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 VRAAG 1.4                                                                                          CRIMINELE STA(A)TUS

 VRAAG 1.5                                                                          WILLEMPIE HOOR JE OVERAL...

 VRAAG 1.3                                                                                     A.K.A.

Hieronder zie je zes afbeeldingen die verwijzen naar bijnamen van personen. 
De bijnamen kunnen in het Nederlands of in het Engels zijn.

A:  Noem de namen van de personen die bedoeld worden.

B:  Wat hebben deze personen met elkaar gemeen?
  
C:  Welke wijkt er af en waarom?

Amerika heeft per staat verschillende wetgeving. En daar staan nogal bijzondere wetten 
tussen! Schrijf de staten op waar onderstaande wetten en regels van kracht zijn.
In deze staat: 

A:   mag je niet langer dan 30 dagen per kalenderjaar op een boot wonen.
 
B:  mag je niet trouwen als je Gonorroe hebt.

C:  is het een misdrijf om je Netflix wachtwoord te delen met anderen.

D:  krijg je elke keer als je vloekt in het openbaar een boete van één dollar.

E:   mogen ‘idioten’ niet stemmen.

De strafzaak tegen Willem Holleeder, wie heeft er niet over gehoord? Het duurt ook al erg 
lang, en het is nog niet afgelopen nu hij in juli van dit jaar in hoger beroep is gegaan. 
Weet jij de antwoorden op de volgende vragen?

A: Wat was de tenlastelegging?

B: De behandeling in eerste aanleg telt in totaal 63 terechtzittingen, verspreid over 2018 
 en 2019. In welke twee maanden hebben de meeste zittingsdagen plaatsgevonden? 
 Schrijf de maanden met bijbehorend jaartal op.
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 VRAAG 1.6                                                                                        (AAN) KRUISVERHOOR 

Een politieteam heeft zojuist een groepje verdachten aangehouden die mogelijk betrokken 
zijn bij een plofkraak. Ze zijn in voorlopige hechtenis gesteld. 
Voor het onderzoek moeten alle aangehouden personen zo snel mogelijk verhoord worden. 
Om dit te doen heeft het politieteam een schema opgesteld van welke verdachte in welke 
cel zit en op welk tijdstip ze door wie verhoord gaan worden.
Achterhaal op basis van onderstaande informatie welke verdachte bij welk celnummer, 
agent en verhoortijdstip hoort. Je kunt het schema gebruiken als hulpmiddel.

Op het antwoordvel achterin het boek kun je de goede antwoorden opschrijven.

 VRAAG 1.7                                                                                    EVERY DAY I’M HUSSELING

Ook in Sint-Michielsgestel zijn dagelijks mensen actief om de orde en veiligheid te 
handhaven. Naar welke personen zijn we hier op zoek en wat is hun functie? 
Let op, de éérste en laatste letters staan op de juiste plek, net als eventuele spaties.

A:  Aohtl ielnnngs

B:  Ooke fb eklder  

C:  Bgh edojeaosan

D:  Wat is de functie van de genoemde mensen?
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 VRAAG 1.8                                                                                      GEKNIPT VOOR DE BAAN

 VRAAG 1.9                                                                                                     RARA POLITIEPET

 VRAAG 1.10                                                                  GESTELS GEBOEFTE IN GETALLEN

 VRAAG 1.11                                                                                         DO YOU HAVE A CLUE?

Op de volgende pagina vind je een puzzel.
Knip de stukjes uit en probeer vier gezichten te vormen met de 
stukjes. Welke vier mensen zoeken wij?

Uit welke landen komen onderstaande politie petten?

 Afbeelding A    Afbeelding B   Afbeelding C

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de taak om allerlei betrouwbare en 
samenhangende informatie te verzamelen en te publiceren. Je kunt de cijfers over allerlei 
onderwerpen van alle regio’s in Nederland vinden op hun website. 
Zo ook over Sint-Michielsgestel.

A:  Hoeveel geregistreerde misdrijven hebben er plaatsgevonden in de regio 
  Sint-Michielsgestel in 2018?

B:  Hoeveel daarvan zijn er ook daadwerkelijk opgehelderd?

C:  Hoe groot is dan het Dark Number?

Op website www.degestelsequiz.nl vind je een videovraag.
Wat is het antwoord op deze vraag?
                                                                                              crimi-ronde.vraag.1.11

Stuur je antwoord via Whatsapp naar nummer  06-17964626
ps. Het politiedossier vind je bij de antwoordvellen.
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                          BRAINGAMES

VRAAG 2.1:                                                                  NATTE VOETEN                      
Een man is aan het wandelen. Tijdens zijn wandeltocht komt hij een brede stroom tegen. 
De man wil graag met droge voeten naar de overkant komen. 
In de stroom liggen boomstronken om hierbij te helpen. De volgende afspraken gelden: 

- De man loopt over de paden die gemaakt zijn van verbindingen tussen planken en 
   boomstronken.  
- De man mag een plank oppakken en verplaatsen, maar alleen die planken die 
   aan het begin of aan het einde de boomstam raken waarop hijzelf staat.
- De man mag niet over water of van stronk naar stronk springen.  
- Hij mag maar één plank tegelijk verplaatsen.  
- De planken moeten tussen twee stronken passen en mogen niet diagonaal  gelegd worden.  
- Planken mogen niet op andere planken steunen of over andere planken gelegd worden. 

Hierbij een voorbeeld om het iets makkelijker te maken
1. De man loopt van 4 naar R. 
2. Hij pakt de lange plank en legt die tussen R en C. 
3. De man loopt van R naar C. 
4. De middellange plank gaat van C naar A. 
5. De man loopt van C naar A. 
6. De man pakt de korte plank tussen A en F. 
7. De man loopt van A naar R.
8. De man legt de korte plank tussen R en S. 
9. De man loopt van R naar C. 
10. De man pakt de middellange plank. 
11. De man loopt van C naar S. 
12. De man legt de middellange plank tussen S en 9.  
13. De man loopt van S naar 9.  
De man is met zeven keer lopen naar de overkant gekomen (stap 1, 3, 5, 7, 9, 11 en 13).  

Nu mogen jullie het gaan proberen. In hoeveel keer lopen komt de man in onderstaande 
situaties naar de overkant? Let op: het moet in zo min mogelijk stappen!  
Je hoeft niet alle stappen te vermelden, het aantal stappen is voldoende.

Afbeelding A

Afbeelding B
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VRAAG 2.2                                                                                                                       PROOST!!

VRAAG 2.4                                                                                             WAT STAAT HIER NOU?

VRAAG 2.3                                                                                                               HET BERICHT                                  

Op website www.degestelsequiz.nl vind je een videovraag.
Wat is het antwoord op deze vraag?
                                                                                              braingames.vraag.2.2

Opa is op reis naar het buitenland. Hij verblijft in een mooi hotel in een warm exotisch land. 
Helaas is opa zijn gsm kwijtgeraakt. Om toch in contact te blijven met zijn zoon vraagt opa 
de dame aan de receptie om een telegram te versturen dat precies op 22 mei aan moet 
komen. Dat kan, maar de receptioniste vertelt dat hij alleen kan kiezen uit de volgende 
woorden:
televisie, toestel, luxueus, ezeltje, vermicelli, fietsje, fantastisch, vete, cruise, verrader, 
drama, granaatappel, spaghetti.

Opa maakt er de volgende zin van:
Granaatappel Vete Fantastisch Fietsje Luxueus Vermicelli Cruise Spaghetti Toestel Televisie 
Ezeltje Verrader Drama

Weten jullie wat opa bedoelt met zijn telegram?

Ken je dat? Gedachtenkronkels...
De één is er goed in en ziet dingen meteen, de ander snapt er niks van.
Hieronder een paar voorbeelden.

We bedoelen  hier natuurlijk: 
Koffie verkeerd, klinkerweg en buitenspel

Weet je ook wat we met onderstaande kronkels bedoelen?

          Afbeelding A         Afbeedling B        Afbeelding C                 Afbeelding D
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VRAAG 2.5                                                                                           BINAIRE CODE KRAKEN

Deze binaire puzzel -->  een logische puzzel waarbij getallen in vakjes geplaatst moeten  
                           worden.
 
Onderaan de pagina moet een woord komen. 
Aan jullie de schone taak om te achterhalen wat dit woord is.
Om dit te kunnen doen moet eerst het één en ander aan binaire puzzels opgelost worden.....

Succes!
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VRAAG 2.6                                                                                              IRRITANTE RAADSELS?

VRAAG 2.7                                                                                                MISSENDE GETALLEN 

VRAAG 2.8                                                                                                      WEETJEHETNOG??

Ken je dat, dat mensen in de kroeg aan het begin van de avond een raadsel vertellen, 
je vervolgens de hele avond laten nadenken en aan het einde te zat zijn om het antwoord 
nog te vertellen? Van dat soort raadsels hebben wij ook voor jullie.
We zijn benieuwd of jullie er wel uitkomen. 
De plaatjes naast de opgaven geven een kleine hint.

A:  Maria lag midden in een roggeveld, ze was dood.  Achter haar lag een pakket. In de
 wijde omgeving was geen spoor of aanwijzing te bekennen. Wat is er gebeurd?

B:  Omdat de maan op volle sterkte was, kwam Linda er niet achter wie de moordenaar  
  was. Waarom niet?

C:  Pieternel staat voor een hotel, als ze nog vier stappen doet zou ze volledig geruÏneerd 
  zijn. Waarom?

D:  Saskia liep een café binnen en bestelde een glas water. De man achter de bar pakte  
 een jachtgeweer en richtte dat plotseling op haar. Saskia bedankte de man hartelijk 
 en ging weer weg. Wat is er gebeurd?

