
SJWizzut 2016 

Categorie 1  Rondje Rijkevoort 

Vraag 1.1 

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  

  

Hoogeindsestraat 2a Hoogeindsestraat 19 

  

Rijkevoortsedijk 13 Korenbloemstraat 11 
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Laageindsedijk 14 Hoogeindsestraat 10 

 
 

Laageindsbroek 9 Kerkveld 23 

  

Spiekweg 2a Nieuwstraat 40 
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Hapsedijk 7 Pleinstraat 7 

  

Koningspil 3 Sint Anthonisdijk 4 

  

Kapelstraat 29 Hoogeindsestraat 16 
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Vraag 1.2  Wette het nog? 

Het inwoners aantal van Rijkevoort blijft redelijk 

constant…dus als er kinderen worden geboren, gaat er ook 

iemand dood. 

Hierna een paar geboorte data en sterf data…. 

welke Rijkevoortse (oud) inwoner bedoelen wij? 

1.2.1 * 24-08-1918      † 13-04-1997 

Toon Jacobs 
 

1.2.2 * 11-09-1946      † 12-09-2001 

Joop Thijssen 
 

1.2.3 * 23-10-1970      † 22-01-1999 

Wim Bardoel 
 

1.2.4 * 04-02-1954      † 13-09-2012  

Doortje Vos 
 

1.2.5 * 28-12-1930      † 28-08-2015  

Jo Gruntjes 
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Vraag 1.3 ttersel ed usshel ! 

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

1.3.1 rattaspealk 

Kapelstraat  
 

1.3.2 roukkib 

Kruibok 
 

1.3.3 jiksegaaldnied 

Laageindsedijk 
 

1.3.4 rtsndieaat 

Eindstraat 
 

1.3.5 caaapednllee 

Aan de Capelle 
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Vraag 1.4 Vul de gaten…. 

1.4.1 Het bedrijvenbord van Rijkevoort hebben wij 

een beetje aangepast.  

Vul de lege plekken 

A Dekkers-Fransen Keukens 

B Langeveld Installatie 

C Arts Keukens 

D RSC Music & Design 

E Stocklot Carpets 

F Installatiebureau Theo Arts 

G Garage Hendriks Rijkevoort 
 

1.4.2 Waar is het bedrijf dat het bedrijvenbord heeft 

gemaakt gevestigd? 

(Pol) Heteren  
 

1.4.3 Wat is het buslijn nummer?  

292 
 

1.4.4 Waar gaat de bus na deze halte nog naar 

toe? 

Boxmeer (Station) 

Sint Anthonis 

Oploo 

Westerbeek 

Landhorst (buitenlust) 
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1.4.5 Wat zijn de openingstijden van de 2 

diensten in dorpshuis De Poel? 

9.35-9.50u 

8.15-8.45u 
 

 

 

1.4.6 Deze twee poppen 

staan aan Kruibok nr 8. 

Welke kleur shirt 

hadden zij aan tijdens 

de vorige SJWizzut ?  

blauw 
 

. 

Vraag 1.5 Monumenten 

De volgende vragen gaan over Rijkevoort, maar we konden geen betere naam voor 

deze categorie bedenken 

1.5.1 Hoeveel Gemeentelijke monumenten staan er in de Gemeente Boxmeer? 

74 
 

1.5.2 Wat zijn adressen van de Gemeentelijke Monumenten in 

Rijkevoort? 

Kapelstraat 13 

Meester van den Bergplein 6 

Meester van den Bergplein 8 
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Categorie 2  Sport 

Vraag 2.1 

Afgelopen zomer was het Nederlands elftal niet aanwezig op het EK voetbal. Ook de Tour de 

France bracht maar weinig Nederlands succes. Gelukkig waren er nog de Olympische Spelen 
in Rio, daar was er zo nu en dan wel Nederlands succes? 

 
 2.1.1 Wat was de totale medaille oogst van Nederland (goud, zilver en brons)? 

 

19 (8 goud, 7 zilver, 4 brons) 

 

2.1.2 Wie was Nederlands succesvolste sport(st)er tijdens deze Olympische spelen? 

Van der Breggen 

 

 2.1.3 Noteer van alle behaalde medailles van Nederland; 

  - Welke sport en welk onderdeel werd deze medaille behaald? 

  - Wie werd er bij dit onderdeel 1e, 2e en 3e? 
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Boksen (v) middengewicht: 1e Shields, 2e Fontijn, 3e Shakimova & Qian 

Hockey (v): 1e Groot Brittannie, 2e Nederland, 3e Duitsland 

BMX (m): 1e Fields, 2e van Gorkom, 3e Ramirez 

Beachvolleybal (m): 1e Alison/Bruno, 2e Nicolai/Lupo, 3e 

Brouwer/Meeuwsen 

200 meter (v): 1e Thompson, 2e Schippers, 3e Bowie 

Keirin (m): 1e Kenny, 2e Buchli, 3e Hasni Awang 

Laser radial (v): 1e Bouwmeester, 2e Murphy, 3e Rindom 

Open water zwemmen 10km (m): 1e Weertman, 2e Gianniotis, 3e Olivier 

Balk (v): 1e Wevers, 2e Hernandez, 3e Biles 

Open water zwemmen 10km (v): 1e van Rouwendaal, 2e Bruni, 3e Okimoto 

Zeilen RSX (m): 1e van Rijsselberghe, 2e Dempsey, 3e Le Coq 

Keirin (v): 1e Ligtlee, 2e James, 3e Meares 

Roeien 8 met stuurman (m): 1e Groot Brittannie, 2e Duitsland, 3e Nederland 

Roeien lichtgewicht dubbel twee (v): 1e Nederland, 2e Canada, 3e China 

Roeien dubbel vier (v): 1e Duitsland, 2e Nederland, 3e Polen 

Wielrennen tijdrit (m): 1e Cancellara, 2e Dumoulin, 3e Froome 

Wielrennen tijdrit (v): 1e Armstrong, 2e Zabelinskaya, 3e van der Breggen 

Judo -63kg (v): 1e Trstenjak, 2e Agbegnenau, 3e van Emden & Gerbi 

Wielrennen wegwedstrijd (v): 1e van der Breggen, 2e Johansson, 3e Borghini 

e? 
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Vraag 2.2 

Ga naar www.sjw-rijkevoort.nl/sjwizzut/vraag2  

2.2.1 Dit lijkt een geldig doelpunt, maar wordt toch afgekeurd waarom?  

De scheidsrechter fluit voor de rust, op het moment dat de 

aanvaller wil schieten 
 

2.2.2 Wie is de keeper die dus geen doelpunt tegen krijgt? 

Kelle Roos 

 

2.2.3 In welke wedstrijd gebeurde dit opmerkelijke moment? 

AFC Wimlbedon – Accrington Stanley 

 

2.2.4 Wat was de uitslag van deze wedstrijd? 

0-0 

 

Vraag 2.3 

Dit jaar werd er voor het eerst voet op Nederlandse bodem gezet voor de grootste 

competitie binnen de darts sport. Dit was tijdens de Premier League of darts in Ahoy 

Rotterdam. De zaal was binnen no-time uitverkocht een kleurde totaal oranje. 

2.3.1 Welke Nederlanders deden deze avond mee? Wie waren hun tegenstanders en 

wat waren hun uitslagen? 

Taylor - Van Gerwen 5-7 

Wright - Van Barneveld 6-6  
 

2.3.2 Welke overige wedstrijden werden er die avond nog gespeeld?  

Lewis – Anderson 

Thornton - Wade 

http://www.sjw-rijkevoort.nl/sjwizzut/vraag2
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2.3.3 Wat was de kleur van de hanenkam van Peter Wright deze avond? 

Oranje 
 

2.3.4 Wat was de eerste score die gegooid werd tijdens de eerste wedstrijd deze 

avond? 

81 
 

2.3.5 Wie won de elfde leg in de derde wedstrijd van de avond? Met welke dubbel 

finishte hij?  

