
 

 

Vragenboek 2019 

Dit boek dient voor 23.30 uur ingeleverd te 
zijn bij ’t Kelderke 

Veel plezier!  

Teamnummer: 

Teamnaam: 
Vermeld deze ook op de envelop 



 

 

Voorwoord 
Blz:   2 

Beste Deelnemers, 

Met trots presenteren wij het vragenboek van de derde editie van de Gôolse Dorps Quiz! 

Ongeveer drie jaar geleden zijn we op het idee gekomen om een dorpsquiz in Goirle op te zetten. Het doel was toen 

om toch wel zeker 10 teams te halen. Dat zou betekenen een deelnemer of 75. We zijn nu drie jaar verder en geloven  

het nog steeds niet. De Gôolse Dorps Quiz is een begrip geworden in Goirle. De afgelopen twee jaar zijn we over de 

1000 deelnemers gegaan! Hiervoor zijn we jullie zeer dankbaar! Zonder jullie had deze dorpsquiz namelijk geen derde  

editie gekend. 

We hebben ook dit jaar weer ons best gedaan om de perfecte mix van vragen samen te stellen. Over Goirle, algemene 

vragen, opdrachten waarvoor je erop uit moet. We hopen dat jong en oud zich zal vermaken! Ons rest dan ook niks 

anders dan jullie veel plezier en succes te wensen. En jullie net zoveel plezier te wensen met het maken van de vragen 

als wij beleefd hebben aan het maken en samenstellen van de vragen. 

We hopen jullie allemaal te zien op 21 december, op het Kloosterplein van de live quizavond. Daar waar we de laatste 

ronde zullen spelen en we weer prachtige opdrachten klaar hebben staan voor jullie! 

Namens de Gôolse Dorpsquizorganisatie: veel plezier! 



 

 

Sponsoren 
Blz:   3 



 

 

De Burgemeester 
Blz:   4 

De 3e editie van de Gôolse Dorpsquiz start zo dadelijk. Op allerlei 

manieren komt ons dorp voorbij in vragen en opdrachten. Jullie Gôolse 

kennis en jullie samenwerkingskracht worden getest terwijl de klok 

doortikt. 

De Gôolse Dorpsquiz verbindt en verbroedert. Ieder jaar zie ik weer hoe 

belangrijk deze quiz is voor de saamhorigheid en betrokkenheid in onze 

gemeente. Het dorp is in rep en roer en iedereen is er op zijn of haar 

manier mee bezig. En het totaal aantal deelnemers is dit jaar weer 

toegenomen. 

Een ander mooi voorbeeld van de verbindingskracht van deze quiz is de 

betrokkenheid bij Gelden vûr Helden. Op de finaleavond op 21 

december, waar de winnaar van de GDQ 2019 bekend wordt gemaakt, 

gaat een gedeelte van de horecaopbrengst naar dit goede doel.  

 

De komende uren wens ik jullie wijsheid, kennis, spanning maar ook heel 

veel plezier toe.  

 

Zet ‘m op! En naauw gaore op de klos! 

 

Mark van Stappershoef 

Burgemeester 

 



 

 

Tips & Regels 
Blz:   5 

1. Er zijn geen regels verbonden aan de samenstelling van jullie team. 
2. Je mag tijdens de Gôolse Dorpsquiz gebruikmaken van alle hulpmiddelen die je 

kunt bedenken. GSM's, laptops, rekenmachines, Opa, Oma, de Enkhuizer Alma-
nak,tijdschriften, navigatiesystemen enzovoort enzovoort enzovoort. 

3. De antwoorden op de vragen moeten duidelijk in het antwoordenboek worden 
geschreven. Niet of slecht leesbare antwoorden krijgen géén punten. 

4. Bekijk het HELE vragenboek vooraf goed, zodat je geen opdrachten of vragen mist 
die je op een bepaalt tijdstip ergens moet gaan doen. 

5. Het antwoordenboek dient zaterdag 23 november uiterlijk 23:30 uur te zijn ingele-
verd 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 en niet het 
aan elkaar. Doe het boekje in het tasje waarin je het hebt ontvangen en lever het 
dan in. 

6. We hebben 10 categorieën aan vragen waar per (sub)vraag punten zijn te verdie-
nen. Bij de opdrachten worden de te behalen punten apart aangegeven. De laat-
ste, wellicht beslissende, punten zijn op de finaleavond van 21 december 2019 te 
verdienen. 

7. De Jokercategorie. Geef voor op je boekje aan voor welke categorie je je Joker in 
zet. De punten voor de Jokercategorie tellen dubbel.   

8. Wanneer je ons iets toe moet sturen per app kan dan naar: 06 –22871585 
9. Vergeet niet je teamnummer en teamnaam te vermelden op de boekjes en de in 

te leveren opdrachten. 
10. De algemene voorwaarden gelden tijdens de Quizavond en wij gaan er van uit dat 

alle teams hiervan op de hoogte zijn. Ze zijn te vinden op onze website: 

www.http://goolsedorpsquiz.nl/reglement/ 
11. Voor diverse vragen en opdrachten zullen één of meerdere teamleden de openba-

re weg op moeten. Ondanks tijdsdruk wordt van deelnemers verwacht zich te hou-
den aan de geldende verkeersregels, rekening te houden met weersomstandighe-
den en respectvol om te gaan met andere deelnemers. Overtreding van (morele) 
regels kan tot uitsluiting leiden. De organisatie stelt het zeer op prijs als de ver-
plaatsingen te voet of per fiets plaatsvinden. 

12. Wat is er nieuw dit jaar; de te behalen score per vraag is vooraf bepaald achter 
elke vraag hebben we een +, ++, +++, staan. De telling is als volgt:  + 10 punten, ++ 
20 punten, +++ 40 punten. 

http://www.http:/goolsedorpsquiz.nl/reglement/


 

 

Sport 
Blz:   6 

Vraag 1+ 

Laten we starten met een kritisch omschrijving van een sport. Weet jij om welke sport het hier gaat? 

Bij een oud bal spel, mag de bal niet met de handen, voeten, benen of armen aangeraakt worden. 

Vraag 2+ 

Veel sporten kennen variaties op de sport. Voetbal, zaalvoet, hockey, ijshockey, ga zo maar door. Hieronder ook 

een variatie op een sport. Je herkent het spel vast, hoe het kleine witte balletje bij de sport op de foto? 

Vraag 3+ 

Voetbal, de sport die we allemaal liefhebben in Nederland! Zoals bij iedere sport worden de spelregels altijd bijgewerkt en bijge-

schaafd. Zo ook bij voetbal. Niemand heeft de invoer van de VAR gemist natuurlijk.  

