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Categorie (planten en bloemen)   

Vraag 1.1 

Hieronder een aantal foto’s van planten en bloemen. Raad en benoem de naam van de plant 

of bloem. Sommige planten of bloemen hebben niet alleen een Latijnse naam, maar ook een 

Nederlandse naam. In dat geval worden beide benamingen als juist beoordeeld. Lay-out als 

akkoord op inhoud.  

  

hortensia Celos carmina  

 
 

Witte aronskelk Boomerang plant (Rochea Falcata) 
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Kruiskruid (Senecio Kilimanjaro) Schoonmoedersstoel (Echinocactus grusoni) 

 

 

Vrouwentongen (sansevaria laurentii) Kalanchoë 

 
 

Palmlelie ((tropical) Yucca) Drakenbloedboom (dracaena) 
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Lavendel Geranium 

 
 

Cyclaam Heide 
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Cosmos Begonia 

 

  

Conifeer Gerbera 
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Categorie Flora & Fauna (kamasutra)   

Vraag 1.1 

Hoe worden deze standjes genoemd (volgens het Kamasutra-handboek)? 

 

 

De rozenknop De bamboe  

  

De brug De Flipper 
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De (grote) kruiwagen 69 

 
 

Missionaris De ligstoel 
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De acrobaat Op z’n hondjes 
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Categorie Flora & Fauna 

Subcategorie biologie (Ellen) 

Vraag X.1 
Het dierenrijk kan worden ingedeeld aan de hand van de volgende categorieën:   
Stam – domein – klasse – ras – rijk - geslacht – orde – klasse – soort - familie 
Zet de indeling van het dierenrijk in de juiste volgorde (van groot naar klein).  

1. Domein 
2. Rijk 
3. Stam 
4. Klasse 
5. Orde 
6. Familie 
7. Geslacht  
8. Soort  
9. Ras 

 
Vraag X.2 
Organismen kunnen worden ingedeeld aan de hand van celkenmerken. Vul het schema in door voor 
elk organisme aan te geven of het een celwand, celkern en/of bladgroenkorrel als kenmerk heeft 
door in elk vakje een ‘ja’ of ‘nee’ te plaatsen.  

 Celwand Celkern Bladgroenkorrels 

Bacterie ja nee Nee 

Schimmel ja ja Nee 

Plant ja ja Ja 

Dier nee ja nee 

 
Vraag X.3 
Micro-organismen zijn nuttig, maar kunnen je ook ziek maken.  
a. Noem twee typen micro-organismen 
Schimmels en bacteriën 
b. Waarvoor zijn micro-organismen nuttig? Noem twee redenen.  
Ze beschermen je lichaam, goede darmwerking, aanmaak vitamine K, kunt er voedingsmiddelen mee 
maken, kunt er medicijnen mee maken. 
c. Hoe kan een micro-organisme je ziek maken? Noem twee oorzaken.  
Veroorzaken bacteriële- of schimmelinfectie of laten je eten bederven.  
 
Vraag X.4 
a. Een patiënt is met een ontsteking aan het been in het ziekenhuis opgenomen. De ontsteking is 
daar behandeld met een antibioticum. Toen het been begon te genezen kreeg de patiënt last van 
diarree. Na enige tijd werd de diagnose gesteld: een darminfectie met Clostridium difficile.   
Het toxine dat Clostridium difficile afgeeft, tast het epitheel (dekweefsel) van de dikke darm aan.  
Verklaar hoe door aantasting van het darmepitheel diarree kan ontstaan.   
 
Uit het antwoord moet blijken dat door het aantasten van de darmwand de waterresorberende 
functie van de darm verstoord wordt.   
 
b. Na de behandeling wordt opnieuw een antibioticumkuur voorgeschreven.   
Leg uit waardoor antibioticagebruik clostridiumziekte kan veroorzaken.   



SJWizzut 2018 
Uit het antwoord moet blijken dat: andere (darm)bacteriën worden gedood / worden geremd in hun 
groei, waardoor er minder concurrentie is voor Clostridium difficile (waardoor Clostridium difficile zich 
kan vermenigvuldigen) 
 
c. Nederlandse huisartsen zijn terughoudend in het voorschrijven van antibiotica. Welk risico wordt 
vergroot bij veelvuldig gebruik van antibiotica? 
het ontstaan van resistente (stammen van) bacteriën 
 
Vraag X.5 Virussen 
a. Hoe zijn virussen opgebouwd?   
Eiwitten en genetisch materiaal (DNA of RNA) 
 
b. Noem 2 namen van vogelgriepvirussen.  
H5N1 en H7N7 
 
c. Virussen kunnen je ziek maken. Welke twee eiwitten zijn belangrijk bij het binnendringen van 
cellen en waarom?   
Hemaglutinines en neuraminidases 
Binden zich aan eiwitten aan buitenkant van cellen.  
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Flora & Fauna (zeldzame dieren) 

Vraag 1.1 

Hieronder een aantal foto’s van zeldzame dieren. Benoem de naam.   

 

 

Muskusos Solenodon 

 

 

Schoensnavelvogel Drijvende zee-naaktslak 
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Breedsnuithalfmaki Saiga 

 
 

Zeeolifant Okapi 

 
 

Filipijns spookdier Narwal 
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Gerenoek Gordelmol 
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Categorie (huisdieren)   

Vraag 1.1 

Hieronder een aantal foto’s van Rijkevoortse huisdieren. Benoem de naam van het huisdier 

én benoem de naam van tenminste één van de baasjes.   

 

 

Sam (Pim Jacobs en Vivian Pompen) Flex (Thea Megens en Bert van Haren)  

 

 

Louis (Marc en Nina Curré) Nora (Piet Willems en Hanneke Verbruggen) 
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Bink (Rick Konings en Lian Strijbosch) Pip (Marco en Ludwien Bulkens) 
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Duke (Niels Ebben en Lotte Peters) Hannes (Stein Coenen en Danique Jacobs) 

 

 

Pepper (Bart en Anita Minten) Kiwi (Twan Dekkers en Lieke van Rixtel) 

 

 

Scooby (Hennie van der Ven) Guus (Willy Cornelissen en Marian Teurlinx) 
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Noran (Ronny Derks en Chantal van de 

Hoven) 
Dries (Mario en Monique Kuijpers) 



SJWizzut 2018 

 

 

Luna (Marcel en Jolanda van Creij)  
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Categorie 2 Rijkevoort 

Vraag 2.1 Praatjesmakers  

Bekende Rijkevoorters en hun praatjes.  

Een aantal uitspraken zijn binnen Rijkevoort bij veel mensen bekend. Van wie zijn de 

volgende uitspraken: 

1. “Truus wij goan” 

2. “Tsunami van strond” 

3. “Kom op die oranje mannen” 

4. “Dè goat nie deur” 

5. “Dat is €10,25, slechts” 

6. “Gedoan gehad” 

7. “Nieje nieje nieje, Piet” 

2.1.1. Jos Nabuurs 

2.1.2 Lam Nabuurs 

2.1.3 Cees de Wit 

2.1.4 Bernie Poorts 

2.1.5 Max Kuijpers 

2.1.6 Cees de Wit 

2.1.7 Jos Nabuurs 
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Vraag 2.2 oude doos 

Kinderfoto’s uit de oude doos. 

Hieronder hebben we wat kinder/jeugdfoto’s weten te verzamelen, wie zien jullie op deze 

foto’s?  

  

Familie Jansen Lynn Kersten en Joy Thijssen 

  

Evelien en Bart Nabuurs Peter en Gunter Vos 
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Nynke, Josje en Len Kuijpers Eddy Blonk 

  

Renate Hendricks Femke Jans 

  

Meike van de Kerkhof Mandy en Froukje Wouters 

 

 

Floor Verkuijlen 
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Vraag 2.3 Fierljeppen  

Door de jaren heen zijn er al veel activiteiten georganiseerd in Rijkevoort . Zo ook het 

Fierljeppen. Dat is toch iets voor in Friesland? Ja dat zou je denken ja, maar dat kan ook in 

Rijkevoort. En hier is ook nog eens bewijsmateriaal van gemaakt; een filmpje. 

1. In welk jaar speelde dit zich af? 

2. Wie was de vierde springer? 

3. Welke kleur jas draagt Lieke de Wit? 

4. Hoeveel mensen hebben er gesprongen? 

5. Wie is de negende springer? 

2.3.1.  

2.3.2 Frank van de Kerkhof 

2.3.3 Roze 

2.3.4 19 (20 sprongen waarvan 1 dubbel) 

2.3.5 Hennie Kuijpers 
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Vraag 2.4  Het Brabants Historisch Informatie Centrum 

Je kent ze allemaal wel, personen die ‘van Wanroy’ heten of die ‘Mill’ met de achternaam 

schrijven, zo was er ook de familienaam ‘Van Rijkevoort’.  In het BHIC wordt dit soort 

informatie vast gelegd.  