Van Barneveld, bulls eye 
 

2.3.6 Hoeveel 180’ers werden er tijdens de laatste wedstrijd van de avond gegooid? 

5 
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Regionale sport 

Vraag 2.4 

Het seizoen 2015/2016 was voor Toxandria een succes, het eerste team werd met grote 

overtuiging kampioen in de 5e klasse G. 

2.4.1 Hoeveel punten haalde Toxandria 1 in totaal tijdens dit seizoen? 

58 
 

 2.4.2 In hoeveel competitiewedstrijden kreeg Toxandria geen doelpunt tegen? 

10 
 

2.4.3 Na welke wedstrijd werd het kampioenschap officieel binnen gehaald? Wat 

was de datum en wat was de uitslag van deze wedstrijd? 

Toxandria – Holthees, 1 mei 2016, 2 - 2 
 

2.4.4 In welk seizoen werd het vorige kampioenschap van Toxandria 1 behaald? 

1996-1997 
 

Vraag 2.5 

Sinds dit seizoen wordt er in onze regio ook op eredivisie niveau gesport. Dit is bij de dames 

van de Flamingo’s uit Gennep het geval. Net zoals Toxandria werden ook de Flamingo’s 

kampioen. Niet alleen in de reguliere competitie deed dit team het goed, ook in de 

bekercompetitie werd een prima resulaat behaald. 

2.5.1 Wat was het eindstation in de bekercompetitie? 

Halve finale 

 

2.5.2 Tegen wie werd er verloren? Wat was de uitslag? Wat waren de setstanden?  

Set-up ’65   3-1 

25-18, 18-25, 18-25, 10-25 
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2.5.3 Wie speelde er deze wedstrijd voor de Flamingo’s met nummer 6? 

Steffie Janshen 

 

2.5.4 In het huidige seizoen werd er ook al tegen dezelfde tegenstander gespeeld, 

voor de competitie, wat was nu de uitslag/uitslagen en de setstanden? 

3-1 verlies 25-23, 23-25, 26-24, 25-18 

2-3 verlies 19-25, 25-22, 25-21, 21-25, 3-15 

 

 2.5.5 Hoe noemen de supporter uit Gennep zich? 

Roze Vogols 
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Vraag 2.6  

2.6.1 Sinds dit jaar is er een nieuwe rugbyclub in de regio, wat is hun naam? 

Black Bulls 

 

2.6.2 Wat zijn hun trainingsdagen en trainingstijden? 

Woensdagen van 20.00-21.30 uur 

 

2.6.3 Wie is/zijn de trainer(s) van dit team? 

Frank Vollenberg 

 

2.6.4 Waar hebben hun trainingen plaats gevonden? 

Holthees en Stevensbeek 

 

2.6.5 Wanneer en tegen wie was hun aller eerste (oefen)wedstrijd? 

14 oktober 2016, Octopus Uden 

 

2.6.6 Welke (ex)Rijkevoortse behaalde dit jaar zilver op het EK Rugby? 

Merel Willems 
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Vraag 2.7 

Op de foto hieronder staan uitslagen en standen van de maasland sport pagina van de 

Gelderlander. 

2.7.1 Op welke datum is deze krant verschenen? 

Maandag 14 November 2016 

 

2.7.2 Vul de zwart gemarkeerde 

vakken in: 

 

 

A:volharding – wittenhorst 2-4 

B:excellent – hbsv 1-0 

C:excellent 10-17 

D:sch 8-10 

E:Olympia ’18  10-18  

F:toxandria – Achilles reek 3-1 

G:festilent 10-16 

H:menos – de zwaluw 1-0 

I:sss ’18 – baronie 2-3 

J:trekvogels 10-20 
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Categorie 3  Algemeen 

Vraag 3.1 

New York stond vroeger bekend als Nieuw-Amsterdam, Leningrad heet tegenwoordig Sint-

Petersburg en Saigon heet sinds 1976 Ho Chi Minstad. Naast dat deze steden van naam zijn 
veranderd hebben ze nog iets specifieks gemeen. Wat is dat ? 

 

Ze zijn allemaal bezongen in een hit van Billy Joel 

New York state of mind (1976) / Goodnight Saigon (1982) / Leningrad (1989) 
 

Vraag 3.2 

Tijdens de 353e verjaardag van de Universiteit van Amsterdam werden er een aantal 

eredoctoraten uitgereikt o.a. aan Joop den Uyl. Wie ontvangen er nog meer een 

eredoctoraat op dat moment?  

Abraham Horodisch 

Boris Sapir 

Jacob Landwehr 
 

Één van de doctoraten was wel heel uniek. 

Welke persoon bedoelen we en waarom was deze zo uniek? 

Jabcobus Landwehr 

Hij had geen noemenswaardige opleiding genoten 
 

Vraag 3.3 

Op 12 oktober 1964 lanceerde de Russen met succes een ruimteschip. 

Noem de namen van de bemanning 

Komarow, Feoktistow, Jegorow 
 

Hoe lang verbleven zij in de ruimte?  

Één etmaal 
 

Hoeveel rondjes ging dit ruimteschip rond de aarde tijdens de missie? 
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16x 

 

 

Vraag 3.4 

1994 werd de grondwet herschrijven in een Europees land. Welk land was dit? 

Belgie 
 

Wanneer vond dit plaats? (exacte datum) 

17 februari 1994 
 

Op welke locatie en in welke stad vond dit plaats?  

Empirezaal van het koninklijk paleis in Brussel 
 

Vraag 3.5 

Wat is de naam van het kaartspel waarbij de volgende omschrijvingen horen: 

3.5.1 Met wat geduld krijg je 4 stapeltjes op de juiste volgorde en kleur 

Patience 
 

3.5.2 Je wint als je niks meer hebt. Op scholen is er vaak een protocol tegen dit 

spelletje  

Pesten 
 

3.5.3 Doorgeefspelletje waarbij je ook op de duimen van je tegenstander moet 

blijven letten 

Ezelen 
 

3.5.4 Je speelt met de piketkaarten en kunt vuile was of armoede hebben  

Toepen 
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Vraag 3.6 Goede doelen 

We omschrijven een goed doel/organisatie, welke?  

3.6.1 Hoge bergen, diepen dalen. Deze organisatie kwam in opspraak nadat bekend 

was dat de oprichter eind 2011 voor 160.000 euro aan management fees 

declareerde via zijn eigen BV. 

 Alpe d’Huzes 
 

3.6.2 Deze stichting zet zich in voor een beter en langer leven voor de borstkanker 

patiënt van vandaag, door het financieren van specifieke projecten en 

onderzoeken op het gebied van behandeling, nazorg en lange termijn effecten 

van borstkanker. 

 Pink Ribbon 
 

3.6.3 Samen met kinderen zorgt deze organisatie voor avontuurlijke speelbuurten 

met kindvriendelijke routes, gezonde schoolpleinen en uitdagende 

speelplekken. Zij stimuleert gemeenten en professionals om dit ook te doen, 

door vooral de kinderen erbij te betrekken 

 Jantje Beton 
 

Vraag 3.7 Kleintje? 

We kennen het kleine automerk Smart. Maar ken je ook de merken van deze kleine auto’s? 

 

 

 

Fuldamobil BMW Vespa 
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Vraag 3.8 Landje raden 

Hieronder staan een aantal vlaggen. Vul de naam van het land in onder de betreffende vlag. 

