De Gôolse Dorpsquiz 2017
INLEVERTIJD UITERLIJK 23:30 uur
Teamnaam : ________________________________
Goede Doel: ________________________________

Voorwoord
blz 1
Beste Deelnemers,
Leuk dat jullie meedoen aan de eerste editie van Gôolse Dorpsquiz.
Wij als organisatie zijn erg verheugd dat er voor de eerste keer al meedoen aan de Gôolse Dorpsquiz.
Voor jullie ligt het vragenboek dat we met veel plezier hebben samengesteld. Een vragenboek met een grote diversiteit aan onderwerpen
waarover we jullie kennis testen. Het zal een uitdaging zijn om alle
vragen te beantwoorden, en uiterlijk om 23:30 weer ingeleverd te
hebben.
Maar na het inleveren, is de eerste Gôolse Dorpsquiz nog niet voorbij
want op 8 december gaan we nog even verder met het pijnigen van
jullie hersencellen. Voordat we tot de prijsuitreiking over zullen gaan,
zal er nog een kleine eindronde gespeeld worden. Kom met zo veel
mogelijk mensen van jullie team om de kansen te vergroten.
Lees ook de tips op pagina 3 aandachtig door.
Wij wensen jullie een geweldig gezellige, leerzame en uitdagende
avond maar zeker ook veel succes met het beantwoorden van alle
vragen.
De organisatie van de
Gôolse Dorpsquiz

Van d'n burgemister
blz 2
Beste deelnemers van de Gôolse Dorpsquiz,
Goirle was voor mij geen onbekend dorp. Maar na mijn installatie als burgemeester
begon ik toch aan een nieuwe ontdekkingsreis. Ik leerde de gemeente en haar
inwoners nog beter kennen.
Ik hoorde verhalen over de geschiedenis van Goirle: hoe heetten de vier
heerdgangen, wat gebeurde er in het jaar 1803, en welke tragedie speelde zich af
op 15 augustus 1942? U heeft de antwoorden op deze vragen ongetwijfeld meteen
paraat.
Raadsleden namen mij mee naar hun favoriete locaties in de gemeente. Ik zag de
Baokertaand, de Vurhaai en 't Ven. Maar ook de Hôoge Vonder, de Bikse en
Rielse Dèèk en het Kalverstraotje. Weet u nog wie al deze mooie plekjes ooit
bezong?
Heel veel inwoners nodigden me uit om kennis te maken met hun bedrijf, culturele
organisatie of sportvereniging. Fiets- en wandelpaden leidden me door de
prachtige natuur. Bij horecagelegenheden genoot ik van een lekker hapje en
drankje. Ik heb de Gôolse Geheimen leren kennen. Kent u ze al?
Goirle heeft een rijk verleden, maar ook een heel interessant heden. Bij ieder
onderdeel van onze gemeente zijn wel tien vragen te bedenken. Honderd van
deze vragen vindt u terug in deze dorpsquiz. Samen gaat u op zoek naar het
antwoord. Zo ontdekt u het verhaal van Goirle, het verhaal áchter Goirle. Ik heb
genoten van mijn speurtocht en wens u allen hetzelfde toe.
Veel Plezier!
Mark van Stappershoef
burgemeester van Goirle.

LET OP !
blz 3
L1. Er zijn geen regels verbonden aan de samenstelling van jullie
team.
2. Je mag tijdens de Gôolse Dorpsquiz gebruik maken van alle hulpmiddelen die je zelf maar kunt bedenken. GSM's, laptops,
rekenmachines, Opa, Oma, de Enkhuizer Almanak, tijdschriften,
navigatiesystemen enzovoort enzovoort enzovoort.
3. De antwoorden op de vragen moeten duidelijk in de groene vakjes
worden geschreven. Niet of slecht leesbare antwoorden krijgen géén
punten.
4. Het Quizboek dient zaterdag 25 november uiterlijk 23:30 uur te zijn
ingeleverd bij 't Kelderke. Na 23:30 uur worden geen quizboekjes
meer aangenomen. Leg alle pagina's weer op volgorde zoals je het
van ons hebt ontvangen. Doe het boekje in een envelop en lever het
dan in.
5. We hebben 10 categoriën aan vragen waar per (sub)vraag 1 punt is
te
verdienen. Bij de teamopdracht kun je maximaal 50 punten
verdienen.
De laatste wellicht beslissende punten zijn op de finaleavond van 8
december 2017 te verdienen.

