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TEAMNAAM:    

 

Teamnummer:

Captain:

Aantal teamleden:    

KwisToppers: welke 5 vragen denk je goed gemaakt 

te hebben. Vul het nummer hieronder in.



Ter informatie
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Goed kijke vor de ge begint!

l	 De antwoorden op de vragen dienen te worden ingevuld in de kaders van dit kwisboek.   
 Aan niet of slecht leesbare antwoorden worden geen punten toegekend.
l	 Alleen de teams die hun vragenboekje tijdig en op de juiste wijze hebben ingeleverd dingen  
 mee naar de prijzen.

Wanneer moette alles inleveren?

l		 Het ingevulde vragenboekje moet worden ingeleverd bij de Merode tussen 23.00 en 23.30  

 uur, op vrijdag 10 november 2017.

Hoe moette gullie alles inleveren?

l	 Leg alle bladzijden van het vragenboekje op de juiste volgorde (vragennummers van laag  
 naar hoog) en stop het vragenboekje terug in de snelhechter. Het complete mapje moet in  
 de tas! 

Er zijn 10 categorieën en een geheime opdracht.

1) Dansjes en Drankjes   6)  #Porn 
2) Erop uit     7) Sund
3) Ja Natuurlijk    8) Wat gebeurde er het afgelopen jaar? 
4) Ons mooie Spoordonk   9) Tradities
5) Denk!      10) Vur de Kiendjes
      11) Geheime opdracht
Kwistoppers

Per categorie zijn er 100 punten te verdienen. Daarnaast krijgen jullie de mogelijkheid om vijf 
vragen te bestempelen als een een Kwistopper. Deze vragen leveren (naar ratio) maximaal 20 
punten extra op. Per vraag vergeven we echter maximaal 100 extra punten over alle teams. 
Wanneer er meer dan vijf teams dezelfde vraag als Kwistopper markeren zullen we de 100 punten 
gaan verdelen over de teams. Geef op de voorpagina aan welke vragen jullie Kwistoppers zijn.

De geheime opdracht

Categorie 11 is een geheime opdracht. Ieder team moet voor deze opdracht één lid van het team 
naar Boerderijterras “Bij Ons” sturen. Adres: Langedonksedijk 5.
Dat teamlid moet :                                                                                                                  
n	Om 21.00 uur aanwezig zijn (te laat aanwezig betekent dat jullie team 0 punten krijgt   
      voor deze categorie).
n	Moet echt in zijn eentje komen! 
n	En bij voorkeur op de fiets!
We vertellen nu nog niet wat de opdracht is. Tip: Stuur iemand die alles al een keer gezien heeft. 
En breng ook een schrijfblok op A4-formaat mee naar de locatie. 

USB-stick

Bij het uitreiken van het vragenboek hebben jullie ook een USB-stick gekregen. Hierop staan 
vragen in het mapje “vragen”. Zet de antwoorden in het mapje “antwoorden” in de folder van de 
bijbehorende vraag met vermelding van het vraagnummer. Lever de stick in samen met de tas!

Overige informatie

l	 Neem ten alle tijden de verkeersregels en veiligheidseisen in acht. Doe als  je de straat op  
 moet een veiligheidshesje aan. Heb respect voor de sociale omgangsvormen. 
l	 De uitslag van de Sporringse kwis wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking, welke  
 plaats vindt in de Stapperij op vrijdag 17 november 2017 vanaf 20.30 uur
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De kwismasters bedanken alle sponsoren!
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Dansjes en Drankjes

1

2

A

D

B

E

C

Muziekliefhebbers kunnen het soms niet laten om de mooiste kunstwerken te maken van 
hun idolen. Hieronder zijn wat pogingen gewaagd, alleen zaten de kunstenaars tijdens 
het schilderen op een roze wolk. Welke idolen staan hier afgebeeld?

George Michael

Ed Sheeran

Toon Hermans

John Mayer

Zain

Hieronder lees je twee verhalen (A+B) van een dag op een festival. Op welk festival was 
dit? 

A: ‘Uw ticket alsjeblieft’, zegt de beveiliger tegen Roel en Rik. Allebei hun zonnebril op, 
dat mag wel met dit zonnige weer, vol goede moed en met heel veel zin gaan ze op pad. 
Als echte fanatiekelingen hebben ze hun lijstje met dj’s die ze willen zien al bij de hand. 
Roel zegt: ‘We moeten echt zorgen dat we om 18.00 uur bij de mainstage zijn want daar 
komen Sunnery James & Ryan Marciano’. ‘Ja is goed Bert, Uuuuuh Roel’, zegt Rik. Om 
19.00 uur zitten ze allebei languitgestrekt op de grond met hun frietje. Rik zegt: ‘ze wa-
ren echt goed he, ik kan zo genieten van deze muziek’. ‘Ja anders ik wel’, reageert Roel. 
Ondertussen pakken ze hun lijstje er weer bij. ‘Dus zullen we om 20.00 uur naar Nois-
econtrollers of naar Troyboi gaan?’, zegt Rik.  ‘Dat lijkt me geen moeilijke beslissing toch? 
Noisecontrollers natuurlijk!’, zegt Roel. ‘Ok is goed, dan gaan we daarna naar Shadow-
lands Terrorists’, zegt Rik. Na heel wat rampetampen is het tegen 23.00 uur tijd voor de 
eindshow. ‘We gaan wel naar de eindshow hosted by Villain toch?’, vraagt Roel. Ja tuur-
lijk!’, zegt Rik. 
Op welk festival waren Roel en Rik dit jaar aanwezig? 

A Mysteryland
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Dansjes en Drankjes

3

d

Op welk festival was dit? 
B: [There’s a song in my head and it’s looking for a way to get out….] ‘Ooh hij is echt 
goed he Anouk?’ zegt Esther. ‘Ja echt super, ik vind het hier echt leuk! Zullen we hierna 
naar David Ghetto gaan? Hij draait om 22.00 uur dus dan hebben we daarvoor nog even 
tijd om naar de wc te gaan’, zegt Anouk tegen Esther. ‘Ja doen we, goed plan!’. Een half 
uur later staan Esther en Anouk te swingen op de dansvloer en kijken ze al helemaal uit 
naar de volgende act: La Fuente om 23.00 uur. Een leuke show van een uurtje voordat 
ze naar de laatste act gaan: Darkraver om 00.00 uur.  (Ondertussen bij Darkraver) ‘Eigen-
lijk vind ik deze muziek niet zo heel leuk’, schreeuwt Anouk door de muziek naar Esther. 
‘Oh jammer! Het moet wel voor ons allebei leuk zijn dus zullen we dan naar Tony junior 
gaan?’, vraagt Esther. ‘Ja goed plan!’, stemt Anouk in. 
Wat een leuke avond was dit he, volgend jaar gaan we weer! Zegt Anouk tegen Esther 
terwijl ze in de taxi naar huis zitten. 