   

Australië Oeganda Guinee 

  
 

Tonga Turkeij Iran 

   

Japan Venezuela Comoren 

 

Vraag 3.9 Nog een paar 

3.9.1 Hoeveel snaren heeft een mandoline? 

 Acht (8) 
 

3.9.2 Hoe heet de vrouw van Youp van ‘t Hek? 

 Debby Petter 
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Categorie 4  Media 

Vraag 4.1 FaceSwap 

Hier zijn 2 gezichten “GefaceSwapt” we zijn op zoek naar de VOOR en ACHTER namen of de 

ARIESTEN NAMEN van BEIDE personen: 

 

 

 

 

Miranda Kerr 
 

Katy Perry 
 

 

 

 

Barack Obama 
 

Michelle Obama 
 

 

 

Beyonce 
 

Jay-Z 
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Beyonce 
 

Rihanna 
 

 

 

Chris Brown 
 

Rihanna 
 

 

 

Doutzen Kroes 
 

Sunnery James 
 

 

 

 

Drake 
 

The Weekend 
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Jeniffer Lopez 
 

Mariah Carey 
 

 

 

 

Leonardo DiCaprio 
 

Justin Timberlake 
 

 

 

Selena Gomez 
 

Justin Bieber 
 

 



SJWizzut 2016 
 

Vraag 4.2 Karikaturen 

Een karikatuur is een humoristische voorstelling van een persoon of zaak, waarbij de meest 

kenmerkende trekken sterk overdreven worden. Ze kunnen zowel ter amusement of ter 

belediging bedoeld zijn. 

Hieronder zie je een aantal van deze Karikaturen, we zijn op zoek naar de namen of artiesten 

namen: 

 

 

 

 

 

 

Lil Kleine 
 

 

 

 

 

 

 

 

Diego Maradona 
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Abel 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anouk 
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Cameron Diaz 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dafne Schippers 
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Marianne Vos 
 

 

 

 

 

 

 

 

Max Verstappen 
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Tom Dumoulin 
 

 

 

 

 

 

 

 

Paul de Leeuw 
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Vraag 4.3 Zoek de Logo’s 

Hieronder vind je een aantal Logo’s die zijn bewerkt, tevens zitten er een paar oude logo’s 

bij. Kun jij ze allemaal vinden? 

 

 

 

Beats by Dre 
 

 

 

 

Burger King 
 

 

 

 

Dominos Pizza 
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Electronic Arts 
 

 

 

 

Firefox 
 

 

 

 

Shell (1900) 
 

 

 

 

 

 

 

Apple 
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IBM (1888) 
 

 

 

 

 

 

Kodak (1907) 
 

 

 

 

 

MC Donalds (1950s) 
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Categorie 5  Da’s Lastig 

 

Vraag 5.1 GPR  

Bij de volgende vragen vind je een GPS coördinaat. 

Ga naar het coördinaat en schrijf het bijbehorend getal op dat je ziet 

5.1.1. N 51.39.478 / O 5.53.665 

124 

 

5.1.2. N 51.39.397 / O 5.53.918 

A 881 04 
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5.1.3. N 51.39.513 / O 5.53.883 

025.620 

 

5.1.4. N 51.39.555 / O 5.53.611 

82 6877 8 

 

5.1.5. N 51.39.551 / O 5.53.153 

1378 26 88 
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5.1.6. N 51.39.653 / O 5.52.730 

140 

 
 

5.1.7. N 51.39.241 / O 5.53.119 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.8. N 51.39.442 / O 5.53.189 

50592 
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Vraag 5.2  Beetje verder weg 

Bij deze vraag gaan wij een stukje verder weg. 

Ga naar www.sjw-rijkevoort.nl/sjwizzut/vraag51 

5.2.1 Van welk land is dit het volkslied 

Benin 
 

5.2.2 Van welk land is dit het volkslied 

Tajikistan 
 

5.2.3 Van welk land is dit het volkslied (tip: van 1833-1917) 

Rusland 
 

5.2.4 Van welk land is dit het volkslied 

Curacao 
 

5.2.5 Van welk land is dit het volkslied 

Tuvalu 
 

 

http://www.sjw-rijkevoort.nl/sjwizzut/vraag51
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Vraag 5.3  Lorem Ipsum of toch een echte tekst ? 

Onderstaand vind je de tekst van een nationaal volkslied vertaald via Google Translate. 

Van welk land zijn dit de volksliederen? 

TIP: waar xxxx genoemd wordt, staat normaal het land en/of volksnaam 

5.3.1 Van welk land is dit het volkslied 

op de roep van de oorlog, 

bereidt het staal en de teugel, 

en kan de aarde beven op zijn centra 

bij de klinkende gebrul van de kanonnen. 

en kan de aarde beven op zijn centra 

bij de klinkende gebrul van de kanonnen 

Mexico 
 

5.3.2 Van welk land is dit het volkslied 

Culturele identiteit, 

Evalueer uw koning, 

xxxx koning, 

De koning. 

Culturele identiteit, 

Evalueer de koning, 

Het bedrijf na u, 

Hawaii 
 



SJWizzut 2016 
 

5.3.3 Van welk land is dit het volkslied 

Onze heilige onafhankelijk land 

Is de voorouderlijke hart van alle xxxx, 

Mogen alle van 's werelds goede daden 

zal bloeien en blijven voor de eeuwigheid. 

Ons land betrekkingen te versterken 

Met alle rechtschapen landen van de wereld. 

En laten we de ontwikkeling van onze geliefde xxxx 

Met al onze wil en macht. 

Mongolië 
 

 

 

Vraag 5.4  Welk lettertype? 

Computers en de tekstverwerkers worden steeds geavanceerder, maar ook de variatie van 

het aantal lettertypes. De volgende teksten zijn in een lettertype geschreven. Welk 

lettertype is het ? 

5.4.1 SJWizzut is een super leuke kwis 

Bernard MT 
 

5.4.2 De Rijkevoortse dorpskwis is vanavond 

Rockwell extra 
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5.4.3 Na vele avonden voorbereidingen hebben wij moeilijke vragen  

Stencil 
 

5.4.4 De m ensen van SJW eten graag borrel nootjes  

Showcard Gothic 
 

5.4.5 Leon heeft helaas alleen lauw bier in huis  

Viner Hand IT 
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Categorie 6  Aardrijkskunde en Geschiedenis 

Vraag 6.1 Een opwarmertje om mee te beginnen! 

6.1.1 Noem de hoogste berg van Frans-Polynesië 

Mont Orohena 
 

6.1.2 Hoe hoog is deze berg? 

2241 er 
 

6.1.3  Hoeveel eilanden horen bij Frans-polynesië 

130 landen 
 

6.1.4 Wat is pāreu? 

Traditioneel Kledingstuk 
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Vraag 6.2 

6.2.1  Welke fransman werd in de 18e eeuw in bad doodgestoken?  

Jean-Paul Marat 
 

6.2.2  Waarom was het niet zo gek dat hij in bad werd gevonden? 

Hij bracht grote delen van zijn leven aan in bad, vanwege een huidaandoening. 

 

6.2.3 Wie pleegde de moord? 

Charlotte Corday 
 

6.2.4  Hij of Zij heeft ook een boek geschreven, hoe heet dit boek en in welk jaar is het 

geschreven? 

Ketenen van Slavernij 1774 
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Vraag 6.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1  Zoals het plaatje hierboven al aangeeft: Wie is het 5e zwijn? 

Adolf Hitler 
 

6.3.2  Welke 5 leiders/kopstukken zijn verstopt in deze reeks letters? 

Saimtphnjsndhosprdilrlnesseoaiemgsloeouunedddtmilsoinaoivajebta 

Saddam hoessein, joseph stalin, donald trump, benito mussolini, jorge 

videla 
 

6.3.3  Wat hebben Rita Roukema, Ria Hoogeweegen, Eugenie Krekelberg, Mies Meuring en 

Hetty Bloksma gemeen? 

Vrouwen van Kamerleden 
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Vraag 6.4 Tweede Wereldoorlog 

6.4.1  Tijd om grappen te maken was er toen niet echt. Toen duidelijk was dat de oorlog 

verloren was en toen hij vernomen had dat ook de Fuhrer zelfmoord had gepleegd, liet hij 

eerst zijn zes kinderen vermoorden en pleegde hij nadien samen met zijn vrouw zelfmoord. 

Als een van de meest fanatieke nazi’s ontsnapte hij daardoor aan het Neurenbergproces . 

Wie was tijdens WOII de minister van propaganda? 

Joseph Goebbels 
 

6.4.2  Het is de codenaam voor de aanval van Nazi-Duitsland op de Sovjet-Unie op 22 juni 

1941 gedurende de Tweede Wereldoorlog. Men vernoemde de militaire operatie naar een 

keizer van het Heilige Roomse Rijk en één van de leiders van de Derde Kruistocht op het 

einde van de 12e eeuw. Welke naam zoeken we dan? 