Sponsors
blz 4
De organisatie van de Gôolse Dorpsquiz dankt onze sponsors die ons
hebben gesteund om deze eerste Gôolse Dorpsquiz mogelijk te maken.

Sport
blz 5
1. Welke Goirlenaar wist het te presteren om als eerste in de
Goirlese geschiedenis met een Olympische medaille naar
huis te komen?

Tiest van Gestel
2. In welke sportdiscipline won deze Goirlenaar een medaille?

Handboogschieten – bewegend vogeldoel
3. Goirle kent een zeer rijke sportgeschiedenis maar hoeveel in Goirle geboren personen
hebben als sporter deelgenomen aan de Olympische spelen?

6 Tiest van Gestel, Carry Floris, Ireen Wüst, Rob Eras, Amanda
Hopmans, Eefje Muskens
4. Hoeveel medailles werden er in totaal gewonnen door deze Goirlese Olympiërs ?

9
..............9...................medailles
5. Op warme, zwoele zomerdagen beoefenden de Goirlenaren een vroege vorm van
watersport in De Leij. Hoe werd deze typisch Goirlese waterpret genoemd?

Dokkelen

Sport
blz 6
6. Het in anno 2018 niet meer voor te stellen, maar Goirle kende een sportstadion
met plaats voor ongeveer 12.000 toeschouwers. Het stadion werd in 1937 gesloopt.
Waar in Goirle stond dit stadion?

Tilburgseweg achter De Boschkens
7. Welke sport werd er voornamelijk beoefend?

Wielersport

8. S.V. Red Star ’58 heeft als tafeltennis- en badmintonvereniging ook een Nederlands
Kampioene ‘geleverd’ die Goirle vertegenwoordigde in het Nederlandse team en ook
in de Duitse competitie speelde.
Wie is deze kampioene en in welk jaar werd ze Nederlands Kampioen tafeltennis

Monique Posthuma in 2003
9. Honkbal en softbal lijken sprekend op elkaar. Scoren is mogelijk door het lopen via
honken naar de zogenaamde thuisplaat. De andere partij verdedigt. Maar er zijn
uiteraard verschillen. Welke onderstaande bewering is juist?
A. Het spel kent 7 innings, groter veld, grotere bal
B. Het spel kent 7 innings, kleiner veld, grotere bal
C. Het spel kent 7 innings, kleiner veld, kleinere bal
D. Het spel kent 9 innings, groter veld, grotere bal

Antwoord B

Sport
blz 7
10. Welke 8 bekende Formule 1 auto’s zien we hier ?

Tyrell P34

Ferrari 158

Lotus
49B49B
Ford Ford
Lotus

BGP001
(Brawn
Brawn
GP GP)
( BGP001)

Brabham BT46

Brabham BT46

Arrows A2

Shadow DN9

Red Bull RB 10

Arrows A2

Sport
blz 8
11. ‘Yo hee, yo hoo, yoo fucking hoo!’ waren de woorden van Olav Mol toen Max
Verstappen zijn eerste Formule 1 wedstrijd won.
Op welke datum en op welk tijdstip ging Max als winnaar over de streep?

15 mei 2016 om 15:44
12. In 1903 werd de eerste Tour de France gereden, maar in welk jaar werd onderstaande route van de Tour de France gereden en wie won dat jaar de 13e etappe?