Op welk festival waren Anouk en Esther aanwezig? 

B Festyland (vrijdag)

Een beetje festival heeft ook een mooi vet cool logo. Van welke festivals zijn de logo’s 
hieronder?

Dutch Valley

r Oerol

a Festival Mundial

n Indian summer festival

k Best kept secret 

j Jazz in Duketown

e Sziget

s Solar festival

d Defqon 1

a Lowlands

n Zand festival

s Brabants bierfestival

j Jazz in Catstown

e Zwarte Cross

s Glastonburry
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Dansjes en Drankjes

4
Om een beetje lekker te kunnen dansen, heb je natuurlijk ook goeie muziek nodig! Mu-
ziek is er in alle soorten en maten. Op de usb stick (bij vraag 4 Dansjes & Drankjes) staan 
telkens 3 liedjes achterelkaar geplakt die iets met elkaar gemeen hebben. Wat is de link 
tussen de nummers?

A

B

C

D

E

Vogels

Bloemen

Toveren

Vliegen

Maanden

5
Voor de festivalbruiloft van Kwismaster Sanne, was er een speciaal biertje gebrouwen, 
echter klopte er iets niet op het etiket.....

A: wat klopt er niet op het etiket van het bruiloftsbier van Sanne en Robin?

A De botteldatum is verkeerd, de bruiloft was op 8 juli, dus 
volgens het etiket is het bier pas na de bruiloft gebotteld.

B: Sanne en Robin hebben voor dit type bier gekozen, om het deze naam te mogen 
geven hebben brouwers criteria opgesteld waar dit type aan moet voldoen. Er mag van 
2 van deze criteria afgeweken worden om het toch de naam te geven. Noem 2 criteria 
welke afwijken.

B - Niet gebrouwen in Henegouwen in Belgie 

- Niet afgevuld in een flesje van 75ml
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Dansjes en Drankjes

6

7

Zonder tattoo hoor je er tegenwoordig niet meer bij op een festival. Mensen zetten de 
raarste creaties op de raarste plekken om uber hip voor de dag te komen. Ook artiesten 
versieren in grote getalen hun lichaam. Van welke artiesten zijn deze tatoeages?

A

B

C

D

E

Lady Gaga

Miley Cyrus

Justin Bieber

Adam Lavine

Jennifer Rostock

Door alle drankjes is het ons helaas niet gelukt om de namen van vijf verschillende 
Nederlandse dj’s goed op te schrijven. Kun jij ervoor zorgen dat de letters weer op de 
juiste volgorde staan zodat we weten welke 5 dj’s we bedoelen? 
a. XENNORFIEL
b. UW VOEDSELS 
c. BINNEN VUUR RAAM 
d. EX ROBOTHONDT
e. CLUBLIED KAAK 

A

B

C

D

E

Ronnie Flex

De Sluwe vos

Armin van Buren

The Boy next door

Laidback luke
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Dansjes en Drankjes

8
50 jaar geleden brachten te Beatles hun legendarische plaat : Sergeant Peppers lonely 
heartsclubband uit. Deze plaat had een erg opvallende hoes met een collage van zo’n 70 
beroemdheden. Hieronder staat deze hoes afgebeeld, alleen hebben wij een 5-tal 
hoofden vervangen voor iemand anders. Welke personen horen oorspronkelijk niet op 
deze hoes, en wie stond er eigenlijk dan wel op deze plaats?

1

2

3

4

5

Michael Jackson

Ruud Gullit 

John Cleese

Princes Diana

Salvador Dali 

9
Dat jullie geweldig kunnen zingen hebben we in vorige edities van de kwis wel ontdekt, 
maar kunnen jullie ook muziek maken zonder jullie stem te gebruiken? Wij willen graag 
een vertolking van het o zo populaire nummer: ‘Kind van de duivel’ horen, alleen mogen 
jullie hierbij geen muziek opzetten en jullie stemgeluid niet gebruiken (ook niet neuriën 
o.i.d). Jullie moeten de vertolking van het nummer filmen en op de usb stick zetten bij 
vraag 9 Dansjes en Drankjes. Wees creatief en zorg dat wij het nummer herkennen. Als 
wij het nummer niet herkennen dan geen punten voor deze vraag! Laat jullie muzikaliteit 
spreken!

1

2

3

4

5

Oliver Hardy

Sonny Liston

Aleister Crowley

Marlene Dietrich

Johnny Weissmuller (tarzan)

Hoort er niet op: Moet zijn: 
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Dansjes en Drankjes

10
Hardstyle, house en techno, allemaal voorbeelden soorten festivals waar velen onder ons 
graag naartoe gaan. Afgelopen jaar hebben er weer veel festivals plaats gevonden. Op 
welke festivals zijn onderstaande foto’s gemaakt?

A B C

D E

A

B

C

D

E

Strandfestival Zand

Brabants Bierfestival

Decibel

Urban Royale

Rebirth

Dominator
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ATTENTIE ATTENTIE! De Spoordonkse jeugd is heel erg blij met de BBA bus, lijn 141 
richting Tilburg. Overdag brengt hij ze naar school, in het weekend naar de kroeg. Rond 
22:00 uur zal het dus wel rustig zijn in de bus. Hoeveel personen zitten er vanavond in de 
bus van 22:04 uur tussen halte Spoordonkseweg naar halte Bernadettestraat?

Er zijn er die vinden het leuk maar er zijn ook mensen die er een grote hekel aan hebben, 
namelijk het doen van de wekelijkse, bij sommige ook wel de dagelijkse boodschappen. 
Hiervoor hoef je er eigenlijk niet meer voor er op uit. Je laat gewoon de Jumbo of de AH 
de boodschappen lekker thuis brengen. Maar dit is net wat wij nou niet willen. We willen 
dat jullie er op uit gaan en boodschappen gaan doen. Het is niet veel, maximaal voor een 
tientje. Wel hebben we natuurlijk een paar spelregels om het wat moeilijker te maken. 
Hier volgen de regels.