Barbarossa 
 

6.4.3  De concentratiekampen zullen altijd een zwarte pagina in de wereldgeschiedenis 

blijven. Het bekendste kamp is ongetwijfeld dat van Auschwitz dat in het huidige Polen ligt. 

Maar ook in Duitsland zelf werden door de nazi’s concentratiekampen gebouwd. Zo ook het 

werkkamp dat dicht bij de stad Weimar werd opgetrokken. In het kamp vonden meer dan 

50.000 mensen de dood. De oorspronkelijke naam van het kamp was Ettersberg maar deze 

werd al snel veranderd naar de naam waaronder het kamp nu bekend staat, en die verwijst 

naar de bosrijke omgeving waarin het kamp lag. Wat is de naam? 

BuchenWald 
 

6.4.4  Wie was de minister van Buitenlandse zaken onder Adolf Hitler gedurende de 

periode 1939-1945. Het bekendst is de man geworden door het niet aanvalspact dat hij 

afsloot met Rusland en meer bepaald met de minister van buitenlandse zaken van de 

sovjets, Vjateslav Molotov. Het verdrag kreeg de naam van beide mannen. De man die we 

zoeken werd na de tweede wereldoorlog terechtgesteld in Neurenberg. 

Joachim Von Ribbentrop 
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Vraag 6.5 Zoek de namen van het land 

Hieronder zie je 10 verschillende landen, we zijn op zoek naar de namen: 

 

 

 

 

 

Australië 
 

 

 

 

 

Ecuador / Equador 
 

 

 

 

 

Groenland 
 



SJWizzut 2016 

 

 

 

 

Ivoorkust 
 

 

 

 

 

Mongolië 
 

 

 

 

 

Servië 
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Soedan / Sudan 
 

 

 

 

 

Thailand 
 

 

 

 

Turkije 
 

 

 

 

 

Zwitserland 
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Vraag 6.6 

6.6.1  Op 26 december 2004 vond een zeer zware zeebeving plaats in de Indische Oceaan. 

Hierbij ontstond een vloedgolf of tsunami. Eén van de gebieden die het zwaarst getroffen 

werd was Atjeh, de noordelijkste provincie van een Indonesisch eiland. Dit eiland is het op 

vijf na grootste van de wereld en telt zo’n 45 miljoen inwoners. Welk eiland zoeken we? 

Sumatra 
 

6.6.2    Wie ooit in Kreta is geweest en van natuur 

houdt heeft ze vast wel bezocht: de 16 kilometer 

lange kloof die het Lefka Ori gebergte doorklieft en 

die sinds 1962 geldt als nationaal park. Op sommige 

plaatsen zijn de wanden 500 meter hoog, terwijl op 

het smalste punt de wanden slechts vier meter uit 

elkaar liggen. Het smalste punt wordt ook wel de 

IJzeren Poort genoemd. Onder welke naam is deze 

kloof bekend? 

 

Samariakloof 
 

6.6.3  In welk land vind je plaatsnamen als Wagga Wagga, Wonglepong, Woolloomooloo, 

Tittybong, Humpty Doo en Watanobbi? 

Australië 
 

6.6.4    Welke Limburgse gemeente die je hier 

ziet op de kaart, die naast de gelijknamige stad 

ook deelgemeenten Koersel, Beverlo en Paal 

bevat? 

 

Beringen 
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Vraag 6.7 

6.7.1  Een wist-je-datje: slechts 1 hoofdstad ter wereld begint met de letter Z. Welke? 

Zagreb 
 

6.7.2  Een aardrijkskundevraag. En tegelijk een beetje geschiedenis. We gaan terug naar 

december 1989, ten tijde van Roemeense revolutie. In een stad in het westen van het land 

ontstond de eerste opstand tegen het regime, na de arrestatie van een Hongaarse dominee. 

Het protest werd hardhandig neergeslagen - met zo'n vijfduizend doden tot gevolg - maar dit 

vormde wel de vonk die oversloeg naar andere steden in Roemenië, wat leidde tot de val 

van Ceaucescu. We zoeken dus die stad in West-Roemenië, met zo'n 300.000 inwoners en 

een grote Hongaarse minderheid. 

Timisoara 
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Vraag 6.8 

6.8.1  Welke heilige wordt herdacht op de laatste dag van het jaar? 

Sylvester 
 

6.8.2  We zijn op zoek naar een typische bewaker van de Boeddha. Meestal zijn ze met 

twee en ze worden gezien als manifestaties van de Bodhisatva, Vajrapani, zeg maar het 

Kracht-aspect van de Boeddha. Ze zouden Boeddha op zijn reizen begeleid hebben. Je vindt 

ze aan de ingang van vele Boeddhistische tempels doorheen heel Azië. In een pacifistische 

godsdienst als het Boeddhisme kwamen ze goed van pas als legitimatie om toch je have en 

goed met geweld te mogen verdedigen. Hun naam graag? 

KONGORIKSHI of NIO 
 

6.8.3  In Moravië werd in 1528 een geloofsgemeenschap gesticht die vrij snel door 

katholieken en protestanten vervolgd werden. De gemeenschap verlieten hun 

oorspronkelijke woonplaats en trokken achtereenvolgens naar Hongarije, Roemenië, 

Rusland en in 1873 trokken ze de plas over naar de Verenigde Staten. In 1917 trokken de 

leden naar Canada, om de straf te ontlopen omdat ze halsstarrig  weigerden de militaire 

dienstplicht te vervullen. De gelovigen leven op eenvoudige wijze in kleine kolonies van 60 

tot 100 personen. Als de kolonie te groot wordt splitsen ze op. Hun leefwijze lijkt op die van 

de Amish maar ze gebruiken wel volop de moderne technieken. Geef de naam van deze 

geloofsgemeenschap die in Noord-Amerika ongeveer 42.000 volgelingen heeft. 

Hutterieten 

 

6.8.4 Op 1 september 2009 was het exact 70 jaar geleden dat nazi-Duitsland Polen 

binnenviel en de tweede wereldoorlog officieel begon. Tijdens deze inval maakte het Duitse 

leger gebruik van een nieuwe tactiek. Hierbij wordt de vijand door een verrassingsaanval 

met enorme inzet van middelen lamgeslagen en gedwongen tot een bijna onmiddellijke 

capitulatie. Hoe noemt men deze tactiek? 

Blitzkrieg 
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Vraag 6.9 Weetjes en andere dingetjes!? 

Hieronder volgen wat weetjes, deze moeten voor jullie makkelijk zijn te vinden! 

6.9.1    Wat is de diepste oceaan ter wereld? 

 

6.9.2    Wat is het diepste punt op de aarde? 

 

6.9.3    Hoe diep is de diepste Mijnschacht? 

 

6.9.4    Wat is het grootste zand woestijn van 

de wereld? 

 

6.9.5    Wat is de hoogste waterval ter 

wereld? 

 

6.9.6    Wat is het gewicht van de aarde? 

 

6.9.7    Wat is de kleinste republiek ter 

wereld? 

 

6.9.8    Wat is de koudste temperatuur ooit 

gemeten op aarde (In graden celsius?) 

 

6.9.9    Wat is de natste plek op aarde? 

 

 

Stille Oceaan 
 

Marianentrog 
 

3,9 Kilometer diep 
 

De Sahara 
 

 

Angelfall 
 

 

6 000 000 000 000 000 000 000 

000 kilogram 
 

Nauru 

 

 

-89 graden celsius 
 

Lloro 
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Categorie 7  Wetenschap en Techniek 

Vraag 7.1 

 

7.1.1 Bij welke nobelprijswinnaar stonden zijn laatste jaren in het teken van 
dramatische gebeurtenissen? Zo verloor hij zijn zoon en schoondochter bij 

een auto ongeluk en werd hij in zijn rug geschoten door een andere 
(ontevreden) wetenschapper? 