Maar ook subtiele details worden gewijzigd; de regels omtrent de inworp waren namelijk niet helemaal dekkend. Daarom is de 

regel met 4 woorden gewijzigd, welke 4 woorden zijn dat?   



 

 

Sport 
Blz:   7 

Vraag 4+ 

Wat zijn de namen van deze stadions, en geef aan welke sport hier wordt gespeeld? 

1         2          3            4 

1  2  3  4  

Vraag 5+ 

Zte ed tetrels ni ed sjuite grolvode ne nortee  de maan vna ene pot... 

 

A. tennisser  -  lir vkaivoc 

B. voetballer  - dikyn be veruen 

C. zwemmer  - oesre cacil 

D. schaatser  - piaseci lehcudtan 

Vraag 6+ 

Op de Olympische spelen in Moskou was er een debuut voor iemand uit ons dorp, wie was dit? 

Vraag 7+ 

Wie weet wat er (op sportief gebied) gebeurde, op zeven augustus negentieneenentwintig in Goirle? 



 

 

Sport 
Blz:   8 

Vraag 8++ 

Welke sporters zie je terug in de onderstaande knipsels? 

            

Vraag 9+++ 

Wat zijn de namen van deze Goirlese snelheidsduivels met nummer 29? (bestuurder en bakkenist) 

 



 

 

Sport 
Blz:   9 

Vraag 10+ 

Sporten bestaan er in alle vormen en maten. Weet jij de juiste naam bij de foto van deze bijzondere sporten te 

vinden? 

a      b 

 

c      d 

 

 



 

 

Trends 
Blz:   10 

Vraag 11++ 

Hieronder zie je een trend, een zeer bekende trend zelfs. Naar wie is deze trend vernoemd? 

Vraag 12++ 

Hoe heet dit type jurk? 

 



 

 

Trends 
Blz:   11 

Vraag 13+ 

Ooit was er een bijzondere trend als het gaat om schoenen. Hoe heet dit type schoen? 

 

Vraag 14+ 

Goirle loopt achter met laadpalen in vergelijking met andere gemeenten. De gemeenteraad wil dat anders zien. 

“GOIRLE - De gemeente Goirle moet mensen meer stimuleren om duurzame vervoersmiddelen te gebruiken. 

Volgens vier fracties die dinsdagavond een motie indienen tijdens de gemeenteraad, blijft Goirle bijvoorbeeld 

achter op de installatie van het aantal laadpalen.” 

Dit stond in de krant op 17-6-2019 

Weet je de adressen van minimaal 9, op publiek terrein staande, laadpalen in Goirle?  

 



 

 

Trends 
Blz:   12 

Vraag 15+ 

Dit zijn de trends 2019 volgens een blad. Weten jullie welk blad dit betreft? 

De kabeltrui, afzaklaars, schoen met vierkante neus, gekleurde puffer, de heupketting, etc. 

Vraag 16+++ 

Puzzels in kranten, raadsels oplossen binnen het gezin met vrienden of als collega’s onderling. Niet alles digitaal 

maar gewoon gezellig met elkaar je brein prikkelen. Het lijkt de komende jaren de nieuwe trend te worden.  

De deelnemende teams aan de Gôolse dorpsquiz voldoen aan alle voorwaarden van gezelligheid en de organisa-

tie wil graag voorop lopen in een nieuwe trend! 

Daarom schotelen we je een raadsel voor dat je zowel met logica als met wiskunde kunt oplossen. Kan jullie 

team ontdekken welk getal er bij het vraagteken moet komen te staan? 

1 + 1   =3 

2 + 2   =4 

3 + 3  =7 

4 + 4  =10 

5 + 5   =16 

6 + 6   =21 

7 + 7   =30 

8 + 8   =40 

9 + 9   =57 

10 + 10   =84 

11 + 11   =??? 



 

 

Trends 
Blz:   13 

Vraag 17+++ 

Lezen is tegenwoordig niet meer de meest favoriete bezigheid van jongeren. Maar ooit is het een trend ge-

weest ,en kon je soms door de eerste zin al gegrepen worden door een boek. Ze blijven in je geheugen gegrift 

staan.  

Wat ons betreft, geldt dat zeker voor de ‘klassiekers’. En echt iedereen heeft er wel een paar van in de kast 

staan. Hier lees je de eerste zinnen van klassieke kinderboeken.  

Noem de titels en de schrijvers van deze boeken.  

1. Een mijndorp, zoals er in de dagen van de goudkoorts vele waren. 

2. Ik zal hoop ik aan jou alles kunnen toevertrouwen, zoals ik het nog aan niemand gekund heb, en ik hoop 

 dat je een grote steun voor me zult zijn. 

3. Onder de openbare instellingen in een zekere stad, waarvan ik de naam om meer dan een reden  

 voorzichtigheidshalve maar niet zal noemen en waarvoor ik liever ook geen naam verzin, bevindt zich een 

 gebouw, dat bijna alle steden, onverschillig of ze groot of klein zijn, gemeen hebben, namelijk een armen

 huis.’ 

4. Het was te nat om buiten te spelen, dus zaten we ons voor het raam te vervelen. 

5. Moeder was ziek; al sedert vier dagen had zij hevige koortsen, die haar dwongen het bed te houden. 

6. D’r uit of ik trap je d’r uit! 

7. Beneden in het dal lagen drie boerderijen. De eigenaars van die boerderijen hadden goede zaken gedaan. 

8. Het was drukkend heet, al stonden de ramen open, evenals de deur naar de gang. 

9. Wanhopig klemt Marije Wartelsdochter de handen ineen. Ze weet nog maar één ding: ze moet weg! 

10. Wat was het toch allemachtig donker. Voetje voor voetje, met één hand tastend voor zich uit, zocht 

 Michiel zijn weg over het verharde fietspad, dat naast het karrenpad liep. 

11. Rob stootte Armando aan: Daar komt - ie! 

12. Het was stil in het paleis. Onheilspellend stil. Alsof er iets ergs stond te gebeuren. 

13. Aan de buitenkant van het kleine stadje lag een oude verwaarloosde tuin.”  

14. Sofie Amundsen was op weg van school naar huis. Het eerste stuk had ze gezelschap gehad van Jorunn. 



 

 

Trends 
Blz:   14 

Vraag 18+ 

Webshops, we doen steeds meer inkopen online, maar hoe goed kennen we de Nederlandse webshops? 

Van welke Nederlandse webshops komen deze fragmenten ? 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

De vraag gaat door op de volgende pagina. 