1. Wanneer is de laatste persoon overleden met de familienaam ‘van Rijkevoort’? Hoe 

heette deze persoon? En waar is hij/zij overleden? 

2. Jacoba van Rijkevoort heeft in de gevangenis gezeten. Potdorie toch. Hoe oud was 

Jacoba? Waarom moest ze de gevangenis in? Hoelang heeft ze in de gevangenis 

gezeten? Welke kleur ogen heeft Jacoba? 

3. Anna Maria van Rijkevoort staat officieel ingeschreven in het bevolkingsregister. 

Prachtig. Waar is Anna Maria geboren? Wat had ze voor werk? 

2.4.1. 16-05-1937. Jacoba van Rijkevoort. Vught 

2.4.2 14. Rbeling. 15 dagen.Blauw. 

2.4.3 Berchem. Dienstmeid. 
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Vraag 2.5 Toverij 

Toneel vereniging Rijkevoort, al jaren een begrip in het dorp en omstreken, maar ben jij een 

echte fan? 

1. Hoeveel voorstellingen zijn er gegeven door Toverij? 

2. Om welke voorstellingen gaat het hier:  

a. Cola schaars trim 

b. Antiheld avanceert 

c. aflik dozen 

d. franken piept wiedt 

e. dut het in nep 

3. In welke voorstellingen heeft Leon Jansen meegespeeld? Spoiler alert, niet alle 

antwoorden zijn voor de hand liggend. 

2.5.1. 32 

2.5.2 a. A Christmas Carol 

b. De tante van Charlie 

c. Zand of klei 

d. Wat een kippendrift 

e. Het eindpunt 
2.5.3 a. 2009 de Zoone van Toone 

b. 2010 Moeder Geerte 

c.2011 De joker schoot 2 maal 

d. 2012 Bouillabaise 

e. en nog een keertje bij het jeugdtoneel. 
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Vraag 2.6 Het groenteam 

In weer en wind zijn deze helden bezig om Rijkevoort er weer op z’n best uit te laten zien.  

A. Wat doet het groenteam? 

B. Waar verricht het groenteam hun taak? 

C. Noem minimaal 8 personen die lid zijn van het groenteam. 

D. Hoe meld je je aan voor het groenteam? 

2.6.1 Het groenteam (vanuit de KBO) onderthoudt de groenstroken in 

Rijkevoort naast de IBN die dat voor de gemeente doet.  
2.6.2 De Korenbloemwijk, de Sint Anthonisdijk, de wijk achter de 

molen (en bij de school).  
2.6.3 Jan van de Heuvel, Toon Vissers, Peter Claassen, Koos Arts, 

Jan Verkuijlen, Jan van Sleeuwen, Jan van Eijk, Hans 

Litjens, Martien van de Weem, Piet Gruters, Peter Blom, Jo 

Gerrits, Jan Brienen, Geert Wientjes, Martien Jacobs, Gerrit 

Verberkt, van Vonderen, Piet Koole, Bert Verbruggen (, Emiel 

Otten, Gerrit Hermans, Gerrit Barten). 
2.6.4 Contact zoeken met Jan Brienen of Martien van de Weem 

 

Vraag 2.7 Het Rijkevoorts Volkslied 

Bestaat er een Rijkevoorts volkslied? Jazeker in 1939 geschreven door meester Gerard van 

den Berg. Zing het Rijkevoortse volkslied en film het. Stuur het filmpje via WeTransfer naar 

sjwizzut@sjw-rijkevoort.nl.  

 

mailto:sjwizzut@sjw-rijkevoort.nl
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Vraag 2.8 Cadeautje! 

Van onderstaande foto’s willen we graag de adressen hebben, maar we zijn dit jaar in een 

vriendelijke bui, dus we geven jullie de huisnummers vast cadeau.  

  

Staakijzer 4 Laageindsedijk 19 

  

Papenvoortsedijk 6a Hoogveld 10 

  

Veldweg 14 Pleinstraat 27 
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Nieuwstraat 34 Rogstraat 2  

  

Meester van der Bergplein 10 Spiekweg 2a 

 

 

 
 

Hapsedijk 2 Laageindsbroek 4  
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Kapelstraat 25 Hapsedijk 23 
 

 
  

Koningsspil 15 Sportlaan 4 
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Vraag 2.9 Baby’s! 

Wie zijn er dit jaar papa en mama geworden; wonende in Rijkevoort of Rijkevoort-de 

Walsert, sinds 01-01-2018? Hoe heet het kind? Welke dag is deze geboren? 

Paul en Lydia Verheijen – Pieter – 05-02-2018 

Leon en Maartje Jansen – Tess – 22-03-2018 

Doron en Suze – Dim – 30-03-2018 

Fred en Zoey – Kaj – 07-04-2018 

Ron en Aniek van de Heuvel – Meike – 03-07-2018 

.. – Vigo Ramon - ..(kapelstraat) 

Geert en Yoni – Faye – 09-10-2018 

.. – Eva - .. (spiekweg2) 

Mark en Sandra Willems – Anne – 01-12-2018 
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Vraag 2.10 Klop, klop, wie is daar?! 

Ken je die methode waarop ze je gegevens kunnen achterhalen met alleen een postcode en 

een huisnummer? Hieronder staan een aantal adressen; wie woont er op deze adressen? 

1. 5447BM, 13 

2. 5447BC, 10a 

3. 5447AK, 3 

4. 5447NG, 13 

5. 5447NJ, 23 

6. 5447AT, 53 

7. 5447AS, 5 

8. 5447PT, 9 

9. 5447AD, 8 

10. 5447PA, 6 

2.10.1 Twan Dekkers en Lieke van Rixtel 

2.10.2 Marcel en Jolanda van Crey 

2.10.3 Noud en Wilma Nabuurs 

2.10.4 John en Femke van der Ven 

2.10.5 Gerrit en Corrie Barten 

2.10.6 Miet Albers 

2.10.7 Thijmen Wijnen en Lisa Hermsen 

2.10.8 Coen en Edith Mobach 

2.10.9 Fons en Nel Nabuurs 

2.10.10 Joost en Thea Willems 
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Categorie 3  Gezondheid 

Vraag 3.1 Lichaam 

3.1.1 Niezen: 
Niezen is een natuurlijk reflex van het lichaam en wordt veroorzaakt doordat het 
neusslijmvlies wordt geprikkeld. Dit kan komen door een kietelend stofje in je neus of door 
overgevoeligheid voor bepaalde stoffen. Als je hooikoorts hebt, kun je vaak merken als het 
weer lente wordt. Mensen met hooikoorts zijn allergisch voor bepaalde stoffen die tijdens 
dat jaargetijde in de lucht zweven waardoor hun neusslijmvlies wordt geprikkeld. De nies is 
eigenlijk een explosieve samentrekking van de niesspieren 
 
Welke snelheid kan lucht bereiken als je niest ?  
 

165 kilometer per uur! 
 

3.1.2 Hoeveel bloed pompt het hart rond per minuut? 
 

6 liter per minuut 
 

3.1.3 Waarom kunnen baby’s met hun voeten in de mond? 
 

Ze hebben bij de geboorte GEEN knieschijven 
 
3.1.4 Hoeveel weegt gemiddeld de hersens van een volwassen man? 
 

1300 gram 
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Vraag 3.2 Operatiekamer 

In een operatiekamer worden verschillende hulpmidden / apparaten gebruikt. 

Onderstaand een aantal foto’s, aan jouw de taak de namen van de apparaten erbij te zetten  

 

 

Robotstation Robot (zelf) 

  

  

Operatielamp Pincet 

  



SJWizzut 2018 

  
Retriever Naaldvorder 

  

 

 

 

 

 

Röntgenboog Instrumenten tafel 
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Benensteun Hart-long machine 

  

  
Echo probe Operatietafel 

 

Vraag 3.3 

3.3.1 Welke pijnstiller is onlangs in het nieuws geweest in verband met een sterk 

verslavende werking ? 

Oxycodon 
 

3.3.2 Aan welk stoornis lijdt iemand die meerder keren per dag last heeft van tics?  

Gilles de la tourette 
 

3.3.3 Hoe heet de stoornis waarbij iemand voedsel herkauwt? 

Ruminatie stoornis 
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3.3.4 Hoe heet de stoornis waarbij iemand de T-klank gebruikt in plaats van de H-klank? 

Fonologische stoornis 
 

3.3.5 Hoe heet de stoornis waarbij iemand de eigen haren uittrekt? 

Trichotillomanie  
 

Er is een app die ingezet wordt als mensen veel last hebben van stemmen. Deze app bestaat 

uit twee spellen.  

3.3.6 Hoe heet deze app? Temstem 
 

3.3.7 één spel heet 
taaltikker, hoe heet het 
tweede/andere spel 

Woordlink 

 

3.3.8 Wat is een teerproduct met een zwak anti-septische werking en met keratolytische 

eigenschappen wat de doorbraak van huidabcessen bevordert? 