 

Otto Hahn 

 

7.1.2 In welk jaar en waarvoor kreeg hij een nobelprijs? 

1944, voor de kernsplijting van zware atoomkernen 

 

7.1.3 Waarom kwam hij er pas op een later moment achter dat hij een nobelprijs 

had gewonnen? 

Door de tweede wereldoorlog, nadat hij was gearresteerd las hij in Engeland 

in de krant dat hij inmiddels de nobelprijs had gewonnen  

 

Vraag 7.2 

7.2.1 Wie liet jonge ganzen denken dat hij hun moeder was?  

Konrad Lorenz 
 

7.2.2 Ook hij heeft een nobelprijs gewonnen, in welk jaar? 

1973 

 

7.2.3 In 1973 kwam hij negatief in opspraak, waarom? 

Wegens de publicatie van het boek ‘die acht todsunden der 
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zivilisierten menschheit’. 

 

Vraag 7.3 

7.3.1 Een totale maansverduistering is in Nederland al redelijk zeldzaam, als dit ook nog in 

combinatie is met een maan die extra dicht bij de aarde staat, hoe noemen we dit 

verschijnsel dan? 

Superbloedmaan  
 

7.3.2 Wanneer is dit verschijnsel voor het laatst in Nederland waargenomen?  

28 september 2015 

 

7.3.3 Wanneer zal dit verschijnsel in Nederland weer waar te nemen zijn? 

2033 
 

Vraag 7.4 

7.4.1 wat is 84 meter lang, heeft een spanwijdte van 88,4 meter en is 18,1 meter 

hoog? 

Antonov an-225 
 

7.4.2 Wat is het leeggewicht?  

175 ton 
 

7.4.3 Hoeveel exemplaren zijn hiervan? 

1 

 

7.4.4 Hoeveel wielen zitten er onder dit ding? 

32 wielen 
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Vraag 7.5 

7.5.1 Welke astronauten/kosmonauten vormden de vijftigste bemanning van het 

ruimtestation ISS? 

Kimbrough 

Ryzjikov 

Borisenko 

Whitson 

Novitskiy 

Pesquet 
 

 7.5.2 Op welke datum werd bevestigd dat de bemanning compleet was? 

Zaterdag 19 november 2016 
 

7.5.3 Op welke dag en op welk tijdstip (Nederlandse tijd) vertrokken de laatste drie 

bemanningsleden, vanaf de aarde, om de vijftigste bemanning compleet te 

maken? 

Donderdag 17 november 2016, 21:20  uur 
 

7.5.4 Dit was niet de geplande datum van vertrek, die was eerder maar werd 

uitgesteld vanwege technische mankementen met de bekabeling. Wat was in 

eerste instantie de geplande vertrekdatum? 

23 september 2016 
 

7.5.5 Sinds wanneer wordt het ruimtestation permantent ‘bewoond’? 

2 november 2000 
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7.5.6 Het ruimtestation is in de loop der tijd steeds verder uitgebreid met modules, 

waardoor onder andere meerdere/betere onderzoeken konden worden 

gedaan. 1 van de modules is 13,70m lang en 3,90m breed. Over welke module 

gaat dit? 

S1 Truss 

 

Vraag 7.6 

In de techniek wordt er vaak gebruik gemaakt van codenamen, bepaalde producten en 

software versies hebben diverse codenamen. Hieronder vind je een paar codenamen, geef 

aan welk Bedrijf en Software Product hierbij hoort: 

Codenaam Antwoord 

Gingerbread Android 2.3 

Longhorn Microsoft Windows Vista 

Memphis Microsoft Windows 98 

Yosemite OS X 10.10 

Dolphin Nintendo Gamecube/Mandrake Linux 9.0 

Flipflop Sun 3.5’’ floppy drive 

Honeycomb Android 3.0/3.1/3.2 

Peter Pan Apple Macintosh TV 

Rincewind VLC mediaplayer 2.1 

Vienna Microsoft Windows 7 
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Vraag 7.7 

7.7.1 Wat is het snelst vliegende dier ter wereld (horizontaal vliegend)? Hier willen 

we de benaming van het dier zelf hebben.  

Tadarida Brasiliensis, een vleermuis 

 

7.7.2 Lange tijd werd een ander dier beschouwd als snelst vliegend dier ter wereld, 

een dier wat ook gewoon in Nederland voorkomt, welk dier? 

Gierzwaluw 

 

7.7.3 Wat is het leefgebied van het snelst vliegende dier ter wereld? 

Komt voor in geheel Amerika (noord, midden en zuid) 

 

 7.7.4 Wat zijn de snelheden die dit dier kan halen? 

160 km/u 

 

Vraag 7.8  

7.8.1 Naar wie is dit figuur genoemd? 

    Helge van Koch 
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7.8.2 Op heel wat plaatsen in de wereld wint men gas of olie uit een gesteente. 

Door fracking worden er kleine scheurtjes gemaakt in het gesteente. Deze 

techniek is zeer omstreden: het vergt miljoenen liters water, veroorzaakt 

soms kleine aardbevingen en kan bovendien het drinkwater besmetten. Uit 

welk gesteente halen de VS een belangrijk deel van hun gas en olie? 

Schalie 

 

7.8.3 Als een van de eersten die een telescoop gebruikte, ontdekte hij vier manen 

van Jupiter, de schijngestalten van de planeet Venus, en kraters op de Maan. 

Hij kwam tot de conclusie dat niet de aarde maar de zon in het midden van 

ons zonnestelsel staat (de heliocentrische theorie). Hij kwam dan ook in 

conflict met de Kerk en werd gedwongen afstand te nemen van zijn 

ontdekkingen. In 1633 werd hij op 69-jarige leeftijd in een kerkelijk proces 

veroordeeld tot levenslang huisarrest. Of hij na het vernemen van het vonnis 

inderdaad "Eppure si muove" (en toch beweegt ze - nl. de aarde om de zon) 

heeft gezegd, is onzeker maar dit is wel een bekende anekdote. Pas in 1992, 

359 jaar na het proces, heeft Paus Johannes-Paulus II een excuus 

uitgesproken, waarmee zijn naam eindelijk werd gezuiverd en hij zelfs werd 

erkend als een gelovig mens. We zijn op zoek naar de voornaam en 

achternaam. 

Galileo Galilei 

 

Vraag 7.9 

7.9.1 Het nieuws rondom kunstgrasvelden heeft veel stof doen opwaaien dit jaar. 

Maar in welk jaar werd het 1e kunstgrasveld ter wereld gelegd en waar? 

1965 in Amerika op de Moses Brown school 

 

7.9.2 In tegenstelling tot de Nederlandse voetbalcompetitie is in Engeland 

kunstgras verboden in het betaald voetbal. In welk jaar werd dit door de 

Engelse bond verboden? 

1985 
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7.9.3 De rubberen korrels worden gemaakt van autobanden, echter ging er vroeger 

in Amerika een roddel dat het van iets anders gemaakt zou zijn, waarvan? 

Zolen van afgedanke Nike sportschoenen 

 

7.9.4 Op 8 oktober 2014 was er in Amerika (NBC) een soort gelijke uitzending als de 

uitzending eerder dit jaar van Zembla. In beide uitzendingen was een 

amerikaanse voetbalcoach aan het woord. Zij noemde een aantal van sporters 

die kanker hebben gekregen, die waarschijnlijk veroorzaakt is door de 

rubbergranulaat op kunstgrasvelden volgens haar. Welk aantal noemde ze in 

2014 (NBC uitzending) en op hoeveel stond volgens haar de teller tijdens de 

uitzending van zembla 

38 in 2014 en 230 in 2016 

 

Vraag 7.10 

7.10.1 Uit de lagere school herinneren we ons de temperatuurschalen van Celsius, 

Fahrenheit en Réaumur. In het middelbaar leerden we Kelvin kennen. Maar er 

is nog een wetenschapper die een temperatuurschaal ontwikkelde die zijn 

naam draagt. Het is de enige verdeling die een hogere waarde aangeeft 

naarmate de temperatuur lager is. Zo is het kookpunt van water in deze 

schaal 0 graden, de lichaamstemperatuur van een mens ongeveer 95 graden 

en het smeltpunt van ijs 150 graden. Welke schaal of welke wetenschapper? 