• Koop voor maximaal €10,- zoveel mogelijk verschillende artikelen.
• Bewaar de kassabon! Elk item op de kassabon moet uniek zijn en telt mee.
• De kassabon moet van 1 supermarkt in Oirschot zijn, dus van de Lidl, Albert Heijn of 
Jumbo.
• Koop géén versproducten die je moet wegen (zoals groente, fruit, vleeswaren van de 
versafdeling, e.d.)
• De boodschappen dien je zelf te betalen. Je mag ze uiteraard ook zelf houden. Snoep 
er vanavond maar lekker van!
Het gaat erom dat jullie zoveel mogelijk verschillende artikelen op de kassabon hebben 
staan! Deze kassabon lever je vanavond in, vastgeniet op deze pagina in dit vragenboek-
je. Zet het teamnummer en teamnaam voor de zekerheid op de achterzijde van de bon.

Antwoord:

20



Erop uit 

13

13

14

15

Ondanks dat niet iedereen het leuk vindt om hun boodschappen bij de supermarkt te 
gaan halen, gingen alle Spoordonkenaren afgelopen jaar massaal boodschappen doen 
bij de Jumbo om alle voetbalplaatjes van de Spoordonkse Boys bij elkaar te sparen. Na 
verloop van tijd had iedereen hun voetbalplaatjesboek compleet. Echter, wij missen nog 
1 team: het Sporringse Kwis Team! ;) We hebben 11 voetbalplaatjes van één kwismaster 
in een envelop in de tas gedaan, aan jullie de taak om te gaan ruilen, zodat je niet één, 
maar alle kwismasters op pagina 66 en 67 in het Kwisboek kunt plakken.

Eindhoven staat vanaf morgen voor de 12e keer in het teken van het lichtkunstfestival 
GLOW. Een looproute door het centrum van Eindhoven voert je langs ruim 25 objecten 
van lichtkunstenaars uit alle hoeken van de wereld. Maar afgelopen week stond Spoor-
donk in het teken van Sporrings GLOW. Alle quizlocaties zijn in het licht gezet door jullie. 
Wij zijn op pad geweest om jullie locaties te bekijken. Hoe creatiever jullie zijn geweest, 
des te meer punten jullie hebben gekregen. Kom allemaal naar de uitreiking van de Spor-
ringse Kwis om te weten hoeveel punten jouw team hiervoor heeft weten te bemachtigen.

Op sportpark het Horstje is menig feestje gevierd afgelopen jaar. Het hoogtepunt was 
natuurlijk het kampioenschap van het eerste elftal, maar ook tijdens het Dribbeltoernooi, 
Sport en Speldag en op verschillende andere evenementen werd er stevig op los ge-
dronken. We zijn van mening dat er meer bakken bier leeg gedronken zijn, dan dat er op 
het hoofdveld in 1 laag kunnen staan. Maar dan moet je natuurlijk eerst weten hoeveel 
bakken er op het hoofdveld kunnen staan. Dat vinden we nu een mooi klusje voor jullie. 
Graag willen we weten hoeveel kratten Bavaria van 24 flessen er op het hoofdveld kun-
nen staan. We zetten de kratten in de lengterichting van het veld mee. 
Let op: De krat moet in zijn geheel binnen de lijnen passen

Antwoord:

16
Zanger Psy, wie kent hem niet van de grote hit Gangnam Style, met zijn typisch dansje 
erbij. Maar deze beste man heeft nog een mooie videoclip opgenomen genaamd “Gent-
leman”. Bekijk hem maar eens goed. Psy gaat er veel op uit in deze clip. Hij is op vele 
locaties en met steeds weer andere personen, kleding, dansjes en grappen. 
Nu aan jullie. 
Maak een korte videoclip waarin minimaal 5 scenes (dit mogen er natuurlijk ook meer 
zijn) uit zijn clip Gentleman zo goed mogelijk nagedaan worden. Dus let op de loca-
tie, kleding, danspasjes, tekst lied en dergelijke. Zet deze op de USB stick bij het juiste 
vraagnummer.

53750 (goed tussen 52500 en 55000)
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Nog zo’n hot item voor mensen die er op uit gaan, Strava. Oftewel Facebook voor de 
trimmers en fietsers onder ons. Je kunt er op laten zien waar je geweest bent, wat je 
prestaties zijn, vrienden uitnodigen, elkaar duimpjes geven, reacties geven en nog veel 
meer. De Sporringse Kwismaster heeft sinds dit jaar ook zo’n Strava-account. Hij heeft al 
een paar ritjes gereden de laatste tijd en nu mogen jullie 1 rit van hem nafietsen. Maak de 
volgende stappen om de rit te voltooien.
• Maak een strava account aan, op je telefoon via de Strava App, met  jullie 
teamnaam als naam van gebruiker
• Zoek naar de Sporringse Kwismaster en ga hem volgen (of voor de facebookers, 
wordt zijn vriend)
• Zoek naar zijn rit genaamd: “Kris kras dur Sporring”
• Bestudeer goed hoe de Sporringse kwismaster deze rit gereden heeft. Waar is hij 
gestart en gefinisht? Door welke straatjes en paadjes heeft hij gefietst en ook heel 
belangrijk, hoe lang deed hij er over?
• Als je de route goed denkt te weten, ga hem dan exact hetzelfde nafietsen, 
probeer ook de tijd zo exact mogelijk te benaderen.
• Neem de route wel op via de Strava–app en sla de route op aan de eind van je rit. 
Je mag al gerust eerder beginnen met opnemen en later stoppen, als de route van de 
Kwismaster er maar volledig opstaat.