Trekzalf  
 

3.3.9 Iemand heeft een hartstilstand. Welke medicatie is de eerste keus om te gebruiken 

Adrenaline 
 

3.3.10 Hoe heet de waan die door twee mensen wordt gedeeld? 

Folieadeux  
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3.3.11 Van welk medicijn is dit de dosering? 

Leeftijd  Dosis per keer  Max. aantal tabletten per dag 

4 tot 6 jaar  ½   ½ - 2 

6 tot 9 jaar  ½   ½ - 3 

9 tot 12 jaar  1   3-4 

12 tot 15 jaar  1   4-6 

Volwassenen  1-2   6 

Het toedieningsinterval moet minstens 4 uur bedragen 

Paracetamol  
 

 

 

 

Vraag 3.4 Psycholoog 

 

3.4.1 Door wie werd deze opzet gebruik? 

Pavlov 
 

3.4.2 Hoe heet deze vorm van leren? 
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Conditioneren of geconditioneerde respons 
 

3.4.3 Let uit hoe deze vorm werkt? 

Tijdens het aanbieden van vlees aan de hond klinkt een signaal. De hond 

kwijlt bij het zien van het vlees. Op den duur gaat hij al kwijlen bij het 

horen van het signaal. 
 

3.4.4 Wie is deze man? 

Sigmund Freud 
 

3.4.5 Van welke school in de Psychologie is hij de grondlegger? 

Psychoanalyse 
 

3.4.6 Noem nog 3 belangrijke leden van die school? 

Anna Freud 

C.G. Jung 

A. Adler 

E. Fromm 

K. Horney 

E.H. Eriksen 

O. Fenichel 

K. Abraham 
 

3.4.6 Wat is de theorie van Charles Darwin? 

Menselijk gedrag is het resultaat van een lang 

evolutionair proces 
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Vraag 3.5 Psychology 

 

3.5.1 Hoe wordt de kooi genoemd waarin de rat zich beweegt?  

Skinnerbox 
 

3.5.2 Wie is de ontdekker van deze kooi? 

Amerikaanse psycholoog Skinner 
 

3.5.3 Waar dient de kooi voor? 

Om het gedrag van proefdieren te registreren 
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Vraag 3.6 Ontwikkeling 

De psychoanalyse onderscheidt verschillende fasen in de ontwikkeling. 

3.6.1 Noem deze 7 fasen: 

 

Orale fase 

Anale fase 

Fallische fase 

Latente fase 

Puberteit 

Genitale fase 

Volwassenheid 
 

3.6.2 In welke fase zijn homoseksuele mensen blijven steken volgens 

psychoanalytica? 

 Orale fase 
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Vraag 3.7 Slim of niet? 

 

3.7.1 Wie zie je op deze foto? 

 Moeder en dochter 
 

3.7.2 Wat betekend IQ? 

 Intelligentiequotiënt 
 

3.7.2 Hoe wordt IQ bepaald? 

 
Mentale leeftijd delen door chronologische leeftijd x 100 

(of wel via testen) 
 

Vraag 3.8 Behoeftes? 

Abraham Maslow bracht een ordening aan de behoeftes van de mens. 

3.8.1 Hoe ziet zijn ordening eruit ? 
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Categorie 4  Da’s Lastig 

 

Vraag 4.1 Gehandicapt  

Je bent golfspeler en hebt een EGA handicap van 23,4 . Bereken door onderstaande tabel en 

scorekaart het totaal aantal stablefordpunten. 

 

CR= 73,7 PAR=73 SR=128 

EGA HANDICAP EGA PL HCP 

17.5 - 18.3 21 

18.4 - 19.2 22 

19.3 - 20.1 23 

20.2 - 21.0 24 

21.1 - 21.8 25 

21.9 - 22.7 26 

22.8 - 23.6 27 

23.7 - 24.5 28 

24.6 - 25.4 29 

25.5 - 26.3 30 
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Hole  Par Stroke  

Index 

Bruto  

slagen 

Stableford 

punten 

1 4 3 7 1 

2 5 15 7 1 

3 4 9 5 3 

4 3 17 3 3 

5 4 1 5 3 

6 4 7 6 2 

7 3 13 4 2 

8 4 5 5 3 

9 4 11 6 1 

10 5 2 5 4 

11 4 16 7 0 

12 4 10 5 2 

13 3 14 4 2 

14 5 12 7 1 

15 4 6 5 3 

16 3 18 4 2 

17 5 4 6 3 

18 5 8 8 1 

Totaal 73   37 
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Vraag 4.2  Hoe laat is het? 

In een winkel hangen5 klokken naast elkaar en lijken allemaal zelf te bepalen hoe laat het is. 

Echter de verkoper verzekert dat er een bepaalde logica in zit. Hieronder zie je de eerste 4 

klokken. Hoe laat moet het op klok 5 zijn? 
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Vraag 4.3 Vrouwen versieren 

1. Freek en Ramon zijn op een avond samen stappen, daar ontmoeten ze Eshter. Ze zijn 

beide wel geinteresseerd in haar en willen ook graag weten wanneer ze jarig is. Dat wil 

Esther niet zo maar vertellen. Ze geeft op een bierviltje 10 mogelijke datums: 

 

10 februari 11 februari 14 februari 

12 maart 13 maart 

9 april  11 april 

9 mei  10 mei  12 mei 

 

Dan neemt ze Freek en Ramon apart. Tegen Freek vertelt ze de maand waarin ze jarig is en 

tegen Ramon vertelt ze de dag waarop ze jarig is. 

 

Freek: Ik weet niet wanneer Eshter jarig is, maar ik weet dat Ramon het ook niet weet. 

Ramon: In eerste instantie wist ik ook niet wanneer Esther haar verjaardag was, maar nu 

weet ik het wel. 

Freek: Dan weet ik ook wanneer Esther jarig is. 

 

Dus dan nu de vraag: Wanneer is Esther jarig? 

11 april 
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Vraag 4.4 Tanken  

Johan en Aafke zijn op vakantie met de auto. Ze maken een trip van drie weken door 

Amerika. In de tweede week gaat de brandstofmeter van de auto kapot. Aafke in paniek en 

vindt dat ze de brandstofmeter moeten laten maken. Johan zegt dat hij per tankbeurt de 

kilometerteller op nul heeft gezegd en dus precies weet hoe ver ze nog kunnen rijden op een 

tank brandstof. In de laatste week rijden ze door een dunbevolkt en uitgestrekt gebied, waar 

ze maar weinig dorpen en tankstations tegen komen. En ja hoor, ze komen stil te staan met 

een lege tank. Johan en Aafke hebben natuurlijk geen jerrycan met reservebrandstof bij en 

Johan besluit om te voet naar het dichtsbijzijnde tankstation te lopen om een kannetje 

brandstof te halen. Voordat hij vertrekt zorgt hij dat alle ramen en deuren zijn gesloten en 

Aafke blijft achter in de auto, ook om op de auto te passen. Maar alles moest wel goed zijn 

afgesloten, want je weet natuurlijk nooit wie of wat er op zo’n afgelegen weg voorbij kan 

komen. Dus Johan naar het tankstation en een paar uur later keert hij weer terug bij de auto. 

Daar treft hij Aafke dood aan, mét een vreemdeling in de auto. Er zijn geen beschadigingen 

aan de buitenkant en ook de deuren en ramen zijn nog steeds op gesloten. Hoe komt die 

vreemdeling dan in de auto? 

Aafke is bevallen van een kind en is daarbij zelf overleden. 
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Vraag 4.2  Gastsprekers 
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Op een middelbare school komen er gaandeweg het schooljaar een aantal gastsprekers over 

verschillende onderwerpen praten: 

* In november komt iemand die geen Dirk heet over studiekeuze vertellen 

* In mei spreekt een 35 jarige over economie 

* Merel spreekt over politiek  

* Diegene die in december over drugs spreekt is 2 jaar jonger dan Kees 

* Dirk is 32 
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* Jan is ouder dan Sandra 

* In januari wordt er niet over social media gesproken 
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Spreker Leeftijd Onderwerp Maand 

Jan 38 Drugs December 

Merel 30 Politiek Januari 

Sandra 35 Economie April 

Kees 40 Studiekeuze November 

Dirk 32 Social media September 
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Categorie 5  Sponsorvragen 

Vraag 10.1 Marcel de Haas Industriële Dienstverlening  

10.1.1 Met wie en in wat voor auto: merk en type is 

Marcel de Haas naar de Noordkaap gereden 

dit jaar? 

 met Paul Louwers in een Saab 900 cabrio 2.3 se.. 
 

10.1.2 Hoeveel km’s hebben zij in het totaal afgelegd. 

 Totaal 7460 km. gereden 
 

Vraag 10.2 Jansen pompen- & watertechniek 

Hoeveel pompmerken heeft Jansen Pompen- & 

watertechniek op de website 

www.pompentechniek.nl staan ? 

 xxx 
 

 

Vraag 10.3 Bol Adviseurs 

Bol Adviseurs ondersteunt ondernemers bij het behalen van 

zakelijke en persoonlijke doelen. 