          Afbeelding A         Afbeelding B                    Afbeelding C       Afbeelding D

De getallen reeksen en rekenraadsels zijn al eeuwenoud en iedereen kent ze. 
Ook voor jullie hebben we er een paar uitgezocht met de vraag welk getal er op de plek van 
het vraagteken ingevuld moet worden.

A:  2=6  3=12  4=20 5=30  6=42  9=?

B:  26 - 16 -  06  -  68  - 88  - ?  -  98

C:  6=3   8=4  16=7  10= ?

Even testen hoe goed jullie geheugen is... En hoe goed jullie kunnen samenwerken...
Toen één van jullie de Quizboeken wilde komen halen kreeg deze geen boek maar een 
envelop met een briefje met coÖrdinaten. Jullie boek was af te halen op een locatie in 
Sint-Michielsgestel. Op de briefjes stonden ook coÖrdinaten van plekken die niet in het dorp 
Sint-Michielsgestel lagen. Eén van deze plekken is het provinciehuis in Den Bosch. 
Verschillende teams hadden verschillende briefjes en dus verschillende plekken.

Wij zoeken de drie andere plekken die vermeld stonden op de briefjes.
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VRAAG 2.10                                                                                                                       LICHTJES

VRAAG 2.11                                                                                                      REKENWONDER??

VRAAG 2.9                                                                                                              VUURSTOKJES

Natuurlijk mogen ook de lucifer-raadsels niet ontbreken. 
Door een paar stokjes te verleggen of weg te halen kom je vast wel tot het goede antwoord.

A:  De volgende som klopt niet zoals die hiernaast
 afgebeeld staat. Door twee lucifers weg te 
 halen maak je de som wel kloppend. 
      Welke lucifers moet je weghalen? 

B:  Kijk goed naar het patroon hiernaast.   
 De bedoeling is om acht lucifers weg te
 halen en twee vierkanten over te houden 
 die elkaar niet raken. 
 Over welke acht lucifers hebben wij het?

C:   Op deze afbeelding zie je drie driehoeken 
 gemaakt van lucifers. Door drie lucifers te 
 verleggen krijg je een afbeelding waarin je 
 vijf driehoeken ziet.
 Teken je antwoord op het antwoordvel.

In de kelder van Wim hangt een lamp. Er zitten geen lichtschakelaars in de kelder waarmee 
hij het licht kan bedienen. Op de begane grond zitten drie lichtschakelaars. 
Eentje hiervan schakelt de lamp in de kelder aan. De andere schakelaar bedient de lamp op 
de begane grond. Wat de derde schakelaar doet is Wim onbekend.
Hoe kun je bepalen welke schakelaar welke lamp aanzet?

Spelregels: Je mag maar één keer de trap aflopen om de kelder in te gaan. 
Gaten maken in plafonds of zo kan/mag natuurlijk niet.

Er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden, dat 
weten we allemaal. Zo zijn er ook verschillende manieren 
om een uitkomst te berekenen van een som.
De minister zegt dat Nederlanders slechter worden in 
rekenen. Zou dat met de Gestelse bevolking ook zo zijn?

Hieronder vind je een klassiek oud raadsel waarvoor de 
opeenvolgende getallen van 1 tot 9 worden gebruikt om 
tot het getal 100 te komen. Het enige wat jullie moeten 
doen is wiskundige symbolen tussen deze getallen 
zetten zodat alle getallen gebruikt worden en de 
uitkomst inderdaad 100 is. 

Kunnen jullie twee varianten bedenken?
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                   BOURGONDISCH

VRAAG 3.1                                                                                                       VERSTOPPERTJE

In deze woordzoeker zijn veel woorden verstopt die te maken hebben met deze categorie. 
Als je ze allemaal gevonden hebt vormen de overgebleven letters de oplossing van deze 
vraag. Schrijf deze op het antwoordformulier.

VRAAG 3.2                  LACHEN NAAR HET VOGELTJE                                                              

“Zo’n 2000 jaar geleden was heel Gallië (zo heette Frankrijk toen) bezet door soldaten van 
de Romeinse veldheer Julius Caesar. Héél Gallië? Nee, een klein dorpje bleef dapper 
weerstand bieden aan de overheersers en maakte het leven van de Romeinen in de 
omringende legerplaatsen bepaald niet gemakkelijk....”

De introductie van elk Asterix en Obelix verhaal. Velen van ons kennen deze tekst van 
buiten. Ook het einde van elk Asterix en Obelix verhaal is altijd hetzelfde. 
De overwinning wordt bourgondisch en uitgebreid gevierd. 
Wij zien graag dat jullie dit feest uitbeelden en vastleggen op de gevoelige plaat. 
Let op de details die in elk einde terugkomen! Stuur je foto via Whatsapp naar nummer  
06-17964626 en denk eraan dat ook jullie groepsnummer 
en de kubus in beeld zijn. 
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VRAAG 3.4                                                                          DE RONDLEIDING

In de media ging het over een lekkernij uit Schijndel, maar wij weten natuurlijk beter. 
De boerenkool met worstvlaai was echt een Gestelse uitvinding van Bakker Van Doorn en 
Groenteboer Tonny van Lent. We willen graag wat feitjes weten.

A. Hoeveel van deze vlaaien zijn er in totaal gemaakt?

B. Het hoofdbestanddeel was natuurlijk boerenkoolstamp. 
 Hoeveel kilo boerenkoolstamp is er gemaakt voor de vlaaien?

C. Ook de landelijke media was vol aandacht voor deze Brabantse lekkernij, 
 verschillende DJ’s besteedden er aandacht aan. Helaas is het niet gelukt om de 
 Boerenkoolvlaai in de studio van Coen en Sander te krijgen. Waarom is dit niet gelukt?

D. In het nieuws werd vermeld dat er in de omgeving van Schijndel geen rookworst meer
 te vinden was. Al deze rookworsten moesten in plakjes gesneden worden. Hulp kwam  
 goed van pas. Wie hebben de meeste rookworsten gesneden?

E. De vlaaien werden extra lekker gemaakt met bechamelsaus, hoeveel liter melk was  
 hiervoor nodig?

VRAAG 3.3                                                       BOURGONDISCH GESTEL IN HET NIEUWS

Tijdens een rondleiding bij een bierbrouwer in België komen we deze afgesloten ruimte 
(Afbeelding A) tegen. De bierbrouwer had ruimte over en besloot hier vaten gevuld met
 whisky te bewaren om te laten rijpen. Eén van de aanwezige kinderen is met een balletje aan 
het spelen. Tja, dat is vragen om problemen. Inderdaad komt het balletje aan de andere kant 
van het hek terecht. Het kindje is erg verdrietig en wil heel graag het balletje terug. 

A. Wie moet er gebeld worden om de sloten te openen en waarom?

We lopen verder door de bierbrouwerij en komen we de installatie tegen op Afbeelding B.

B. Hoe heet deze installatie?

C. Waarvoor dient deze installatie?

           Afbeelding B

Afbeelding A
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VRAAG 3.5                                                                                                               AD FUNDUM

VRAAG 3.6                                                                  BBQ                                  

Studenten mogen het dan financieel niet altijd even makkelijk hebben. Wat bourgondisch 
genieten is, dat weten ze wel. De biercantus is een mooi voorbeeld van dit bourgondisch
 genieten. De Sjarrels zullen een biercantus organiseren op 18 januari 2020 om hun 33-jarig 
jubileum te vieren. Tijdens de Gestelse kermis is een minicantus gehouden om 
de  Gestelnaren alvast te laten kennismaken.

A. Tijdens een biercantus wordt er voorgezongen door de cantor. 
 Wie had deze functie tijdens de minicantus?

B. Deze cantor werd ondersteund door entertainers, 
 bij welk bedrijf zijn deze werkzaam?

C. Tijdens de minicantus op de kermis zijn er 
 verschillende straffen uitgedeeld. 
 Wat is de naam van de straf op de foto?

D. Ook kreeg iemand als straf de opdracht om zijn/haar sok over het bierglas te doen 
 en vervolgens het glas door de sok heen leeg te drinken.  
 Hoe wordt deze straf genoemd?

E. Tijdens de cantus worden liederen gezongen uit het liederenboekje, hoe heet zo’n  
 liederenboek officieel?

In de categorie Bourgondisch mag de BBQ (of barbecue) niet ontbreken. 
Een bourgondische activiteit bij uitstek!
Vaak wordt een bbq georganiseerd om iets te vieren, soms heeft een barbecue een heel an-
dere reden. De barbecue op afbeelding A is er zo één. 

A: Wanneer en waarom waren deze mensen aan het  barbecuen?

B. Waar en wanneer werd de barbecue van afbeelding B gehouden?

C.  Wie kwamen op het idee om de barbecue van afbeelding C te organiseren?

                      Afbeelding A                         Afbeelding B     Afbeelding C
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VRAAG 3.8                                                                                                           DE HOOFDPRIJS

VRAAG 3.9                                                                                    FILMPJE

VRAAG 3.7                                                                                   VOOR ELKAAR

We zitten midden in de Sinterklaastijd. De Vincentiusstichting organiseert begin december 
een Sinterklaasmiddag voor kinderen die anders door de financiële situatie van hun ouders 
buiten de SInterklaasboot zouden vallen. Wij willen ons steentje bijdragen 
en voor voldoende snoep- en strooigoed zorgen. 
Dus, lever pepernoten, strooigoed en/of chocoladeletters in. 
De kinderen zullen blij zijn en jullie ontvangen extra punten. 
Let erop dat hetgeen je inlevert in de originele verpakking en ongeopend is. 

Kijk op het tijdschema wanneer jouw team de bijdrage kan inleveren. 
Niet vergeten, bij het inleveren zijn nog extra punten te verdienen. Denk goed na wie je 
stuurt, een fijnproever zou een slimme keuze kunnen zijn......