 

 

Trends 
Blz:   15 

Vervolg vraag 18. 

5 

 

6 

 

7 

 

Vraag 19+ 

Zoek de juiste baby naam bij de juiste persoon! 

 

1 Anouk a) Olivia Mia 

2 Dinand Woesthoff b) Bobby Jo 

3 Jody Bernal c) Leia Guusje 

4 Rintje Ritsma d) Jelizah Rose 

5 Yes-R e) Molly Ans Nicolien 

6 Jetske Schrijver f) Muck 

7 Pieter Derks g) Olivia Theba 

8 Alberto Stegeman h) Kiki Catharina Christina 

9 Aukje van Ginneken i) Moos 

10 Sander Latinga j) Emmie Kaatje 

11 Arie Boomsma k) Céline Roshdy 

12 Jaap Reesema l) Joas 



 

 

Trends 
Blz:   16 

Vraag 20+ 

Sinds WhatsApp zijn er talloze manieren om het appen een beetje sneller te maken. Weten jullie wat de afkor-

tingen betekenen? Suc6!  

 
Wss 

Idd 

Bae 

OOTD 

OMFG 

NP 

PLZ 

LMAO 

FAB 

IDC 

OMW 

JK 

IDK 



 

 

Cullinair 
Blz:   17 

Vraag 21++ 

Bij lekker eten hoort goede wijn! Door de jaren heen is ook de wijn wereld sterk veranderd uiteraard. Nieuwe 

productiemethode, nieuwe kwaliteitscontrole, enzovoort. Hierdoor gaan oude gebruiken en gereedschappen 

verloren. Een van de gereedschappen is zelf een sieraad geworden. Wat was de functie van de bolletjes aange-

bracht in dit oude gereedschap? 

Vraag 22+ 

Chez Jaques is in het jaar 1976 met een ster beloond. We hebben het natuurlijk over een Michelin ster. Hoelang 

was zijn restaurant toen al open?  

Vraag 23+ 

Ze staan misschien wel aan de basis van onze voedselketen. Ze worden het eten van de toekomst genoemd. 

Insecten! Buiten dat ze zo gegeten kunnen worden, zijn ze ook te gebruiken om een product mee te maken. Een 

van deze producten is wel heel bijzonder en omstreden. Dit product is namelijk verboden in de USA, omdat er 

gezondheid risico’s aan kunnen zitten. Hoe heet dit product? 

Vraag 24+ 

Wat is de Italiaanse naam voor deze pastasoorten?  

1    2       3    4 

 



 

 

Cullinair 
Blz:   18 

Vraag 25+ 

Welke lekkernij kun je maken met de volgende ingrediënten: 150 gram amandelen, 150  
gram poedersuiker, 2 eiwitten en 1 theelepel amandelextract? 

Vraag 26+ 

Hieronder staan foto’s van vier vergeten groenten. Weten jullie nog welke het zijn? 

 
1        2 

 
3         4 

 



 

 

Cullinair 
Blz:   19 

Vraag 27+ 

Omdat vraag 25 zo leuk was, nog eens 3 recepten! Wat maak je hiermee? 

 
1          2 

 
3        



 

 

Cullinair 
Blz:   20 

Vraag 28+ 

Als je plaatjes in een bepaalde volgorde zet, kan je leuke creaties maken en er ook nog een culinaire vraag over 
stellen. Deze volgordes hebben een begrip, maar wat? 

 
1 

  
 
2 

 
 
3 

 
 



 

 

Cullinair 
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Vraag 29++ 

 

Vraag 30+ 

Jullie aan het quizzen, wij druk bezig met het maken van……? 

Breng het vlees in de bouillon aan de kook en maak het gaar. Maal het vlees door de vleesmolen. Breng de 

bouillon met het vlees aan de kook en voeg al roerend bloed erbij. Maak het mengsel op smaak met zout en 

specerijen. Voeg roerend het boekweitmeel toe…. 

Gebruik: snij de ……….? in plakken, bak aan beide zijden bruin en serveer met ……….? 



 

 

Brabant 
Blz:   22 

Vraag 31++ 

Algemeen bekend, de Brabantse nachten zijn lang. We houden wel van een feestje en gezelligheid in onze 

prachtige provincie. Toch bestaat er tussen dit nummer en Limburg een link, behalve uiteraard Carnaval. Wat is 

die link?  

Vraag 32+ 

Hieronder een mooi kaartje van onze provincie. Wat zien we hier? 

 

 

Vraag 33+++ 

Om te vragen waar de naam Brabant vandaan komt, zou te makkelijk zijn. Het slaat namelijk op de drassige 

streek die we ooit waren. Leuk is, dat ook dit in de oorsprong van de naam Goirle zit. Maar gelukkig hebben we 

waterschappen die ervoor zorgen dat onze voeten droog blijven! De grenzen van de waterschappen zijn eigen-

lijk niet logisch terug te voeren op gemeente grenzen. Dit door de stromingsgebieden. Nu de vraag; welke Bra-

bantse gemeenten hebben meer dan èèn waterschap? 

Noem er minimaal 10. 



 

 

Brabant 
Blz:   23 

Vraag 34+++ 

De Harmonie 

Ook Gôol mag zich rijk prijzen met de koninklijke harmonie, het doel van de harmonie is samen muziek maken. 

En als meerdere mensen samen muziek maken, is gezelligheid en kameraadschap erg belangrijk. Als je lid bent 

van een harmonie kunnen wij ons voorstellen dat je op een behoorlijk niveau wil presteren maar niet ten koste 

van alles. Muziek moet je maken op een niveau waar alle leden zich gelukkig bij voelen. Iedere week weer repe-

teren om het resultaat van die repetities te laten horen, met het orkest tijdens de verschillende concerten, sa-

men met alle aanwezige genieten van dit prachtige resultaat.  

Het logo van de Gôolse harmonie herkennen de meeste wel, maar weten jullie ook van welke ver-

enigen de onderstaande logo’s zijn en uit welke plaats ze komen?  

 

 

   2.  3.   4.   5.  

Vraag 35+++ 

In Brabant zijn er vele mogelijkheden om te fietsen. De prachtige natuurgebieden zoals de 

Loonse en Drunense Duinen, De Kempen, Gorp en Rovert, Pannenhoef en Kampina trekken 

vele fietsers en mountainbikers. Ook in en rondom de grote steden zijn er volop  

fietsmogelijkheden. Tilburg, Den Bosch, Breda of Eindhoven lenen zich uitstekend voor een 

fietstocht.  