10.3.1 De dienstverlening van Bol richt zich daarom op de vijf belangrijkste dimensies 

van ondernemerschap, die onderling nauw met elkaar verbonden zijn.  

Welke dimensies zijn dit? 

 
De Ondernemer, Bedrijf, Privé en Zakelijk, Personeel en 

Internationaal Zakendoen  
 

http://www.pompentechniek.nl/
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Vraag 10.4 Meulman Bouwkundig Buro 

 

 

Hoeveel CPO starterswoningen zijn er in Rijkevoort gebouwd? 

 23 
 

 

Vraag 10.5 Glas, Spuit en Schildersbedrijf Willems 

  
10.5.1 Welke kleur is de vlag vandaag in de mast 
 van Schildersbedrijf Willems op Veldweg 13 te 
Rijkevoort 

 

 xxx 

 

Vraag 10.7 Pedilux 

Welk natuurlijk product is sinds half november te 

verkrijgen bij Pedilux? 

 WandelWol 
 

Vraag 10.8 Weren interieurprojecten  

10.8.1 Hoe vaak staat de naam Weren Interieurprojecten 

op de site van Weren.nl? 

 23 x 
 



SJWizzut 2018 
 

Vraag 10.9 Spar Kuijpers  

Noem 6 verschillende producten uit de 

winkel van Spar Kuijpers in Rijkevoort die: 

- een gezamenlijke waarde van 11,28 hebben 

- allen verschillend zijn van prijs 

- allen verschillend zijn van maatvoering (dus bijv geen 2 soorten cup a soup) 

 

Antwoord is via de website te vinden 

 

 

 

 

 

 
 

Vraag 10.10 Fysio Challenge 

FysioChallenge fysiotherapiepraktijk uit Sambeek geeft les 

aan meerdere soorten sportgroepen. Aan hoeveel 

sportgroepen geeft FysioChallenge totaal les? 

 Totaal 10 groepen  (incl. ouderengym Rijkevoort) 
 

Vraag 10.11 Sfeervol Buitenleven 

Hoeveel dagen bestaat het bedrijf Sfeervol Buitenleven op de 

dag van de sjwizzut? 

 xxx 
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Vraag 10.12 Spel en Plezier 

10.12.1 Hoeveel springkussens heeft Spel en Plezier? 

 6 
 

10.12.2 Wie zijn de oprichters van Spel en Plezier? 

 Jan van Dommelen / Patrick van den Bogaard en Gunter Vos 
 

10.12.3 Wat is ’s werelds eerste buiten speel computer volgens Spel en Plezier haar 

website?  

 Swinx 
 

 

Vraag 10.13 Dekkers Fransen 

10.13.1 Wat zijn de vacatures die momenteel beschikbaar zijn bij 

Dekkers Fransen? 

  
 
 

 

 

10.13.2 Wat zijn de openingstijden van Dekkers Fransen? 
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Vraag 10.14 Kinderopvang Kakelbont 

10.14.1 Hoeveel stoelen staan er op het reclamebord 

Goeiedag dagbesteding? 

 12 stoelen 
 

10.14.2 Hoe vaak staat het woord Kakelbont op de site? 

 36 keer 
 

Vraag 10.15 Café – Zaal Groentjes 

10.15.1 Noem de 3 titels van de schrijver Willem J de 

Wilde 

 
De panter en vieze jopie / Panter vierling / Avonturen van 

Maarten en zijn vrienden 
 

Vraag 10.16 Swinkels Meubels &Interieurbouw 

10.16.1 Hoeveel ‘vind-ik-leuks’ heeft de facebook pagina 

van dit bedrijf ? 

 281 
 

10.16.2  Wat is het adres van de foto die als eerste staat bij ‘timmerwerken’ ? 

 Papenvoortsedijk 4a, 5447 NG Rijkevoort 
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Vraag 10.17 De Grote Laak Steinvoort B.V. 

Wat is de temp van de stikstof waar men ingevroren 

sperma in bewaart  ? 

 -196 celcius 
 

 

Vraag 10.18 Deco Tuinen  

10.18 Hoeveel complete tuinen heeft Deco-tuinen in het jaar 2018 aangelegd? 

 25 tuinen 
 

 

Vraag 10.19 Apotheekthuis.nl? 

10.19.1 Via welk uniek platform kun je een afspraak 

inplannen voor een medicatiebeoordeling door een 

apotheker bij u thuis?  

 Apotheekthuis.nl 
 

 

Vraag 10.20 Innotherm 

10.20.1 Welke merken warmtepompen 

plaatst InnoTherm voor hun bodemenergieprojecten? 

 Nibe en Alpha Innotec 
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Vraag 10.21 BT Hoveniers 

10.21 Wat kan BT hoveniers allemaal reinigen 

met de gepatenteerde schrobmachine? 

 

oude gebakken klinkertjes 

nieuwe betonklinkers 

betontegels 

natuursteen 

beton 

houten vlonders 

kunststof vlonders 

composiet vlonders 

kunststof speelplaats ondergrond 

asfalt 
 

 

 

Vraag 10.22 Climeco 

10.22 Noem de 3 hoofdcomponenten van het 

'ClimecoVent' systeem? 

 

1) Regain-unit 

2) Luchtdistributiesysteem 

3) Scherminstallatie 
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Vraag 10.23 Goossen watersport 

10.23 In welk jaartal heeft 

Mike van zijn hobby zijn beroep gemaakt? 

 1995 
 

In welk jaartal h 

Vraag 10.24 Restaurant ‘t Molenhuys 

10.24 Wanneer is restaurant  'tMolenhuys begonnen?  

(Exacte datum) 

 12 mei 2012 
eeft Mike va 

 

Vraag 10.25 Adr. Spierings 

10.25 Wat zijn de totale kosten inclusief verzending excl. btw 

voor de volgende artikelen in de webwinkels van Adr.Spierings BV 

 

1 x Compressor ASM  PN1753,  verzending naar Antwerpen 

 

1 x Compressor ZBD30  KCE,  verzending naar Groningen 

 

3 x Fan  D3G146 LVB-01  #01525, verzending naar Ulft 

 €1366.64 of €1366,65 
n zijn hobby zijn beroep gemaakt? 
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Categorie 6  Media 

Vraag 6.1 100 punten 

  

 

  
 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

    

  
  

  
   

 

S Disney D Funda 

J Jupiler O Toblarone 

W Wibra R Spar 

I Intertoys P Playmobil 

Z Amazon S Pepsi 

Z Zapsport Q Qmusic 

U Jumbo U Unilever 

T Fanta I IBM 

D Durex Z Ziggo 

E Lego   
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Vraag 6.2 2 punten per vraag 

Hierna tref je diverse voorpagina’s aan van bekende kranten. 

Wij zoeken de tekst die onder het rode blok staat. 

Tip: jaartal en maand geven wij alvast om het zoeken gemakkelijker te maken 

6.2.1 Volkskrant: Februari 1953 

 

138 doden gemeld 
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6.2.2 Volkskrant: November 1963 

 

2 verdachten 
 

6.2.3 Algemeen Dagblad: Juli 1979 

 

Trotseerde gemeen voetbalgeweld 
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6.2.4 De Telegraaf: Januari 2013 

 

Pijnlijke 
 

6.2.4 De Volkskrant: Februari 2018 

 

Zijn Lakeien 
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Voor de volgende vragen moet je naar  

http://www.sjw-rijkevoort.nl/sjwizzut-media/ 

Op deze pagina vind je een mediafile (lees filmpje) om de volgende vragen te beantwoorden: 

 

Vraag 6.3  Wat is het? 20 punten 

2.5 per antwoord 

Mr Cheung was te zien in het TV Programma ik hou van Holland. 

Noem het lied en de bijbehorende artiest dat Mr. Cheung probeert te zingen. 

 Artiest Lied 

6.3.1. Lennie Kuhr De Troubadoer 

6.3.2 Gerard Joling Shangri-la 

6.3.3 Bonnie St. Claire Droog je tranen Pierot 

6.3.4 Jody Bernal Que Si, Que No 

 

Vraag 6.4  Wat moet ik kopen? 20 punten 

3 per vraag 

Je ziet een fragment uit een TV Reclame voor een product en/of dienst. 

Welk product/merk proberen ze te verkopen? 

 Product/merk 

6.4.1. Rivella 

6.4.2 Peugeot 206 

6.4.3 Dior - J'adore the New Absolu 

6.4.4 Fruit Joy 

6.4.5 Sony Bravia 

6.4.6 Playstation PS4 

http://www.sjw-rijkevoort.nl/sjwizzut-media/
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Vraag 6.5  Wat hoor en zie ik nu? 50 punten 

2.5 per goed antwoord 

Je ziet zo dadelijk een stukje van een videoclip met het geluid van een ander liedje (ofwel 

een mash-up). Schrijf op de artiest en het lied/nummer van de videoclip en van het lied, dus 

twee artiesten met bijbehorende nummers per fragment. 