1967 Jan Janssen

Teamopdracht
blz 9
Het schilderij ‘Het vrolijke huisgezin’ is in 1668 gemaakt door schilder Jan Steen en
hangt nu in het Rijksmuseum in Amsterdam.
Aan dit schilderij is heel goed te zien hoe de mensen in die tijd gekleed waren, he hun
huis er van binnen uitzag en ook wat ze destijds aten en dronken.
13. De opdracht
Beeld met jullie team dit schilderij op jullie eigen manier na, maak een foto en mail
deze vóór 23:30 naar info@goolsedorpsquiz.nl met vermelding van jullie teamnaam
Met de foto zijn 10 tot 50 punten te verdienen (het aantal personen mag enigszins
afwijken)

Dwars dur Gôol
blz 10
14. Ben je net vertrokken voor een leuke fietstocht,
staat je fietsband nogal slap. Waar kun je in
Goirle een vaste openbare fietspomp vinden
(benzine stations niet meegerekend) ?

Bij de kerk Sint Jan
15. In 1881 werd in Goirle de eerste drinkwaterpomp geplaatst en in 1930 werd Goirle aangesloten op het waterleidingnet.
Maar Goirle heeft sinds enige jaren weer
een openbaar drinkwaterpunt. Waar kun je
deze 'pomp' vinden in Goirle ?

Kloosterplein
Uit dankbaarheid voor haar bescherming, met
name op het einde van de oorlog beloofden
de bewoners van het Oranjeplein en van de
Kalverstraat een kapelletje te laten bouwen.
16. Waar staat dit kapelletje?

Hovel naast gemeentehuis
17. Wie maakte het Mariabeeld?

Luc van Hoek

Dwars dur Gôol
blz 11
In de bocht van de overgang van Bergstraat naar Tyvoortsebaan, of andersom, is een
kunstwerk gecreëerd dat zeker niet aan de aandacht zal ontgaan.
18. Hoeveel kastanjehouten palen
zijn er in dit kunstwerk verwerkt?

104
19. Wie is de kunstenaar van dit werk?

Paul de Kort
20. Wat is de naam van dit kunstwerk?

Phi

Op 11 maart 1938 stond deze
advertentie de krant. Zo'n aanbieding
laten wij Goirlenaren toch niet lopen?
21. Op welk adres kon je deze schoenen
kopen?

Fabriekstraat 1

Dwars dur Gôol
blz 12
Dwars dur Gôol gaat onderstaande route. (LET OP: niet op alle delen kan of mag er
met een (motor)voertuig gereden worden.
22. Wat is de lengte van deze route ?

3100 meter
23. Wat is het hoogteverschil tussen het laagste en hoogste punt in de route?

4 meter (15 meter laagst en 19 meter hoogste tov NAP)
24. In de Eeckelbosstraat ligt de stijlste beklimming of afdaling, zo je wil, wat is daar
het stijlste hellingspercentage van de weg?

4,5 %
25. Hoeveel monumenten staan er langs deze route?

8 monumenten

Dwars dur Gôol
blz 13
Consternatie in Goirle! Het hele dorp kwam zonder gas en zelfs telefoon te zitten.
Deze calamiteit zorgde er voor dat er in Den Haag zelfs kamervragen over werden
gesteld.
26. Wat was de oorzaak van dit gaslek

Blikseminslag
27. Op welke datum gebeurde dit?

7 oktober 1988
28. Twee bekende gebouwen in Goirle. Maar wat hebben deze gebouwen met elkaar
gemeen?

Zijn van het zelfde architectenbureau (De Bever)

29. Wat is het voertuignummer van de
tankautospuit van de Goirlese brandweer?

20-9331
30. Bij welk brandweerkorps doet zijn
voorganger nu dienst?

Comallo argentinië

Mensen
blz 14
31 In dit oude wevershuis woonde een oud
ijzerhandelaar.
Wat was zijn de echte naam van deze
man? (dus niet zijn bijnaam)

Kees Brouwers

32. Hij heeft nog in het oude raadhuis dat op
19 november 1918 afbrandde raadsvergaderingen bijgewoond. Hij zat 44 jaar in de
gemeenteraad van Goirle en was daarvan
maar liefst 35 jaar wethouder.
Over welke Goirlenaar hebben we het?

Adriaan de Brouwer
33. Vrouwen in de politiek.
Welke vrouwen worden er omschreven?
A: Sinds 1 februari 2011 is ze hoogleraar politiek in de 21e eeuw

Femke Halsema
B: Deze TV persoonlijkheid, had voor haar politieke loopbaan al een
gouden carrière achter de rug.