  Teams     1 t/m 11:  20.15u - 20.45u Teams  34 t/m 44:  18.45u - 19.15u
  Teams  12 t/m 22:  20.45u - 21.15u  Teams  45 t/m 55:  19.15u - 19.45u
  Teams  23 t/m 33:  21.15u - 21.45u  Teams  56 t/m 66:  19.45u - 20.15u

  Locatie: Gasterij de Zwaantjes, de wijnbar

B. Bij de start van de quiz om 18 uur in de Zwaantjes liep een Zwartepiet rond. 
 Deze piet deelde verschillende pepernoten uit en had ook op de tafels bakjes met 
 pepernoten neergezet. Dit waren geen gewone pepernoten, ze hadden een extra 
 smaakje. Wij willen graag weten welke smaak/smaken. Noem er drie.

Sinds een paar jaar krijg je als deelnemer van de postcodeloterij elk jaar een kookboekje. 
Wanneer je deze bewaard hebt wordt het beantwoorden van de volgende vragen een eitje. 

A. Welke koks staan er op de kaft van de drie kookboeken?

B. Welk recept staat er op bladzijde 16 van deel 3?

C. Hoeveel zoete aardappel heb je nodig wanneer je de zoete-aardappelkoekjes en de 
 Sag Aloo Korma volgens de recepten uit de boekjes klaar maakt?

D. Hoe wordt het gerecht op de foto genoemd?

Op website www.degestelsequiz.nl vind je een videovraag.
Wat is het antwoord op deze vraag?
                                                                                             bourgondisch.vraag.3.9
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VRAAG 3.10                                                                                         BOER (GON DIE KUNST)

Hieronder staan maarliefst negen afbeeldingen van kunstwerken die op een of andere 
manier met deze categorie te maken hebben. 

A. Wij zijn op zoek naar de jaartallen waarin deze kunstwerken gemaakt zijn.

B. Eén van deze kunstwerken is gemaakt door een Gestelse kunstenaar/kunstenares. 
 Welke afbeelding? 

C. En hoe heet deze kunstenaar/kunstenares?

                Afbeelding A   Afbeelding B     Afbeelding C

                Afbeelding D   Afbeelding E                   Afbeelding F

                Afbeelding G   Afbeelding H       Afbeelding I
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VRAAG 3.11                                                                                    EEN WINKELMANDJE VOL

Speciaal voor deze ronde zijn wij vanochtend nog even boodschappen gaan doen, het hoort 
er toch bij als je bourgondisch wil leven. Omdat we het al druk genoeg hadden vandaag zijn 
we het dorp niet uit geweest en hebben we alle producten in één winkel gekocht. 
Eenmaal thuis hebben we alles op de aanrecht gezet:

Bourgondisch leven kost geld.. Helaas mochten ook wij de boodschappen niet 
zomaar meenemen. 

A: Wat moesten we betalen bij de kassa? (en ja, om het een beetje moeilijker te maken, 
 we hebben er koopzegeltjes bij gedaan)

Helaas is bourgondisch leven niet altijd even gezond. Om de schade te beperken houden 
veel mensen de calorieën in de gaten. Het is tegenwoordig ook verplicht de gegevens op de 
verpakking te vermelden.   

B. Welk product heeft de minste calorieën per 100 gr. (of 100 ml.)?

Grote boosdoener is de hoeveelheid suiker die in de verschillende producten zit. 

C. Wanneer we van elk product 50 gram zouden eten/drinken, hoeveel suiker hebben 
 we dan binnen gekregen?
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                              OP REIS

VRAAG 4.2                                                                                        LETTERSPAGHETTI

VRAAG 4.1                                                                                        MONEY MONEY MONEY             

Voordat we één Europa werden hadden alle landen hun eigen geldsoort.
Op deze valuta stonden vaak afbeeldingen van belangrijke mensen.
Kunnen jullie aan de hand van de hoofden in onderstaande afbeelding zeggen over welke 
geldsoort het gaat en in welk land dat een betaalmiddel was voor de euro ingevoerd werd?

Ieder land heeft een hoofdstad. De één bekender dan de ander.
Hieronder zie je verschillende hoofdsteden door elkaar gehusseld.

A:  Van welke landen zie je hieronder de hoofdsteden staan?
 Je hoeft niet alle letters te gebruiken

B: Er blijven  een aantal letter over die ook weer een hoofdstad vormen.
      Kom jij er achter welke hoofdstad we bedoelen?
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VRAAG 4.4                                                                                                   VERMAAK JE RAAK

VRAAG 4.3                                                                                                         ONDERDUIKEN

Een veel beoefende sport is duiken. Nou kun je natuurlijk gewoon in de Nederlandse wateren 
een duikje nemen, maar de meeste mensen kiezen er toch voor om naar een warmer land 
af te reizen. De rode zee in Egypte is een favoriete stek. Maar in die rode zee zitten, behalve 
de prachtig gekleurde en bekende vissen, ook andere beestjes. 
Kun jij onderstaande onderwaterbeestjes benoemen?

              Afbeelding A             Afbeelding B           Afbeelding C

Als  duiker maak je vaak meerder duiken na elkaar op dezelfde dag.
Omdat je stikstof verzamelt in je lichaam met duiken moet je tussen de duiken door een tijd-
je aan het oppervlak blijven om deze stikstof uit je lichaam te laten verdwijnen.

D:  Hoe noem je in duiktermen deze tijd?

De meeste duikers duiken met een geavanceerde duikcomputer die aangeeft hoe diep je 
bent, wanneer je je  veiligheidsstop moet maken en hoelang je aan de oppervlakte moet 
blijven voordat je weer mag gaan duiken. Je kunt dit ook met tabellen berekenen.

E:   Eerste duik is 50 minuten op 18 meter diepte. De tweede duik is 60 minuten op 
 14 meter diepte. Wat is voor deze duiker de minimale tijd die hij boven water aan 
 het oppervlakte moet zijn?

Wat doe je als je op vakantie bent en het is slecht weer? Dan moet je jezelf zien bezig  te 
houden. Diamant painting is een upcoming  hobby. Aan jullie de taak om de diamant painting 
te maken die in je quiz tas zit. Je kunt internet checken voor de precieze werkwijze.
Het resultaat van jullie painting mag je inleveren met de rest van de antwoorden.
Schrijf wel even je naam en nummer achterop de painting!
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VRAAG 4.5                                                                                                        RAAD JE PLAATJE

VRAAG 4.6                                                                 GEWOONTE OF  TOCH ONGEWOON?

Dat de aarde rond is en niet plat weten we dankzij een aantal ontdekkingsreizigers. 
Zij reisden rond de wereld om alles in kaart te brengen. Hieronder staan een aantal 
afbeeldingen die verwijzen naar een bepaalde ontdekkingsreiziger.

Weet jij de voor- en achternaam van de ontdekkingsreizigers die we zoeken? 

                 Afbeelding A   Afbeelding B   Afbeelding C

                Afbeelding D                 Afbeelding E    Afbeelding F

Ieder land of stad heeft zijn eigen gewoontes. We hebben wat gewoontes beschreven.
Kun je aan de hand van de beschrijving zeggen welk volk/land deze gewoonte heeft?

A:   Zodra je zeven jaar dood bent word je opgegraven en je botten worden in een wit 
 kleed gedaan. Je familieleden houden dit kleed boven hun boofden en dansen rond.

B:  Ben je net getrouwd? Dan mogen jij en je partner drie dagen en drie nachten de 
 badkamer niet gebruiken. Dus geen toilet gebruik of wassen. 
 Je wordt gelukkiger als je het beiden volhoudt.

C:  Ben je 25 en nog vrijgezel? Pas dan op want in dit land gaan je vrienden je flink 
 vernederen door je helemaal te bestrooien met kaneel.
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VRAAG 4.8                                                                      FILMPJE

VRAAG 4.7                                                                                                          VAN ONDEREN!

De meeste mensen gaan graag met het vliegtuig op vakantie. Zo kom je snel op de meest 
exotische bestemmingen. Je weet dan op welk vliegveld je gaat landen. Maar hoe dat 
vliegveld eruit ziet blijft vaak een verrassing. Sommige zijn groot met veel winkels en vertier, 
andere vliegvelden zijn niet meer dan een gebouw met een douanehokje.
Deze vraag gaat over vliegvelden.

Het bekende vliegveld voor velen van ons is 
Schiphol in Amsterdam.
Hiernaast zie je een luchtfoto van Schiphol.

We hebben nog een paar andere luchtfoto’s gevonden. Aan jullie de taak om aan te geven 
wat de naam van het vliegveld is en in welke stad het vliegveld zich bevindt.

                   Afbeelding A
                 Afbeelding B

                            Afbeelding C                               Afbeelding D

Op website www.degestelsequiz.nl vind je een videovraag.
Wat is het antwoord op de vraag die Willem stelt?
                                                                                                                           Opreis.vraag.4.8
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VRAAG 4.10                                                                      WAAR WAS HET OOK WEER VAN?

VRAAG 4.11                                                                                                  HE, DA KEN IK NIE

VRAAG 4.9                                                                                 OVER SINT-MICHIELSGESTEL

Op vakantie in eigen dorp.. kan dat? Natuurlijk! Ons bruisende dorp heeft verschillende plek-
ken om te logeren.  Hieronder staan foto’s van dingen die jullie op logeeradressen in 
Sint-Michielsgestel tegen komen . Kun jij de namen noemen van de locaties die wij zoeken?

         Afbeelding A                         Afbeelding B        Afbeelding C                      Afbeelding D

E:  Sint-Michielsgestel is in vriendschap verbonden met een dorp in Polen.
 Ergens in het dorp staat het bordje waar dit opstaat. We vragen jullie om een foto te 
 maken van een teamgenoot bij dat bordje. Vergeten jullie de kubus niet mee op de 
 foto te zetten? Deze foto mag je doorsturen via whatsapp  
 naar nummer 06-17964626
 voorzien van team naam en nummer.