De organisatie heeft uit het boekje route.nl twee favoriete routes om te fietsen . Om het  

de spelers van de Gôolse dorpsquiz nog makkelijker te maken hebben we er de afbeelding bij 

geplaats.  

Hieronder zie je de knooppunten van de favoriete routes; ze moeten alleen nog in de juiste volgorde geplaats worden 

om te ontdekken welke routes we bedoelen. Welke twee routes bedoelen we, wat zijn de afstanden en de hoogtever-

schillen van de routes.  

 
 



 

 

Brabant 
Blz:   24 

Vraag 36+++ 

Hebben jullie nog familie, kennissen of vrienden in Brabant? Laat een persoon die niet om de hoek woont een 
foto maken met jullie teamnaam en het plaatsnaambord van zijn of haar woonplaats er op. Dit mag een selfie 
zijn of een foto, waarbij de teamnaam op het plaatsnaambord is geplakt.  
Hoe verder weg (hemelsbreed), hoe meer punten.  
Schrijf hieronder de plaatsnaam waar de foto gemaakt is en deel de foto via de Whatsapp van de dorpsquiz op 
nummer +31 6 22 87 15 85.  
De foto wordt door de organisatie beoordeeld of er gefotoshopt is, bij enige twijfel worden de punten niet mee-
genomen. 

                                                                                                
 

 



 

 

Brabant 
Blz:   25 

Vraag 37+ 

Hoeveel inwoners had deze gemeente op 1-1-2019? 

a    e  

b    f  

c    g  

d  

 
       



 

 

Brabant 
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Vraag 38++ 

Zoek de Brabantse plaatsnamen. Achter de omschrijving staat het aantal letters waaruit de plaatsnaam bestaat.  

Wordt hier een paard fijngemaakt? (8)   

Harige buurt (9) 

Grote man voor een maat (6)  

Hemelse wezens (7) 

 

Vraag 39++ 

Wist je dat de Brabantse vlag de hoogste anciënniteit geniet onder de Nederlandse provincie vlaggen? Dit is de 

reden dat deze vlag altijd als eerst hing in de ridderzaal. Helaas is dit niet meer zo, in 2006 is dit veranderd. Op 

Wikipedia kun je lezen waarom! Maar nu, welke vlag past niet in het rijtje?  

 



 

 

Brabant 
Blz:   27 

Vraag 40+++ 

Hoi, ik ben de personage waar jullie naar op zoek mogen. Als je weet wie ik ben, en je weet van welk groots eve-

nement in Brabant ik de voorzitter ben, is de vraag opgelost. 

Ik neem jullie mee door de categorieën van de Gôolse Dorps Quiz, dit moet voldoende aanwijzingen geven om 

de antwoorden te geven op de bovenstaande vraag.  

Ik woon in Brabant in een dorp waar het evenement waar jullie naar zoeken elk jaar een groots evenement is. 

Waar ik werk, valt onder de categorie media, dit doe ik bij Omroep Brabant. Reizen door de tijd zou mogelijk 

moeten zijn als je sneller dan het licht zou kunnen reizen, helaas lukt dat mij ook niet, maar ik houd wel van 

snelle auto’s. Mijn partner zorgt voor het culinaire gedeelte, wij weten het bourgondische leven erg te waarde-

ren, en mijn partner is actief in een kookclub waarmee ze het koken op sterren niveau soms weten te bereiken. 

Als sport zijn wij als gezin erg actief in de hockeysport. Wat heb ik met Gôol, vanuit mijn werk ken ik Gôol aange-

zien jullie ook weleens in het nieuws komen, de categorie trends, daarin worden we vanzelf meegezogen door 

onze dochters die zitten in de leeftijdscategorie dat we hier niet onderuit komen. Design is de categorie die erg 

belangrijk is voor de deelnemende groepen daar, dit een van de grootste evenementen in Brabant is. De deelne-

mende groepen maken allemaal gebruik van muziek, dit tijdens de aanloop van het evenement en de “dag” zelf. 

Daarmee heb ik alle categorieën benoemd en is de beurt aan jullie, succes! 

 

 
       



 

 

Muziek 
Blz:   28 

Vraag 41+

 

 

 

 

Vraag 42+ 

 

 

A      B 



 

 

Muziek 
Blz:   29 

Vraag 43+ 

Hieronder staan een aantal muziekinstrumenten afgebeeld, niet op ware schaal natuurlijk   

Weet jij hoe deze instrumenten heten?  

a      b      c 

 

          

 

 

d      e      f 

 

Vraag 44+++ 

Albumhoezen zijn een advertentie voor een muziekalbum, en zeggen soms ook iets over de inhoud van de muziek. 

Wie kent deze albumhoes? Het is een Nederlandse artiest, staat op Sp****y. 



 

 

Muziek 
Blz:   30 

Vraag 45+ 

Liedjes, maar dan anders. 

Welke “bekende” liedjes herken je in deze vertalingen? 

And go.o.o.o.o.o.o.o.  

Take everything you can get your hands on. 

And go.o.o.o.o.o.o.o. 

Take everything you can get your hands on  

 

 

Keep the glasses filled 

With some extra alcohol 

You can’t stop us  

Let’s fill up the girls 

Sit, hang, lay down 

All go from left to your right. 

 

 

I’m walking in a quiet city  

I’ve never been homesick  

But people are sleeping 

The world is closing up 

And then I think of my country 

 



 

 

Muziek 
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Vraag 46+ 

Wie kent ze niet, de bekende boy bands? Samen in een band voor hun looks of kunnen ze toch echt goed zin-

gen? Maar hoe goed zijn ze bij jullie bekend? 

Welke zes bekende boybands zijn dit? 

1              2 

   

 

 

3             4 

  

 

5      6 

  

 

 



 

 

Muziek 
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Vraag 47+ 

Omdat we een hekel kregen aan het typen, hebben we een muziekvraag in emoticons gemaakt. 

Wat is de titelsong en de originele uitvoerend artiest? 

1   2      3  

 

 

4   5   6  

Vraag 48+++ 

Antonio de Torres Jurado, een Spaanse gitaarbouwer, staat bekend als de vader van de klassieke gitaar. Zijn in-

novatieve ideeën zijn door vele gitaarbouwers overgenomen. Ze zorgden voor een completere gitaar met een 

groter klankbereik. De gitaar die Antonia de Torres Jurado ontwierp, is daarna niet veel meer aangepast. Daar-

om ogen deze gitaren nog steeds vrij modern.  

Wat is eigenlijk de meest verkochte akoestische gitaar aller tijden, welk type is het en in welk jaar werd deze 

akoestische gitaar geïntroduceerd? Wat kostte deze akoestische gitaar in die tijd en hoeveel betaal je nu voor de 

laatste nieuwe uitvoering? Deze akoestische gitaar heeft ook een bijnaam gekregen, weten jullie welke? 