Delisle-schaal 

 

7.10.2 Wat is de naam van een optische illusie die ongeveer 100 jaar geleden werd 

ontdekt? Het gaat om de perceptie van de lengte van een lijnstuk. Een lijnstuk 

dat wordt afgesloten met een gewone pijlpunt lijkt korter dan hetzelfde 

lijnstuk met naar binnen gerichte pijlpunten. De illusie kreeg de naam van zijn 

ontdekker. 

Muller-Lyer effect 
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7.10.3 De Poolster is nog steeds de meest noordelijke ster aan het noordelijk halfrond. Maar 

haar dagen zijn geteld, want rond het jaar 4100 zal dit een zwakke ster in het 

sterrenbeeld Cepheus zijn, vervolgens Deneb, een heldere ster in Zwaan. In het jaar 

14.000 zal  een andere ster onze poolster zijn. Daarna duurt het nog ± 12.000 jaar 

voordat de aardbewoners opnieuw Polaris, de huidige poolster weer als nachtelijk 

oriëntatiepunt kunnen gebruiken. Welke ster zal over 12.000 jaar in het noorden 

staan? 

Vega in het sterrenbeeld Lier 
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Categorie 8  Kunst & Literatuur 

Vraag 8.1 

De Nobelprijs voor Literatuur wordt jaarlijks toegekend aan een auteur, die, in de woorden 

van Alfred Nobel, het meest opmerkelijke werk met een idealistische trend heeft 

geschreven. Het werk refereert hier aan het oeuvre van de auteur in het geheel en niet aan 

een werk specifiek, alhoewel er soms wel een afzonderlijk werk wordt aangehaald bij de 

uitreiking van de prijs. De Zweedse Academie beslist elk jaar wie de prijs toegekend krijgt en 

publiceert deze naam rond begin oktober. 

In 1904 won Frédéric Mistral de nobelprijs voor de literatuur. Als erkenning voor de frisse 

originaliteit en ware inspiratie van zijn poëtische oeuvre, die het natuurlijke decor en het 

oorspronkelijke karakter van zijn volk trouw weerspiegelt en bovendien ook voor zijn 

belangrijke werk als Provençaals filoloog. 

8.1.1 Waar gaat Mireillo over? 

‘In Provence, Mirèio is the daughter of a rich farmer. She is in love with a 

modest basketmaker, Vincènt. Her father disapproves of the relationship and seeks 

other suitors. Mirèio, in despair, escapes from her house to Saintes-Maries-de-

la-Mer. There she prays to the saints that her father will accept her relationship 

with Vincènt. The way is hard and unbearably hot. At the end, the saints appear 

to Mirèio. They tell her of their happiness in Paradise, and Mirèio dies in peace. 
 

8.1.2 Wie speelt de hoofdrol in Mireillo? 
 

Michel Florentin Carré 
 

In 1854 behoort hij tot de oprichters, van de "Félibrige", een vereniging van schrijvers en 

dichters met als doel de bevordering van de Provençaalse taal en culturele identiteit. 
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8.1.3 Vertaal de volgende Occitaanse woorden: 

Bonser Goedenavond 
 

Afana-te! Haast Je! 
 

Las dròllas son lentament. De meisjes zijn langzaam 
 

 

8.1.4 Wie zijn onderstaande mensen? 

 

 

Bijeenkomst van de Félibrige in 1854: De oprichters waren Frédéric Mistral, 

Joseph Roumanille, Théodore Aubanel, Jean Brunet, Paul Giéra, Anselme 

Mathieu en Alphonse Tavan. De naam Félibrige is afgeleid van het 

Provençaalse woord félibre, dat leerling of volger betekent. 

 

 

 



SJWizzut 2016 
 

Vraag 8.2 

Op dit plaatje zien jullie een afbeelding van een zeer bekend boek. 

 

8.2.1 Welk boek is dit? 

Moby dick 
 

8.2.2 Wie is de schrijver van dit boek? 

Herman Melville 
 

8.2.3 In welk jaar is dit boek uitgegeven? 

 VK: 18 oktober 1851, VS: 18 november 1851 
 

8.2.4 Noem minimaal 5 personages uit het boek 

- Ismaël 

- Achab 

- Starbuck 

- Stubb 

- Flask 

- Fleece 

- Pip 

- Queequeg 

- Tashtego 

- Daggoo 

- Fedallah 
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Vraag 8.3 

 

8.3.1 Op bovenstaande afbeelding staat een heel bekend kunstwerk, welk kunstwerk? 

Gedeelte van het plafond van de sixtijnse kapel 
 

8.3.2 Waar is dit kunst stuk te vinden? 

Rome, Vaticaan 
 

8.3.3 Wie is de schilder? 

Michelangelo 
 

8.3.4 Hoe groot is dit kunstwerk? 

13.7 M x 39 M 
 

8.3.5 Deze kunstenaar heeft meerdere bekende werken gemaakt, noem er minimaal 5: 

- De David van Michelangelo 

- Fresco’s in de Sixtijnse Kapel in Vaticaanstad 

- Pietà van Michelangelo 

- Biblioteca Medicea Laurenziana 

- De Verzoeking van de Heilige Antonius 

- Mozes 

- Madonna met kind en St. Johannes en de engelen 

-Tondo Doni 
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Vraag 8.4 Harry Potter 

Iedereen kent ze wel de boeken en films van Harry Potter, hieronder vind je wat vragen over de 

boeken en/of de films! 

8.4.1 In 2007 verscheen het zevende en laatste boek van de Harry Potter reeks. Wat is de term 

waarmee, in deze reeks, mensen die niet tot de magische gemeenschap behoren worden aangedui d. 

Het antwoord mag in het Engels of het Nederlands. 

Dreuzels, muggles 
 

8.4.2 Voldemort kan met slangen praten, welke van de personages kan dit nog meer? 

Harry Potter 
 

8.4.3 Wat kun je doen met de spreuk “Lumos” ? 

Je kunt er licht mee geven 
 

8.4.4 Wat of wie moet Harry Potter verslaan in “De Geheime Kamer”? 

Een Basilisk 
 

8.4.4 Vanaf welk spoor vertrekt de trein naar Zweinstein (De Zweinstein Express) 

Spoor 9 3/4 
 

8.4.4 Welke wezens/personen bewaakten tot 1996 de gevangenis genaamd “Azkaban” ? 

De Dementors 
 

8.4.5 Wat eet het bekende personage Ron Wemel bij het eerste schoolfeest in de Dilm? 

Drumsticks 
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Vraag 8.5  

8.5.1 ‘A kiss before dying’, ‘Rosemary’s Baby’, ‘the Stepford Wives’, ‘the Boys from Brasil’, ‘Sliver’, 

het zijn allemaal min of meer filmklassiekers. Maar wist u ook dat ze allemaal gebaseerd zijn op de 

thrillers van dezelfde schrijver? Deze New Yorker wist al toen hij vijftien was dat hij de kost wilde 

verdienen als schrijver. Tijdens zijn studies Engels en filosofie debuteerde hij al met ‘A kiss before 

dying’. Hij schreef afwisselend romans –meestal thrillers- en toneelstukken. In de laatste categorie is 

zijn ‘Deathtrap’ het bekendst, het werd maar liefst 1793 keer op Broadway opgevoerd ; maar niet te 

verwarren met ‘the Mousetrap’ van Agatha Christie, uiteraard. Hoe heet deze schrijver, die in 2007 

op 78-jarige leeftijd overleed? 

Levin (Ira) 
 

8.5.2 Wat nu volgt is een korte samenvatting van een boek waarin een Palestijnse vrouw haar 

schokkende verhaal vertelt. Wat is de Nederlandse titel van dit boek? 

"Zij groeit op in een dorpje op de Westelijke Jordaanoever, waar zij dagelijks de mishandelingen van 

haar vader moet verdragen. Op zeventienjarige leeftijd wordt zij verliefd op een jongen uit haar dorp. 