18
Helaas heeft Marco van Duijnhoven afgelopen jaar moeten besluiten dat hij, na 6 jaar niet 
meer verder kon met het organiseren van de Sporringse Kwis. Marco kwam erachter dat 
hij toch wel een heel druk leven had en hierdoor te weinig tijd had om mee te helpen, met 
het in elkaar zetten van de Kwis. Heel jammer maar we begrijpen zijn besluit. Om eens te 
kijken hoe druk hij het echt heeft hebben we hem vandaag eens gevolgd.
Marco is de afgelopen week voor zijn werk in Singapore geweest, eigenlijk moest hij er 
2 weken zijn, maar speciaal voor de Sporringse Kwis, hebben de hoge heren van Cisco 
besloten om alle vergaderingen de helft in te korten. Dit waarderen wij enorm. 
We moesten vroeg uit de veren want om 5 uur landde Marco op Schiphol. Na vlug uit-
checken en auto ophalen reed hij met spoed naar Spoordonk. Ondanks dat hij een hy-
bride auto rijdt wordt er in Oirschot aan de Spoordonkseweg toch nog even getankt. Kan 
toch veel in, in zo’n BMW, 78 liter Euro 95 gaat er in de tank. Marco rijdt om 07:30 zijn 
inrit op. Een uurtje later komt Marco in een strak Reijrink fietspakje naar buiten met zijn 
mountainbike. We volgen hem een stuk, maar als Marco bij ’s Heerenvijvers de bossen 
in duikt zijn we hem kwijt. Over anderhalf uur is hij wel terug schatten we en inderdaad, 
1 uur en 25 minuten later komt Marco uit het bos gestoven. Knap gereden Marco. Op de 
terugweg naar huis stopt hij bij Van Overdijk tweewielers, hier gaat hij naar binnen. Hier 
spreekt hij Richard aan dat het allemaal niet zo soepel liep, Richard kijkt naar de ketting 
en ziet dat deze ook hoognodig gesmeerd moet worden. Wat moet ik daar dan voor ge-
bruiken. Richard adviseert hem om Squirt te gebruiken. Onder het motto “goed Squirten 
kan nooit geen kwaad” besluit Marco om 2 flesjes “Squirt Dry Lube” van 120 ml te kopen. 
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Als hij naar de kassa loopt ziet hij ziet hij sportrepen en gelletjes liggen. Volgende week 
gaat hij de alternatieve Elfstedentocht in Kuopio schaatsen, misschien wel slim om wat 
energie spullen mee te nemen. Marco besluit om het volgende mee te nemen: 8 stuks 
PowerGel’s smaak Green Apple; 1 bus van 600 gram PowerBar Isoactive smaak Red 
Fruit Punch: en 8 stuks PowerBar Energize repen smaak Berry flavour. Dit allemaal ge-
kocht te hebben gaat Marco naar huis.
Als we Marco volgen naar zijn huis is het alweer bijna 11 uur. Bij zijn huis aangekomen 
staat er een vreemde auto op de inrit. Marco gaat naar binnen en wij wachten af. Na een 
uurtje komt Marco fris gewassen naar buiten in het bijzijn van een onbekende schone 
blonde dame. Wie zal dat zijn? Zus? Collega? Sportgenoot? Kennis? Nieuwe vriendin? 
Samen stappen ze in de BMW en rijden weg. Bij ’t Kroegske draaien ze de parkeerplaats 
op, dus wij ook. Zo te zien gaan ze samen lekker uit lunchen. Er wordt een koffie en een 
cappuccino geserveerd aangevuld met een Hollands plankje. Na een half uurtje komt 
voor Marco een Uitsmijter ’t Kroegske en voor haar een broodje Mexicaanse Kip. Hierbij 
voor Marco een pils en voor de dame een glas Chardonnay. Als ze uitgegeten zijn loopt 
Marco naar binnen, vlug komt hij weer naar buiten en heeft hij een golftas bij zich. Ze 
gaan samen Pitch en Putten en ze doen ze alle 18. Voor hij gaat afrekenen neemt Marco 
nog een kopje thee en zij een Moezeltje. Onderweg naar huis, rijden ze via de Nieuwedijk 
om 2 rekken eieren van 30 stuks uit het automaat aldaar te halen. Thuisgekomen gaan 
ze samen naar binnen, maar het duurt niet lang of Marco komt alweer naar buiten, nu op 
de skeelers. Er moet toch getraind worden voor Kuopio. Het is inmiddels 5 uur geweest 
als hij thuiskomt, zijn 2 dochters zijn er inmiddels ook. Omdat ze over een uur met zijn 
allen bij Harrie Sonnenschein moeten zijn voor de kwis, geeft Marco zijn dochter Loeke 
geld mee om bij de Merode friet te gaan halen. De bestelling luidt; €5 friet + 2 frikandel-
len speciaal + 1 smulrol + 1 loempia + 1 slaatje. O ja ook nog een klein beker stoofvlees. 
Omdat Loeke bij Hennie werkt krijgt ze 25% korting op het totaal bedrag. Na gegeten te 
hebben gaan ze met hun laptops naar de familie Sonnenschein. Als ze er bijna zijn, vindt 
Marco dat ze toch eigenlijk niet met lege handen aan kunnen komen. Daarom besluit 
hij vlug bij Den Deel binnen te lopen om van Leny 12 flessen Sporrings Bier te kopen. 
Eenmaal bij Harrie aangekomen, blijkt hij niet thuis te zijn. Marco is dus voor niks vanuit 
Singapore naar huis gekomen.
De vraag voor jullie. Wat heeft Marco in het totaal uitgegeven, nadat hij van de 
parkeerplaats van Schiphol afreed?

Antwoord:

€300,67
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20

Ken je ze nog, de ANWB paddenstoelen? Ze verdwijnen uit ons landschap en worden 
vervangen door het fietsknooppuntennetwerk. Zo komt er ook een einde aan de ANWB 
Eendaagse Fietsrondjes, die o.a. middels de paddenstoelen werden aangeduid. Daarom 
organiseren wij vanavond een Eendaags Fietsrondje door Spoordonk, want in ons mooie 
Spoordonk staan nog 6 van deze ANWB Paddenstoelen. Zijn we alleen vergeten de route 
uit te stippelen.. Dus de route mogen jullie zelf bepalen, als jullie ons maar kunnen 
vertellen hoeveel kilometers er in totaal aangegeven staan op deze rode paddenstoelen. 
Tel dus alle kilometers die staan aangegeven op alle 4 de zijdes van iedere rode padden-
stoel. 

Antwoord:

Om 23.00 uur is er weer een Mystery Guest in de Merode. Zorg dat je er bent zodat jullie 
erachter komen wie dit jaar onze Mystery Guest is. Succes!

Antwoord:

Rens Liebrand

642
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22

Feiten en Fabels:
Er zijn veel weetjes van dieren en planten te vinden op internet, maar kloppen ze ook 
allemaal?
Aan jou de vraag of onderstaande beweringen waar of niet waar zijn.

A: Een jachtluipaard legt de 100 meter sprint sneller af dan Usain Bolt 
waar / niet waar

B: Als je op de aarde 90 kilo weegt, dan zou je (door een andere 
zwaartekracht) op Mercurius iets meer dan de helft wegen, dus 45 kilo waar / niet waar

C: De grootste beverdam ter wereld is zichtbaar vanuit de ruimte op 
satellietbeelden waar / niet waar

D:Het hart van de blauwe vinvis is net zo groot als de auto van Wilma 
van der Meijden waar / niet waar

E: Er is in Amerika een beeld van de gorilla King Kong gemaakt van 
popcorn waar / niet waar

Bloemschikken: 
Annet van de Ven houdt heel erg van mooie boeketten in haar huis, zij maakt ze het 
liefste zelf. En als er geen geschikte bloemen in de tuin groeien dan stuurt ze manlief 
erop uit om bloemen voor haar te plukken tijdens het hardlopen. Ze vroeg hem om roze 
bloemen mee te brengen die beslist  in de buurt van de Spoordonkse Watermolen zou-
den groeien. Toen Henk vroeg: “Welke bloemen dan precies?”, kon Annet zich de namen 
hiervan niet herinneren. In plaats daarvan gaf ze hem de plaatjes mee. Weet jij de namen 
wel van deze bloeiende planten?