Erica Terpstra
C: Ze draagt Europa een zeer warm hart toe en weet alles over Archimedes,
Galilei en Newton.

Angela Merkel
D: Deze TV presentatrice heeft de twijfelachtige eer om slechts enkele uren deel
uit te maken van een Nederlands kabinet.

Philomena Bijlhout

Mensen
blz 15

Dit vliegtuig werd door Martinair verkocht aan een andere organisatie.
34. Aan welke organisatie werd het toestel verkocht?

Koninklijke Luchtmacht
Het toestel kreeg daar een andere naam.
35. Welke naam was dat en op welke datum?

Prins Bernhard op 29 september 1995
Wellicht wel een van de mooiste bankbiljetten ooit !
36. Welke destijds in Goirle wonende grafisch ontwerper heeft dit prachtige 250
gulden biljet ontworpen?

Robert ‘Ootje’ Oxenaar

€ 702,59

37. Behalve bankbiljetten werden er door
hem ook postzegels ontworpen. Als je
de waarde van de bankbiljetten én de
postzegels die hij ontwierp bij elkaar
optelt tot welk bedrag in Euro’s kom je
dan?
(Van elk biljet en postzegel inclusief opcenten maar één stuks rekenen)

Mensen
blz 16
38. Deze vijf Nederlandse dames hebben als Playmate in de Nederlandse Playboy
gestaan. Wie zijn deze dames en wanneer (maand en jaar) stonden ze in het
tijdschrift.

Froukje de Both december 2001

Tatjana Simic december 1987

Heleen van Royen december 2006

Bridget Maasland mei 2006

Jerny Kaagman mei 1983
39. Welke Goirlese vrouwen hebben ooit als Playmate in de Playboy gestaan?

Liz Snooijink en Nadine van Soest
40. Aan hoeveel stagiaires biedt Hoppenbrouwers jaarlijks een stageplaats?

(ruim) 115

Mensen
blz 17
41. Wie zijn de acteurs uit bekende series, shows en films die we hier omcirkeld hebben?

Catherine Bach

Gerda Havertong

John Candy

Ria Eimers

Piet Ekel

Paul van Soest

Gôolse Geheimen
blz 18
Je bent geboren in Goirle of woont er toch al weer een tijdje. Inmiddels
weet je dus wel veel over ons dörpke. Je denkt wel het een en ander te
weten over Gôol, of toch niet?
We hebben een aantal vragen bij elkaar geraapt die je niet eens op de
website van Gôolse Geheimen kunt vinden. Ze zijn zo geheim dat wij
ze zelf eigenlijk niet eens (mogen) weten…
Goirle is sinds de jaren flink gegroeid in inwonertal.
42. Hoeveel inwoners telde Goirle op 1 januari 2017?

20.624 (volgens opgave gemeente Goirle)
43. Hoeveel inwoners telde de gemeente Goirle op 1
januari 2017?

23.329 (volgens opgave gemeente Goirle)
44. Hoeveel verschillende nationaliteiten wonen er
per 1 januari 2017 in Goirle.
Dubbele nationaliteiten zijn niet meegenomen?

51 (volgens opgeve gemeente Goirle)

45. Wat zijn de namen van beide personages die hier
staan te pronken?

Johanna Abcovia
Toon mee ‘t vèèreke

Gôolse Geheimen
blz 19
Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in een bepaalde gemeente mag
gebeuren. Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke
bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. De realisatie van de aan de
gronden gegeven bestemming kan er niet mee worden afgedwongen, maar realisatie
van andere bestemmingen kan er wel mee worden voorkomen
46. Hoeveel bestemmingsplannen
kent de gemeente Goirle?

78 (volgens opgave
gemeente Goirle)

47. Wij Goirlenaren zijn omgeven door prachtige stukken
natuurschoon. Heide, velden, bossen en vennen.
Tussen al dat natuurschoon staat een boom met de
grootste gemeten omvang.
Waar staat deze boom en wat voor soort boom is het?