 Artiest Lied 

6.5.1 Mariah Carey  All I Want For Christmas  

 Snollebollekes Springen Nondeju 

6.5.2 Beyoncé -  Halo 

 George Michael  Careless Whisper 

6.5.3 John Legend  All Of Me 

 Roxette  The Look 

6.5.4 Adele Someone Like You 

 Rowwen Hèze:  Auto, Vliegtuug 

6.5.5 Ben E. King Stand By Me 

 Rammstein Du Hast 
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Categorie 7 kunst, cultuur en literatuur 

Vraag 7.1 

Hieronder staan 5 afbeeldingen van LP’s, aan jullie de taak om erachter te komen welke LP’s 
dit zijn. Noteer van elke LP: de artiest, de naam van het album en de tracks die op dit album 
staan. 
 

7.1.1 
 

 
 
Artiest: James Brown 
Album: Starportrait 
Tracks: make it funky, night train, ain’t it funky now, fever, cold sweat, mother popcorn, 
papa’s got a brand new bag, hey america, i got you i feel you, you’ve got the power, mashed 
potatoes USA, sex machine, i cried, chicago, licking stick-licking stick, i can’t stand myself 
(when you touch me), any day now, it’s a man’s man’s man’s world, i’m a greedy man, say it 
loud - i’m back and i’m proud, i love you porgy, tell me what you’re gonna do, ain’t that a 
groove, hot pants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SJWizzut 2018 
7.1.2  

 

Artiest: Joe Jackson 
Album: Look sharp 
Tracks: one more time, Sunday papers, is she really going out with him?, happy loving 
couples, throw it away, baby stick around, pretty girls, look sharp!, (do the) instant mash, 
fools in love, got the time 
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 7.1.3  

 
 

Artiest: Rodger Hodgson 
Album: In the eye of the storm 
Tracks: had a dream (sleeping with the enemy), in jeopardy, lovers in the wind, hooked on a 
problem, give me love give me life, i’m not affraid, only because of you 
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 7.1.4  

 

Artiest: Simple minds 
Album: Once upon a time 
Tracks: once upon a time, all the things she said, ghost dancing, alive and kicking, oh 
jungleland, i wish you were here, sanctify yourself, come a long way 
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3e? 

 7.1.5 

 

Artiest: The nits 
Album: Henk 
Tracks: bike in head, port of amsterdam, typist of candy, home before dark, the singing 
telegram, erom on, sleep (what happens to your eyes), pillow talk, cabins, under a canoe, 
crane-driver, 5 hammering men 
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Vraag 7.2 

Hieronder worden 25 vragen gesteld over alles wat past binnen kunst, cultuur en literatuur. 

Aan jullie de taak om deze te beantwoorden. 

7.2.1 Wie was volgens de bijbel de vrouw van Jacob?  

Rachel 
 

7.2.2 Van welke acteur is David Cornwell de echte naam? 

John Le Carre 
 

7.2.3 Welk fictief personage heeft 2 stiefzussen, genaamd Anastasia en Drizella? 

Assepoester 
 

7.2.4 Wat is de naam van de tweede grote theatershow van Rene van Meurs? 

Voor de storm 
 

7.2.5 Op welke datum zijn de letters ‘I Amsterdam’ verwijderd? 

3 december 2018 
 

7.2.6 Wat is de naam van het 3e boek in de reeks van Lord of the rings? 

The return of the king 
 

7.2.7 In welke balletuitvoering wordt het verhaal verteld van een jong meisje met haar 

gebroken kerstcadeau? 

De notenkraker 
 

7.2.8 Wie is de bedenker van het personage Tarzan? 

Edgar Rice Burroughs 
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7.2.9 Welke schilderstijl ontstond er als eerste: realisme, kubisme of impressionisme? 

Realisme 
 

7.2.10 Hoe kwam kapitein Haak aan zijn einde in Peter Pan? 

Door een krokodil 
 

7.2.11 In welke roman verschijnt Fagin? 

Oliver Twist 
 

7.2.12 Wat houdt monochromatically schilderen in? 

Schilderen in zwart wit 
 

7.2.13 Hoe wou Hugh Heffner de playboy in eerste instantie noemen? 

Stag party 
 

7.2.14 Wie lost de misdaad op in ‘dood op de Nijl’? 

Hercule Poirot 
 

7.2.15 Waar kwam het ijs vandaan bij het ijsbeelden festival van dit jaar? 

Frankrijk 
 

7.2.16 Het museum Boijmans Van Beuningen heeft onlangs een kunstwerk uit 1410 gekocht, 

hoe heet dit werk? 

De meester van de heilige Veronica 
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7.2.17 Soldaat van Oranje is de langst lopende Nederlandse musical, wanneer ging deze in 

premiere? 

30 oktober 2010 
 

7.2.18 In welk land wordt de nobelprijs voor literatuur uitgereikt? 

Zweden 
 

7.2.19 Hoe worden de vier afdelingen van Zweinssteins Hogeschool voor hekserij en hocus-

pocus genoemd (de Nederlandse benaming)? 

Griffoendor, Huffelpuf, Ravenklauw, Zwadderich 
 

7.2.20 Wie kent de boeken van pinkeltje niet? Maar hoeveel boeken zijn er verschenen 

tussen 1939 en 1977? 

29 
 

7.2.21 Hans Teeuwen is vooral bekend als solo artiest, maar kreeg landelijke bekendheid als 

duo doordat ze de samen het Cameretten festival wonnen. Waarom eindigde de 

samenwerking? 

Teeuwen en Smeenk kregen auto ongeluk waarbij Smeenk kwam te overlijden 
 

7.2.22 Wat is de hoogte en breedte van het schilderij ‘Rij van elf populieren in rood, geel, 

blauw en groen’ van Piet Mondriaan? 

Hoogte: 69.0 cm breedte: 112.0 cm 
 

7.2.23 Wat wordt in straattaal bedoeld met ‘lit’ 

Vet/cool/tof/leuk 
 

7.2.24 Waar ligt de schilder Rubens begraven? 

Sint-Jacobskerk in Antwerpen 
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7.2.25 Militaire parades uit de 17e eeuw waarbij ruiters en hun paarden vierkante formaties 

vormden, legden de basis voor de authentieke dans die we vragen. Vier koppels vormen elk 

één hoekpunt van een vierkant en drie koppels herhalen één voor één de dansfiguur ingezet 

door het hoofdkoppel. De namen van de dansfiguren vonden hun oorsprong in het ballet, 

zoals ‘jeté’, ‘chassé’ en ‘croisé’. Een Belgische folkgroep vond inspiratie voor zijn naam in de 

Vlaamse verbastering van de dans. Welke dans? 

quadrille 
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Categorie 8  Sport 

Vraag 8.1 

Afgelopen jaar was weer een mooie sportzomer, waarin het Nederlands elftal wederom 
schitterde in afwezigheid op een eindtoernooi. Echter gaat het op wielergebied een stuk 
beter. Als Nederlanders konden we terugkijken op een prima Tour. Hieronder een aantal 
vragen over deze editie van de tour. 
 
 8.1.1 Wat was grootste verandering mbt tot de teams in de tour van afgelopen 
jaar? 
 

8 in plaats van 9 rijders per team 

 

8.1.2 Hoeveel aankomsten waren er tijdens deze editie bergop? 

3x 

 

 8.1.3 Hoeveel bergen van de buitencategorie moesten er worden beklommen? 

9x 

 

8.1.4 Noteer van alle Nederlanders die nog meededen, op welke plaats in het klassement 

  ze stonden en hoeveel achterstand ze hadden op de gele trui, na afloop van etappe 

  18? 

2. Dumoulin +1.59; 6. Kruiswijk +4.19; 18. Mollema +27.22; 32. 

Gesink +1:05.09; 46. Tolhoek +1:28.23;  

54. Poels +1:19.32; 55. Ten Dam +1:40.14;  

61. Minnaard +1:43.57; 62. Slagter +1:44.55;  

78. De Kort +2:12.54; 117. Terpstra +2:49.44; 

136. Sinkeldam +3:12.22; 142. Roosen +3:23.24 
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3e? 

 

 

8.1.5 In welke etappe viel Groenewegen uit? 

12e etappe 

 

8.1.6 Hoe zag het podium van daags na de tour eruit dit jaar? 

1. Tankink; 2. Dumoulin; 3. Mollema 

 

Vraag 8.2 

8.2.1 Wat houdt de Ryder cup precies in?  

Een jaarlijks terugkerend golftoernooi tussen teams van Amerika en Europa 
 

8.2.2 Wat was de locatie van de ryder cup 2018 (land en de naam van de locatie)? 

Frankrijk, Le Golf National 
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8.2.3 Noem van beide teams alle teamleden. 