Mensen die op vakantie gaan nemen vaak een souvenirtje mee terug. Om weg te geven aan 
familie/vrienden of om zelf als herinnering in huis te zetten. Ieder land heeft zo zijn typische 
eigen souvenir. Bij de Wereldwinkel staat een plateau met souvenirs uit verschillende landen.
Pak je fiets en ga daar even kijken.

Kun je van zoveel mogelijk souvenirs vertellen wat het is en uit welk land ze komen? 

Ook in het verkeer zijn er veel verschillen. Ze rijden aan de verkeerde kant van de weg, 
de regels zijn anders of je komt verkeersborden tegen die je nog nooit eerder gezien hebt.
Dat overkwam ons ook. Tijdens onze reizen hebben we wat foto’s gemaakt van vreemde 
verkeersborden. Weten jullie wat ze betekenen?

          Afbeelding A        Afbeelding B         Afbeelding C           Afbeelding D         Afbeelding E
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                     @ THE MOVIES

VRAAG 5.1                                                                                                           APESTAARTJES?

VRAAG 5.2                                                                                                        WIE IS DIT? 

Met een categorie titel “@ the Movies” kunnen apen natuurlijk niet ontbreken. 
Welke vijf apen, bekend van het witte doek, zoeken wij? 
We willen graag de naam van de aap in de film weten.

           Afbeelding A                    Afbeelding B        Afbeelding C          Afbeelding D            Afbeelding E

Soms zijn acteurs of actrices zeer veelzijdig maar niet altijd succesvol en sta je ervan te 
kijken dat een bepaalde acteur in een geflopte film heeft gespeeld. 
Welke acteur zoeken we aan de hand van onderstaande lijstje?

Hij heeft ooit sinterklaas gespeeld;
Zijn carrière stond op enig moment in de lift;
Hij speelde ook de rol van zanger in een geflopte film over een Brabants dorp;
Maar hij was zeker geen losse flodder!

VRAAG 5.3                                                                                          GESTEL @ THE MOVIES

The “Newkids” maakten twee speelfilms en een aantal korte filmpjes in en rondom Gestel. 
Tijdens één van de filmpjes doen ze inkopen bij een Gestels benzinestation. 
Ze ”kopen” daar o.a. sigaretten. 
A: Van welk merk waren deze sigaretten?  

Onze eigen videotheek aan de campanulastraat is één van de laatste in Nederland. 
B: Hoeveel jaar zijn de gebroeders Dekkers al de uitbaters van deze videotheek?  

Gestel heeft zijn eigen bioscoop aan de Ruwenbergstraat gehad: “Bio Big” genoemd naar  
uitbater Van de Biggelaar. Hiervoor verhuurde een andere eigenaar er hotelkamers. 
C:  Het pand had toen tevens een andere functie. Welke functie was dat? 

In Sint-Michielsgestel is ook een speelfilm opgenomen waarvan het verhaal speelt aan het 
begin van de vorige eeuw. 
D: Hoe heet die film? 
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VRAAG 5.4                                                                                                           SPORT EN FILM

VRAAG 5.5                                                          LOOKING @ A DIFFERENT PERSPECTIVE

Er zijn veel films gemaakt over sport of over sporters denk bijvoorbeeld aan de bokser
 Mohamed Ali, of over het Jamaicaans bobsleeteam (Cool runnings). 
Hier onder zie je een berg. Welke film, waarin een sport centraal staat, is hierover gemaakt?

Films kunnen je een hoop dingen in een totaal ander daglicht laten zien. 
Je ontdekt een nieuwe manier om naar dingen te kijken, of ziet ineens verbindingen die je 
voorheen nooit zag. Bijzonder! 

A: Wat is de connectie tussen Oasis, Coca Cola en Harry Potter? 

B: In welke film komt deze interessante connectie naar voren?

VRAAG 5.6                                                                      VOERTUIGEN..

Auto’s, fietsen, motoren, treinen, vliegtuigen, het komt allemaal wel voor in een goede 
actiefilm. Soms draait een film alleen om een speciaal voertuig, denk aan the Knight Rider. 
Hieronder zie je een afbeelding van een auto. 

Hoe heet deze auto in de film en in welke film komt hij voor?
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VRAAG 5.8                                                                           KLEUREN

VRAAG 5.7                                                                                             VAN BOEK NAAR FILM

VRAAG 5.9                                                                                                  OVEREENKOMSTEN

Over Harry Potter gesproken! Er zijn ontzettend veel boekverfilmingen. 
Aangezien de boeken qua verhaallijn vaak veel langer duren of veel 
gedetailleerder zijn, staat de regisseur voor een hoop moeilijke 
keuzes en worden er dingen ingekort, of zelfs weggelaten. Dit geldt 
ook voor de Harry Potter films, door velen wereldwijd bekeken. 
Maar.....heb jij de boeken ook gelezen?

A: Hoe heet de plaaggeest die ook op Zweinstein verblijft en een 
 prominente rol speelt in de boeken, maar niet voorkomt in de films? 

B: Naast Dobby is er nog een vrouwelijke huiself die voor het eerst verschijnt in het boek
 Harry Potter en de Vuurbeker, maar het witte doek nooit gehaald heeft. Hoe heet zij? 

C: In de films wordt gesproken over de ouders van Marcel Lubbermans, maar in de 
 boeken is Harry ze ook daadwerkelijk tegen gekomen. Waar was dit? 

D: Misschien herinner je het je nog wel, de rode brulbrief die Ron kreeg van zijn moeder
 toen hij en Harry de vliegende auto van Ron’s vader hadden gestolen om naar 
 Zweinstein te vliegen. In de boeken komen de brulbrieven iets vaker voor. 
 Zo heeft tante Petunia zelfs een brulbrief gekregen.....maar van wie?

In 1967 werd de kleurentelevisie in Nederland geÏntroduceerd. 
Op televisie kijken we tegenwoordig veel films en series. 
Eén van de series op Netflix is “La casa de papel” een serie over een roof op de nationale 
bank van Spanje. In deze serie gebruiken de overvallers codenamen van steden zoals 
Moskou, Tokyo, en Denver. In een film van Quentin Tarantino over een grote overval op een 
diamanthandelaar hebben de overvallers ook een codenaam. 

Noem de codenamen allemaal.  

In films zijn vaak veel overeenkomsten te vinden. Zo zijn er overeenkomsten in verhaallijn 
of in personages. Nu is er ook een hele specifieke overeenkomst tussen een van de 
organisatieleden van de Gestelse Quiz en topmodel en actrice Lara Stone.

Wat is deze overeenkomst?
En over welk lid van de organisatie gaat het?
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VRAAG 5.10                                                                                                        SCENE 8, TAKE 9

Op website www.degestelsequiz.nl vind je een videovraag.   
@themovies.vraag.5.10

A: Wat zijn de namen van de vijf films in het videofragment 
 (antwoord A t/m E).

F:  Wat hebben deze films als belangrijkste bijzonderheid gemeen?

VRAAG 5.11                                                                 EVEN HERSENLOOS FILM KIJKEN…?                                                  

Lukt het allemaal een beetje met de Quiz? Inmiddels heb je al het één en ander aan pittige 
vragen, raadsels en puzzels moeten beantwoorden. Even achterover leunen en hersenloos 
een filmpje kijken zou wel lekker zijn.....Maar niet alle films zijn hiervoor geschikt. Wist je dat 
er een hoop films zijn waar bijzondere raadsels in voorkomen? Neem nou deze...

“Scheur er een af en krab mijn hoofd.
Wat ooit rood was, is in plaats daarvan zwart.”

A: Uit welke film komt dit raadsel? Noem titel en jaartal. 

B: Wat is het antwoord op het raadsel?

“Dertig witte paarden op een rode heuvel: 
eerst kamperen ze, 
dan stampen ze, 
dan staan ze stil.”

C: Uit welke film komt dit raadsel? Noem titel en jaartal. 

D: Wat is het antwoord op het raadsel?

“In mijn ogen zie ik drie cirkels verbonden in onschatbare, sierlijke harmonie.
Twee vol als de maan, één hol als een kroon.
Twee van de zee, vijf vadems naar beneden.
Eén van de aarde, diep onder de grond.
Het geheel, een teken van grote bekendheid.
Vertel me, wat kan het zijn? “

E: Uit welke film komt dit raadsel? Noem titel en jaartal. 

F: Wat is het antwoord op het raadsel?
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                            CARNAVAL

VRAAG 6.1                                                                          TATATATATATATADA

VRAAG 6.2                                                                                  BIJ DE HOOGHEDEN THUIS

De Efteling, wie is er niet ooit geweest? Eén van de bekendste attracties uit de Efteling is het 
Carnaval Festival. Hoe goed kennen jullie deze feestelijke attractie?
De bedenker van het Carnaval Festival is Joop Geesink. 
Hij inspireerde zijn idee van het Carnaval Festival tijdens het bezoek aan een ander 
internationaal pretpark. 

A: Welk pretpark was dit en hoe heette deze attractie?

De centrale figuren tijdens het Carnaval Festival zijn Jokie & Jet. 
Tijdens de rit passeren zij verschillende landen, te beginnen met Nederland.

B: Binnen de Nederlandse scène staan drie thema’s centraal, welke drie?

Het bekende deuntje van het Carnaval Festival, gecomponeerd door Toon Hermans, 
klinkt in elk land dat tijdens de attractie aangedaan wordt net even anders. 

C: Ga naar de website www.degestelsequiz.nl en beluister  
 geluidfragment carnaval.vraag.6.1C
 In welk land binnen het Carnaval Festival is dit fragment te horen?

Aan het einde van de attractie wordt je uitgezwaaid door figuren uit ver-
schillende landen, bijvoorbeeld een Nederlander met de tekst “Groeten aan 
de buren”. 

D: Welke tekst staat er op het bordje van de Mexicaan?