Nieuwkerk - een beuk
Volgens het ‘Verslag omtrent den toestand en
de exploitatie der Gemeente Gasfabriek te
Goirle’ stonden er op 31 december 1912 het
aantal van 73 lantaarns in Goirle.
48. Hoeveel straatlantaarns staan er in 2017 in
de gemeente Goirle?

5440 (volgens opgave gemeente
Goirle)

Gôolse Geheimen
blz 20
Net zoals straatlantaarns in vroeger jaren een unicum waren, zo waren dat ook de
verharde wegen. Als ze al verhard waren dan was het met kasseien, en die liepen
niet echt lekker op je goei schoene.
49. Hoeveel kilometer aan verharde wegen
liggen er totaal in de gemeente Goirle?

194 km (volgens opgave
gemeente Goirle)
Op de foto hiernaast zien we de tramrails liggen ter hoogte van het Heilig Hart
beeld op de spiltsing Tilburgseweg en
Kloosterstraat. De tramlijn bleef bestaan
tot 15 september 1934.
Na het verdwijnen van de tramlijn waren we als
het op openbaar vervoer aankwam aangewezen op de bus.
'Lijn 5 moeste hebbe dan kwaamde wel thùìs'
50. Hoeveel buslijnen bedienen Goirle nu?

4 buslijnen
51. Dit huis heeft hier niet altijd gestaan..
Op welke 2 plaatsen heeft het gestaan
voordat het kwam te staan waar het nu
staat?

In Gent op wereldtentoonstelling in 1913
Poppel op Landgoed
Pannenhoef tot 1924

Gôolse Geheimen
blz 21

52. Miljarden mensen over heel de wereld, gebruik van diverse Social Media kanalen.
Zet achter de namen een getal van 1 t/m 10 gebaseerd op het totaal aantal
volgers dat ze hebben bij elkaar opgeteld hebben op Facebook, Instagram en
Twitter. Degene met de meeste volgers krijgt dus de '1' achter de naam te staan.
Gelden vûr Helden
VOAB
Jeugdvakantiewerk Goirle
Mark van Stappershoef
Jeugdbrandweer Goirle
GSBW
Wij Goirlenaren
Politieteam Leijdal
Gôolse Geheimen
Johnny Purple

6
5
7
4
9
8
1
2
10
3

Brabants Bont
blz 22
53. Men neme:
100 gr varkenshart
200 gr zwoerd
1000gr varkens(runder)kop
200 gr varkens(runder)tong
ribbetjes of ander runds-varkensvlees.
1 1/2-2 liter water (in verhouding met vlees)
2 laurierblaadjes
5 gr peper (naar smaak)
5 gr zout (naar smaak)
5 gr nootmuskaat ( naar smaak)
Wat kunnen we met deze ingrediënten maken?

zult
54. In Amerika, Australië en Canada
liggen legio plaatsen die verwijzen
naar Nederland. Locaties met
‘Brabant’ in de naam die komen
niet zo vaak voor.
Welke locatie op aarde waar
"Brabant” in voor komt ligt het
verste van ons Noord Brabant?

Brabanteiland (op Antartica 64° 15′ 0″ ZS, 62° 18′ 0″ WL)
55. Europese knaken voor Brabant.!
Nederlandse overheden hebben
speciale aandacht voor een aantal
Europese subsidieprogramma’s.
Met welke 3 programma’s werkt
de provincie Noord-Brabant het
meest vaak?

1. OPZuid
2. Interreg
3. POP3 Brabant-subsidie voor
platteland

Brabants Bont
blz 23
56. Inmiddels is het 25 november, de Sint is in het land, de Kerstman staat te
popelen, maar het carnavalsseizoen is ook al weer begonnen. Dus kunnen we
weer naar diverse Tonpraoters gaan luisteren. ‘De Stoere’ en ‘d’n Auwe Willem’
die konden we verstaan want dat waren immers Gôolse Tonpraoters.
Brabant is vele goede Tonpraoters rijk, kennen jullie ze? Schrijf onder de foto
van hun typetje de eigen naam van de Tonpraoter die jij denkt te herkennen.