Team Europa: Bjorn, Donald, Harrington, Karlsson, McDowell, 

Westwood, Casey, Fleetwood, Garcia, Hatton, McIlroy, Molinari, Noren, 

Olesen, Poulter, Rahm, Rose, Stenson 

 

Team Amerika: Furyk, Duval, Z. Johnson, Kuchar, Davis Love III, 

Stricker, Dechambeau, Finau, Fowler, D. Johnson, Koepka, Mickelson, 

Reed, Simpson, Spieth, Thomas, Watson, Woods 

 

8.2.4 Er was een opmerkeling moment met een toeschouwer tijdens dit toernooi. 

 Wat gebeurde er en wat waren de gevolgen voor deze toeschouwer? 

Op de eerste dag kreeg een vrouwelijke toeschouwer een golfbal van Koepka 

in haar rechteroog, waardoor ze uiteindelijk blind werd aan dat oog 

 

8.2.5 Noem van 2 andere sporten een vergelijkbare wedstrijd. (de naam van de wedstrijd 

  en de sport) 

Laver Cup bij tennis en Marconi Cup bij poolen 
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Vraag 8.3 

8.3.1.1 Wie was de winnaar van de laatste editie van de zevenheuvelenloop? 

 Joshua Cheptegei 

 

8.3.1.2 Wat is zijn nationaliteit? 

Oegandees 
 

8.3.1.3  Wat was zijn tijd en wat was er bijzonder aan deze tijd? 

41 minuten en 5 seconden, een nieuw wereldrecord op de 15 kilometer 

 

8.3.2.1 Wie was de beste nederlandse atlete? 

Susan Krumins 
 

8.3.2.2 Hoeveelste werd zij en wat was haar tijd? 

3e in 47 minuten en 41 seconden 

 

8.3.2.3 Dit was een persoonlijk record voor haar, wat was voor deze   

  zevenheuvelenloop haar persoonlijk beste tijd? 

49 minuten en 30 seconden 

 

8.3.3.1  Wie was bij de mannen de snelste uit het land van Cuijk? 

Mohamed Ali 

 

8.3.3.2 Wat was zijn eindtijd? 

44 minuten en 29 seconden 
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8.3.3.3 Hoeveelste eindigde hij in de wedstrijd? 

9e, snelste Nederlander 

 

8.3.3.4 Wat is zijn woonplaats? 

Cuijk 

 

Vraag 2.4 

8.4.1 Hoeveel doelpunten kreeg edwin van der sar in totaal tegen op het EK 2000 

 (exclusief eventuele penaltyseries)? 

0 
 

 8.4.2 Een aanvaller van tottenham hotspur was aan het begin van het seizoen een 

  maand afwezig, maar niet vanwege een blessure. Waarom dan wel en wat 

  was de reden daarvoor? 

Heung Min Son was afwezig vanwege de Aziatische spelen, als ze met 

Zuid-Korea dit toernooi wonnen zouden alle spelers de dienstplicht ontlopen. 

Dit was gelukt. 

 

8.4.3 Welke griek scoorde 4 doelpunten in 46 wedstrijden voor internazionale en 

 wat was zijn bijnaam? 

Grigorios Georgatos, trelos karaflos/crazy bold/gekke kale 
 

8.4.4 Noem de 3 spelers met de langste naam die gescoord hebben voor het 

 nederlands elftal. 
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Charles van Baar van Slangenbrugh, Jan Vennegoor of Hesselink, Arnaut 

Danjuma Groeneveld 

 

8.4.5 Welke voetballers hebben de volgende prijzen allemaal gewonnen: Europacup 

  1/champions league, wk voor landen en de ballon d ‘or? 

Bobby Charlton, Gerd Muller, Franz Beckenbauer,  

Paolo Rossi, Zinedine Zidane, Rivaldo, Ronaldinho, Kaka 

 

8.4.6 Voetbalbroers zijn geen uitzondering, denk aan de broertjes v/d Kerkhof of 

  bijvoorbeeld de gebroeders de Boer. Echter zijn er ook broers die beide voor 

  een verschillend nationale elftal uit zijn gekomen. Noem 10 broers die beide 

  voor een ander land zijn uitgekomen (minimaal 1 interland en na 1945). 

Malouda, Mandanda, Cahill, Baker, Xhaka, Boateng, Vieri, Pogba, 

De Guzman, Alcantara (Wegerle) 

 

Vraag 8.5 

8.5.1.1 Welk sportevenement vond afgelopen zomer voor het eerst plaats, verdeeld 

  over 2 steden? 

Het Europees kampioenschap 

 

8.5.1.2 In welke 2 steden vond dit evenement plaats? 
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Glasgow 

Berlijn 

 

8.5.2 Welke sporten werden tijdens dit evenement beoefend? 

Atletiek 

Turnen 

Roeien 

Golf 

Wielersport 

Triatlon 

Zwemmen 

 

8.5.3.1 Hoeveel medailles behaalde Nederland in totaal? 

43 

 

 8.5.3.2 Er werden niet evenveel gouden, zilveren en bronzen medailles uitgereikt, 

  waarom was dit? 

Bij het onderdeel paard bij turnen werden 2 zilveren medailles uitgereikt en 

geen bronzen medaille 

 

8.5.4 Welke landen hebben een ‘bid ‘ ingediend voor de volgende editie? 
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Griekenland, Nederland/Belgie, Duitsland (atletiek wordt dan wel in een 

ander land gehouden), Polen, Italie, Zweden 
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Vraag 8.6  

8.6.1 Tijdens hoeveel grand prix stond Max Verstappen in 2018 op het podium? 

11 

 

8.6.2 In hoeveel races in 2018 heeft Max Verstappen de snelste raceronde  

  neergezet? 

2 

 

8.6.3 Hoeveel WK punten had Max Verstappen na de GP van Canada en hoeveelste 

  stond hij in het WK klassement? 

50 punten, 6e plaats 

 

8.6.4.1 Verstappen won de GP van Oostenrijk, maar wie was de nummer 3 tijdens 

  deze race en hoe lang deed hij er in totaal over (tot op een duizendste van 

  een seconde nauwkeurig)? 

Vettel 1:21.59,205 

 

8.6.4.2 De hoeveelste overwinning in zijn formule 1 carriere was dit? 

4e 

 

8.6.4.3 Hoe zag de startopstelling van de top 10 eruit tijdens deze race? 



SJWizzut 2018 
1. Bottas 2. Hamilton 3. Raikkonen 4. Verstappen 5. Grosjean 6. Vettel 7. 

Ricciardo 8. Magnussen 9. Sainz 10. Hulkenberg 

 

Vraag 8.7 

8.7.1.1 In april was het ATP graveltoernooi van Barcelona, Nadal pakte hier de titel, 

  tegen wie speelde hij in de finale en wat was de uitslag? 

Stefanos Tsitsipas, 6-2 6-1 

 

8.7.1.2 Hoe lang heeft deze partij geduurd? 

 

 

 

8.7.1.3 Voor de hoeveelste keer won Nadal dit toernooi? 

 

 

 

8.7.1.4 Nadal staat bekend als de gravelkoning, de hoeveelste partijoverwinning op 

  deze ondergrond was dit voor Nadal? 

 

 

 

8.7.2.1 In hetzelfde weekend, grepen twee Nederlanders net naast de overwinning 

  op een ATP toernooi. Wie waren dit? 

Matwe Middelkoop en Jean-Julien Roger 

1 uur en 19 minuten 

11e keer 

401ste overwinning 
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8.7.2.2 Bij welke ATP toernooien was dit? 

ATP Barcelona en ATP Budapest 

 

 

8.7.2.3  Als de jongste van dit tweetal het toernooi wel had gewonnen, de hoeveelste 

  ATP zege zou dit voor hem zijn? 

Zijn 7e ATP titel 

 

8.7.2.4 Hij won voor dit toernooi al wel twee ATP titels dit jaar, wie was bij deze 

  overwinningen zijn partner? 

Robin Haase 

 

Vraag 8.8 

8.8.1 Waar vond het WK volleybal 2018 voor vrouwen plaats? 

 

 

8.8.2.1  Op welke plaats eindigde de Nederlandse vrouwen? 

 

 

8.8.2.2  Tegen wie werden de laatste twee wedstrijden gespeeld? 

 

 

8.8.3.1 Dezelfde plaats is vaker behaald op een mondiaal toernooi. Bij welk mondiaal 

  toernooi gebeurde dit de laatse keer? 
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8.8.3.2 Wie was de laatste tegenstander op dit toernooi en wat was de uitslag? 

 

 

8.8.3.3 Wie zijn de laatste 3 bondscoaches van de Nederlandse vrouwen? 

 

 

Vraag 8.9 

8.9.1 Jeffrey Herlings schreef dit jaar geschiedenis, door als eerste Nederlander 

  wereldkampioen te worden in de MXGP. Wie volgde hij op als   

  wereldkampioen? 

 

 

8.9.2 Waar werd Herlings wereldkampioen? 

 

 

8.9.3 Hoeveel WK punten had Herlings na de GP waarin hij wereldkampioen werd? 

 

 

8.9.4 Tijdens afgelopen seizoen brak Herlings zijn sleutelbeen, nadat hij weer  

  hersteld was greep hij weer meteen de zege bij zijn rentree. Op welk circuit 

  deed hij dit? 
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8.9.5 Wat is de bijnaam van Herlings? 