Ze ontmoeten elkaar een paar keer voordat het noodlot toeslaat. Ze voelt zich moe en misselijk en 

realiseert zich tot haar grote schrik dat zij zwanger is. Als haar ouders erachter komen wordt er geen 

moment geaarzeld: zij heeft de familie onteerd en moet sterven, Op een onverwacht moment 

besprenkelt haar zwager haar met benzine en strijkt een lucifer af. Zwaargewond weet zij te 

vluchten, waarna ze door de dorpelingen naar een ziekenhuis wordt gebracht. Daar wordt haar kind 

twee maanden te vroeg geboren, terwijl haar lichaam is bedekt met derdegraads brandwonden. 

Maar zelfs in het ziekenhuis is zij niet veilig: haar moeder probeert de eer van de familie alsnog te 

redden. Zij overleeft ook deze aanslag, en vlucht naar het buitenland. " 

Geschonden 
 

8.5.3 Deze uitgeverij, in 1841 opgericht te Meppel in de provincie Drenthe, is actief op de 

algemene, wetenschappelijke, educatieve en professionele markt. Regelmatig geeft ze vertalingen uit 

van het werk van belangrijke filosofen. Ook portretteert ze zichzelf als specialist en marktleider in het 

ontwikkelen en uitgeven van lesmateriaal Nederlands als tweede taal (NT2). 

Boom 
 

8.5.4 Welk beroemd gedicht uit 1955 begint als volgt: ”I saw the best minds of my generation 

destroyed by madness-starving hysterical naked”? 

HOWL 
 



SJWizzut 2016 
 

Vraag 8.6 Kleding maken de….  

Hoe heten de volgende kledingstukken? 
 

 

 

 

Tarha / Abaya Abaja Thobe 

 
 

Vraag 8.7 Wie/wat en waar? 

De vraag is simpel…wie staat er afgebeeld op de volgende standbeelden en waar staan deze 
standbeelden? 

 
   

 
 

Wie? Elisabeth 

Waar? Funchal / Madeira 
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Wie? Michiel de Ruyter 

Waar? Vlissingen 

 
 
 

 
 

 

Wie?   Steenzetter 

Waar? Afsluitdijk 

 
 

 
 

 
 
 

Wie?   Bruce Lee 

Waar? Hong Kong 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Wie?  De Denker (The Thinker) 

Waar? Kopenhagen 
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Vraag 8.8 Wie is de kunstenaar? 

Kunstwerken worden door veel artiesten gemaakt…. Maar wie zijn de kunstenaars van 

onderstaande werken? 
 

  

Sandro Botticelli  Rembrandt van Rijn 

 

 

 

Michelangelo Pablo Picasso 

 

 

 

Vincent van Gogh Leonado da Vinci 
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Steve Mccurry Gustav Vigeland 

 

 
 

Escher Irene van den Besselaar 

 

  

Christian Aslund  Annie Leibovitz 
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Categorie 9  Hersenkrakers 

Vraag 9.1 Fiets stelen 

Je hebt een avondje in de kroeg gezeten en wil naar huis toe gaan, echter je hebt een 

probleem: je hebt geen geld meer voor een taxi en lopen vind je te ver. Maar dan zie je een 

fiets staan, daar kun je mooi mee naar huis fietsen. Als je bij de fiets komt zie je dat er een 

cijferslot op zit, maar er zit ook een briefje bij waarmee je de code kunt kraken. Op het 

briefje staat staat het volgende geschreven: 

De code van het slot is als volgt: het vijfde getal plus het derde getals is gelijk aan veertien, 

het vierde getal is een hoger dan het tweede, het eerste getal is een minder dan twee keer 

het tweede getal, als je het derde getal optelt bij het tweede dan krijg je samen tien, en als 

je alle getallen optelt dan heb je dertig. 

Wat is de code? 

74658 

 

Vraag 9.2 Maak een vierkant 

Hoe maak je van deze 5 figuren een vierkant? 
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Vraag 9.3 Woordzoeker 

Los deze woordzoeker op, de overgebleven letters vormen een woord.  

Tip: (oud) SJW bestuursleden. 

 

   Oplossing: biertje 
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Vraag 9.4 Stokjes verplaatsen 

Los alle puzzels op! 

Voor alle opgaven gelden de volgende regels: 

- gebruik alle zetten 
- alle overeenkomsten moeten deel zijn van vierkanten 

 

Voorbeeld: 

Verwijder 2 lucifers om 3 vierkanten te krijgen 

  

  

 

Oplossing: 

  

  

 

9.4.1 Verplaats 4 stokjes om 4 vierkanten te krijgen 

    

     

    

 

 



SJWizzut 2016 
 

    

    

    

 

9.4.2 Verplaats 3 stokjes om 6 vierkanten te krijgen 
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9.4.3 Verplaats 3 stokjes om 4 vierkanten te krijgen 

 

    

    

 

    

    

 

9.4.4 Verplaats 3 stokjes om 8 vierkanten te krijgen 
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9.4.5 Verplaats 4 stokjes om 4 vierkanten te krijgen 

   

   

   

 

   

   

   

 

9.4.6 Verwijder 5 stokjes om 3 vierkanten te krijgen 
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9.4.7 Verplaats 4 stokjes om 5 vierkanten te krijgen 
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9.4.8 Verplaats 4 stokjes om 3 vierkanten te krijgen 

   

   

   

 

   

   

   

 

9.4.9 Verplaats 2 stokjes om 6 vierkanten te krijgen 
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Vraag 9.5 Op een onbewoond eiland 

Er zijn vijf piraten die door een schipbreuk terecht zijn gekomen op een onbewoond eiland. 

Ze ontdekken een bananenboom, vol met bananen. Ze besluiten alle bananen uit deze boom 

te plukken. Na al het zware werk besluiten ze alle bananen op een grote hoop te gooien en 

eerst te gaan slapen en de volgende ochtend alle bananen eerlijk te verdelen. 

’s Nachts wordt de eerste piraat wakker en vertrouwd al die andere piraten niet en besluit 

vast alle bananen te verdelen in vijf gelijke stapels, hij houdt 1 banaan over en die gooit hij in 

zee. Zijn eigen stapel verstopt hij en de rest gooit hij weer op een grote hoop. 

Na een uur wordt een tweede piraat wakker, deze heeft hetzelfde idee en maakt ook weer 

vijf gelijke stapels, houdt er ook weer 1 over en gooit deze ook in de zee. Zijn eigen stapel 

verstopt hij en de rest gooit hij weer op een grote hoop. 

Ook nummer drie, vier en vijf worden na elkaar wakker en bij iedereen herhaalt zich 

hetzelfde riedeltje.  

’s Ochtends ziet iedereen natuurlijk dat de stapel is gekrompen maar niemand zegt er iets 

van, dan verdelen ze voor de zesde keer alle bananen in vijf gelijke stapels. Alweer houden 

ze 1 banaan over en gooien deze weer in de zee. 

Uit hoeveel bananen heeft de gehele stapel minimaal bestaan? 

15621 
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Vraag 9.6 Moord 

Op 26 januari 2014 werd, na een ijkoude nacht, het dode lichaam van een onbekende man 

aangetroffen in een nauw steegje. Op het eerste gezicht zijn er geen verwondingen te zien, 

ook kan deze persoon niet geïdentificeerd worden d.m.v een paspoort of iets dergelijks. Uit 

onderzoek blijkt het om een spaanse man van 48 jaar te gaan. Over de doodsoorzaak tast de 

politie nog in het duister. 

Wat klopt hier niet? 

Zijn hart 

 

 

Vraag 9.7 Koppie, koppie! 

Hoe kom je op het getal 24 door gebruik te maken van de volgende getallen: 1, 3, 4 en 6.  

Je mag optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en haakjes gebruiken? 

6 / (1 – 3 / 4) = 24 

 

Vraag 9.8 Tuinbouw  

Aan het begin van een hete zomerdag zet een tuinbouwer zijn tomatenoogst buiten zijn kas 

neer, zodat het de volgende dag opgehaald kan worden om naar de winkel te gebracht te 

worden. Aan het begin van de dag was het 200kg aan tomaten die bestond uit 99% water. 