E

A B C

D A

D

B

E

C

Harig wilgenroosje

Robertskruid

Echte Koekoeksbloem

Vogelwikke

Ooievaarsbek

Latijnse benamingen zijn ook 
goed gekeurd 
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Dier in de hoofdrol!
Er lopen veel huisdieren rond in Spoordonk, in allerlei soorten en maten. En van raszui-
ver met stamboompapieren tot “vuilnisbakkenras”. Maar bijna iedereen is even dol of zijn 
of haar huisdier en vindt deze ook heel speciaal. Het is nu jouw kans om jouw huisdier 
beroemd te maken! Zorg dat jij samen met je huisdier op de film staat terwijl jouw huisdier 
een van zijn mooiste kunstjes laat zien. Leef je uit en laat Martin Gauss een poepje 
ruiken. Zet het filmpje op de bijgeleverde USB stick in de map Antwoorden in het mapje 
met het nummer van deze vraag.

Vernoemd naar….
Er zijn veel Spoordonkenaren met een planten- of dierensoort in hun voor- of 
achternaam. Schrijf er vijf op en je scoort weer punten voor jouw team.

1

4

2

5

3

25
In de bloemetjes gezet 
Al jaren verkopen de Spoordonkse Girls bloeiend zomergoed aan de plaatselijke bevol-
king met hun jaarlijkse plantenactie. Ieder voorjaar kunnen de Spoordonkenaren hun 
bestelling invullen.
En daarmee staat Spoordonk er weer gekleurd op. Maar welke planten doen het nu goed 
in de verkoop?

A.Wat waren in 2017 de meest verkochte planten? (Kleur en soort.)

A Rode staande Geranium

B.En de minst geleverde planten?

B Gele Afrikaan
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Overal beestjes 
Er is een liedje over, overal beestjes. Nee wees niet bang, we vragen je niet om te gaan 
zingen. Maar kun jij ze ontdekken in onderstaande tekeningen?  
 
Hoeveel dieren zie jij hier?

antw: 43 dieren

Ja natuurlijk..... 
Corné van Overdijk was in zijn tuin aan het werken. Zijn nieuwste hobby was, naast 
western-rijden, een moestuin onderhouden. Hij teelde al volop sla, boontjes, worteltjes, 
aardappelen en hij hield het keurig bij. Hij had zelfs een schema gemaakt wat waar ge-
zaaid was. Zo wist hij ook precies wat er geoogst kon worden. Maar hij was vergeten om 
één gewas op te schrijven, en wat groeide daar nu? Hij dacht als ik de zaadjes bekijk dan 
weet ik het vast wel weer. En zodra hij deze zag wist hij het weer: “ja natuurlijk dat is...... 
 
Kijk in het bijgeleverde zakje en zeg ons welke zaadjes dit zijn.

antw: Radijsjes

28
Onze Kwismaster Irene Franken is niet alleen verhuisd, ze is ook nog eens moeder 
geworden van een heel mooi meisje, Vicki genaamd. En natuurlijk zou iemand van de 
kwismasters een cadeautje voor haar kopen. Johan ging met geld op zak naar de win-
kel en besloot om een knuffelbeest te kopen, maar hij kon niet kiezen. Hij besloot om de 
knuffels mee te nemen die op deze foto staan. Om de kosten te declareren had hij wel 
het bonnetje nodig, en je raad het al….. bonnetje kwijt. Kun jij Johan helpen om zijn geld 
terug te krijgen?
A. In welke winkel kocht Johan deze knuffelbeesten?

A Action

B. En hoeveel geld was Johan hier aan kwijt?

B € 7,78 
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Spoorzoeken
Piet van Oirschot is een echte jager en hij heeft veel verstand van wild en natuur. Hij gaat 
er regelmatig op uit met zijn hond. Onderweg ziet hij natuurlijk verschillende dieren en 
planten. Maar hij ziet ook verschillende sporen waaruit blijkt welke dieren er geweest zijn 
in het gebied. Op een dag komt Piet helemaal blij thuis. Hij vraagt aan Jeanne: “weet je 
nou welke sporen ik heb gevonden?”. En hij laat vervolgens deze foto’s zien. Heb jij net 
zo’n goede ogen als Piet en weet jij welke dieren hier geweest zijn?

A B C

D E

A

B

C

D

E

Bunzing

Wild zwijn

Meerkoet

Egel

Uil
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A B

C D

E

A

B

C

D

E

Bever

Wild zwijn

Houtduif

Fazant

Eekhoorn

30
Minder smakelijk
Deze vraag gaat over iets wat alle mensen en dieren met enige regelmaat doen: poepen. 
Het hoort erbij maar we hebben het er liever niet over. Het blijft toch een beetje gênant. 
Maak je geen zorgen, we gaan geen poep ontleden. En je hoeft ook niet te raden van 
welke persoon deze drol is. Maar we vragen je wel van welke dieren deze uitwerpselen 
zijn. Een tip: er zitten geen menselijke uitwerpselen bij.
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Vruger waren er diverse winkels in Spoordonk. Een kruidenier, bakker, woninginrichting, 
tabakszaak en nog veel meer.

A: In onderstaand pand  waren  vanaf 1935 opeenvolgend 3 verschillende middenstan-
ders actief. Rond 1935 zat hier Bakkerij de Kort. Wie volgde hem op? Geef hieronder de 
naam van 1 van de opvolgers.

A  Bakkerij Rudolph Verheijen, vervolgens Slijterij de Kruik van Mia v Overdijk - v Hout  

B: Wie runde in dit pand een kruidenierswinkel. Je kon uren voor de toonbank staan om 
voor 5 cent snoepjes uit te zoeken. Leklek, schuimblokken, snoeppapier en nog veel 
meer?

B Jan en Miet van Zeeland

C: Wat is de bijnaam van de familie die deze Kruidenierswinkel runde?

C D’n Tommes
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D: Wat is het huidige adres van dit winkel-woonhuis waar de familie Machielsen een 
kruideniers- en tabakszaak had.

D Spoordonkseweg 71

E: Op de foto hieronder zie je Tinus en Pieta. Wat voor zaak runden zij aan de 
Spoordonkseweg?