 

 

 

 

8.9.6 Van wie is het record met meeste GP overwinningen in de motorcross en 

  hoeveel zijn dit er? 

 

 

8.9.7 Herlings rijdt voor het fabrieksteam van KTM, tot wanneer loopt zijn contract? 

 

 

Vraag 8.10 

8.10.1.1 In september vocht Rico Verhoeven een wereldtitelgevecht bij de  

  zwaargewichten, waar vond deze wedstrijd plaats? 

 

 

8.10.1.2 Deze wedstrijden vinden plaats onder het bewind van Glory, welke editie 

  van Glory was deze avond? 

 

 

8.10.2 De hoeveelste zege op rij was dit voor Verhoeven? 
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8.10.3.1 Hoe vaak is het hem nu gelukt om zijn titel te verdedigen? 

 

 

8.10.3.2 Sinds wanneer is Verhoeven wereldkampioen? 

 

 

 

8.10.4 Na de wedstrijd zou Verhoeven het nachtleven in duiken als beloning van 

  maandenlang een streng leef- en trainregime. Een bezoek waaraan mocht 

  deze avond zeker niet ontbreken, volgens Verhoeven zelf in een interview na 

  de partij? 

 

 

8.10.5.1 Er waren meer Nederlanders actief deze avond en het verliep niet voor 

  iedereen even succesvol. Welke Nederlander verloor zijn wereldtitel deze 

  avond en tegen wie? 

 

 

8.10.5.2 In welke gewichtsklasse vond dit wereldtitelgevecht plaats? 
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Categorie 11  Algemeen 

Vraag 11.1 Voedingsmiddelen 

Hieronder de etiketten van een aantal voedingsmiddelen. Raad en benoem het 

voedingsmiddel.  
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Vraag 11.2  Woordzoeker 

A L S L R A D U U R Z A M E K O S T 

C I N S E N P I S F E E R V O L R E 

L N E S I N E O N G I N N O T O P P 

I D K O Z G N V T N N T E N P S S O 

M I U E E A N A E H O I R S A S R E 

E E E T L G N T I L E T R A N V A N 

C C K T P R N D R D N E H E P A E S 

O O P E N I E E J A T E K E I P J W 

K S H N E G R I L A D S T T R P E Z 

V L I N L E E Z W L I I I I H M S N 

S E L A E E W S E N A U N T U U T D 

A K I R P N N C N A N H K G E B I E 

M N P E S E R E N W I J C B H I A S 

B I S T S A J N E N I U T O C E D R 

E W E S M E L L I W R E D L I H C S 

E S O P H E T M O L E N H U Y S T E 

K O W A T E R T E C H N I E K L Y I 

G D E K K E R S F R A N S E N J K F 

 
Z.O.Z.
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Streep de volgende woorden door in de woordzoeker:  

• Agrigeene 

• Apotheekthuis 

• Bol 

• Buitenleven 

• Climeco 

• Decotuinen 

• Dekkersfransen 

• Dietistdianne 

• Duurzamekost 

• Fysiochallenge 

• Goossenswatersport 

• Hetmolenhuys 

• Indieco 

• Innotherm 

• Innotop 

• Jansen 

• Jenniskens 

• Kapsterannette 

• Keukens 

• Kvsambeek 

• Marceldehaas 

• Philipse 

• Schilderwillems 

• Sfeervol 

• Signtrading 

• Spelenplezier 

• Spierings 

• Swinkels 

• Trappen 

• Watertechniek 

• Weren 
 

Welke zin vormen de overgebleven letters?  
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Vraag 11.3 Denemark 

11.3.1. Hoe heet het nationale lied van Denemarken? 

 
 

11.3.2. Wat is de vertaling van de derde alinea van het nationale lied? 

 

 

 

 

 

 
 

11.3.3. Wat gebeurde er op 15 juni 1219 in Estland? (gelinkt aan Denemarken natuurlijk) 

 

 

 

 
 

11.3.4. Hoe wordt dit gebak in Denemarken genoemd?  
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11.3.5. Hoe worden deze karakters genoemd in Denemarken?  

 

 

 

 

 
 

11.3.6. Waar slaapt dit Deense karakter? 

 

 

 
 

Vraag 11.4 Sterrenstelsel 

11.4.1. Wie gebruikte voor het eerst de term spiraalnevel? 

 
 

11.4.2. Waar is Edwin Powell Hubble geboren? 

 
 

11.4.3. Wat zijn de coördinaten van deze plaats? 

 
 

11.4.3. Wat zijn de drie hoofdgroepen in ons sterrenstelsel volgens Hubble? 
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Categorie 12  Wetenschap & Techniek 

 

Vraag 12.1 Een opwarmertje! 

12.1.1 Hoe lang doet de aarde over een rondje om haar eigen as? 

a. Iets minder dan 24 uur 
b. 365,25 dagen 
c. Precies 24 uur 
d. Iets meer dan 24 uur 

 

Antwoord A. 

 

12.1.2 Een planeet is… 
a. een hemellichaam dat een baan om een ster beschrijft. 
b. een hemellichaam waarop water voorkomt. 
c. een hemellichaam dat om haar eigen as draait. 

 
 

Antwoord A. 
 

12.1.3 Het Mars Science Laboratory (MSL) is een onbemand voertuig dat onderzoek doet op Mars. 

Meestal wordt een andere naam gebruikt. Welke naam zoeken we? 

 
 

Curiosity 
 

12.1.4 Zet de planeten in de juiste volgorde. Begin bij de planeet die het dichtst bij de zon staat. 

Neptunus, Aarde, Venus, Mercurius, Jupiter, Uranus, Mars, Saturnus  

 

- Mercurius 

- Venus 

- Aarde 

- Mars 

- Jupiter 

- Uranus 

- Neptunus 
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12.1.5 Iedereen weet dat Neil Armstrong de eerste mens was die een voet op de maan zette, maar 

kennen jullie ook de naam van de persoon die als eerste mens in een baan rond de aarde werd 

gestuurd? 

 
 

Joeri Gagarin 
 

 

Vraag 12.2 Nu wordt het al wat lastiger.. 

12.2.1 De scheikundige formule van waterstofnitraat is HNO3, maar onder welke andere bekendere 

naam kennen we waterstofnitraat nog? 

 
 

Salpeterzuur 
 

12.2.2 We zoeken de naam van een Italiaanse wiskundige. Hij werd geboren in Pisa in het jaar 1170 

en hij leefde tot circa 1250. Toen hij op een dag konijnen begon te fokken, stelde hij vast dat de 

dieren zich volgens een bepaalde reeks vermenigvuldigden, namelijk 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 en 55. 

waarbij elk getal de som is van de twee vorige. Deze getallenrij werd naar hem vernoemd. De limiet 

van de verhouding van twee opeenvolgende getallen uit deze reeks wordt ook wel de gulden snede 

genoemd. 

 
 

Fibonacci 
 

12.2.3 Hoe heet het positief psychisch effect van een stof zonder direct medisch werkzaam 

bestanddeel dat optreedt door vertrouwen in de heilzame werking van een behandeling? Dit 

verschijnsel ontstaat indirect via de hersenen en berust op onbewuste psychische processen. Een 

populaire rockband met frontman Brian Molko noemde zich naar dit effect. 

Placebo-effect 
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Vraag 12.3 Multiple Choice 

12.3.1 Waardoor kunnen mensapen geen spraakklanken produceren? 

 

a. Door de positie van het strottenhoofd kunnen ze niet voldoende verschillende klanken vormen 

b. Doordat hun keelzak ervoor zorgt dat alle geproduceerde klanken lager worden en daardoor te 

veel op elkaar lijken 

c. Doordat ze niet in staat zijn hun stembanden voldoende te controleren 

Antwoord C 
 

12.3.2 Je bent aan het fietsen en je valt naar links. Wat moet je doen om niet verder om te vallen? 

a. Naar rechts sturen 

b. Je lichaam naar rechts bewegen 

c. Naar links sturen 

Antwoord C 
 

12.3.3 Rond het jaar 1900 hadden elektrische auto’s een groot marktaandeel, maar al snel werden ze 

verdrongen door auto’s met een verbrandingsmotor. Een van de oorzaken daarvan was: 

a. Elektrische auto’s werden niet stoer gevonden, omdat ze stil en gemakkelijk te bedienen waren 

b. De prijs van olie daalde sneller dan die van elektriciteit 

c. Elektrische auto’s veroorzaakten relatief veel dodelijke ongelukken 

Antwoord A 
 

12.3.4 Je verbindt twee ballonnen met een T-vormig tuitje. Als je begint te blazen, vullen beide 

ballonnen zich eerst een beetje. Wat gebeurt er daarna? 