Aan het eind van de dag bestaan de tomaten nog maar voor 98% uit water. Hoeveel kg 

tomaten heeft de tuinbouwer nog over aan het einde van de dag? 

100 kg 
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Categorie 10  Sponsorvragen 

 

Vraag 10.1 Marcel de Haas Industriële Dienstverlening  

10.1.1 Welk merk robot programmeer ik? 

 ABB 
 

10.1.2 Welke kleur heeft een nieuwe robot van dit merk? 

 Wit 
 

10.1.3 Hoeveel assen heeft de robot geplaatst in Schotland? 

 Zes 
 

10.1.4 Wat is de kalibratie waarde van as 1 op +90? 

 1,570796 
 

10.1.5 Wat is de programmeertaal? 

 ABB Rapid 
 

10.1.6 Wanneer ben ik als zzp’er begonnen? 

 2007 
 

Vraag 10.2 Jansen pompen- & watertechniek 

10.2.1 Welk merk heeft een Wobble pomp? 

 Nova Rotors 
 

10.2.2 Wat is een Wobble pomp? 

 Excenterwormpomp of enkelwormpomp 
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Vraag 10.3 Bol Adviseurs 

10.3.1 Wat zijn op dit moment de namen van de partners van 

Bol Adviseurs? 

 

Pedro Verdijck, Henny Kuijpers, Patrick Lambrechts, Pascal 

Graat, Peter van den Elzen, Paul Lutters, Toine Geesink, 

Roy Verbroekken en Ivan Maes. 
 

10.3.2 Welke twee partners nemen op 1 januari 2017 afscheid van Bol Adviseurs? 

 Henny Kuijpers en Pedro Verdijck 
 

Vraag 10.4 Van Voorst Consult 

10.4.1 Wanneer is Van Voorst 

Consult opgericht? 

 1994 
 

10.4.2 Welke stappen kent onze unieke aanpak? 

 Inventariseren, implementeren, certificeren 
 

10.4.3 Onder welk vakgebied valt de standaard ISO 9001? 

 Kwaliteit  
 

10.4.4 Wat betekent MVO? 

 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
 

10.4.5 Wat is delaatste P van MVO bij Van Voorst Consult? 

 Pleasure 
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10.4.6 Wat betekent de afkorting RI&E? 

 Risico Inventarisatie en Evaluatie 
 

10.4.7 Op de website van Van Voorst Consult staat ook een verjaardag van een norm 

vermeld, welke norm? 

 ISO 9001:2015 
 

Vraag 10.5 Glas, Spuit en Schildersbedrijf Willems 

Bekijk het foto-filmpje op www.SchilderWillems.nl of op 
onze Facebook-pagina en;  
- Tel het aantal verfblikken 
- Tel het aantal logo’s van Schilder Willems 
Daarnaast: 

- Tel daarnaast alle verfblikken in het huis van Jet Hendriks – zie vraag 10.6 – te 
Heggerank 9 , 5835 CG, Beugen. 

  
Maak met deze getallen de volgende som en kom tot het juiste antwoord: 

  
10.5.1 Aantal verfblikken in foto-filmpje   +   Aantal logo’s Schilder Willems in foto-

filmpje x aantal verfblikken in huize Jet Hendriks = 
 

  
 

Vraag 10.6 Jet Hendriks Styling 

Ga naar: Jet Hendriks, interieurstylist.  

Adres: Heggenrank 9, 5835 CG Beugen. 
10.6.1 Tel het aantal verfblikken dat verstopt is in dit huis. Tel 

het aantal blikken op bij het aantal blikken uit de vorige 

opdracht. 

  
 

10.6.2 Op de WC staat een tekst; welke tekst is dit? 

 Life is better with a wallpaper on the wall 
 

http://www.schilderwillems.nl/
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Vraag 10.7 Pedilux 

10.7.1 Wat zat er vroeger in het 

pand waar nu Pedilux haar 

praktijkruimte heeft? 

 Champignonkwekerij 
 

Vraag 10.8 Weren interieurprojecten  

10.8.1 Hoeveel jaar bestaat Weren Interieurprojecten? 

 13 jaar 
 

Vraag 10.9 Thuiskapster Annette Spierings  

10.9.1 In wat voor auto rijdt thuiskapster Annette 

Spierings? 

 Opel Tigra 
 

Vraag 10.10 Fysio Challenge 

10.10.1 Hoeveel personen hebben er een rol in de 

bedrijfsfilm van FysioChallenge (duur 3.04min) die 

momenteel woonachtig zijn in Rijkevoort? 

 10 personen 
 

Vraag 10.11 Sfeervol Buitenleven 

10.11.1 Geef zoveel mogelijk benamingen van houtsoorten die  

Sfeervol Buitenleven (aanbieder van overkappingen, 

bijgebouwen, tuinhuizen en dergelijke) op voorraad heeft liggen? 

 

Grenen, vuren, douglas, larix, red cedar, acacia, azobé, biling, 

eiken, essen, kastanje, massaranduba, meranti, iroko, robinia, 

teak, wilgen, dopheide, bamboe, hemlock, merbau, bangkirai, 

Thuiskapster 
Annette 

Spierings 
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angelim vermelho, kapur, murure, afri-kulu, garapa, 

mandioquera, ipe, okan, merbau, padoek 
 

Vraag 10.12 Spel en Plezier 

10.12.1 Wat is de slogan van Spel en Plezier? 

 Voor een (ont)spannende activiteit 
 

10.12.2 Hoeveel soorten XL spellen staan online op onze website? 

 8 
 

10.12.3 Wat is het nieuwste spel volgens bezoekrijkevoort.nl bij Spel en Plezier? 

 Zakje voelen 
 

Vraag 10.13 Dekkers Fransen 

10.13.1 Hoeveel reclame borden/doeken van Dekkers Fransen vindt je 

op dit moment in Rijkevoort? 

  
 

Vraag 10.14 Kinderopvang Kakelbont 

10.14.1 Hoe vaak staat het woord Kakelbont op de site? 

 36 keer 
 

Vraag 10.15 Café – Zaal Groentjes 

10.15.1 Voor welke drank moet je de vos volgen? 

 Apple Bandit Cider 
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Vraag 10.16 Swinkels Meubels &Interieurbouw 

10.16.1 Hoe groot is het werkgebied van Swinkels Meubels 

en Interieur? (antwoord in mijlen) 

 28mijl 
 

Vraag 10.17 De Grote Laak Steinvoort B.V. 

10.17.1 Voor hoeveel varkensbedrijven werkt De 

Grote Laak Steinvoort B.V.? En om hoeveel varkens gaat het? 

 180 – 120.000 
 

10.17.2 Voor hoeveel geitenbedrijven werkt De Grote Laak Steinvoort B.V.?En om 

hoeveel geiten gaat het? 

 95 – 100.000  
 

Vraag 10.18 Deco Tuinen  

10.18.1 Hoeveel bestelauto’s / bussen heeft Deco 

Tuinen totaal rijden? 

 4 
 

10.18.2 Hoeveel mensen werken er bij Deco Tuinen? 

 7 
 

10.18.3 Hoeveel verschillende tuinstijlen zijn er te zien in het You-tube 

promotiefilmpje van Deco Tuinen? 
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Vraag 10.19 Glazenwasserij Venhuizen? 

10.19.1 In welk huis is Toon Venhuizen geboren 

 

  

Staakijzer 1 Sassekamp 1 Geboortehuis Toon 

 

10.19.2 Wat is de geboortedatum van Toon Venhuizen 

 26 – 2 - 1951 
 

10.19.3 Wat is er speciaal in 2017 aan deze dag 

 Carnavals zondag 
 

Vraag 10.20 Jansen Bronbemaling en Grondboringen / InnoTherm 

10.20.1 Over welke kwaliteitscertificaten beschikt InnoTherm? 

 BRL2100, BRL11000 en BRL6000-21 
 

 

 

 


