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Welkom & 

Speluitleg 

Welkom… 

Fijn dat je mee doet aan de eerste SJWizzut … 
Naast deze avond waarop je vragen zo snel en goed mogelijk moet beantwoorden, mogen 
alle teamleden GRATIS naar onze Feestavond (uitslagavond) komen. 
Aangezien er een verschil zit tussen GRATIS en VOOR NIKS….kom je deze avond 
GRATIS…maar niet VOOR NIKS… 
Gezellig bij praten met de andere teams en haar teamleden… 
Het ‘ophalen’ van de uitslag en horen van sommige antwoorden… 
Maar bovenal een super gezellige avond met een LIVE BAND (Blind Date). 
 
Regeltjes 
Zoals bij elke quiz hebben wij ook regels…lees deze rustig door om zo goed mogelijk je 
vragen te kunnen beantwoorden en de hoogste score te bereiken. 
 
Wanneer wordt een antwoord goed gerekend? 
Simpel: als het antwoord goed is. Daarnaast gelden de volgende geboden: 
• Vul de antwoorden in op de grijze kaders van dit vragenboekje. 
Zoals deze… 
 

• Schrijf duidelijk. Aan niet of slecht leesbare antwoorden worden geen punten toegekend. 
• Spel correct. Als er om een specifieke naam gevraagd wordt, dan moet deze goed gespeld 
zijn. 
 
Wanneer moet het vragenboekje weer worden ingeleverd? 
Het ingevulde vragenboekje moet worden ingeleverd in De Poel VOOR 23:00 uur. Alleen de 
teams die hun vragenboekje tijdig en op de juiste wijze hebben ingeleverd dingen mee naar 
de prijzen. 
 
Hoe moet het vragenboekje worden ingeleverd? 
Stop alle categorieën van de Quiz op de juiste volgorde terug in het mapje en lever het zo in. 
 
Hoe werkt de puntentelling? 
In het totaal bestaat deze quiz uit 9 categorieën. Voor elke categorie zijn 200 punten te 
verdienen. Deze punten zijn afhankelijk van juistheid van de antwoorden (of creativiteit bij 
sommige opdrachten). 
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De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de quizdag 
op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede 
antwoorden punten aan het team toegekend.  
 
Ook worden er voor elk team punten toegekend voor de antwoorden op speciale 
opdrachten of andere activiteiten die van de SJWizzut uitmaken. Niet eenduidige 
antwoorden of een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen 
punten worden toegekend.  
 
Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar 
laag volgens het totaal aantal behaalde punten. Teams die hun vragenboekje niet 
tijdig hebben ingeleverd worden niet in de quizuitslag opgenomen. 
 
Er is een mysterie opdracht? 
Jazeker. Categorie 5 is een geheime opdracht. Ieder team moet voor deze geheime opdracht 
één lid van het team naar De Poel sturen.  
Dat teamlid: 
• moet om exact 21:00 uur in De Poel zijn (te laat aanwezig: jullie team krijgt 0 punten voor 
deze categorie). 
• moet echt in zijn eentje komen! 
• is rond 22:00 uur weer klaar. 
We vertellen nu natuurlijk nog niet wat de opdracht is.  
Tip: stuur iemand die leergierig is! 
 
Wanneer weet ik of mijn team heeft gewonnen? 
Op zaterdagavond 10 januari 2015 wordt de uitslag van de SJWizzut 2014 bekend gemaakt. 
Op die avond worden ook de prijzen uitgereikt. 
 
Ik ben altijd moeilijk met tijden en zo… 
Mocht je twijfelen over de juiste tijd: De kerkklok is leidend. 
 
Tenslotte 
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan 
SJWizzut. Deelnemen aan SJWizzut  is dus geheel op eigen risico. 
 
Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie 
gerechtigd een bindende beslissing te nemen.  
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Sponsors 
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Allemaal BEDANKT… 
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Categorie 1 

Geschiedenis en aardrijkskunde 

 

 

Vraag 1.1 

 

Carnaval is een groot feest, onder leiding van Prins Carnaval. De 

eerste prins Carnaval van Rijkevoort was Grad Thijssen. Maar wie zijn 

de laatste 11 Prinsen en Prinsessen Carnaval? 

2013 Renée en Lisette Aben 

2011 Gert-Jan en Jacqueline Gerrits 

2014 Robert en Sandra van Lieshout 

2008 Jos en Charlotte Stiphout 

2012 Frans en Jacqueline Versteegen 

2004 Frans en Tea Janssen 

2010 Fred en Bianca Kusters 

2007 Henk en Nelly van de Ligt 

2005 Marco en Jacqueline Cornelissen 

2009 John en Jacqueline van Raaij 

2006 Willy Cornelissen en Marian Teurlinx 
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Vraag 1.2 

De film Into the Wild won 23 film awards. De film komt uit 2007 en is geregisseerd door Sean 
Penn. De film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal en gaat over Christopher 
McCandless die zijn verleden achter zich laat en de wildernis in trekt.  
De film is gemaakt in acht verschillende staten van de VS en in Mexico. Dit zijn: Alaska, 
Arizona, California, Georgia, Nevada, Oregon, South Dakota, Washington. 
 

1.2.1 Wat zijn de twee grootste bezienswaardigheden in Arizona?  Wie waren de 
eerste blanken die Arizona binnen trokken, welk jaar en waarom? Welke 
voornaamste indianenstammen leven in Arizona? 

de Grand Canyon en de Painted Dessert. De Spanjaarden in 1540, 

omdat ze op zoek waren naar goud in de zeven steden van Cibola. Hopi  

en Navaho (evt. Apache) 
 

1.2.2 Washington kent drie grote nationale parken, welke zijn dit? Welke twee 
gebergteketens verdelen Washington in oost en west? 

Olympic National Park, North Cascades National Park en Mount reinier 

National Park. De Pacific Coast Range ende Cascade Range. 

 

1.2.3 Alaska is de grootste staat van de VS, wat is de oppervlakte? Wat is de hoogste 

berg van Alaska, hoe hoog is deze en tot welke bergketen behoort het? Wat is 

de belangrijkste rivier en wat is bijzonder aan deze rivier? 

1.518.775km². Mount McKinley (6235m.) in de vergletsjerde Alaska 

Range. Yukon, is slechts drie maanden per jaar niet bevroren/bevaarbaar 

(eventueel; de rivier is bezaaid met kleine eilandjes). 
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Vraag 1.3  Waar is het? 

Door de jaren heen hebben er verschillende huizen en woningen in Rijkevoort gestaan.  

Op welk adres staan onderstaande woningen.  

 

 

Hapsedijk 29 

 

 

Papenvoortsesteeg 10 

 

 

Hoogeindsestraat 18 
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Staakijzer 1 

 

 

Papenvoortsesteeg 2 

 

 

Kapelstraat 2 
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Vraag 1.4 

Het TV programma 3 op reis van BNN 

draait al acht seizoenen op de 

Nederlandse televisie.  