Op website www.degestelsequiz.nl vind je een videovraag.

We zijn thuis bij drie (voormalige) Bokkendonkse hoogheden 
een biertje gaan drinken en hebben daar filmopnamen gemaakt. 
Bij welke drie hoogheden waren we op bezoek?
                                                                                                                         
         carnaval.vraag.6.2

Carnaval, hygienisch is het niet........
De titel van deze categorie verwijst naar een nummer van Sam de Vries. 
De mogelijk wat mindere hygiëne tijdens het feest der feesten weerhoudt CV de Sjarrels er 
niet van om al 33 jaar los te gaan. Vanwege dit jubileum van de organisatoren van de Gestelse 
Quiz kan een categorie “Carnaval” natuurlijk niet ontbreken dit jaar. 
En zet tijdens het puzzelen gewoon even het liedje van Sam op, wie weet inspireert het. 
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VRAAG 6.4                                                                                CARNAVAL DICHTERBIJ HUIS

VRAAG 6.3             HALLOOOO, WIJ ZIJN DE LEDEN VAN DE JEUGDPRINSENCLUB

Bij vele van ons wordt carnaval al met de paplepel ingegoten en zijn als kind lid van de 
JeugdPrinsenClub, of kortweg JPC. 
De JPC deelt elk jaar tijdens carnaval een aandenken uit.

Benoem bij onderstaande aandenkens de namen van de prins en prinses en het jaartal dat 
ze over de het jeugdcarnaval van Bokkendonk regeerden.

      Afbeelding A                  Afbeelding B   Afbeelding C

Afbeelding D

In 2008 werd een outsider de winnaar van het Bokkendonkse carnavalslied. 
Het winnende gezelschap had hier niet opgerekend en dus ook niet dat zij het winnende lied 
nog een keer ten gehore moesten brengen. Dit werd derhalve een “historisch” optreden. 

A: Wie wonnen destijds en wat was de naam van het winnende nummer? 

B:  Welke Gestelse carnavalsclub had hun clubhuis achtereenvolgens bij ’t Stuupke, 
 ’t Smidje en de Tierelier? 

C:  Met carnaval heet Sint-Michielsgestel Bokkendonk. Hoeveel andere Noord-Brabantse
 plaatsen voeren met carnaval het woord “Bok” in hun naam? 

D:  Waarnaar verwijst het carnavaleske ezelsbruggetje “Rob gaat weer blazen”? 

VRAAG 6.5                                     CARNAVALSKRAKERS, MAAR DAN NET FF ANDERS

Elk jaar tijdens carnaval hoor je ze wel weer ergens voorbij komen, de echte 
carnavalskrakers uit de “ouwe doos”....

Ga naar we website www.degestelsequiz.nl en beluister de volgende geluidsfragmenten. 
Carnaval.vraag 5A.mp3, Carnaval.vraag 5B.mp3 en Carnaval.vraag 5C.mp3

Uit welke carnavalskrakers (artiest + titel) komt deze songteksten?
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VRAAG 6.6                                                                                     BOKKENDONKS LEESVOER

VRAAG 6.7                                                                 MEANDERDONK                            

Voorafgaand aan het carnavalsfeest wordt door de clubs de carnavalskrant, ook wel de 
Bokkendonker verspreid. 
Hierin staat onder andere het programma voor het aanstaande feest der feesten vermeld. 

Vermeld bij onderstaande foto’s de data van de dagprogramma’s, inclusief jaartal.

Afbeelding A

Afbeelding B

Afbeelding C

Punnik een koord waarin elke kleur uit het Meanderdonk voorkomt. Zorg ervoor dat dit 
koord totaal precies 11 cm lengte heeft.
Graag even een kaartje aan het koord maken met
je teamnaam en teamnummer
Lever het koord in bij inleveren van de quizmap.
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Tijdens carnaval verandert iedere plaatsnaam in een carnavaleske variant.

A: Wat zijn de plaatsnamen tijdens de carnaval van onderstaande vier gemeenten?

                Afbeelding A                 Afbeelding B           Afbeelding C

Afbeelding D

Zet een punt in het midden van plaats A en verbind deze met het midden van plaats C en 
verbind het midden van plaats B met middel van plaats D.

B: In welke gemeente komen we uit (carnavalsplaatsnaam)?

C: Wie was in 1995 in deze plaats prins carnaval en wat was zijn motto?

VRAAG 6.8                     CARNAVAL BUITEN BOKKENDONK                                                           

VRAAG 6.9                       LINTJESREGEN… 

Bokkendonkse onderscheidingen

Binnen Bokkendonk worden tijdens en rondom carnaval door verschillende clubs 
onderscheidingen uitgereikt aan personen of groepen die, op de voorgrond of de 
achtergrond, een bijzondere bijdrage leveren aan het Bokkendonkse carnaval.

A: Welke Bokkendonker heeft de meeste clubonderscheidingen op zijn of haar 
 naam staan?

B: Welke onderscheidingen heeft deze Bokkendonker allemaal op zijn of haar 
 naam staan?

C: Hoeveel Bokkinnen ontvingen ooit een clubonderscheiding binnen Bokkendonk?
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VRAAG 6.11                                CARNAVALE, CARNIVAL, CARNAVAL! 

VRAAG 6.10                                 VAN BORRELBUS NAAR BRIEVENBUS                               
In Gestel heeft met carnaval gedurende een aantal jaren een borrelbus tussen de 
verschillende horecagelegenheden rondgereden. De borrelbus bestaat, net als een aantal 
van die gelegenheden, al lang niet meer. De enige bus die nog te zien is, is de brievenbus van 
de huidige panden. Noem per getoonde brievenbus een naam van een horecagelegenheid 
die hier heeft gezeten.

Carnaval wordt natuurlijk niet alleen in Nederland gevierd. Naar welke buitenlandse steden, 
of voor foto D welk gebied, zijn we op zoek? 

            Afbeelding A             Afbeelding B         Afbeelding C

                 Afbeelding D                 Afbeelding E

    Afbeelding A  Afbeelding B            Afbeelding C        Afbeelding D

Afbeelding E
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Vanmiddag hebben jullie gehoord voor welke voorstelling jullie 
team kaartjes heeft weten te bemachtigen.  
Ga met jullie filmtickets naar: 
Service Bioscoop Gestel 
p.a. Petrus Dondersplein 7 
 

De zaal gaat na aanvang dicht,  
dus wees op tijd. 
Max. 2 personen per team. 
	

	 	

	

	

	 	 	 	 	 	 	

				
Aanvangstijden: 19.30/20.30/21.30 uur	

	

De	Gestelse	Quiz	
presents:	

	 PINGUÏNS!!	
THE	ROAD	MOVIE	
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                           BIOLOGIE

VRAAG 7.1                                                                        WATER, WATER, DE REST KOMT...

VRAAG 7.2                                                                                        ZIEK, ZWAK EN MISSELIJK

Water is één van de belangrijkste bouwstenen van mens en natuur. 
Ons lichaam bestaat bijvoorbeeld voor zo’n 65 procent uit water.

A: Welk dier bestaat voor het grootste percentage uit water? En hoeveel procent?

Water is ook een zeer krachtig natuurfenomeen. In afbeelding A zie je een grote 
watervalpartij in Afrika.

B:  Hoeveel liter water valt hier per jaar over de rotswand? Schrijf het aantal liters in
 tekst uit.

C: De watervallen uit afbeelding B liggen op de grens van twee landen, 
 welke twee landen?

                     Afbeelding A              Afbeelding B

Het perfect gezonde lichaam is helaas een utopie. Iedereen krijgt wel eens te maken met 
kleine of grote ongemakken.

A: Bij deze aandoening ziet iemand (donkere) vlekjes of zelfs lichtflitsen. 
 Wat is hier aan de hand?

B: Deze aandoening ontstaat door een vitamine B1 tekort en kenmerkt zich door 
 geheugenverlies en het vertellen van fantasieverhalen. Hoe heet deze aandoening?

C: Waardoor wordt het vitamine B1 tekort van deze aandoening vaak veroorzaakt?

D: Dit congenitale ziektebeeld kent een bijzonder beloop. De zuigeling wordt vaak 
 geboren met een laag geboortegewicht en drinkt vaak weinig en traag.    
 Later slaat dit om naar vraatzucht met vaak (extreem) overgewicht als gevolg. 
 Ook een beperkt verstandelijk vermogen kenmerkt dit ziektebeeld. 
 Welk ziektebeeld wordt hier bedoeld?
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VRAAG 7.3                                                                             KIJKJE IN HET ZIEKENHUIS

VRAAG 7.4                                  HET MENSELIJK LICHAAM

We hopen allemaal dat we er niet te vaak komen als patiënt, het ziekenhuis. In het ziekenhuis 
wemelt het van apparatuur, verband, medicijnen, etc. etc. etc.
Wat is de naam van onderstaande ziekenhuis instrumenten en waarvoor worden deze  
instrumenten gebruikt?

       Afbeelding A  Afbeelding B         Afbeelding C                       Afbeelding D

Het menselijk skelet kent vele grote en kleine beenderen. 
Het skelet van de pols + hand kent er 29.
Teken in de afbeelding van de hand (op het antwoordvel) de volgende botstukken en 
gebruik hiervoor verschillende kleuren:

Caput radiale distalis + caput ulnare distalis (zwart)
Os Capitatum, os Hamatum, os trapezium, os scaphoidium, 
os lunatum, os trapeziodeum, 
os piriforme en os triquetrum (paars)
Os metacarpale I t/m V (oranje)
Proximale phalanx (groen)
Mediale phalanx (rood)
Distale phalanx (blauw)

VRAAG 7.5                                                                            HET KLIMAAT

Klimaatverandering heeft niet alleen invloed op mens en dier, maar ook op de rest van de 
natuur.