  



 

 

Muziek 
Blz:   33 

Vraag 49+++ 

Hieronder zie je een aantal tatoeages. Weet jij van welke artiest deze tattoos zijn?   

1 

 

2 

 

Vraag gaat verder op de volgende pagina. 



 

 

Muziek 
Blz:   34 

Vraag 49+++ 

3 

 

4 



 

 

Muziek 
Blz:   35 

Vraag 50+ 

De Jeugd van Tegenwoordig en muziek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
 
1.Welke zanger verstootte de band met het nummer 'Watskeburt' van hun nummer 1 positie in de Top 40? 
 
2.Met welke nummer gebeurde dit? 
 
3.Wie is de oprichter van de bekende meidengroep van Karen, Kristel en Kathleen? 
 
4.Welke variant op deze meidengroep heeft hij nog meer opgericht? 
 
5.Van welk programma zijn de volgende personen juryleden geweest: Marco Borsato, Ali B., Angela Groothuizen, Nick & 
Simon, Ilse De Lange en Douwe Bob? 

 



 

 

Design 
Blz:   36 

Vraag 51++ 

Hier het design van een website, teken hem even uit. 

 



 

 

Design 
Blz:   37 

Vraag 52+++ 

Google weet wel wat design is, ze doen vaak iets met hun logo op speciale dagen. Hieronder een voorbeeld er-

van. Deze is wel bijzonder, deze wordt op meerdere dagen gebruikt namelijk. Op welke data wordt deze ge-

bruikt? 

 

Vraag 53+ 

Design kan soms fout gaan….. Waarvan is onderstaand logo? 

 



 

 

Design 
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Vraag 54+ 

Welke telefoons (merk en uitvoering) zie je hier?  

 

1    2    3 

Vraag 55+ 

Wie heeft deze stoel ontworpen?   

 

Vraag 56+ 

Van welke merken komen de volgende kledingstukken?  

 

1     2     3 



 

 

Design 
Blz:   39 

Vraag 57+++ 

Tegenwoordig kopen we nieuwe sokken als de oude kapot zijn, maar dat was vroeger wel anders. De meeste 

mensen weten tegenwoordig niet meer hoe je een sok moet stoppen. Dit in tegenstelling tot de huisvrouw van 

vroeger, zij had toch echt deze schone taak. Bij het quizboek hebben jullie een sok gekregen met een gat erin. 

Aan jullie de taak deze zo netjes mogelijk en liefst “ton-sur-ton” te stoppen. Lever deze in en zorg ervoor dat 

jullie teamnaam en teamnummer stevig aan de sok bevestigd zijn. 

    
 

 

 

Vraag 58++ 

In september was deze afbeelding (zonder vraagteken) van een fontein in Japan een veel gedeelde tweet op 
twitter. 

Werkelijk een fantastisch design, maar met een verhaal.  

Wie heeft deze creatie gemaakt en wat was een eerdere hobby welk op professioneel niveau beoefend werd? 
 

 
 

 



 

 

Design 
Blz:   40 

Vraag 59+++ 

Verzin een strip!  En nu zelf aan de slag! 

Goirle verdient een echt eigen stripverhaal.  

Bedenk een mooi Gôols verhaal in stripvorm volgens het format dat je op de pagina. 

 

Voorwaarden:  

• De strip heeft een titel 

• Locatie van het verhaal is Gôol 

• Jullie teamcaptain speelt een rol in het verhaal 

• Het verhaal heeft een duidelijk begin en een eind 

• LET OP in het antwoordenboek tekenen 

 

 



 

 

Design 
Blz:   41 

Vraag 60+ 

De vraag is simpel!  IKEA,  Ja of Nee? 

 

1  

2  

3  

4  

Vraag gaat verder op de volgende pagina 
 



 

 

Design 
Blz:   42 

Vraag 60+ 

 

5  

6  

7

 

8  
 

 

Vraag 60+ 

 

9  

10  



 

 

Puzzels 
Blz:   43 

Vraag 61+++ 

We hebben een lift zoals die hieronder schematisch staat afgebeeld.  

De lift is zoals de meeste liften 50% uitgebalanceerd. 

Het gebouw waar de lift in zit heeft 10 etages en tussen iedere etage zit 3,5 meter.  

De snelheid die de lift in normaal bedrijf aflegt is 1 meter/sec. 

Deze lift weegt 1000 kg en hij kan 1000 kg aan personen meenemen. 

Ter beveiliging zit er onder de lift een vang, welke aanspreekt indien de lift te snel daalt, en is afgesteld op 1,4 x 

nominale snelheid. 

We zetten de liftkooi op de 10e etage en deze is leeg. 

Als ik nu de rem openhoud, op welke etage (ongeveer) komt de lift dan tot stilstand? 

 



 

 

Puzzels 
Blz:   44 

Vraag 62+ 

Een man komt bij een schoenenmaker en koopt een paar schoenen van €30. Hij betaalt met een briefje van €50, 

maar helaas heeft de schoenmaker geen wisselgeld. Daarom gaat de schoenmaker geld wisselen bij de kleerma-

ker.  

Hij krijgt 2 briefjes van €20 en 2 briefjes van €5. Terug in zijn winkel geeft de schoenmaker de man zijn schoenen 

en een briefje van €20, waarna de man vertrekt. 

Kort daarop komt de kleermaker binnen gehold en hijgt “het is een vals briefje van 50 euro”. De schoenmaker is 

ontzet en geeft de kleermaker 50 euro terug. 

 

Hoe groot is de schade voor de schoenmaker?                    

Vraag 63+ 

Een aantal mensen reist met de trein. Op het eerste station waar de trein stopt stappen 1/6 van de passagiers 

uit, bij het volgende station stappen er 1/5 van het aantal passagiers uit, dit patroon herhaalt zich bij het volgen-

de station. 1/4  van de passagiers stappen uit, daarna 1/3 en dan 1/2 tot het laatste station waarbij alle overblij-

vende passagiers uitstappen. 

Als we aannemen dat er niemand op de stations is ingestapt, wat is het laagste aantal passagiers dat op de trein 

hebben kunnen zitten? 

Vraag 64+ 

Een rover besluit een kasteel te beroven. Hij vermomt zich als muzikant om binnen te komen, maar eerst ver-

bergt hij zich nog even in de bosjes, want hij moet er nog achter komen welk wachtwoord je moet kennen om 

op de binnenplaats te komen. 