1.4.1 In welke aflevering gaat Dennis 

Storm naar the Big Apple, of te 

wel New York? 

Seizoen 4 – aflevering 11 
 

1.4.2 In welk land zit Floortje Dessink in diezelfde aflevering? 

Kazachstan  
 

1.4.3 Wat zijn de buurlanden van het land waar Floortje is? 

Rusland, China, Kirgizië, Oezbekistan en Turkmenistan (grenst ook aan 

de Kaspische Zee)  
 

1.4.4 Over welke ecologische ramp hebben ze het in de aflevering? En in welk jaar 

gebeurde dat? 

Het Aral meer, of te wel het meer van de 1000 eilanden, was ooit één van 

de grootste meren ter wereld. Toenmalige Russische regering de rivier die 

het meer voedde volledig af tapte, droogde het bijna helemaal op. Grootste 

ecologische ramp veroorzaakt door mensen. 1989. 
 

1.4.5 Welke stad mag Floortje niet zomaar binnen? En waarom mag zij dat niet? 

Het grootste ruimtevaartcomplex van dit deel van de wereld staat, het 

kosmodrome van Baikonur. Stukje rusland midden in kazachstan.  
 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rusland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Volksrepubliek_China
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kirgizi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oezbekistan
http://nl.wikipedia.org/wiki/Turkmenistan
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kaspische_Zee
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1.4.6 Wat voor iets Nederlands komt Floortje in het museum tegen? 

André Kuijpers, ruimtereiziger 
 

1.4.7 Dennis weet een souvenir te bemachtigen, voor wie is die? 

Henk 
 

1.4.8 Hoe hoog is de staatsschuld tijdens de opname van deze aflevering? En waar is de 

staatsschuld te vinden? 

13.660.382.708.319 - 13.660.385.536.391 dollar staatsschuld.  

Op 44 street. 
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Vraag 1.5 Kunst en Kitsch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1 Wie is de kunstenaar van dit 
schilderij?  

M.C. Escher 
 
1.5.2 Hoe heet dit kunstwerk? 

Concentrische schillen 
 
1.5.3 Uit welk jaar dateert dit kunstwerk?  

1953 
 
1.5.4 Wat voor studie heeft de kunstenaar gevolgd?  

Gezakt voor eindexamen. Bouwkunde na een week gestopt. Studie grafische 

kunsten afgerond.   
 
1.5.5 Was de kunstenaar links of rechts handig? 

Linkshandig  
 
1.5.6 Hoe heet de stijl waar de kunstenaar in schildert?  

Het valt onder de categorie moderne kunst (duidt meer op een tijd, maar 

wordt vaak wel als stijl opgevat). Binnen die categorie maakt hij 

grafische kunst.  
 
1.5.7 In welk museum hangt dit schilderij nu? 

Tweedimensionaal: 
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Driedimensionaal: Rotonde in Baarn – N221 
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Vraag 1.6 Stukje verder van huis 

1.6.1 Wat betekent het indianenwoord 'panama' 

Veel vis 
 
1.6.2 In welk land vind je de grootste piramide? 

Mexico 
 

1.6.3 Bij welk land hoort het eiland 'Als'?  

Denemarken 
 
1.6.4 Hoe heet de Lek tussen Zwitserland en Wijk bij Duurstede  

De Rijn 
 
1.6.5 Wat was onder de Sovjets de grootste openluchtgevangenis ter wereld? 

Siberie 
 
1.6.6 Hoe heette Ghana vroeger  

De Goudkust 
 
1.6.7 Welke kleine natie heeft als enige euro's met een religieus randje? 

Nederland 
 
1.6.8 Tot aan waar kwam het ijs in Nederland in de (laatste) ijstijd? 

Tot de HUN-lijn (Haarlem, Utrecht, Nijmegen) 
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Vraag 1.7 Oud Rijkevoort 

1.7.1 Sinds wanneer is Rijkevoort geen afzonderlijke gemeente met Beugen meer?  

1942 
 
1.7.2 Hoelang heeft de gemeente Beugen en Rijkevoort bestaan?  

132 jaar 
 
1.7.3 Op welke datum werd Rijkevoort bevrijdt na WOII? 

26 september 1944 
 
1.7.4 Tot welke orde hoorde de nonnen die in het klooster woonden?  

Missiezusters van het Kostbaar Bloed. 
 
1.7.5 Wanneer zijn de nonnen in het klooster in Rijkevoort komen wonen?  

8 december 1924 
 
1.7.6 Hoe oud is het klooster? 

1924 
 
1.7.7 Hoe oud is de molen? 

1901 
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Vraag 1. 8 

Hoe goed is jullie 

topografie nog? Hoe 

heten de plaatsen die 

GROEN gemarkeerd zijn?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Smallingerland 

B Purmerend 

C Zoetermeer 

D Deventer 

E Zierikzee 

F Geleen 
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Vraag 1.9 WOII 

In de tweede wereldoorlog was Auschwitz één van de meest bekende concentratie- en 
vernietigingskampen. 

1.9.1 Hoeveel mensen zijn hier gedood? 

 Toen het Rode leger eind 1944 kwam, werd de administratie van 

Auschwitz door de Duitsers verbrand. Schattingen lopen uiteen van 

800.000 tot 2,5 miljoen mensen vergast zijn. Onderzoekers onderschrijven 

de schattingen van de Poolse historicus Franciszek Piper: 1,3 miljoen 

mensen naar Auschwitz gedeporteerd. Ongeveer 1,1 miljoen overleefden 

Auschwitz niet.  
 

1.9.2 Hoeveel Nederlanders zijn naar Auschwitz gedeporteerd? En hoeveel 
Nederlanders hebben Auschwitz overleefd? 

In Auschwitz kwamen 57.000 uit Nederland getransporteerde mensen 

aan. Van hen werden 38.000 direct vergast, de overige 19.000 werden 

eerst als gevangene ingeschreven. Van die 19.000 zouden er 900 de oorlog 

overleven.  
 
1.9.3 Hoeveel km. ligt Auschwitz van Berlijn af als men via de weg reist? 

530 km.  
 
1.9.4 Hoelang moesten gedeporteerde Nederlanders in de trein zitten als zij naar 

Auschwitz werden gedeporteerd? 

De twee tot drie dagen durende reis, afhankelijk van de bestemming, 

Auschwitz of Sobibor. 
 

1.9.5 Welke tekst staat er het bord/steen van de gedenkplaats van Auschwitz? 

For ever let this place be a cry of despair and a warning to humanity, 

where the Nazi’s murdered about one and a half million men, women and 

children mainly Jews from various countries of Europe 
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Vraag 1.10 Ken jij ze nog? 

Jong wordt oud en sommige blijven in Rijkevoort en sommige niet.  

Kent u de personen nog die onderstaand op de foto staan? 