a. De ballonnen worden tegelijkertijd groter 

b. Een van de ballonnen loopt vol 

c. De ballonnen worden om beurten steeds een beetje groter 

Antwoord B 
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12.3.5 Er liggen zes stoeptegels op een rij. Onder een van deze tegels zit een pissebed. Je weet niet 

onder welke, maar je weet wel dat het beestje elke nacht willekeurig één plek opschuift naar links of 

rechts. Elke dag mag je onder één tegel kijken. Als je de tegels optimaal kiest, hoeveel dagen heb je 

dan maximaal nodig om aan te wijzen onder welke tegel de pissebed zit? 

a. 6 dagen 

b. 8 dagen 

c. 10 dagen 

 

Antwoord A 
 

12.3.6 Het mannetje van de wilde eend heeft groene veren op zijn kop en blauwe veren in zijn 

vleugel. Wat voor pigment zit er in deze veren? 

a. Groen en blauw pigment 

b. Roodbruin pigment 

c. Blauw en geel pigment 

 

Antwoord B 
 

12.3.7 De familie Jansen woont sinds kort bij jou in de buurt. Als je twee willekeurige kinderen van 

het echtpaar Jansen tegenkomt, is de kans 50 procent dat ze allebei blauwe ogen hebben. Hoeveel 

kinderen heeft dit gezin? 

a. Drie kinderen 

b. Vier kinderen 

c. Vijf kinderen 

 

Antwoord B 
 

12.3.8 Het verhaal gaat dat gevangenen vroeger over hun linnen lakens plasten voordat ze deze uit 

het raam hingen om te ontsnappen. Waarom zou dat een goede zet geweest zijn? 

a. Urine ontsmet direct de schaafwonden die je oploopt als je langs een laken naar beneden glijdt 

b. Urine vergroot de draagkracht van de lakens, doordat de vezels water opnemen zodat de 

cellulosefibrillen worden samengedrukt 



SJWizzut 2018 
c. De combinatie van water en zouten in de urine zorgt ervoor dat de vezels in de lengte rekbaarder 

worden, zodat het laken een flink stuk langer wordt 

 

Antwoord B 
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12.3.9 Je hebt een grote cilindervormige, glazen vaas met tien liter water en markeert het waterpeil 

met een streepje. Vervolgens haal je vier liter water uit de vaas en maakt daar ijsblokken van. De 

vaas houd je intussen afgedekt. Dan laat je de ijsblokken voorzichtig in de vaas zakken en wacht tot 

het wateroppervlak niet meer beweegt. Hoe hoog staat het water dan? 

a. Boven het streepje 

b. Precies tot het streepje 

c. Onder het streepje 

 

Antwoord C 
 

12.3.10 Bij de verslaggeving van een wielerevenement rijden motoren vaak dicht op de wielrenners. 

Wanneer verliest een renner snelheid door zo’n motor? 

a. Als de motor voor hem rijdt 

b. Als de motor achter hem rijdt 

c. Als de motor naast hem rijdt 

 

Antwoord C 
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Vraag 12.4 Games.. of toch Wetenschap? 

 

12.4.1 Niet alle gamers zijn verslaafd al gebeurt het 

natuurlijk wel. Vooral gebruikers van MMORPGs 

(massively multiplayer online role-playing games), 

sociale en mobiele games kampen er mee indien deze 

games van zogenaamde"compulsion loops" gebruik 

maken. Anders verwoord: de speler voert een reeks 

activiteiten uit, krijgt daarvoor een beloning en 

herhaalt deze activiteiten om continu extra beloning te 

krijgen. Net zoals bij gokverslavingen leidt de 

anticipatie tot dergelijke beloningen tot een aanmaak 

van een specifieke neurotransmitter die je je gelukkig 

doet voelen. Welke neurotransmitter is dit? 

 

Dopamine 
 

 

12.4.2 Veel games zijn verbazend diepgaand. Neem nu 

bijvoorbeeld Bioshock, een spel uit 2007. Deze game 

speelt zich af in de onderwaterstad Rapture, gebouwd als 

utopie verborgen voor de rest van de wereld: volgens de 

ideologie van Ryan heeft iedere inwoner het recht op de 

vruchten van zijn werk, zonder inmenging van een ander 

(denk aan de overheid die belastingen int of de ethische 

aspecten van kunst- en medische wereld). 

Deze ideologie is overduidelijk geïnspireerd op de 

werken van Ayn Rand die ze ontwikkelde in haar romans 

The Fountainhead en Atlas Shrugged. Het hoogste 

ethische doel van een mens is het streven naar zijn eigen 

geluk. Hoe heet deze filosofie? 

 

 

Objectivisme 
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12.4.3 In The Legend of Zelda: Majora's Mask moet jij 

als speler voorkomen dat de maan heads on crasht met 

de wereld. Een maan is een hemellichaam dat 

samengehouden wordt door zijn eigen zwaartekracht. 

Als deze te dicht bij een zwaarder 

hemellichaam (zoals een planeet) komt zal de maan 

vanaf een bepaalde afstand desintegreren door de 

getijdenkrachten van die planeet. Deze afstand is 

genoemd naar een Franse astronoom. Eens de maan 

zich binnen deze afstand (limiet) bevindt zal het 

gedesintegreerde, omlopend materiaal 

zich verspreiden tot een ring. Hoe heet deze afstand?  

 
 

 

 

Rochelimiet 
 

12.4.4 Nintendo's Kirby is maar 

een raar wezen: hij kan de 

krachten van vijanden gebruiken 

door deze levend in te slikken en 

absorberen, hij is rond, roze en 

elastisch en zijn stompige 

ledematen verschijnen naar 

believen. Verder is hij ook slechts 

20,32 cm hoog.  Het enige dat 

ook maar in de buurt komt zijn de 

Xenophyoforen, meerkernige 

eencelligen, een soort amoeben 

dus. En de grootste Syringammina 

fragilissima heeft toch wel een 

diameter van 20cm zeker. Op 

welke foto staat zo'n uit de 

kluiten gewassen amoebe? Deze 

leven trouwens op grote diepten 

in de oceaan. 

 

 

 

 

  

Foto C 
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12.4.5 Een vergeten puzzelserie uit de jaren '90 is 

The Incredible Machine-serie. Daarin moest je 

simpele objectieven behalen door ingewikkelde 

kettingreacties van vooral kinetische processen in 

gang te steken. Je kent deze ook wel uit 

Hollywoodfilms en -cartoons. Dit soort apparaat is 

genoemd naar een Amerikaanse cartoonist die 

bekend is van dergelijke apparaten. Zo zie je een 

diagram van zijn automatische servet. Hoe heet 

zo'n apparaat? 

 

  

Rube Goldbergmachine 
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12.4.6 Het moet niet altijd lava zijn waarin je held 

noodlottig aan z'n einde komt. In sommige games kun 

je aan je eind komen door contact met zuur. Eind 19de 

eeuw stelde een Zweedse scheikundige voor dat een 

stof als zuur wordt geclassificeerd als het waterstof 

bevat en dit atoom in de vorm van een waterstofion 

(H+) kan afstaan als de stof in water wordt opgelost. 

Stoffen die aan deze definitie voldoen worden nog 

steeds naar de Zweed genoemd. Hoe heten dergelijke 

zuren? 
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Arrheniuszuren 
 

12.4.7 Geen RPG of Adventure-game of je komt wel 

eens een skelet op je pad tegen.  

 

Een klassiek vraagje: hoeveel botten telt het 

geraamte van een volwassen mens? Het normale 

aantal dus want vanwege anatomische variaties 

hebben sommige mensen extra sesambeenderen en 

anderen hebben extra wervels of een wervel 

minder. 

 

 

  

206 
 

12.4.8 De Online-economie kent al jaren een 

opgaande groei. Zoals in de meeste 

economische systemen kunnen ook hier 

mistoestanden ontstaan. Zo besloot Blizzard 

al enkele keren hun online veilingshuizen 

voor World of Warcraft te sluiten nadat 

virtueel goud voor echte bedragen werden 

verkocht.  

 

Er bestaan verschillende types veilingen. Hoe 

heet een open veiling bij opbod? De verkoper 

bepaalt een startprijs. De vragers bieden een 

hogere prijs en hebben steeds een beperkte 

tijd om te reageren op het laatste bod. Een 

online veiling bij opbod heeft soms een 

vooraf bepaalde duur, bijvoorbeeld een 

aantal minuten, uren of dagen 

 

 

 

  

Engelse Veiling 
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12.4.9 In Minecraft kun je je creativiteit botvieren en 

zelfs je eigen fysica-experimenten opzetten. 

 

Naar welke bekende natuurkundige is volgend apparaat 

genoemd? 

 

 

 

 

  

Newton 
 

12.4.10 Objection! Zelfs rond advocaten worden 

video games gemaakt zoals de eigenzinnige Ace 

Attorney-serie bewijst.  

 

Een vraag over de rechterlijke macht in België. 

Deze verschillende rechtsbanken kunnen ook op 

territoriaal niveau worden ingedeeld. Op welk 

territoriaal niveau bevinden de rechtbanken van 

eerste aanleg zich? 
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Gerechtelijk Arrondissement 
 

 