Robert van Lamoen

Iveke van Gerwen

Jasper van Gerwen

Harry Hens

Jan Strik

Berry Knapen

57. In de Ridderzaal zijn de provincievlaggen vervangen door wandtapijten. In
de tijd dat er nog wel provincievlaggen
hingen, hing de vlag van NoordBrabant altijd het dichtste bij de troon.
Waarom was dat?

vlag heeft de hoogste
anciënniteit (oudste van
oorsprong)

Brabants Bont
blz 24
58. Welke 2, niet bouwkundige, overeenkomsten hebben onderstaande Brabantse
kerken met elkaar gemeen?

1. De naam Sint – Lamertuskerk
2. Ze liggen allemaal op de Lambertuslijn (of een leylijn)
59. Wie schreef het lied met de daarin de
tekst "Hij heeft een peerd gekregen
Een schoon wit peerd, een schimmelpeerd"?
En in welk jaar was dat?

60. Welke prijs heeft Hoppenbrouwers Techniek het afgelopen jaar gewonnen?

BORT Prijs

Zoek het maar uit!
blz 25
61. De gèèt is de weg kwèèt!
Zoek de geit tussen de schapen en omcirkel deze duidelijk.

62. De Gôolse Gèèt is vaak geroemd, beschreven en
bezongen. Zo won ’s-Moeders Bruukske in 2009
met het lied ‘Unne echte Gôolse Gèèt’ het Gôols
Carnavalslied.
Ga naar https://youtu.be/km-Ac5Z8XM4 en
luister aandachtig!
Hoe vaak komt het woord Gèèt in het lied voor?
(alle vervoegingen zoals gèèten etc . meetellen)

29 keer

Zoek het maar uit!
blz 26

63. Bekijk nu de balans hieronder goed. Waar, op welke afstand en aan welke zijde,
moet een gewicht van 150 (gram) worden opgehangen om evenwicht te maken?

Op 30 cm aan linkerzijde
64. Vul de ontbrekende getallen in.
Elk getal kan slechts een keer gebruikt worden.
Gebruik alleen de getallen 1 t/m 9
Elke rij en elke kolom is een rekensom

Zoek het maar uit!
blz 27
65. Vertaal onderstaande zin.

Potverdorie zo makkelijk is braille dus niet

66. We willen jullie een schaakprobleem voor leggen.
Wit geeft mat in 2 zetten.
Welke 2 zetten zijn dat?

VRAAG VERVALLEN is niet in
puntentelling opgenomen

67. Voor veel mensen is bladmuziek totale abacadabra.
Degene die er wel muziek
in zien, hebben nu mazzel.
Welke 2 liedjes lezen jullie?

Billy Jean Michael
Jackson
California
Dreaming
Mama’s & papa’s

Zoek het maar uit!
blz 28
68. In 1978 gebeurde er op zes mei om precies 34 minuten na twaalf iets bijzonders.
Wat was dat?

Het was 12:34 op 5-6-78. Oftewel 12345678
69. In ieder cirkeltje in het schema moet een verschillende letter uit de reeks A tot en
met K komen te staan. Met behulp van de aanwijzingen helpen je om te bepalen
waar ze horen te staan.
Daar gaan we dan:
1. De B ligt ten zuiden van de G en ten westen van de I.
2. De E ligt ten zuiden van de A en ten westen van de B.
3. De G ligt ten zuiden van de F en ten westen van de J.
4. De H ligt ten noorden van de D en oostelijker dan de A.
5. De J ligt ten zuiden van de C en ten oosten van de K

70. A B C D E F G H
Welke letter is de tweede letter links van de letter
onmiddellijk rechts van de tweede letter rechts van de letter
onmiddellijk rechts van de letter die vier letters links staat
van de letter onmiddellijk rechts van de letter E?

D
71 Wat is de som van de huisnummers van de adressen waar
Hoppenbrouwers Techniek de afgelopen 100 jaar gevestigd
is geweest.

213

Ladies Night
blz 29

72. Mama worden van 1 of een aantal kindje. Leuk maar het kan ook uit de klauwen
lopen. Wat is de grootste gezinssamenstelling ooit van 1 man, 1 vrouw en kinderen. Adoptiekinderen niet meegeteld.