 

 

Antoon Egelmeers Tiny, Tonny, Jan, Nelly, Riek en Peter 

Willems 
  

 

 

Marie de Rijk, Jan, Henk, Maria, Ad, Toon, Ans, Janus, 
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wijkkraamverzorgster Leen en Frits  

Spierings – Manders 
  

 

 

Jo Nabuurs Harrie Goossens, Toon van Mil, Harrie 

Albers en Winus Wijnen 
  

 

 

Bertha van de Ligt Jo van de Pas, Tien Willems en Jo Reijnen 
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1e van links op de bovenste rij Jan Coenen 
4e van links op de bovenste rij Tiny van de Oever en  
8e van links op de bovenste rij Henk van de Ligt 
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Categorie 2 

Rijkevoort en omstreken 

Vraag 2.1  

Voor museum Erven Verbruggen staat de Rijkevoortse kikker. De kikker is tevens het 

startpunt voor het kikkerpad, een struinpad.  

2.1.1 Waarom symboliseert de kikker Rijkevoort? 

“De benaming voort in de plaatsnaam Rijkevoort komt van een 

doorwaadbare plaats in een beekje. Rondom zo’n plek aan het water treft 

men de kikker, hier in de streek ook wel bellebloazer genoemd. Deze kikker 

staat symbool voor de inwoners van Rijkevoort, want net als de kikker 

hebben ook zij het goed naar hun zin bij deze doorwaadbare plaats aan het 

water.” 
 

2.1.2 Welk kledingstuk draagt de kikker? 

Een vlinderdas/strik 
 

2.1.3 Wat is de totale lengte van het kikkerpad? 

5,7 km 
 

 

 

 

2.1.4 Hoeveel meter is het vanaf het beginpunt 

van het kikkerpad  tot aan het punt waar 

deze foto is gemaakt? 

1,47 km = 1470 m 
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2.1.5 Wie is de schrijver van ‘Riekevortse Proat’? 

Harry Nabuurs 
 

Vraag 2.2 

De huizen in Rijkevoort worden versierd en opgeleukt op verschillende manieren.  

Benoem de straat en het huisnummer van de foto’s op de volgende pagina’s: 

  

Hapsedijk 7 Papenvoortsedijk 19 

  

Kapelstraat 17 Hoogveld 25 
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Kerkveld 49 Laageindsedijk 9 

  

Hoogeindsestraat 4 Rijkevoortsedijk 14 
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Hapsedijk 14a  Laageindsebroek 9 

  

Bonkelear 3 St. Anthonisdijk 21 
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Kampweg 13 Sportlaan 1 

 

 

Rijkevoortsedijk 12a Kruibok 8 
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Vraag 2.3 

Midden in het dorp staat de kerk. De Rooms Katholieke 

kerk 

2.3.1 In welk jaar werd de huidige kerk van Rijkevoort 

gebouwd?  

1888 
 

2.3.2 Wie was de architect van de huidige kerk? 

In 1888 in neogotische bouwstijl. Archirtect 

was Johannes Kayser. In 1927 werd de kerk 

vergroot, door vader en zoon Caspar en Joseph 

Franssen. 
 

 

2.3.3 Boven de deur van de kerk zijn ornamenten aangebracht. Welke vorm hebben deze 

en hoeveel zijn het er? 

  9 stuks 
 

2.3.4 De kerk heet R.K. Kerk. H. Rochus Rijkevoort. Wat heeft Rochus gedaan om heilig 

verklaart te worden? 

Beschermer tegen de pest en veeziekten 
 

2.3.5 Sinds wanneer valt de kerk onder monumentenzorg? 

3 nov 2008 
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Vraag 2.4  Rondje Rijkevoort: 

2.4.1 Lampen verlichten je pad in het donker. Hoeveel lantaarnpalen heeft de 

parkweg? 

10 
 

2.4.2 Door wie en in welk jaar is het kunstwerk in het park (aan de kapelstraat) 

gemaakt? 

Ralph Lambertz - 2000 
 

2.4.3 In de tuin van Hoogeindse Kampen 19 zijn met buxussen bollen gecreëerd, 

hoeveel buxusbollen staan in deze tuin?  

6 
 

2.4.4 Aan de Hoogeindsestraat 7a is een bedrijf gevestigd, wat voor een bedrijf is het?  

Bed & breakfast / bouwbedrijf 
 

2.4.5 Hoeveel woningen komen er te staan Aan de Capelle? 

9 
 

2.4.6 Met buxussen kun je veel vormen maken, hoeveel vierkanten zijn er te vinden in 

de tuin van Laageindsedijk 19?  

5 
 

2.4.7 Op St. Anthonisdijk 1 zijn ter decoratie houten palen in een halve cirkel 

aangebracht, hoeveel houten palen zijn hiervoor gebruikt? 

35 
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2.4.8 Op het Rijkevoortse industrieterrein zijn ook decoratieve elementen terug te 

vinden.  

Op veldweg 14-16 hebben ze palen van bomen gemaakt, hoeveel zijn dit er? 

16 
 

2.4.9 Je fiets parkeer je in het fietsenrek, zo ook op school. Hoeveel fietsenrekken telt 

de fietsenstalling bij R.K.. basisschool de Klimop (alleen diegene bij de 

hoofdingang)? 

50 
 

2.4.10 Voetballen in het donker is lastig, maar door hoeveel lampen worden de velden 

in het donker verlicht? 

12 
 

2.4.11 Veel tuinen zijn omringt door een hek, zo ook de tuin van Hapsedijk 13, hoeveel 

punten telt het hek? 

94 
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Vraag 2.5 ttersel ed usshel ! 

De straten, herschreven; noteer de straat die bedoeld wordt. 

2.5.1 Seapassmnk 

Sassenkamp  
 

2.5.2 Ptaiansrlet 

Pleinstraat 
 

2.5.3 Ktvsdppooieenaj 

Papenvoortsedijk 
 

2.5.4 Jaaitsdrkt 

Dijkstraat 
 

2.5.5 Ntjptasthessoaijor 

Joop Thijssenstraat 
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Categorie 3 

Whizzkid & Games 

Vraag 3.1 

3.1.1 Welk spel is hier 

afgebeeld? 