 Net als hij achter een boom wil kruipen, stuift er een ridder op een paard langs hem, naar de poortwachter. 'Zo 

Fredo, wat een haast, zeg', lacht de poortwachter. 'Geen tijd, geen tijd, zeg nou maar!', hijgt de ridder. 'Twaalf', 

zegt de poortwachter, 'Zes', zegt de ridder. De poortwachter knikt en de ridder kan naar binnen. 'Zozo', denkt de 

rover, 'volgens mij moet je de helft zeggen van het getal dat de poortwachter noemt. Ja, ik weet het zeker. Maar 

ik zal toch nog maar even wachten, voor alle zekerheid'.  

Dus hij wacht, tot er een oud vrouwtje bij de poort komt. 'Dag Maria', zegt de poortwachter, 'nog lekkere eieren 

uit je kippenhok vandaag? ''Jazeker', antwoordt het vrouwtje. 'Acht', zegt de wachter. 'Vier', zegt het vrouwtje. 

En ze mag naar binnen.  

De rover weet nu wat hij weten moet, maar als hij opstaat, komt er net een koopman aan. "Goedendag, beste 

man', zegt de poortwachter, 'wat kom je doen?' 'Ik heb mooie waar voor de koning en zijn vrouw. Kettingen en 

sieraden.' 'Goed', zegt de poortwachter , 'maar eerst moet ik het wachtwoord van je hebben. 'Zes.' 'Drie', zegt 

de koopman. 'Goed, je kunt naar binnen'.  

Nu komt de rover uit zijn schuilplaats. Hij groet de poortwachter. Die is wat achterdochtig. 'Weet je het wacht-

woord?', vraagt hij. 'Jep', zegt de rover. 'Oké... tien', zegt de poortwachter. 'Vijf', zegt de rover, zeker als hij is. 

Maar dan roept de poortwachter opeens: ' Soldaten, gooi deze bedrieger in de kerkers!' De rover wordt gepakt, 

zijn antwoord was fout.  

Wat had hij dan wel moeten zeggen? 



 

 

Puzzels 
Blz:   45 

Vraag 65+ 

Een slak valt in een put van 5 meter diep. Elke dag klimt de slak 3 meter maar zakt dan ook 2 meter naar bene-

den. Na hoeveel dagen is de slak boven? 

Vraag 66++ 

Wat zien we hieronder op de afbeelding als je alles hebt ingevuld? 

 

Vraag 67+ 

Hier een klein raadseltje. Pietje en Jantje zitten naast elkaar, ze hebben een liniaal op een stuk papier liggen en 

lezen af hoelang de lijn is die op het papier staat. Beide lezen ze een andere waarden af, slecht een klein ver-

schil. Hoe dit fenomeen? 



 

 

Puzzels 
Blz:   46 

Vraag 68+++ 

Tijdens het maken van de Gôolse Dorpsquiz worden er veel verschillende lettertypen gebruikt. De één heeft de 

voorkeur voor het ene lettertype en de ander weer voor iets anders. Welke lettertypen worden gebruikt in on-

derstaande zinnen?  Noteer het juiste lettertype 

De derde Gôolse dorpsquiz       

De derde Gôolse dorpsquiz      

De derde Gôolse dorpsquiz     

De derde Gôolse dorpsquiz    

De derde Gôolse dorpsquiz      
De derde Gôolse dorpsquiz      

Vraag 69+ 

Dagelijks neemt Pieter de roltrap op zijn werk. Als hij stilstaat, duurt het zestig seconden  

om van beneden naar boven te gaan. Op een dag is de roltrap kapot, dus moet Pieter zelf naar  

boven lopen op de stilstaande roltrap. Dat duurt negentig seconden. Hoeveel seconden zou het  

duren, mocht Pieter aan dezelfde snelheid als voordien naar boven lopen, als de roltrap wel  

werkte? 

Vraag 70+ 

De letters van onderstaande woorden zijn zo door elkaar geschud dat de woorden niet meer leesbaar zijn. Zet 
de letters weer op de juiste plaats en kom erachter welk woord er hoort te staan. 

 

Nleaednrds wenroboeodk   

Irmefciamdnituieetn  

Soognistplcllnere     

Bbtnaras wsbjrronotedoe 



 

 

Gôol 
Blz:   47 

Vraag 71+++ 

Overal moet de schoorsteen roken, zo ook in Gôol. Noem de adressen van de onderstaande schoorstenen. 

1     2      3 

 

4      5     6 

 

Vraag 72+ 

Laten we een stukje terug in de tijd gaan. We gaan naar de kapel ter ere van Maria welke in 1952 is gebouwd, en 

waar pastoor Pessers de eerste steen legde. Op de site van de  https://www.goolsegeheimen.nl  kan je een kijkje 

nemen om meer te weten te komen over de geschiedenis van de kapel. Na een bezoek aan de kapel kan je ver-

der wandelen naar de nieuwe woonwijk de Boschkens, tegenwoordig is het dan ook een stuk drukker met fiet-

sers en wandelaars. Toch is er een tijd geweest dat je er rustig kon wandelen en genieten van de rust en vrijheid, 

gewoon even een rondje om lekker uit te waaien. Er is zelfs een periode geweest dat je hier tijdens een wande-

ling aangesproken werd door iemand die er tijdelijk woonde. Wie was deze persoon? Deze persoon wou vooral 

een boodschap afgeven met zijn manier van leven. Wat was de naam van zijn slaapplaats ook alweer? Om er 

zeker van te zijn dat de spelers van de Gôolse dorpsquiz de site van goolsegeheimen bezocht hebben, hebben 

we de volgende vraag; na hoeveel seconden is onderstaande foto over de kapel in beeld?   

 

 



 

 

Gôol 
Blz:   48 

Vraag 73+++ / +++ 

Wij zijn als organisatie wel nieuwsgierig naar onze deelnemers. Maak een groepsfoto waar jullie gehele team op 

staat, en doe dat voor een typisch Gôolse achtergrond.  

De groepsfoto dienen jullie voor je het quizboek inlevert te plaatsen via de Whatsapp van de Gôolse dorpsquiz 

op nummer +31 6 22 87 15 85, met de vermelding van je teamnaam en nummer. 

Vraag 75++ 

Wat is de titel? Alles komt uit het Goirles belang. 

1  

Vraag gaat door op de volgende pagina. 

Vraag 74+ 

Goirle heeft prachtige natuur dichtbij de stad en je zit zo op de snelweg. Wat een ideaal dorp is het toch om in te 

wonen! Ja je moet een beetje bekend zijn om over de snelste route te vinden. Maar een route kan ook mooi 

zijn! Bijvoorbeeld 36,45,35,77,50,38,36. Hoelang is dit rondje? 