71 personen (de vrouw baarde 69 kinderen)
73. Welke cocktail kun je maken met:
Vodka (1 deel)
Triple Sec (1 deel)
Cranberrysap (1 deel)
Limoen (sap van halve limoen)

Cosmopolitan
74. Deze in Goirle geboren man heeft
een band met Anastasia Steele
maar zeker geen pijnlijke.
Wie is deze man?

Mai Spijkers
Hij is de Nederlandse
uitgever van 50 tinten
grijs

Ladies Night
blz 30

75. Trouwen...... de meeste vrouwen dromen er als klein meisje al van, en vooral van
een sprookjesachtige trouwjurk.
Welke vrouwen droegen onderstaande trouwjurken?

Prinses Beatrix

Lady Diana

Melania Trump

Yolanthe Cabau

Ladies Night
blz 31

76. Karin Vriends gaat naar de kapper in Goirle. Daar aangekomen pakt ze een voor
een haar persoonlijke krulspelden uit, twaalf gele en twaalf roze. Het watergolven
duurt zeventwintig minuten, het ontgrijzen twintig minuten, kleurspoeling (blond)
zestien minuten, het uithalen van de krulspelden duurt per gele krulspeld veertig
seconden, per roze krulspeld vijfenzestig seconden. Het afrekenen en dergelijke
duurt twaalf minuten.
Hoe laat zit Ellen op het terras van het tennispark bij een reistijd van 8 minuten?

14:43 uur
77. Een dagje shoppen, daar kun je de meeste dames wel blij
mee maken. Maar wat dat niet kost. Zeker in deze bekende
winkelstraten in de wereld. Ken jij ze?

Via Monte Napoleone Milaan Bond Street London

Rodeo Drive – Beverly Hills

5Th Avenue New York

Technisch
blz 32

78. Wellicht de meest bekende toetsencombinatie
op je computer.
Wie heeft deze combinatie bedacht / uitgevonden?

David Bradley
79. Veel zaken in het leven natuurlijk, maar er schuilen natuurkundige wetten achter.
Schrijf de naam van de natuurkundige wet die in onderstaande plaatjes staan
weergegeven?

Wet van
communicerende vaten

3e wet van Newton

Wet van Archimedes

Technisch
blz 33
80. Een stalen kolom in een gebouw is een zogenaamd
HE220A profiel. De kolom wordt centrisch belast
met 231 N/mm2. Hoeveel gewicht, in kilogram,
draagt deze stalen kolom ?
(invloeden van excentriciteit en knik worden buiten
beschouwing gelaten)

(6430 mm2 x 231 N/mm2) / 9.81 = 14571 kg
81. Hieronder zie je vijf totaal verschillende objecten. Wat hebben deze met elkaar
gemeen ?

Nederlandse uitvindingen
82. Zet de letters in de juiste volgorde en schrijf het
woord op dat met wetenschap en techniek te
maken heeft.
seamveuaittkrngdrduie ruimtevaartdeskundige
ganrdraivlieeiinjwv

vierwielaandrijving

rgeuewekhegn

werkgeheugen

derepocfelfpt

dopplereffect

knetderakhunlenidde

kindertandheelkunde

epetricsohjrecm

projectiescherm

Technisch
blz 34
83. Gereedschappen heb je in allerlei soorten en maten. Bij jij die vakman,
vakvrouw of topklusser die deze gereedschappen bij naam kent?

Zweihaak
Holniettang (revolvertang)

Wolkam

Stratenmakershamer

Poelietrekker

Trilnaald
84. Je bent er al heel de avond
mee in de weer, het internet.
Noem de zogenaamde browsers
en hun relaesedatum waarvan je
hier de 6 logo's ziet.

Google chrome 2 september 2008
Safari 7 januari 2003
Flock 2005
Internet Explorer 16 augustus 1995
Opera 10 april 1995
Firefox 23 september 2002

Technisch
blz 35
85. Tandwielen, er draait veel om.
Het meest linkse tandwiel draait tegen de
klok in, in welke richting draait het
meest rechtse tandwiel?

Met de wijzers mee
86. Wat is het aantal verschillende functies
aan bijbaantjes die Hoppenbrouwers
Techniek op dit moment biedt?