Tetris 
 

3.1.2 Wie heeft dit spel 

ontwikkeld 

Alexey Pajitnov en Vadim 

Gerasimov 
 

3.1.3 Één van de twee ontwikkelaars heeft ruim 10 spellen meer ontwikkeld....noem er 10 

1. El-Fish 

2. Hatrix 

3. Hexic 

4. Hexic 2 

5. Knight Move 

6. Microsoft Entertainment Pack: The Puzzle Collection 

7. Microsoft Pandora’s Box 

8. Welltris 

9. Wordtris 

10. Tetris 
 

3.1.4 Hoeveel spellen zijn er van bovenstaande spel verkocht 

170 miljoen keer waarvan 70 miljoen fysieke kopieën, en 100 miljoen 

mobiele downloads. 
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Vraag 3.2  

De PlayStation is in 1995 op de Europese markt gelanceerd en ontstaan door een mislukte 

samenwerking met Nintendo. Sony en Nintendo zouden voor Super Nintendo Entertainment 

System een cd-add-on maken. Dit was al in een vergevorderd stadium, totdat Nintendo niet 

meer wilde samenwerken omdat Sony alle rechten voor de games die op cd uitbracht in 

handen zou hebben. Nintendo wendde zich tot Philips wat uiteindelijk resulteerde in de cd-i 

terwijl Sony bekend maakte de cd add-on te zullen uitbrengen. 

3.2.1 Wat is het is best verkochte spel voor de Playstation 1? 

Gran Turismo 
 

3.2.2 Hoeveel exemplaren zijn er van dit spel verkocht ? 

10,95 miljoen (11 Miljoen) 
 

3.2.3 Op welke datum werd Gran Turismo in Europa uitgebracht? 

8 Mei 1998 
 

Vraag 3.3 

De 8 bit 'spelcomputer' heeft een Klein zwart-wit LCD scherm zonder backlight. Games 

worden op zogenaamde ROM -cartridges geplaatst. 

3.3.1 Welke 'spelcomputer'  wordt bedoeld? 

Gameboy 
 

3.3.2 Welk jaar kwam deze ' spelcomputer' voor het eerst uit ? 

1989 
 

3.3.3 Was is de aandeel waarde op de beurs van het bedrijf die deze spelcomputer uitgeeft 

op 26/6/2007 in yen   

46.350 yen per aantal 
 



SJWizzut 2014 
 

Vraag 3.4 

3.4.1 Wat is de oorspronkelijke naam van dit console 

Atari VCS (Video Computer 

System) 
 

3.4.2 Welk jaar is de opvolger van dit systeem 

uitgebracht en hoe heette de opvolger? 

1982 

De Atari 5200-spelcomputer 
 

3.4.3 Ter ere van het 30 jaar bestaan van het best verkochte spel op dit systeem, ondernam 

Google een actie...wat ? 

Ter ere van het 30-jarige bestaan van Pac-man werd het  Google-logo 

op 21 en 22 mei 2010 voor 48 uren vervangen door een bespeelbare versie 

van het spel. 
 

Vraag 3.5 

Class MainForm Private Sub MainForm_Load(sender As Object, e As EventArgs) 

Handles MyBase.Load MessageBox.Show("Hello, world!") End Sub End Class 

3.5.1 Welke programmeer taal is dit? 

Visual Basic 
 

3.5.2 Wie heeft deze taal bedacht? 

Microsoft 
 

3.5.3 Reken de volgende binaire rekensom uit naar het decimale en binaire getal:  

10101010 + 11001100 = Binaire uitkomst: 0101110110 

Decimale uitkomst: 374 
 

3.7.4 Is gelijk aan….  
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1.073.741.824 bytes is 

1Gigabyte 

1000 MegaByte 

1000000 KiloByte 
 

Vraag 3.6 

Je ziet hierna 10 afbeeldingen van spellen, zit de namen hierbij: 

 
 

Assasins Creed World of Warcraft 

 
 

The Sims Halo 
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Call of duty (Ghosts) RuneScape 
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MineCraft Guitar Hero 

  

Commander Keen Space Invaders 
 

Vraag 3.7 

De wereld behoeden voor Dr. Elvin Atombender! Want hij is een geniale gek. En die zijn 

gevaarlijk. Om het spel uit te spelen, moet je 36 puzzelstukjes vinden, om daarmee 9 puzzels 

op te lossen. Een puzzel die bestaat uit 4 stukjes? Da's makkelijk! Juist. Wacht maar tot je de 

stukjes gezien hebt. En het kan ook nog zo zijn dat de stukjes niet de juiste kleur hebben, of 

horizontaal of verticaal gespiegeld zijn... De puzzelstukjes zitten verstopt in het meubilair dat 

in de kamers staat. Die kamers worden bewaakt door robotten, die zich ook anders 

gedragen als je het spel 

3.7.1 Welk spel wordt hier bedoeld? 

Impossible Mission 
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3.7.2 Op welke spelcomputer word dit spel gespeeld 

Commodere 64 
 

3.7.3 Wat kost deze spelcomputer nu op marktplaats (noem tevens de verkoper en zijn 

woonplaats) 

Opzoeken op dag zelf. 
 

Vraag 3.8 

3.8.1 Welk FPS (First Person Shooter) spel kon je als eerste online spelen? 

Quake 
 

3.8.2 In welk jaar kwam dit spel uit? 

22 juni 1996 
 

3.8.3 Wie zijn de makers van dit spel? 

ID software 
 

3.8.4 Hoeveel varianten van Quake zijn er verschenen? 

4: Quake, Quake II, Quake III Arena en Quake 4. 
 

Vraag 3.9 

Steven Paul Jobs geboren op 24 februari 1955, beter bekend als Steve Jobs was de bedenker 

en baas van Apple. Hij stierf op 5 oktober 2011 aan de gevolgen van kanker. 

3.9.1 Wie waren de mede oprichters van Apple? 

Steve Jobs 

Steve Wozniak 

Ronald Wayne 
 

3.9.2 Hoeveel kostte destijds de allereerste Apple computer? 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Quake_III_Arena
http://nl.wikipedia.org/wiki/Quake_4
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3.9.3 Welk apparaat van Apple was geïnspireerd door de film  “A Space Odyssey”? 

De iPod 
 

3.9.4 Hoeveel apps worden er gemiddeld per dag uit de Appstore van Apple gedownload? 

46 Miljoen 
 

Vraag 3.10 

Een personal computer, afgekort als pc, is de algemeen gebruikte naam voor een computer 

voor individueel gebruik. De pc wordt gebruikt voor het uitvoeren van diverse taken, zoals 

administratie, tekstverwerking, toegang tot het internet, programmeren, grafisch werk en 

spellen, met door de gebruiker kant-en-klaar verkregen programma's. Een computer wordt 

onder meer gebruikt bij werk, onderwijs, school en hobby's. 

3.10.1 Noem 5 verschillende soorten besturingssystemen 

1 Windows 

2 Ubuntu 

3 Linux 

4 OSX 

5 Novell 
 

3.10.2 Hoe groot is de opslag capaciteit van een Floppy disk? 

1.44 MB 
 

3.10.3 Met welk oud DOS commando kon de computer worden leeg gemaakt? 

Format c:\ 
 

3.10.4 Hoe groot was de allereerste hardeschijf, en door wie werd deze gemaakt? 

5MB , Apple 
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Categorie 4 

Sport 

Vraag 4.1 

4.1.1 Welke 5 zwemdisciplines vonden plaats tijdens de laatste Olympische Zomerspelen in 

Londen?  