E Poelierszaak

Bernadette kerk .
De Spoordonkse kerk krijgt binnenkort waarschijnlijk een nieuwe bestemming. Heb jij 
deze kerk weleens goed bekeken. Bij de bouw van de kerk zijn er allerlei mooie details 
aangebracht. Maar ook in de loop der jaren zijn er nog onderdelen aan toegevoegd. 
Onderstaande foto’s zijn details van de Bernadette kerk. Schrijf bij elke foto de letter die 
de juiste locatie aangeeft op de plattegrond op de volgende pagina.

letter: A

letter: B

letter: D
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letter: I letter: J

letter: H letter: G

letter: F letter: E

letter: C
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In Spoordonk wordt een mooie nieuwe wijk gebouwd. Twee nieuwe
straatnamen in deze wijk zijn de Meester Bakxstraat en de Meester de 
Weertstraat. Wat weet jij van deze meesters??
A: In welke periode was meester de Weert bovenmeester

A van 1797-1813

B: Hoe groot was het team van leerkrachten in de tijd dat meester de Weert bovenmees-
ter was?

B 1

C: Wat is het huidige adres waar het eerste schooltje was gevestigd waar  
Meester de Weert les gaf.

C Broekstraat 3

D: Wat was de voornaam van Meester Bakx?

D Wilhelmus

E: Op welke datum is Meester Bakx benoemd?

E 1 november 1867

34
Onderscheidingen 
Verschillende Spoordonkenaren hebben in het verleden een onderscheiding gekregen 
voor hun geweldige inzet voor de gemeenschap. We noemen 5 personen die  een  
onderscheiding hebben ontvangen. Hieronder zie je afbeeldingen van diverse 
onderscheidingen. Zet achter de naam van de gedecoreerde  de juiste letter die behoort 
bij de afbeelding van de ontvangen onderscheiding. Een onderscheiding kan door 
meerdere personen verkregen zijn. En een persoon kan meerdere onderscheidingen 
hebben ontvangen. Vermeld achter elke persoon echter maar 1 letter.

A B

C

D E

Marietje van de Sanden

Jan van Hersel

Stien van den Akker

Bert Rijnen

Jo van Agt

B/D

E

D

C

D
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A

B

C

D

E

35
Het telefoonboek wordt nog maar amper gebruikt aan het begin van de 21e eeuw, en die 
enkele pagina’s met de nummers van Oirschot blader je zo voorbij. Voor deze vraag moet 
je die enkele bladzijden toch maar eens goed bekijken.
Hieronder staan 5 reeksen van elk 5 telefoonnummers. Elke reeks heeft zijn eigen over-
eenkomst. Per reeks hoort er één nummer echter niet bij. Welk nummer is dat en om 
welke reden?

a. 575386, 571091, 573058,  573385, 573922.
b. 572402, 575176, 573787, 572190, 574550. 
c. 577754, 571878, 573154, 571878, 571164.
d. 575771, 571219, 577104, 573829, 573671.
e. 573596, 577622, 571882, 575033; 550444

36

573058 Dit gezin heeft geen tweeling

572402 Partner heet geen van Agt

571164 Heeft geen huisnummer 4

575771 Heeft geen horecagelegenheid

573596 Heeft geen rieten dak

Afgelopen zomer maakten wij voor U deze foto van de winkel van “ R.v.OVERDIJK, TWEE-
WIELERS”.
Wat klopt er niet op deze foto? We hebben twee dingen aangepast die vast bij het pand 
horen, dus benoem geen losse elementen zoals fietsen,posters e.d. Geef aan wat er 
verwijderd, toegevoegd of aangepast is.

1 De twee linkse ballen zijn groter dan in werkelijkheid

2 reclameborden boven in de ramen
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Straathandel.
Spoordonk had vroeger verschillende supermarkten. Vandaag de dag hebben we helaas 
geen supermarkt meer in ons kerkdorpje.  Maar er zijn Spoordonkenaren die op een ori-
ginele manier hun waren aan de man proberen te brengen. Bij welke adressen horen of 
hoorden de volgende “ winkeltjes”.

A B C

D E

A B

C D

E

Broekstraat 11 Achtbundersedijk 3

Mousten 5 Mousten 2b

Pandgat 6

38
Jan uit Spoordonk en Kees uit Liempde maken hun wekelijks fietstochtje door het 
Brabantse land. Fietsend op de Oirschotse weg van Liempde naar Oirschot roept Jan 
ineens naar Kees: “Kijk uit, daar loopt een kuus op het fietspad”. Gelukkig weet Kees het 
dier vakkundig terug de wei in te manoeuvreren. Ter hoogte van Café Vingerhoeds is Jan 
er echter niet gerust op dat Kees het hek goed heeft dichtgemaakt en ze besluiten terug 
te keren. Rustig fietsen ze op de Oude Grintweg terug naar de plek des onheils, maar 
nauwelijks honderd meter verder roept Kees ineens naar Jan:
 “ Kijk uit daar loopt een kuus op het fietspad!”. Nu brengt Jan het dier naar veiliger oord.
Welke dier(en) werden door Jan en Kees teruggebracht?

Antwoord: Jan : Varken
Kees: Koe
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Afgelopen jaar werd er in het ED aandacht besteed aan diverse generaties van de afge-
lopen decennia.
Wij als kwismasters zouden graag weten tot welke generatie wij behoren. We willen als 
antwoord alleen maar de benamingen weten zoals ze in het ED gebruikt werden.

1. Erik de Kruyf

2. Ellen Pijnenburg

3. Simone van de Wouw

4. Sanne van Overdijk

5. Britt Rijnen

6. Jeanette van de Ven

7. Johan Pijnenburg

8. Dorien Mattheeuwse

9. Roel van Nunen

10. Piet Hein Peeters

11. Patrick Sanders.

1 Verloren generatie

2 Generatie Y 

3 Generatie Y 

4 Generatie Y 

5 Generatie Y 

6 Verloren generatie 

7 Babyboomer

8 Verloren generatie

9 Generatie Y 

10 Verloren generatie

11 Patatgeneratie

/ generatie X

/ generatie X

/ generatie X

/ generatie X

/ Protest

/ pragmatische
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Bertje van der Meijden wou graag een fietstochtje uitzetten voor zijn fietsclub. In deze 
tocht mocht natuurlijk het mooie Spoordonk niet ontbreken. Om ervan overtuigd te zijn 
dat de straten op de bewuste dag niet afgesloten zouden zijn ging hij een rondje 
Spoordonk maken en fotografeerde de afsluitingsborden. Thuis aangekomen bleek er 
een vervelend vlekje op de lens van zijn camera te zitten. Welke tekst ontbreekt op 
onderstaande borden? 