2
87. Een blauwdruk van de schoorsteen van De Wijs in
Goirle. Hoeveel fabrieksschoorstenen hebben er in
Goirle gestaan?

13

Natuurlijk
blz 36
88. Een van onze teamleden is een fanatieke zeevisser en maakt ons regelmatig
blij met een deel van zijn vangst. Hebben jullie enig idee welke zeevissen hij ons
zo af en toe toestopt? Maar voldoen ze wel aan de minimummaat om mee naar
huis te nemen. Dus schrijf de vissoort en de minimummaat op.

Sardine 11 cm

Bot 20cm

Wijting 27 cm

Kabeljauw 35 cm

Zeekreeft 85 cm

Schol 27 cm

89. Op safari gaan om de Big Five te gaan
bekijken zit er niet voor iedereen in. maar de
Beekse Bergen dat behoort eerder tot de
mogelijkheden.
Dit jaar kende het park een geboortegolf.
Hoeveel dieren zijn er in 2017 geboren en
hoeveel diersoorten zijn het?

29 dieren in 15 soorten

Natuurlijk
blz 37
90. Virussen, we hebben er allemaal wel eens ongemak van, maar sommige zijn
zelfs levensgevaarlijk. Welke ziekten veroorzaken deze 3 virussen.

Aids

Ebola

Griep

91. We stellen jullie voor aan 4 Goirlese heren: de heer van Kreij, de
heer van Ravenstein, de heer Duif en de heer Vink. Iedere heer
heeft één vogel als huisdier: een kraai, een raaf, een duif of een
vink. Iedere heer heeft een verschillende vogelsoort. Maar geen
van de heren heeft de vogel die bij zijn eigen naam hoort.
Slechts één van de onderstaande uitspraken is waar:
• De heer van Kreij heeft een raaf.
• De heer Vink heeft een kraai.
• De heer Duif heeft geen raaf.
• De heer van Ravenstein heeft geen duif.
De vraag: welke van deze heren heeft een vink als huisdier?

De Heer van Kreij
92. Welke boomsoort kun je herkennen aan de blaadjes?

Plataan

Berk

Esdoorn

Walnoot

Natuurlijk
blz 38
93. Bessen in de natuur. Ze zien er allemaal even heerlijk uit, maar zijn zeker niet
allemaal eetbaar. Sommigen zijn zelfs erg giftig. De boer weet wel welke je kunt
eten, maar weet jij het ook?
Hieronder staan de afbeeldingen van 10 bessen. Geef aan of dat ze eetbaar of
niet eetbaar zijn.

94. Op dit soort mobiele telefoons staan bij elk cijfer een aantal letters. Zoals
onder de ‘5’ staan de letters JKL. Hieronder staan 5 getallen van 5 cijfers. Deze
cijfers vertegenwoordigen letters. Zo kan er van de cijfers 72632 het woord
PANDA worden gemaakt.
Ontcijfer de volgende cijfercodes. Als je het goed
doet heb je 5 dieren gevonden.
93272
Zebra
75264
Slang
53389
Leeuw
72273
Paard
76635
Snoek

Natuurlijk
blz 39
95. Hoe worden deze 2 fantastische natuurverschijnselen genoemd?

Noordelicht

Bioluminescentie (Zeevonk)

96. In de Amerikaanse staat Massachusetts zijn in totaal meer dan 1000 meren.
Hoe heet het meer met de langste naam?

Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg
97. Uit hoeveel letters bestaat deze naam?

45 letters

97. Sinds 2016 fleuren bloemen het centrum op. Maar wie betaald dat?

Centrummanagement

Natuurlijk
blz 40
98. Welke groenten hebben we hier 'geserveerd'?

Pastinaak

Aardpeer

Schorseneren

Kardoen

Tuinboon

99. Hieronder zie je 3 wereldberoemde watervallen. Schrijf onder iedere waterval
wat het debiet van die waterval is.

2400 m3/sec

600m3/sec

500.000m3/min

100. Onze sponsor Hoppenbrouwers heeft een nieuwe vestiging geopend. Waar?

Roosendaal