1 Baanzwemmen,. 

2 openwaterzwemmen,  

3 schoonspringen,  

4 waterpolo  

5 synchroonzwemmen 
 

4.1.2 Hoeveel onderdelen waren dit in totaal?  

32 baanzwemmen, 2 open water, 8 schoonspringen, 2 synchroonzwemmen, 

2 waterpolo. 
 

4.1.3  Welk land is de huidige wereldkampioen synchroon zwemmen bij de mannen?  

Er is geen mannencompetitie. 
 

Vraag 4.2  

4.2.1 Een van de bekendste (zo niet de bekendste) dartbond is de PDC, wat betekent de 

afkorting PDC?  

 Professional Darts Corporation 
 

4.2.2 De PDC is in het begin van de jaren 90 ontstaan, in welk jaar werd de eerste winnaar 

van het PDC wereldkampioenschap gekroond en wie was de winnaar?  

1994, Dennis priestley 
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4.2.3 Er worden 16 darters 

‘verantwoordelijk’ gehouden voor de 

oprichting van de PDC. Wie waren dit en 

wat was er bijzonder aan deze 16 

spelers?  

1 Phil Taylor 

2 Bob Anderson 

3 Jocky Wilson 

4 Eric Bristow 

5 Alan Warriner 

6 Chris Johns 

7 Mike Gregory 

8 Keith Deller 

9 Kevin Spiolek 

10 Dennis Priestley 

11 Rod Harrington 

12 John Lowe 

13 Peter Evison 

14 Ritchie Gardner 

15 Cliff Lazarenko 

16 Jamie Harvey 

Wat was er bijzonder? 

zij waren alle wereldkampioenen die er tot op 

dat moment zijn geweest. Leighton Rees (de 

allereerste wereldkampioen) uitgezonderd want 

hij speelde op dat moment geen toernooien. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Phil_Taylor_(darts_player)
http://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Anderson_(darts_player)
http://en.wikipedia.org/wiki/Jocky_Wilson
http://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Bristow
http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Warriner-Little
http://en.wikipedia.org/wiki/Chris_Johns_(darts_player)
http://en.wikipedia.org/wiki/Mike_Gregory_(darts_player)
http://en.wikipedia.org/wiki/Keith_Deller
http://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_Spiolek
http://en.wikipedia.org/wiki/Dennis_Priestley
http://en.wikipedia.org/wiki/Rod_Harrington
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Lowe
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Evison
http://en.wikipedia.org/wiki/Ritchie_Gardner
http://en.wikipedia.org/wiki/Cliff_Lazarenko
http://en.wikipedia.org/wiki/Jamie_Harvey
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Vraag 4.3 

4.3.1 Uit welke sport komt dit teken van de 

scheidsrechter? 

Hockey 
 

4.3.2 Wat betekent dit teken?  

Gevaarlijk spel 
 

4.3.3 Wat voor iets opmerkelijks overkwam het 

damesteam van Belgie op het WK van 2014?  

Ze kwamen in de wedstrijd tegen zuid korea 

te laat op het veld voor de 2e helft en de 

scheids liet de wedstrijd gewoon beginnen. 
 

 

 

Vraag 4.4 

4.4.1 Waar komt de naam toxandria vandaan?  

Toxandriers, een wilde stam die ongeveer 200 v Chr. In de streek leefden 
 

4.4.2 Wat was de uitslag van de 5e competitiewedstrijd van Toxandria 1 in het seizoen 2009-

2010 en wie was de tegenstander? 

3-0 verlies tegen constantia (constantia – toxandria) 
 

4.4.3 Op tweede pinksterdag 1971 werd er een bijzondere wedstrijd gespeeld op de velden 

van toxandria. Welke 2 teams namen deel aan deze wedstrijd?  

Een samengesteld regio elftal en volharding. 
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Vraag 4.5 

4.5.1 Hoeveel vlakken heeft een schaakbord? 

64 
 

4.5.2 Wie speelde er met wit in de 5e partij tijdens de laatse wedstrijd om het 

wereldkampioenschap?  

Viswanathan Anand 
 

4.5.3 Wat was zijn 20e zet in deze partij? 

Het paard naar D5 (nd5) 
 

Vraag 4.6 

4.6.1 In welk jaar werden de eerste moderne olympische spelen gehouden? 

1896 
 

4.6.2 Iedere twee jaar worden er olympische spelen gehouden (zomerspelen en 

winterspelen), een van de bekendste symbolen van de spelen is het olympisch vuur. Hoeveel 

dragers van de fakkel waren er van de olympische spelen in Helsinki? 

3042 
 

4.6.3 Welk opmerkelijk feit valt te vertellen over de persoon die als allereerste de fakkel 

heeft gedragen?  

Dit was Konstantinos Kondylis, hij was de eerste fakkeldrager in 1936 

(berlijn) hij werd door de nazi’s gearresteerd in de oorlog en zou vermoord 

worden. Op het moment dat de geweren op hem gericht waren om de 

executie uit te voeren, vroeg hij in vloeiend duits of de soldaten wisten wie 

hij was. Vertelde zijn verhaal en werd vrijgelaten. 
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Vraag 4.7 

 

4.7.1 De tour de france wordt al heel wat jaren verreden en 

kent een rijke geschiedenis. In de geschiedenis van de tour 

werd ooit de top 4 van het eindklassement gediskwalificeerd. 

In welk jaar was dit en waarom werden deze renners gediskwalificeerd? 

1904, vanwege vals spel (stukken met de trein, auto enz.) 
 

4.7.2 Hoeveel etappes in de tour de france zijn er in totaal verreden in Nederland tot en met 

de tour in 2010? 

15 etappes. 
 

4.7.3  Welke bijzondere regel werd in de tour van 1980 geintroduceerd en meteen na deze 

tour ook weer geschrapt?  

De laatste in het algemeen klassement na de 14e t/m 19e etappe werden uit 

de strijd genomen 
 

Vraag 4.8 

4.8.1 De bekendste schaatswedstrijd in Nederland is de elfstedentocht. Dit is een tocht van 

ongeveer 200 km. Echter hoe kun je als schaatster de route herkennen en hoe ziet deze 

route aanduiding eruit?  

Op meren worden groene lichtbakens neergezet, bij splitisingen van ijswegen 

staan rechthoekige oranje borden met een zwarte pijl erop. 
 

4.8.2 Wie won de allereerste marathon op kunstijs en welke opmerkelijke prijs kreeg hij daar 

onder andere voor?  

Jeen van den Berg, een kanarie met kooi 
 

4.8.3 Tussen welke data moet je geboren zijn, volgens de knsb, om tot de groep senioren te 

horen in het huidige shorttrackseizoen?  
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1-7-75 en 30-6-91 
 

Vraag 4.9 

 

4.9.1 Hoe heet deze sport? 

Jai-alai of pelota 
 

4.9.2 Uit welk land komt deze sport 

oorspronkelijk?  