A: Welke plant zorgde deze zomer voor veel overlast in ondiepe wateren, met name 
 voor de watersport?

B: Een voordeel van het plantje is dat het zorgt voor helder water.
 Daarnaast heeft dit plantje nog een voordeel, welk voordeel?

C: Waterplanten hebben geen botten of schors, toch blijven deze, mits geen extreme 
 droogte, ook boven water overeind staan. Op basis van welk biologisch effect kan deze
 plant recht blijven staan?
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VRAAG 7.7                      DIERENGELUIDENSPEL

VRAAG 7.6                                                                             PASTAAAAAAAA
We kennen allemaal wel de spaghetti, macaroni, tagliatelle en ga zo maar door, maar wist je 
dat er ook zoo-pasta bestaat?

A: Welke dieren zie je in onderstaande pastavormen?

         Afbeelding A         Afbeelding B    Afbeelding C               Afbeelding D

B: Welk gezegde wordt in onderstaande afbeelding bedoeld?

Al aan jonge kinderen vragen we het. Hoe doet een koe? Hoe doet een hond? 
Een leuk kinderspel is dit dierengeluidenspel. Maar welke dieren herken jij? 
Ga naar de website www.degestelsequiz.nl en beluister het geluidsfragment 
biologie.vraag7.7

A: Hoeveel verschillende dieren hoor je in dit fragment?

B: Welk dier is het negende dier dat je hoort?

C: Hoe heet het verschijnsel, waarbij bij dier nummer 18 het bruine en/of zwarte pigment
 geheel ontbreekt? 
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VRAAG 7.8                                                                RADIOLOGIE

VRAAG 7.9                                                             KLEINE BEESTJES, GROTE GEVOLGEN…

In de medische diagnostiek wordt veel gebruikt gemaakt van beeldvorming. 
Kennen jullie de verschillen?

A: Benoem bij afbeelding  A t/m D welk type scan je ziet.

           Afbeelding A          Afbeelding B            Afbeelding C        Afbeelding D

B: Welk gewrichtje wordt hier aangegeven met de pijl op rÖntgenfoto  afbeelding E?

C: Wat wordt er gemeten in de scan op afbeelding F?

Afbeelding E

Afbeelding F

Afgelopen zomer werd Nederland en ook ons dorp geteisterd door de eikenprocessierups.

A: In welke straat op onderstaande afbeeldingen was de processierups gesignaleerd?

           Afbeelding A                 Afbeelding B              Afbeelding C    

Door het veranderende klimaat in Nederland komen er ook steeds meer nieuwe insecten bij.

B: Welk inmiddels in Nederland gespot dier bestaat uit superkolonies, waardoor tuinen
 verwoest worden en terrassen compleet verzakken? 
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VRAAG 7.10                                                                                                                        FILMPJE

VRAAG 7.11                                                                                        DE WOLF

Op website www.degestelsequiz.nl vind je een videovraag.

Wat is het antwoord op de vraag die gesteld wordt?
                                                                                                                         
      biologie.vraag.7.10

De wolf is terug in nederland en niet alleen in de Efteling. Al diverse malen zijn er wolven 
gezien door heel Nederland. 

Zet de volgende plaatjes op chronologische volgorde
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                     LICHT - DONKER

VRAAG 8.1                                                                  VUURTORENS                 

VRAAG 8.2                                                      LAAT LICHT EN VRUUG DONKER

Licht en donker, zo gewoon dat je er nauwelijks bij stilstaat. Dus doen we dat wel in deze 
ronde van de Gestelse Quiz. Zie je het in eerste instantie wat donker in, gun het de tijd en er 
komt vanzelf licht aan het einde van deze tunnel.

Vuurtorens kunnen natuurlijk niet ontbreken in deze categorie “Licht en Donker”. 
Een commissielid van de Gestelse Quiz is dol op zowel vuurtorens als legpuzzels. Hij heeft 
van alle vuurtorens op Nederlands grondgebied een puzzel. Speciaal voor de quiz legde hij 
van vijf vuurtorens een stukje. In welke plaatsen staan deze vuurtorens?

                  Afbeelding A     Afbeelding B   Afbeelding C

              Afbeelding D          Afbeelding E

De dagen zijn weer enorm aan het korten in november. 
Vandaag, 23 november is het gedurende een bepaalde tijd licht in Sint-Michielsgestel. 
Ergens eerder dit jaar, toen de dagen aan het lengen waren, was er een moment dat het even 
lang licht was als vandaag. 

Op welke datum was dat?
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VRAAG 8.4                                                                                                VROEG ONTWIKKELD

VRAAG 8.3                                                                                        ZWARTE GATEN

Dit jaar is het dan eindelijk gelukt om een foto (van de schaduw) van een zwart gat te maken.
Albert Einstein legde al begin vorige eeuw de basis voor de zwarte gaten theorie met de 
Algemene Relativiteitstheorie, maar het was niet eerder gelukt om deze ook vast te leggen.
Een hele stap voor de wetenschap!

A. In welk sterrenstelsel werd dit zwarte gat waargenomen? 

B. In welk cluster bevindt dit sterrenstelsel zich? 

C. Wat is de naam van de telescoop waarmee de foto kon worden gemaakt? 

D. Welke aan een Nederlandse Universiteit verbonden hoogleraar kwam op het idee om
 de foto op deze wijze te maken? 

De fotografie bestond in vroegere jaren met name uit licht en donkere tinten, oftewel 
“zwart-wit”. Hieronder staan foto’s uit een grijs Gestels verleden.

    Afbeelding A                Afbeelding B        Afbeelding C

A: Welk feest werd hier gevierd op afbeelding A?

B:  Wie stond er in het middelpunt op afbeelding B?

C: Wie is de persoon op afbeelding C?

D: Waar bevond het speeltuig van afbeelding D zich?
 

       Afbeelding D
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VRAAG 8.5                                                  OH MIDDERNACHT SCHIJN ’N LICHIE OP MIJ

VRAAG 8.7                                                                                               DUO PENOTTI

VRAAG 8.6                                     OVER LICHT, EEN DONKER DRANKJE EN EEN LENS

Deze bekende regel komt uit het nummer: “Schijn een lichtje op mij” van Drukwerk, er is in 
de muziek vaak verwezen naar licht en donker.
Hieronder nummers die daar allemaal mee te maken hebben.
Uit welke songteksten komen onderstaande lyrics? Titel + artiest

A. “Brothers and sisters in every ....”

B. “Like a rollin’, thunder....”

C. “One is left in a ditch by the highway”

D. “On voit des paysages qui ne....”

E. “I’m heading home, I’m.....”

Lenzen zijn onlosmakelijk verbonden met licht. En wat dat donker drankje ermee te maken 
heeft, dat lees je in de volgende breinbreker. Eitje toch?
Op 30 cm voor een bolle lens staat een Gestels neutje met een grootte van 5 cm.
Aan de andere kant van de lens staat op 1,2 m een scherm met daarop een scherp beeld van 
dit Gestelse drankje .

A:  Bereken de grootte van het beeld

B: Bereken de brandpuntsafstand van de lens.

Het glaasje is zoals gezegd 5 cm hoog. De bodem is een halve cm dik en het glas is tot een 
halve cm onder de rand gevuld. Er zit een standaard hoeveelheid alcohol in het glas.

C: Wat is de diameter van het glas (dikte glas verwaarlozen)? 

In de filmgeschiedenis zijn er talloze duo’s op het witte doek verschenen zoals Laurel en 
Hardy, Tarzan en Jane en The beauty and the beast. Wij zijn op zoek naar films met duo’s die 
worden gevormd door acteurs of actrices met een lichte en een donkere huidskleur. 
In de opgave een woordenwisseling uit de gevraagde film waarin “D” wordt uitgesproken 
door de donkere acteur en “L” door de acteur/actrice met de lichte huidskleur. 
We zoeken dus de naam van de film.

Film A:  D: Vertel me over de hashbars.
  L: Wat wil je weten?
  D: Hash is daar legaal,toch?
  L: Het is legaal maar het is niet 100% legaal.  

Film B: L: Dat zijn steunkousen, anders val ik flauw.
  D: Die ga ik u echt niet aantrekken.

Film C: L: We nemen de 3 gallon-kan en we vullen de 3 gallon-kan voor een derde.
  D: Nee,hij zei dat we precies moesten zijn, precies vier Gallon.
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VRAAG 8.9                                                                                    ONTDEK DE PLEKJES

VRAAG 8.8                                                                                             BEST WEL CREATIEF

Vroeger waren achterlichten gewoon vierkant, tegenwoordig zijn de ontwerpers van auto’s 
een stuk creatiever.
Van welke automerken zijn onderstaande achterlichten/ remlichten?

                Afbeelding A       Afbeelding B   Afbeelding C

     Afbeelding D         Afbeelding E

Welk woord verbindt onderstaande drie foto’s met elkaar?
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VRAAG 8.10                                                                                                       FILMPJE

VRAAG 8.11                                       LICHIES IN SINT-MICHIELSGESTEL

Op website www.degestelsequiz.nl vind je een videovraag.

Wat is het antwoord op de vraag die gesteld wordt?
                                                                                                                         
      licht-donker.vraag.8.10

Buitenaardse wezens? Ergens in 2019: Ineens boven de hemel in Gestel een heleboel lichtjes 
in een rechte lijn, steeds verder uit elkaar. Met gelijk blijvende snelheid bewegend. 
Na twee minuten waren ze niet meer te zien weg. 

A: Op welke datum en welk tijdstip kon je dit zien?

Schijn een lichie op mijn advertentie. 
Wat er al niet aan ideeën zijn om geld binnen te harken voor onze gemeente. 
Voor één gele euroflap je reclame elke avond mooi verlicht midden in het centrum. 
Het plan heeft het echter niet gehaald. 