 



 

 

Gôol 
Blz:   49 

Vraag 75++ 

2  

3  



 

 

Gôol 
Blz:   50 

Vraag 76+++ 

Veel straten zijn vernoemd naar bekenden, ook een hoop straten in Goirle. Weet jij welke straat we zoeken? 

 

1     2        3 

 

4     5      6 

 



 

 

Gôol 
Blz:   51 

Vraag 77+ 

De Gôolse taol maakt ook deel uit van de Gôolse dorpsquiz want ook wij horen bij de Brabantse dialecten. 

Er zijn meerdere ballades geschreven in de Gôolse tao;. Hieronder hebben we een klein stukje van een ballade 

geschreven. Aan jullie de vraag wie de ballade geschreven heeft en ter ere van wat? 

“Èn kwaam den boer van aawerdom òf ziekte dan trok de stoet irst langs ’t krèùs, te voet om Onze Lieven Heer 

gedag te zègge: ’n onzevader èn ‘weesgegroet.” 

 

Vraag 78+ 

 

De Vijf Bogen werd ooit gebouwd als raadhuis van Goirle. Het moest het oude raadhuis, dat in november 1918 

door brand werd verwoest, vervangen. De naam dankt het pand aan een serie van vijf gemetselde bogen op 

zuiltjes. De zijde aan de Tilburgse weg oogt als de voorgevel, maar vier van de bogen zijn naar de kerk gericht. 

De hoek van het gebouw heeft dus een belangrijke rol in het verbinden van de beide zijden. Dit komt tot uit-

drukking in een natuurstenen balkon, raampartijen en – precies in de hoek – een beeld van Johannes de Doper. 

Het gemeentewapen, het hoofd van Johannes de Doper op een schaal, is wat minder opvallend hoog in de gevel 

geplaatst. 

(Bron: https://steengoedgoirle.nl) 

De Vijf Bogen is nu een appartementengebouw, en bestaat uit 11 verschillende appartementen. De vraag is dan 

ook hoeveel is de kale huur voor een studio?  



 

 

Gôol 
Blz:   52 

Vraag 79+++ 

Mechelen staat bekend om zijn Hanswijkprocessie, een van de oudste processies van België. De Hanswijkprocessie 

ontstond in 1272 in het toen door onlusten en pest geteisterde Mechelen. Ten einde raad namen de bewoners 

van Hanswijk hun toevlucht tot de Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk en droegen haar beeld biddend door de stad. 

Ook Gôol heeft zijn bijdrage geleverd aan de Hanswijkprocessie in de jaren 30 en opnieuw in de jaren 60, maar 
waarmee?  

Vraag 80+ 

Heel Gôol in rep en roer; de plannen voor de gemeentelijke herindeling worden bekend gemaakt. 

Gôol gaat bij Tilburg gevoegd worden. Maar de Gôolse mens is koppig en laat dit niet zomaar gebeuren. Na hevi-

ge protesten bleef Gôol zelfstandig.   

Weten jullie wat de oorspronkelijke datum geweest zou zijn voor de herindeling met Tilburg? 

 



 

 

Media 
Blz:   53 

Vraag 81+ 

In de krant staat dagelijks welke films er die avond worden uitgezonden. Ron heeft weliswaar een abonnement 

op het NRC, maar ze doen dit samen met de buren. Daarom knipt Ron elke week het gedeelte uit de krant waar 

de films staan en brengt dan de krant naar de buurvrouw. Maar deze week heeft hij er per ongeluk de titels van-

af geknipt. Wat zijn de titels van onderstaande films? 

1        2             3    4 

 

Vraag 82+++ 

Om mee te kunnen praten over de nieuwste en populairste series, moet je op zijn minst in het bezit zijn van een 

Netflix-account. Dit medium heeft de afgelopen jaren de wereld veroverd en miljoenen mensen kijken hier da-

gelijks de beste series op. Vraag: hieronder zie je vier fragmenten uit twee verschillende series. Geef per serie de 

juiste volgorde van de fragmenten aan. Van het begin naar het einde van de serie. 

1    2  

3    4  

Vraag gaat door op de volgende pagina. 



 

 

Media 
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Vraag 82+++ 

5   6  

7   8  

++ 



 

 

Media 
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Vraag 84++ 

Hiervoor is altijd veel media belangstelling! Succes! 

 

 

 

a b c d  

e f g h  

Vraag 85+ 

Gezien de nodige bezuinigingen in Goirle houden ze de hand strak op de knip, maar hier zien we de Burgemeester 

en Wethouder stroopwafels uitdelen, in het kader van welke gelegenheid zijn ze 

nu zo vrijgevig? 



 

 

Media 
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Vraag 86++ 

Wie kent de tv series over de trouwjurken en hun bruiden niet? Laten we jullie kennis eens testen. 

Hoe heet de serie? 

A      b    

c      d    

e       f    

g    

h    



 

 

Media 
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Vraag 87+ 

Welke tv-programma zie je hier? 

1       2          3 

 

4     5       6 

 

Vraag 88+ 

Social media zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Al die internettoepassin-

gen hebben een eigen icoon. Welke toepassing hoort bij de onderstaande iconen? 

1      2     

3      4    



 

 

Media 
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Vraag 89+ 

Op onderstaande foto’s zie je deelnemers van het bekende programma Wie is de Mol? Hoe-

veel geld werd er door de winnaar gewonnen aan het einde van dit seizoen?  

1      2     

3      4    

Vraag 90++ 

Binnen films wordt ook tv gekeken. In Oceans Twelve wordt Danny Ocean de avond voor de 
overval te vroeg wakker. Hij gaat vervolgens bij Rusty tv kijken. Welke serie kijken zij? 



 

 

Reis  door de tijd 
Blz:   59 

Vraag 91++ 

Er zijn belangrijke data en belangrijke data. Niemand zal ooit nog vergeten wat er 11 september gebeurde. Hieronder een 

aantal data. Voor sommige zeggen ze niks, voor sommige een logische reeks. En voor jou? Kun je de reeks aanvullen met de 

logische andere data? Je moet aanvullen tot 12 data.  

Kleine hint, bezoekjes aan het dichtstbijzijnde hemellichaam. 

Vraag 92++ 

Tijd, secondes, minuten, uren, weken, jaren, eeuwen. Eigenlijk hebben we nooit echt discussie gehad over hoe-

lang tijd duurt, maar wel hoe laat het is. Welke Nederlandse organisatie gaf hier de meeste aanleiding toe?  