Spanje 
 

4.9.3 Wat is de diameter van een wedstrijdbal? 

65mm 
 

Vraag 4.10 

4.10.1 In welk stadion werd de finale gespeeld van het laatste wereldkampioenschap 

voetbal?  

Maracana in Rio de janeiro 

 

4.10.2 Wie was de Nederlandse televisiecommentator van deze wedstrijd?  

Frank Snoeks 
 

4.10.3 Deze commentator heeft buiten het voetbal ook van andere sporten verslag gedaan. 

In 1998 had deze commentator een memorabele uitspraak, halverwege die specifieke race. 

Welke race wordt bedoeld en wat was deze inmiddels beroemde uitspraak van deze 

commentator?  

De gouden race van marianne timmer op de 1500 meter op de OS in 

Nagano 1998, timmertje timmertje wat ga je doen!!?? 
 

4.10.4 Tijdens deze race waren er 2 commentatoren die verslag deden, wie was de andere 

commentator?  
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Categorie 5 

Mysterie opdracht 

 

Om uiterlijk 21.00u dient  1 van de teamleden zich te melden in de molenzaal van de Poel. 

Dan wordt de opdracht uitgelegd...daarna heeft het teamlid 30 minuten om de opdracht uit te 

voeren. Het teamlid mag gedurende zijn aanwezigheid in de Poel, geen mobiele telefoon en/of 

andere communicatieproducten gebruiken. Niet op tijd aanwezig zijn en gebruik van boven 

genoemde middelen lijkt tot directe diskwalificatie. Dit betekend GEEN punten voor deze 

opdracht/vraag. 
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Categorie 6 

Hersenkrakers 

Vraag 6.1 Go back to the zoo 

De band Go back to the zoo hadden laatst een uitje met zijn vieren. Cas (de zanger) zat in 
een mooie sportwagen. Vlak daarachter zat zijn broer en gitarist Teun op een motor. Precies 
voor Cas zat basgitarist Lars op een paard. En het vierde bandlid, Bram (de drummer) zat 
links van Cas in een helikopter. Hoe kregen deze vier mannen het voor elkaar om tegelijk tot 
stoppen te komen zonder dat er gecommuniceerd mocht worden? 

Ze zitten in een draaimolen 
 
Vraag 6.2  Liesje leerde lotje… 

Liesje stapt op een zonnige morgen om 10.27 uur lokale tijd uit haar hotel, in hartje New 
York. Ze begint te lopen in oostelijke richting. Het eerste wat ze wil doen is iets eten en een 
krantje lezen. Nadat ze de tweede straat rechts is gegaan en nog 200 meter verder is 
gelopen komt ze na 7 minuten bij een kioskje waar ze stil gaat staan om een krantje te 
bestellen en een donut te eten. Om 10.46 uur steekt ze een sigaretje op en begint weer aan 
haar stadswandeling, ze loopt door in dezelfde richting als dat ze op ging voordat ze stopte 
met lopen. Ze heeft net gegeten en kan er dus weer een tijdje tegenaan en ze is van plan om 
toch op verkenning te gaan in ‘the city that never sleeps’. De 4e straat gaat ze linksaf, waar 
een aantal ontzettend grote wolkenkrabbers haar aandacht trekken. Terwijl ze lopend deze 
gigantische gebouwen bewondert, mist ze de eerste 2 straten, wat verder niet erg is want 
een plan had ze toch niet echt. Dus neemt ze na 400 meter een straat rechtsaf. Ondertussen 
heeft ze geen idee hoe laat het is dus stapt ze een winkeltje binnen om te vragen hoe laat 
het is, het blijkt 11.03 uur te zijn. Het blijkt een gezellig leuk winkeltje te zijn waar ze even 
wat leuke souvenirtjes voor thuis wil kopen. 25 minuten later stapt ze de winkel weer uit en 
loopt ze terug in de richting waar ze vandaan kwam. Nu gaat ze 350 meter rechtdoor, dan 
slaat ze rechtsaf. Na 300 meter slaat ze weer rechtsaf. Nu loopt ze een heel stuk rechtdoor, 
om precies te zijn 1550 meter, waarna ze linksaf slaat en na 600 meter haar eindbestemming 
heeft bereikt. 
  
6.2.1 Als we aannemen dat Liesje loopt met een gemiddelde snelheid van 4,5 km/u, hoe 

laat heeft ze dan haar eindbestemming bereikt? 

12.05 uur 
 
6.2.2 Wat is de totale afstand die ze heeft afgelegd op straat? 

4600 meter 
 
6.2.3 In welke richting liep Liesje net voordat ze haar eindbestemming had bereikt? 

Oostelijke richting 
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Vraag 6.3 echt of nep? 

John en Johnny, vader en zoon, hebben een interessante hobby. Ze gaan namelijk in hun 
vrije tijd graag met hun metaaldetector op stap om oude spullen op te graven in de natuur. 
Op een zekere ochtend begon hun detector weer te piepen en dus ging de schop in de 
grond.  
 
Het bleek een bronzen munt te zijn. Het bleek een hele oude munt te zijn, er stond namelijk 
een jaartal op: 458 v Chr. Het is natuurlijk van groot belang of het gaat om een echte munt 
of om een nep exemplaar, daarom stelt vader John ook voor om de munt naar een kenner te 
brengen om te beoordelen of het om een echt of nep exemplaar gaat.  
 
Opeens roept Johnny: ‘Pap ik heb nog eens naar de munt gekeken en ik weet 100% zeker of 
hij echt of nep is!!’ 
Gaat het hier om een echt of nep exemplaar? En hoe kan Johnny dit 100% zeker weten? 

Nep exemplaar, in die tijd wisten ze niet wanneer Christus geboren zou 

worden. 

 
 

Vraag 6.4 

 

1 1 1 1 

4 2 2 2 2 6 

1 2 3 3 3 3 2 2 

2 3 4 7 4 4 3 1 

3 4 0 3 9 5 4 2 

2 1 0 4 1 3 1 2 

1 7 6 1 4 1 

1 8 2 0 

 

Verdeel het veld zodanig in vier even grote, 

gelijkvormige delen zodat de som van de 

cijfers in elk deel 36 is. 
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Vraag 6.5 

Los deze letter sudoku op: 

 

H F A D B G E C I 

D E C F I A H G B 

G I B H C E F A D 

F D H G A C B I E 

E C G I F B D H A 

B A I E H D G F C 

C H F B D I A E G 

I G D A E F C B H 

A B E C G H I D F 
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Vraag 6.6  Twee emmertjes water halen 

Je hebt 2 emmers en onbeperkt toegang 

tot water. 1 emmer heeft een inhoud van 

5 liter en 1 heeft een inhoud van 3 liter. 

Hoe kun je precies 4 liter water krijgen? 