B: Hoeveel euro zou deze vorm van reclame  op jaarbasis op kunnen brengen in de 
 gehele gemeente Sint-Michielsgestel (alle kernen)?
 
Voor de afsluiting van Minigestel wordt jaarlijks een vuur ontstoken met het hout van de 
gebouwde hutjes. Hiervoor is een ijzeren container beschikbaar van 2 meter breed en 
5 meter lang. 

C: Hoe hoog mag volgens de gemeentelijke verordening het hout maximaal worden   
 gestapeld als heel de oppervlakte van de container wordt gebruikt?
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                   SPORT

VRAAG 9.1                                                                                     SPORT BIOGRAFIEËN

VRAAG 9.2                                                                                                 FILMPJE

Een beetje bekende sporter heeft natuurlijk een eigen biografie.
Onderstaande passages komen uit bekende biografieën van sporters. 
Uit welke biografie, sporter en titel van het boek, komen deze passages?

A: “Olympisch kampioen. Ik kan het niet geloven. Het is nog maar een paar uur geleden
  dat ik aantikte en mijn leven compleet veranderde. Alles is anders, iedereen wil iets 
 van me. Nu zit ik gelukkig weer op mijn eigen olympisch kamertje. Mijn zuurstoftent 
 staat open. Ik hoef even helemaal niks, even rust, ik ben kapot. Misschien niet eens 
 zozeer door het zwemmen, maar vooral door alle indrukken. Het bed nodigt uit 
 om te gaan liggen. Ik open mijn laptop. Mijn mailbox is geëxplodeerd en er komen via 
 het e-mailadres op mijn website honderden mailtjes binnen. In de  mailtjes lees ik 
 vooral heel veel felicitaties, daarnaast zijn er ook veel verhalen over kanker. 

B: “Er stond wind in de rug. Het leek wel of hij volle bak op kop reed, maar dat was niet zo. 
 Hij zat maar op me in te praten, dat ik moest overnemen. En ik: “Sorry ..., ik mag echt 
 niet.” Hij ging ook inhouden, reed net zo hard als ik, maar dan op kop. 
 Daar werd ik niet veel beter van. Ik werd met de minuut zenuwachtiger. Ook al omdat 
 ik wist dat ..... redelijk snel  kon aankomen. Je gaat alles voelen, je wordt je van alles 
 bewust. Na 260 kilometer voelen de benen niet als van bloemetjes. 
 Ik reed de laatste keer de Pietersberg op en dacht: Ik krijg kramp, ik ben slecht, dit 
 gaat niet goed komen.”

C: “Ik liet me na een avondje stappen in een taxi pijpen door een jongedame met wie ik 
 nog geen twee woorden had gewisseld. Zij had eerder die avond Gerard Piqué, toen
  spelend voor Manchester United en nu voor FC Barcelona, afgewezen. Dat vond ik 
 mooi en daarom nam ik haar mee, toen ik merkte dat ze mij wel wilde. Ik wist dat alle 
 taxi’s in Engeland een cameraatje hebben, maar het boeide me niet eens. 
 De chauffeur keek in de spiegel mee en stak zijn duim omhoog.”  

D: “Een knal van een kleedkamerdeur en gevloek. Keihard gevloek. Hij beent met enorme 
 passen door de catacomben van de Arena. Al maanden heeft hij last van zijn lichaam. 
 Het doet pijn, zijn rug, zijn spieren. Trainen doet hij nauwelijks, maar voor de 
 wedstrijden weet hij zich telkens op te laden. Maar nu is de bom gebarsten. ‘Ik denk dat
 je blessures voorwendt’, zei de trainer net tegen hem. ‘En de dokter en de fysio 
 denken er net zo over’.

Op website www.degestelsequiz.nl vind je een videovraag.

Wat is het antwoord op de vraag die gesteld wordt?
                                                                                                                         
      sport.vraag.9.2
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VRAAG 9.3                                                                                         SCHAATSEN UIT HET VET

VRAAG 9.4                                                                                                                    CLOSE UPS

VRAAG 9.5                                                                          FILMPJES KIJKEN

Eén van Nederlands snelste schaatsers van dit moment in Kjeld Nuis.
Kjeld Nuis schaatste begin dit jaar een wereldrecord op de 1000 meter, 1.06.18. 
Toch werd er al ooit sneller gereden op deze afstand.

A: Wie schaatste er ooit sneller dan Kjeld Nuis op de 1000 meter 
 en wanneer was dit?  Welke tijd werd toen geschaatst?

B: Op het EK sprint werd Kjeld Nuis gediskwalificeerd en hij reageerde hier nogal heftig 
 op tegen de scheidsrechter. Dit kwam hem op flinke kritiek te staan in de Wereld 
 Draait door. Wie gaf die kritiek?

C: Welk officieus wereldrecord, buiten de lange baan, heeft Kjeld Nuis nog meer op zijn
  naam staan?

Als je sport van wat dichterbij bekijkt dan is het een hele bijzondere wereld. 
Hieronder zie je close-up foto’s van sportvoorwerpen, van welke voorwerpen?

          Afbeelding A      Afbeelding B  Afbeelding C              Afbeelding D

Tijdens sportuitzendingen op tv komen regelmatig opmerkelijke beelden voorbij, waarbij 
niet altijd meteen duidelijk is wat er aan de hand is. Ga naar de website www.degestelsequiz.
nl en bekijk de fragmenten die bij deze vraag horen. Beantwoord onderstaande vragen.

Fragment A:   Wat valt op aan team Wanty Group Gobert tijdens de ploegentijdrit van 
   de laatste Tour de France en wat is de reden hiervan?

Fragment B:  Wat doen deze dames en waarom doen ze dit?

Fragment C:  Waarom wordt deze goal afgekeurd?

VRAAG 9.6                                                                                                MAXI!!!!

Max Verstappen is op dit moment natuurlijk het boegbeeld van Nederlanders in de autosport.
Er zijn heel veel Nederlanders die in de internationale racerij goed presteren. Zo was daar dit 
jaar een topprestatie van een team met een Nederlander erin, ten minste dat dachten ze. 
Na de race werd het team uit de uitslag geschrapt omdat er een onreglementaire 
hoeveelheid brandstof aan boord was. 
Hoeveel brandstof hadden ze aan boord?  En in welke race was dit? 
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VRAAG 9.7                                                                                                      HET ZWARTE GAT

VRAAG 9.8                                                                               VIVE LA FRANCE

VRAAG 9.9                                                                                    KAMPIOENEN!!

Topsporters zijn ook net mensen en houden er soms naast en/of na hun top sportcarrière 
een bijzondere hobby of nieuwe baan op na. (Allen nederlanders)

A: Hij of zij speelde mee in “The Christmas show” van RTL.

B: Hij of zij is extreem slaapwandelaar.

C: Hij of zij is na zijn/haar top sportcarrière in de porno-industrie werkzaam geworden.  

D: Zij maakt schilderijen en verkoopt deze ook.

Tijdens de Tour de France afgelopen zomer pakte Mike Teunissen 30 jaar na Erik Breukink 
eindelijk weer eens de gele trui voor Nederland.

A: Hoeveel dagen reed er in totaal een Nederlander in de gele trui in de geschiedenis 
 van de Tour de France? 

B: Dat Mike Teunissen de gele trui pakte was een enorme verrassing. 
 Welke Nederlander was eigenlijk de favoriet voor de eerste gele trui in Brussel?

C: Wat is de overeenkomst van het volgende rijtje renners en waarin zijn zij uniek? 
 Egan Bernal, Joop Zoetemelk, Greg LeMond, Miguel Indurain en Felice Gimondi.

Er zijn op de wereld nog al wat vreemde en bijzondere wereldkampioenschappen. 
Op de foto zie je er zo één, welk wereldkampioenschap is dit? Noem de exacte naam.
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VRAAG 9.10                                                                                                            KROEGSPORT

VRAAG 9.11                                                                 STRAVAAAA

Vroeger was het heel normaal om met een biertje in de hand te sporten in de kroeg. 
Om ervoor te zorgen dat deze kroegsporten niet uitsterven vragen we jullie om je met twee 
personen te melden bij  zaal Overberg.
Hieronder zie je het tijdsschema waarop je verwacht wordt.

Teams  1 t/m  11 18.45 - 19.15 uur
Teams  2 t/m  22 19.15 - 19.45 uur
Teams  3 t/m  33 19.45 - 20.15 uur
Teams  4 t/m  44 20.15 - 20.45 uur
Teams  5 t/m  55 20.45 - 21.15 uur
Teams  6 t/m  66 21.15 - 21.45 uur

Een zeer populaire app om sportprestaties vast te leggen is Strava. 
Ook de Gestelse sporter is zeer actief op Strava.

A: Hoeveel Gestelse gebruikers op Strava hebben ooit een fietsactiviteit vastgelegd
 (voorafgaand aan de quizavond)?

B: Welke fanatieke Gestelnaar heeft de meeste fietsritten vastgelegd?

C: Van welke sporter uit Sint-Michielsgestel is onderstaande wereldkampioenstrui?
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                           MUZIEK

VRAAG 10.1                                                                                                                  HOELANG??

VRAAG 10.2                                                                                                     RAAD JE PLAATJE

VRAAG 10.3                                                                                     MAAK ER IETS LEUK VAN!

We nemen je mee naar het jaar 1984, het jaar waarin de allereerste Apple-computer uitkwam, 
Cyndi Lauper de hele wereld vertelde dat meisjes gewoon fun wilden hebben en Prince met 
een wel hele grote hit kwam.
Met 8 minuten en 41 seconden is deze hit al een hele lange single, eigenlijk zou hij nog langer 
duren! 
Hoe lang duurde de single toen Prince zijn definitieve oorspronkelijke single bij het 
platenlabel inleverde?  