A

B

C

D

E

Pandgat

Vr. 01-09

Brandbeempdseweg

Baxstraat

Vr. 03-11

A

B

C

D E
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Het is weer tijd voor het nodige denkwerk in de kwis. Er zit voor iedereen wel iets bij..
Laten we beginnen met een leuk cryptogram. De letters in de gekleurde vakjes vormen een 
korte zin, schrijf deze zin op in het antwoordvak onderaan deze pagina. 

Horizontaal

1 Er staan er vast zes in de weg (6)
5 Uit onbehagen gedragen kledingstuk (4)
9 De godin is in haar schik met schaatsen die van achteren niet goed zitten (5)
10 Om iets te vangen wordt daarmee de eetlust juist opgewekt (7)
11 Staat gewoonlijk niet los achter de boerderij (8)
13 Een Arabisch sprookjesfiguur heeft altijd een beetje vóór op dit Indonesische eiland (4)
15 Het is vervelend, maar zonder ’n bloeiwijze moet het zijn (3)
16 Slingert zich hierin door de Betuwe (5)
17 De motorrace gaat om één ronde en niet verder (3)
18 Geen jonge kapitein (4)
20 Het is afschuwelijk, maar hij heeft gelijk om grof te zijn (8)
23 Een verkeerd uitgesproken nachtverblijf klinkt natuurlijk in de oren (7)
25 De zwierige groet der armen (5)
26 Nel komt voor de eerste terug naar de  Aziatische rivier (4)
27 Ga voor een bevlieging maar naar de stalling (6)
 
Verticaal

2 Georganiseerd geweld van Franstalig land op een Bijbelse stad (7)
3 De infanterie lijkt op een lopen-
de menigte (8)
4 Perspectiefrijk deel van de 
markt (3)
5 Oevergewas, op een broek 
genaaid? (4)
6 Het is een kleurmiddel, daar is 
de kip achter (5)
7 An heeft een toetje met deze 
plant erin (4)
8 De stroper doet zijn werk 
nauwgezet (6)
12 De Spaanse heer heeft rond 
de vijfde een knevel (5)
14 Het verdwenen deel van de 
klok gaf een indicatie voor de 
route (8)
15 Zes keer ging deze godheid 
naar de maan (6)
17 Zo beweegt een paard een 
ogenblik met vaart (7)
19 Om een lekker brood te krijgen 
moet u het pad voor u nemen (5)
21 Gebruik de schaar voor de beurs (4)
22 Voor kolen de eerste groente (4)
24 Uit hegemonie kan afscheiding voortkomen (3) 

Vet goeie kwis
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Er wordt heel wat afgedacht in ons kikkerlandje..daar willen we jullie graag eens wat 
vragen over stellen.
De eerste vraag is een cadeautje, maar daarna zul je toch flink aan de bak moeten.

Denk-denken-dacht-dachten-gedacht.....
A: Wat denk jij nu? Nu jij uitverkoren bent om deze rubriek te maken, wat gaat er door je 
heen?

A

B: Wat denkt  Mike van de Nieuwenhuizen als Maradona in zijn armen springt?

B “Hij is wel zwaar joh”

C: Wat bedenken de Britten voor de 3e Brexit-onderhandelingen als oplossing voor het 
feit dat zij ook uit de Douane- unie weggaan?

CEen onzichtbare grens tussen Noord-Ierland en Ierland. Goederen kunnen online 
gemeld worden.

D: Wat had Anja van der Zande bedacht in Woensel, Eindhoven, voordat zij een nest 
agressieve hoornaars tegen het lijf liep?

D Een nieuwe wandelroute in het stadsdeel Woensel, Eindhoven

E: Wat bedenkt Marleen, de partner van Ruud Severijns, als taak voor Ruud om haar te 
helpen bij het werken in de tuin nadat hij afscheid genomen heeft als Burgemeester van 
Oirschot?

E Hij mag het tuinafval naar de stort brengen.



Denk! 

32

43
A: Katelijne en Piet Klompers zijn net bevriend geraakt met John van de Wal. Vandaag 
willen ze allebei weten wanneer John zijn verjaardag viert. John vertelt 10 data waarop hij 
jarig zou kunnen zijn.
15 mei
16 mei
19 mei
17 juni
18 juni
14 juli
16 juli
14 augustus
15 augustus
17 augustus
John vertelt Katelijne en Piet, apart, respectievelijk de maand en de dag van deze heuge-
lijke dag.
Katelijne: “Geen idee wanneer John jarig is, maar ik weet dat Piet het ook niet weet.”
Piet: “Op het begin wist ik de verjaardag van John niet, maar nu weet ik het.”
Katelijne: “Dan weet ik ook wanneer John jarig is.”
Wanneer is John jarig?

A 16 juli

B: Rob Pijnenburg is compleet in verwarring. Hij kan zijn nieuwe collega’s niet uit elkaar 
houden. De leerkrachten de Wit, Jansen, van Hout en Knaapen zijn alle vier collega’s aan 
dezelfde middelbare school. Elke docent geeft les in twee verschillende vakken. Verder 
geldt: 
• drie docenten geven Nederlandse les;
• er is maar één docent wiskunde;
• er zijn twee docenten scheikunde;
• twee docenten, Simon en de heer Knaapen, geven geschiedenisles;
• Monique geeft geen Nederlandse les;
• Stefan is leraar scheikunde;
Collega de Wit doceert geen enkel vak dat door Karel of de heer Schilder wordt 
gedoceerd.
Wat is de volledige naam van elke docent en in welke twee vakken geeft hij les?

B Monique de Wit, wiskunde en scheikunde
Stefan Jansen, Nederlands en scheikunde
Simon van Hout, Nederlands en geschiedenis
Karel Knaapen, Nederlands en geschiedenis
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A: Marja Schepens werkt graag in de keuken van de Stapperij. Naast heerlijke buffetten 
maakt zij soms ook pittige raadsels voor haar personeelsleden. Zo vraagt ze aan Marjo 
van de Akker:” Kun jij deze som kloppend maken, zonder een stokje weg te laten of  toe 
te voegen?”

 Plak de oplossing m.b.v. prikkertjes in het antwoordenvak hieronder. 

B: Bas van Heesch heeft een zestal varkens buiten lopen, voordat ze naar de 
opfoklocatie gaan. Hij heeft 13 hekken gebruikt om ze vast te zetten zodat ieder varken 
een eigen hok heeft van gelijke grootte. 