5 liter emmer vullen, daarmee de 

emmer van 3 liter vullen. De emmer 

van 3 liter leeggooien en het 

overgebleven water uit de emmer van 5 

liter in de emmer van 3 liter gooien. 

Daarna weer de emmer van 5 liter 

vullen en de emmer van 3 liter 

afvullen, dan heb je nog precies 4 liter 

in de grote emmer zitten. 
 

Vraag 6.7 

Het volgende vierkant moet verder ingevuld worden met 9 opeenvolgende getallen.                 
Uiteindelijk moet de som van elke horizontale, verticale en diagonale rij hetzelfde zijn. 
 

10 9 14 

15 11 7 

8 13 12 

 

Vraag 6.8 

Maak de volgende reeksen af: 

6.8.1  5-8-13-21-34-...(55 optellen) 
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6.8.2 10-11-13-16-20-.....(25, +1 +2 +3 +4 +5) 

 

6.8.3 29-31-37-41-43-......... (47 priemgetallen) 

 

 

Vraag 6.9 

Harm is op rondreis in Amerika en heeft niet heel veel geld te besteden, om wat geld te 

besparen slaapt hij niet in hotels maar belt bij mensen thuis aan om te kunnen overnachten. 

Na een lange en drukke dag komt hij met zijn huurauto aan bij een boerderij. Hier belt hij 

aan met de vraag of hij daar kan overnachten. Dat vindt de boer prima, echter vraagt hij 

Harm om 1 gunst. Zo lang het geen geld kost vindt Harm het prima. Het is warm en de boer 

wil een zwembad opzetten maar er wordt aan de waterleiding gewerkt en is er vandaag dus 

geen water. Dus wordt Harm gevraagd of hij naar de winkel wil gaan om flessen water te 

halen om het zwembad te vullen. De boer vertelt hem dat de doorsnee van het zwembad 5 

feet is en de diepte is van het water is 7 inch om een beetje te kunnen pootje baden. 

Harm gaat richting supermarkt en onderweg rekent hij uit hoeveel liter water hij moet 

hebben. Aangekomen bij de supermarkt wil hij de benodigde hoeveelheid water pakken, 

echter er is 1 probleem: ze hebben geen liters, alleen flessen met een inhoud van 1 gallon. 

Hoeveel flessen heeft Harm nodig om het zwembadje van de boer te vullen? 

86 flessen 
 

Vraag 6.10 

Anna, de eigenaresse van manege ‘de korte teugel’ heeft een druk leven. Iedere dag de 

paarden voeren, lessen geven en ’s avonds de boekhouding bijwerken. Haar moeder merkt 

dat ze overspannen raakt en vindt dat Anna er eens tussenuit moet. Dus op advies van haar 

moeder besluit ze om op woensdag er even tussenuit te gaan. Vier dagen later keert ze fris 

en fruitig weer terug wederom op woensdag. Hoe kan dit? 

Haar paard heet woensdag 
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vanaf 21.00u Spetterende Feestavond 

(tevens) Prijsuitreiking SJWizzut 



SJWizzut 2014 

 



SJWizzut 2014 
Categorie 7 

Muziek & Film 

Om de vragen in deze categorie te beantwoorden dien je gebruik te maken van de media file 

die NU online te vinden is. 

Ga naar www.sjw-rijkevoort.nl/sjwizzut 

En klik op de Muziek en Film LINK! 

 

Vraag 7.1 Movies 

Je hebt zojuist 4 film fragmenten gezien, welke films horen bij deze fragmenten? 
 

1 Lord of the Rings 

2 Pulp Fiction 

3 The Shining 

4 Braveheart 
 
 
Vraag 7.2 Wat hoor ik nu ? 

Je hoorde zojuist een aantal verschillende geluidsfragmenten, noem hiervan de titel en de 
artiest: 
 

1 Elvis Presley – in the ghetto 

2 Lynyrd Skynyrd – Free bird 

3 Jimi Hendrix – Purple Haze 

4 Fatboy slim – right here right now 
 
 

http://www.sjw-rijkevoort.nl/sjwizzut
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Vraag 7.3 Wat was dat ook al weer? 

Je hebt zojuist verschillende fragmenten uit TV series gezien. Wat is de naam van deze 
series?  
 

1 Airwolf 

2 Friends 

3 The Brady bunch 

4 Lassie 
 
 
Vraag 7.4 Oei…das oud 

De volgende vraag gaat over de tekenfilms van vroeger, ken jij ze nog allemaal?  
Wat zijn de namen van de tekenfilms? 
 

1 Dommel 

2 De Snorkels 

3 David de kabouter 

4 Bobby’s world 
 
 
Vraag 7.5 Ik weet het , ik weet het…of  toch niet? 

Je hoorde zojuist een aantal theme songs van bekende films. Welke films hoorden bij het 
fragment? 
 

1 Jurassic Park 

2 Superman 

3 Star Wars 

4 Halloween 
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Vraag 7.6 Wie zong dat ? 

Er worden tegenwoordig ontzettend veel nummer gecovered. Wij zijn op zoek naar de 
artiest die het nummer origineel heeft gezongen. 
 

1 Rihanna (Baseballs – umbrella) 

2 The Zutons (Amy Winehouse – Valery) 

3 Dolly Parton (Whitney houston – I will always love you) 

4 Otis Redding (Aretha Franklin – Respect) 
 
 
Vraag 7.7 Geen idée! Jij ? 
 
We hebben jullie zojuist een aantal fragmenten van reclame’s laten zien. Wat zijn de merken 
die bij deze reclame’s horen? 
 

1 Fruit Joy 

2 Rolo 

3 KPN 

4 Centraal beheer Achmea  
 
 
Vraag 7.8  

We hebben jullie een aantal instrumenten laten horen, noteer de namen van deze 
instrumenten. 
 

1 Trombone  

2 Dwarsfluit 

3 Trompet  

4 Saxophoon 
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Vraag 7.9 Wie zei dat? 

Wie kent ze niet de bekende “Quotes” uit films. We zijn op zoek naar de film, en de acteur of 
actrice die deze “Quote” heeft gezegd. 
 

1 
The Godfather – Marlon Brando (I'm going to make him 

an offer he can’t refuse) 

2 
Apocalypse Now – Robert Duvall (I love the smell of 

napalm in the morning.) 

3 
A Few Good Men – Jack Nicholson (You can't handle the 

truth!) 

4 
Jaws – Roy Schneider (You're gonna need a bigger 

boat.) 
 
 
Vraag 7.10 Klinkt toch allemaal hetzelfde ? 
 
We sluiten deze ronde af met een wat lastigere vraag.  
We hebben jullie zojuist 4 verschillende klassieke stukken laten horen.  
Wie componeerde deze stukken?  
 

1 Antonio Vivaldi (Four Seasons) 

2 Beethoven (Ode to joy / Ode an die Freunde) 

3 Richard Wagner (Ride of the Valkyries) 

4 Pachelbel (Canon in D Major) 
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Categorie 8 

Sponsor 

De vragen in deze categorie hebben verband met de sponsors van de SJWizzut. 