Emoticons zijn bijna niet meer weg te denken in onze communicatie, zo ook in deze vraag. 
Hieronder zie je een aantal emoticon-combinaties, deze beelden een muzieknummer uit.
Welk nummer en welke arties zoeken wij?

             Afbeelding A           Afbeelding B     Afbeelding C

               Afbeelding D                 Afbeelding E           Afbeelding F

Afgelopen jaar was het jaar van de muziekfilms, een mega succes was ook de film Bohemian 
Rhapsody vernoemd naar misschien wel de grootste hit van Queen. 
Bij deze hit hoorde een legendarische clip. 

Ga naar www.gestelsequiz.nl  en bekijk het filmpje muziek.vraag 10.3.
Julie zien een parodie op bohemian rhapsody. Kijk hier goed naar en maak met je team een 
filmpje met net z’n parodie van minimaal 30 en maximaal 60 seconden.
Dit filmpje mag je Whatsappen naar nummer: 06-17964626.
Zorg wel dat je teamnummer en de kubus zichtbaar zijn op het filmpje!
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VRAAG 10.4                                                                   MUZIEK IN HET DORP

Ons dorp kent natuurlijk ook veel prachtige muziek bijvoorbeeld gemaakt door de harmonie 
Sint Michaël, de vele kapellen van carnavalsclubs en nog veel meer .
Dit jaar diende zich een nieuw muzikaal leider aan in het dorp. 

Wie is hij en waar komt hij vandaan?

VRAAG 10.5                                                   OP EEN PRESENTEER BLAADJE
De meeste muzikanten kunnen niet zonder bladmuziek. 
Hieronder zie je een stukje bladmuziek. 
Welk nummer is dit en van welke artiest?

VRAAG 10.6                                                            VAN VER OF TOCH DICHTBIJ?

Elk land kent zijn eigen muziek en dus ook muziek in de eigen taal, soms komen taal en 
muziek uit verschillende landen samen.

Ga naar  www.gestelsequiz.nl  en bekijk de fragment muziek.vraag.10.6.
Jullie zien een ingezongen liedje in een andere taal. 
Wat is de naam van de Nederlandse versie?
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VRAAG 10.7                            WAT EEN GEKKIGHEID

VRAAG 10.8                                                                     ZOEKERTJE

Uitbundige outfits zijn haast niet weg te denken in de muziekwereld. 
De ene outfit is nog gekker dan de ander.

Hieronder zie je drie foto’s van uitbundige of vreemde outfits van artiesten. 
Bij welke artiesten horen deze outfits?

Een goed muziekalbum kan natuurlijk niet zonder mooie kaft. Hieronder zie je een 
verzameling van albumkaften in een poster noem er minstens vijf.
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VRAAG 10.9                             LIJSTJES

VRAAG 10.10                                                                           LUISTER GOED

Veel artiesten hebben nogal wat noten op hun zang, vooral rondom een optreden. Zo zijn er 
artiesten die vragen om bepaalde bloemen, één kleur m&m’s of een vijfgangendiner.

Hieronder zie je drie lijstjes met daarop een aantal dingen die in de kleedkamer van een 
artiest aanwezig moeten zijn. 
Van welke artiest  zouden deze eisen zijn?

Wensenlijst A

Wensenlijst B

Wensenlijst C

Een muziekronde zonder een audiofragment? Dat kan natuurlijk niet!

Ga naar www.degestelsequiz.nl en beluister het fragment dat hoort bij muziek.vraag.10.10. 
Om welke artiest gaat het en wat is de titel van het lied?
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VRAAG 10.11                                                                   JUISTE TIJD, JUISTE PLAATS

Nederland is een echt festivalland. Natuurlijk moet je wel op tijd bij je favoriete optreden 
zijn. De meeste festivals gebruiken daarom een timetable.
Hieronder zie je drie timetables.  Weet jij van welk festival ze zijn en uit welk jaar?

Afbeelding A

Afbeelding B

Afbeelding C
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                      HIPPE RONDE

VRAAG 11.1                                                                    HIPHOP
In de woordenwolk zijn tien hiphoppers verborgen. Koppel de juiste voor- en achternaam 
met elkaar en geef hun artiestennaam op.

VRAAG 11.2                                                      HIPPE HOP

Hop is hip en daarom kan een vraag over bier niet ontbreken. Hieronder krijg je telkens een 
aanwijzing die leidt naar een hopsoort. 
Vervolgens zoeken we het bijbehorende biertje (dus vier bieren).

A: 5410228218791     C: 45.373730, -121.696163

B:      D: Derwent Valley

VRAAG 11.3                                                                                             HIPPIES

Wie denkt er bij de hippies niet aan de flowerpower en de “Summer of ‘69”? Precies! 
Daarom hebben wij een muziekvraag gemaakt gerelateerd aan dit bekende 
nummer van onder andere Bryan Adams. 

Ga naar www.degestelsequiz.nl en beluister fragment hippronde.vraag.11.3. 
Laat ons weten wat de titels zijn van de nummers die je hoort en wat de 
originele titels zijn.
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VRAAG 11.4                                                                                  HIPPISCHE SPORT

VRAAG 11.5                                HIPPOGRIEF

De hippische sport is een verzamelnaam voor die vormen van sport waarbij één of meer 
paarden gebruikt worden. Een paardenvraag kan dus niet ontbreken in deze ronde.

Reken uit:

Minimaal aantal meter van het verplichte onderdeel A (zie bijbehorend filmpje op 
www.degestelsequiz.nl hipperonde.vraag.11.4) op M-niveau bij de kür op muziek + het jaartal 
horende bij de winnende olympische kür, waarvan de muziek is gecomponeerd door de 
componist op afbeelding A/ het coëfficiëntie-cijfer voor de muziekkeuze op Z-niveau bij de 
kür op muziek voor viertallen = ...

Een Hippogrief is een fabeldier, afgebeeld als half adelaar, half paard. Zo bestaan er nog een 
aantal andere fabeldieren. Verbind de plaatjes uit de linkerkolom met de juiste plaatjes uit 
de rechterkolom en zo ontstaan er drie fabeldieren en één woord dat in relatie staat tot 
deze ronde.....Welke?

Afbeelding A



   57
VRAAG 11.6       HIPPOPOTOMONSTROSESQUIPPEDALIOFOBIE

VRAAG 11.7                                                                                  DE HIPSTE PLACE TO BE…?

Als u het Spaans benauwd krijgt bij het lezen van deze titel, dan heeft u er waarschijnlijk last 
van; Fobie voor lange woorden. Niet erg handig bij bijvoorbeeld een potje Scrabble. 

Hieronder hebben we een aantal fobieën geplaatst op een denkbeeldig Scrabblebord. 
Wij willen weten wat de fobie betekent en hoeveel punten er in totaal op het bord liggen. 
De gekleurde letter is de startpositie op het bord.

In elke ronde is wel iets Gestels terug te vinden. De organisatie heeft lang en hard nagedacht 
over een ‘hippe’ Gestelse vraag. We kwamen tot de conclusie “dat Gestel eigenlijk niks heeft 
wat hip is”. Maar misschien denken jullie daar anders over? 

Daarom vragen wij jullie; wat is het hipste wat Gestel te bieden heeft? 
Schrijf het meest hippe en originele antwoord op!

VRAAG 11.8                                                                                     HIPPOCRATES

Hippocrates was een wetenschapper uit de Griekse oudheid. Ook Aristoteles, 
Plato en Socrates zijn geleerden uit de Griekse oudheid. 
Die Grieken zijn dus niet bepaald domme jongens. Waarschijnlijk was het onderwijs uit die 
tijd gewoon ontzettend goed.

De genoemde filosofen hebben op dezelfde school gezeten. 
Wie was hun meester?
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VRAAG 11.9                                                                                                     HYPES 1

VRAAG 11.10                                                                                                       HYPES 2

hype (de; m; meervoud: hypes) 1iets nieuws dat tijdelijk sterk de aandacht trekt, 
maar weinig voorstelt

Zo hadden we natuurlijk de fidgetspinner en zijn we een paar jaar geleden allemaal aan het 
‘planken’ geweest, maar welke hypes zie je hier?

Ook de online challenges behoren tot de hypes. 
Denk bijvoorbeeld aan de icebucket challenge en de cinnamon challenge. 
Tijd om jullie uit te dagen! 
Bekijk het Youtube-filmpje op de website en neem je eigen Skibidi-dans op!

https://www.youtube.com/watch?v=U2zRJa7oAQU
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VRAAG 11.11                                 HYPOTENUSA

De hypotenusa van een rechthoekige driehoek is zijde die tegenover de rechte hoek ligt. 
Dankzij Pythagoras kun je deze makkelijk berekenen. Wij maken het iets moeilijker. 

A: Bereken de lengte van de lijn aangegeven met het vraagteken.   
 We willen het exacte getal. Bijvoorbeeld √10

B: Bereken de lengte van de drie overgebleven lijnen van afbeelding B.

Afbeelding B

Dit is de laatste vraag van De Gestelse Quiz editie 2019, controleer goed of alle vragen 
ingevuld zijn en of er duidelijk geschreven is. Controleer de volgorde van de antwoordvellen.

Lever de antwoordvellen in de quizmap uiterlijk tussen 23:00-23:30 in bij de Zwaantjes. 
Zorg ervoor dat je op tijd bent! Wij zouden het fijn vinden als je de vragen alvast uit de map 
haalt voordat je deze weer komt inleveren.

Vergeet vooral ook de kubus en de knutselwerkjes niet mee te brengen!

We hopen dat jullie genoten hebben van deelname aan De Gestelse Quiz 2019.

Mochten jullie zin hebben in een borrel of om even te komen kletsen zijn jullie van harte 
welkom bij Gasterij de Zwaantjes. Geen puf meer? Dan zien we jullie graag tijdens de 
prijsuitreiking op 7 december bij Absoluut. Tot dan!

Organisatie De Gestelse Quiz