 

Vraag 93+ 

Zet onderstaande gebeurtenissen in de juiste volgorde.  

 

Eerste homohuwelijk  

Suriname wordt een onafhankelijke republiek 

Wettelijke regeling euthanasie 

Eerste Nederlandse zwart wit televisie uitzending.  

Eerste Nederlander in de ruimte 

Moord op Theo van Gogh 

Uit een vallen Sovjet-Unie 

Arrestatie Ferdi Elsas 

Invoering euro 

Flevoland wordt een nederlandse provincie 

Abdicatie Beatrix 

Trein kaping van de punt 



 

 

Reis  door de tijd 
Blz:   60 

Vraag 94+ 

Reizen door de tijd zou een mogelijkheid kunnen zijn als we een tijdmachine bouwen waarmee we minimaal de 

lichtsnelheid mee halen. Aan deze snelheid gaan wij ons niet wagen, wat ook heel snel gaat, is de formule1 wa-

gen van Max Verstappen. Max  heeft ervoor gezorgd dat Formule 1 weer helemaal populair is in Nederland. 

 

Max Verstappen zorgt ervoor dat er veel Gôolse televisies weer afgestemd worden op F1 en we vol trots kunnen 

genieten van zijn talent. Hij zorgt er zelfs voor dat het Wilhelmus weer regelmatig klinkt voor hem.  

 

Wanneer was het de eerste keer dat we het Nederlands volkslied te horen kregen tijdens een podiumceremonie 

van een F1-race?  

 

 

Vraag 95++ 

Echte nostalgie. Je ziet het al weer helemaal voor je hoe het was in de tijden van deze voertuigen. Speciaal voor 

de liefhebber van oude voertuigen de volgende foto’s. Noem de merken van de onderstaande voertuigen. 

 



 

 

Reis  door de tijd 
Blz:   61 

Vraag 96++ 

Kun je aan de hand van de afbeeldingen vertellen waar we ons bevinden? 

 

 



 

 

Reis door de tijd 
Blz:   62 

Vraag 97+++ 

Ook de organisatie van de Gôolse Dorps Quiz ontsnapt niet aan de tand des tijds. Zelfs wij zijn ooit een baby geweest, 

kunt u  maar weet u van wie de baby foto ? 



 

 

Reis door de tijd 
Blz:   63 

Vraag 98+++ 

Vanaf 1957 wordt in Goirle bij diverse verenigingen, zoals voetbalclubs, harmonie, dansvereniging e.d.  carnaval gevierd. 

Eind zestiger jaren ontstaat al meer samenwerking tussen deze verenigingen. 

In 1968 wordt een Kommissie Karnaval opgericht, voornamelijk door personeelsleden van de gemeente, die het eerste open-

bare jeugdcarnaval organiseren. 

De eerste Jeugdprins wordt in 1969 geïnstalleerd en in 1970 wordt zijn opvolger officieel op het gemeentehuis door de bur-

gemeester ontvangen. 

Een kleine reis door de tijd: Hieronder staan een aantal jeugdprinsen, weten jullie wat het Motto van het Gôolse carnaval dat 

jaar was? 

A      B      C    

D      E      F    

G    



 

 

Opdrachten 
Blz:   64 

Vraag 99++ 

Hout groeit overal in de wereld, bijvoorbeeld in Nederland of België.   

Maar ook in uitgestrekte landen als Brazilië en Indonesië, met grote bosoppervlakten. 

Als het gaat om houtsoorten uit een klein herkomstgebied zijn de belangrijkste soorten redelijk te onderschei-

den. 

Kun jij bijvoorbeeld beukenhout van eikenhout onderscheiden of teak van mahonie? 

In de envelop zitten 5 verschillende houtsoorten. Probeer erachter te komen om welke soort het gaat. 

Vraag 100+++ 

Eén persoon van het team moet zich om 21.00 uur precies melden bij sporthal de Frankenhal.  

Adres: Frankische Driehoek 4  

Zorg ervoor dat de persoon in sportkleding is, anders mag hij/zij niet naar binnen. 

Er is geen ruimte om je om te kleden en waardevolle spullen zoals telefoons kunnen ook niet ‘veilig’ opgeborgen 

worden. 

Laat deze dus thuis….. wij aanvaarden geen verantwoording. 



 

 

Opdrachten 
Blz:   65 

Vraag 101++ 

Kom op onderstaande tijd naar ’t Kelderke. Zorg dat je een blinddoek bij je hebt, een kookwekker en minimaal 6 

verschillende kleuren kleurpotloden.  

 

Team nr. Tijd  Team nr. Tijd  Team nr. Tijd  Team nr. Tijd 

1 20:00  21 20:00  41 20:00  61 20:00 

2 20:08  22 20:08  42 20:08  62 20:08 

3 20:16  23 20:16  43 20:16  63 20:16 

4 20:23  24 20:23  44 20:23  64 20:23 

5 20:31  25 20:31  45 20:31  65 20:31 

6 20:39  26 20:39  46 20:39  66 20:39 

7 20:47  27 20:47  47 20:47  67 20:47 

8 20:55  28 20:55  48 20:55  68 20:55 

9 21:03  29 21:03  49 21:03  69 21:03 

10 21:11  30 21:11  50 21:11  70 21:11 

11 21:19  31 21:19  51 21:19  71 21:19 

12 21:27  32 21:27  52 21:27  72 21:27 

13 21:35  33 21:35  53 21:35  73 21:35 

14 21:43  34 21:43  54 21:43  74 21:43 

15 21:51  35 21:51  55 21:51  75 21:51 

16 21:58  36 21:58  56 21:58  76 21:58 

17 22:06  37 22:06  57 22:06  77 22:06 

18 22:13  38 22:13  58 22:13  78 22:13 

19 22:21  39 22:21  59 22:21  79 22:21 

20 22:29  40 22:29  60 22:29  80 22:29 
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De (meeste) vragen in dit Quizboek zijn gemaakt, waarmee de grootste taak 
door jullie volbracht is.  
 
Er zal hier en daar best wat gemopperd zijn, en zweetdruppels  afgeveegd 
door de verschillende teams.  
 
Goed om te weten dat wij daar ook last van hadden met het maken van de 3e 
Gôolse Dorpsquiz. 
 
Nu nog even naar “het Kelderke” voor het inleveren van de spullen. Daar 
hebben ze het bier (tegen een kleine vergoeding) koud hebben staan. 
 
 

Wij zien jullie graag zaterdag 21 december 

 in de tent van Gelden vûr Helden op het kloosterplein voor de spannende, 
maar vooral gezellige finale avond! 
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