Om de vraag te beantwoorden heb meer informatie nodig van of over onze sponsor. 

De zoektocht kan online of offline zijn…suc6. 

Ps de sponsors hebben het onder andere mogelijk gemaakt dat op 10 januari (tijdens de 

prijsuitreiking van de SJWizzut) Blind Date onze feestband is…Extra dank daarvoor sponsors. 

Vraag 8.1 – Reser 

Wanneer is RESER (uit Uden) opgericht en door wie ? 

RESER was founded in 2005 by Derk Kappers and Bas Brienen 
 

Vraag 8.2 – BT Hoveniers 

Hoeveel hoveniers zijn er in loondienst bij BT Hoveniers? 

4 
 

Vraag 8.3 – Cafe / zaal Groentjes 

Wat is de geboorteplaats van Ling-Ling? 

Zhejiang 
 

Vraag 8.4 – Jansen Watertechniek 

Welk type en merk pomp hebben te maken met dit teken Ω ? 

Antwoord op www.pompentechniek.nl 

Omega en/of centrifugal 
 

Vraag 8.5 – HAT Media 

Uit hoeveel man bestaat het team van HAT-media?  

Wat zijn de twee kantoorlocaties van HAT-media? 

2 personen. Rijkevoort en Beers. 
 

http://www.pompentechniek.nl/
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Vraag 8.6 – Spierings Rijkevoort 

Spierings is opgericht in 1936 door Dhr Adrianus Spierings.  

Hoe heten de gebroeders die het bedrijf voortzetten vanaf de jaren 60 tot begin deze eeuw? 

De voornamen van de gebroeders op leeftijd. 

Jan-Henk-Ad-Toon en Frits. 
 

Vraag 8.7 – Glazenwassersbedrijf Venhuizen 

Teken het logo van glazenwassersbedrijf Venhuizen ? 

 
 
 
 
 
 

Vraag 8.8 – Atelier Hera Verstegen 

Wat is de link tussen het logo en de bedrijfsnaam? 

Het logo bevat een Griekse zuil en Hera is een Griekse godin. 
 

Vraag 8.9 – Deco Tuinen 

Wat is de slogan van deco-tuinen?  Waar staat deco in de naam deco-tuinen voor? 

beleef je tuin. Decoratieve 
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Vraag 8.10 – BOL Adviseurs 

Bol Adviseurs is een advieskantoor voor MKB ondernemers. In welke van de volgende 

plaatsen is GEEN kantoor van BOL gevestigd ?   (door halen welke NIET) 

Boxmeer 

Nijmegen 

Schijndel 

Uden 

Venray 

 

Vraag 8.11 – Fortrass.nl - Drukkerij van de Regio 

Wat kosten 40 digitale, enkelzijdig bedrukte posters A3 bij Drukkervanderegio.nl als je ze 

vandaag met korting bestelt? 

32,67 incl. BTW / 27 excl. BTW 
 

Vraag 8.12 – We are Konzept 

Hoeveel diensten heeft We Are Konzept op de website onder het kopje Diensten > Internet? 

8 
 

Vraag 8.13 – Dekkers Fransen 
Hoeveel keer wordt het woord keuken gebruikt op de nieuwe website 
www.dekkersfransen.nl? 
 

25 
 

Live Band 

Blind Date 

10 januari 2015 

vanaf 21.00u in De Poel 

http://www.dekkersfransen.nl/
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Vraag 8.14 – Flightcase4fun 

Welke 8 spellen zitten er in de ´spellenbox´ van Flightcase4fun ? 

1 Solo / Solitair 

2 Rattenval 

3 Vier op ’n Rij 

4 Hersenkraker / mastermind 

5 Weggooien 

6 Lucifer poker 

7 vos en ganzen 

8 Doe-schuif dicht 
 

Vraag 8.15 – Jansen Bronbemaling 
Waarvoor worden de grondboringen van Jansen Bronbemaling gebruikt? 
(noem 3 dingen) 

Brand en beregeningsspullen 

Bodem warmte wisselaar 

Hemelwater infiltratie 
 

Vraag 8.16 – Meulman Bouwkundig buro 

Wat is de naam van het samenwerkingsverband tussen Meulman bouwkundig buro en 

architectenbureau van der Vorst uit Overloon.? 

Sabo 
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Categorie 9 

Groeps opdracht 

Hierna volgen 2 groepsopdrachten. Deze groepsopdrachten dienen tijdens de speeltijd van 

de SJWizzut te worden uitgevoerd. Dit betekent dat het resultaat van de opdracht in het 

bezit dient te zijn van SJW voor 23.00u op 27 december 2014 (de eindtijd van de SJWizzut) 

9.1 Levende kerststal  

Kerstmis is nog maar een paar dagen achter de rug en nu al missen de mensen van SJW de 

kerstdagen. Om weer een beetje een 'warm'  kerst gevoel te krijgen vragen wij een 

groepsfoto te maken met minimaal 10 teamleden (Jezus, Maria, Josef, 3 koningen, os, ezel, 1 

herder en een schaap). Alle personen dienen zichtbaar op de foto te staan. De foto mag in 

kleur, maar ook zwart/wit zijn. 

De foto dient voor 23.00u 27/12/'14 geplaats te worden op de facebookpagina van SJW 

 (www.facebook.com/sjw-rijkevoort) . Natuurlijk zou het leuk zijn als je de 

'figuranten/deelnemers' tagt in de foto. Vergeet niet de groepsnaam in je bericht te 

noemen. 

 

9.2 Creatief denken challange  

Niet alleen in Nederland, maar overal ter wereld kampt de mensheid steeds vaker met 

ruimte gebrek. Wij zijn opzoek naar jullie bijdrage voor een mogelijke oplossing. Maar hoe 

willen wij dat zien ?!  

Neem 2 witte A4 blaadjes...plak ze op de grond naast elkaar. Probeer nu met zoveel mensen 

op deze 2 A4tjes te staan en maak daar 2 foto's van. 1 foto van de voorkant en 1 van de 

zijkant. 

Een paar aanvullende regels... 

* Foto's moet voor 23.00u geplaatst te worden op onze facebookpagina 

(www.facebook.com/sjw-rijkevoort) 

* vermeld in het bericht naast je groepsnaam, tevens het aantal personen dat jullie op de 

A4-tjes hebben gekregen. 

* Niemand mag contact maken met de grond buiten de A4 tjes 

* je mag met elk lichaamsdeel het A4jte raken 

* je mag elkaar ondersteunen en/of aanraken 

* er mag GEEN ondersteuning en/of steun van buiten de foto of buiten de A4tjes gebruikt 

worden. 

* hulpmiddelen die rusten op een persoon en/of op 1 van de A4tjes zijn toegestaan. 