Door de storm waait één van de hekken om en raakt vreselijk beschadigd. Maar Bas 
verzint een oplossing en maakt met de overgebleven 12 hekken hokken van gelijke 
grootte voor ieder varken apart. Maar hoe doet hij dat?
Plak deze oplossing met prikkertjes in onderstaand vak. 
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Mag het een ietsje meer zijn?
 
A: Een deel van Nederland ligt onder de zeespiegel, is dat meer of minder dan 25 %?  

A Meer, nl 26%

B: Nederland is ook een land van fietsen en mountainbiken. Heeft Nederland meer of 
minder dan 28.000 km aan fietspaden? 

B Meer, nl. 29.000 km

C Meer, nl 113

C:Hoeveel aardbevingen waren er in het Groningse gasgebied in 2016, meer of minder 
dan 100? 

D Minder, nl 18%

D: Een groot deel van Nederland bestaat uit water, is dat meer of minder dan 25 %? 

E Meer, nl 451 km

E: De kustlijn van Nederland is vrij lang en soms ook grillig. Maar is deze nu meer of 
minder dan 450 km? 

46
Overeenkomsten
 
A: Wat hebben Jack van Gelder, Peppi en Kokki en de Tweede Kamer met elkaar te ma-
ken?

A Jan-Jaap van de Wal vergelijkt de kopstukken van de partij Denk, een politie-
ke partij in de Tweede Kamer met Peppi en Kokki.
Hij doet dit in een uitzending van RTL Late Night, waar ook Jack van Gelder 
te gast is.

B: Wat hebben Ernst en Bobbie, Joke de Kruijf en Paul de Leeuw met elkaar te maken?

B Ze hebben allemaal een lied gezongen met het woord “denk” in de titel
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A: Het is, op veel verschillende manieren, mogelijk om met de cijfers 0 t/m 9 twee 
breuken te maken die gezamenlijk exact 1 zijn.
Hierbij mag elk getalsymbool, verdeeld over de twee breuken, slechts 1 keer gebruikt 
worden.
Bijvoorbeeld: 128/459 + 3/67= 1 (Uiteraard is dit een voorbeeld wat niet de juiste uitkomst 
biedt)
Bedenk 5 manieren hoe je op deze manier het getal 1 kunt maken.

+ = 1
+ = 1
+ = 1

+ = 1
+ = 1

B Drie gezworen vijanden spreken, op een druilerige avond, in een groot weiland af. Ze 
hebben al jaren een groot probleem met elkaar en willen dit nu uitvechten met het ge-
weer.
Een soort duel met zijn drieën dus, de personen genaamd Johan, Joris en Jort.
 
Ze gebruiken hierbij de volgende regels:
 
• Om te bepalen wie er als eerste, als tweede en als derde mag schieten, wordt er   
 geloot.
 
• Daarna dient er steeds in dezelfde volgorde te worden geschoten, net zolang tot er  
 maar 1 deelnemer overblijft.
 
• Een deelnemer mag zelf kiezen op wie hij schiet
 
• Het is bekend dat Johan altijd raak schiet, Joris schiet 4 van de 5 keer raak en Jort  
 weet in de helft van zijn schoten doel te treffen.
 
• Elk deelnemer mag zelf bepalen hoe hij verder te werk gaat.
 
• Er vallen geen slachtoffers door toevalstreffers.
 
• Welke deelnemer maakt de meeste kans? En hoe groot is die?

B Jort
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48 Voor deze opdrachten heb je een tablet of mobiele telefoon nodig, waarmee je 
onderstaande QR-code kunt scannen.Scan de code. Nadat je de code hebt gescand kom 
je op een digitaal kwisformulier terecht. Vul de antwoorden in op het digitale formulier.   
(Je hoeft voor deze opdracht niets in het boek te schrijven!)49

50
Denk jij dat het jou lukt om..... meer dan 15 spekjes in je mond te stoppen?

We hebben het Adèle zien doen tijdens een interview met Paul de Leeuw. En we vragen 
het jou om na te doen: Zoveel mogelijk spekjes in je mond stoppen tegelijkertijd, zonder 
ze door te slikken!
In de tas zit een zak met spekjes, kies een slachtoffer en ga als volgt te werk:

Je maakt een filmpje van de onderstaande stappen in één shot, dus onafgebroken filmen. 
Je eerste poging moet dus raak zijn!
1. Open de zak met spekjes
2.  Stop de spekjes één voor één in je mond
3.  Laat hierbij degene die filmt hardop meetellen.
4.  Stop met filmen als er echt geen spekje meer bij kan.
5.  Zet dit filmpje op de USB stick met als naam:
 “Teamnaam”- Denk-vraag 50
6.  Zet het aantal spekjes dat in de mond zat in het boek.

aantal spekjes



160,90

James Dean

Peter Norman
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Seksstandjes zijn eigenlijk gewoon gebasseerd op alledaagse dingen, en dingen uit de natuur. 
Welke standjes en plaatjes horen bij elkaar?

A

D

B

C

1

4

3

2

E: Esther van Agt heeft haar sportschool abonnement opgezegd, want ze heeft samen met 
Peter een plan bedacht waar ze nog veel meer callorieen mee verbrandt. Haar workout of the 
day bestaat uit: een warming up met 10 minuten standje A, dan even tussendoor 3 minuten 
standje C. vervolgens gaat het echte werk beginnen met 37 minuten standje  B, en als cooling 
down nog 12 minuten standje D. Hoeveel calorien heeft Esther na deze workout verbrand?

E

54

580,6 callorien

Laatst was er bij Den Deel een bijeenkomst voor Spoordonkse seksverslaafden. Tijdens deze 
bijeenkomst kwam ter sprake dat niet iedereen opgewonden raakt door hetzelfde. Hieronder 
vinden jullie 10 afbeeldingen waar mensen (geloof het of niet) ook opgewonden door kunnen 
raken. Wat is de officiële benaming indien men opgewonden raakt van onderstaande zaken?

1 2 3 4

5

6

7

8

9 10
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1 Agalmatofilie

3 Hierofilie

5 Xylofilie

7 Chasmofilie

9 Podofilie

2 Mechanofilie

4 Hybristofilie

6 Agalmatofilie

8 Lithofilie

10 Formicofilie

#porn 
Iedereen denkt bij dit woord meteen maar aan een ding (:
Maar laten we het nu eens even hebben over een andere soort #porn namelijk #foodporn. 
Hieronder zien jullie foto’s van verschillende zeer smakelijke gerechten.
In welke (Oirschotse) restaurants zijn onderstaande gerechten te verkrijgen

1 2 3

4 5

1 2

3 4

5

Foodbar d’STomerij Il Tavelino 

Tof Koffie & Co

Eetcafé Mariana 
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Al denk je ooit dat wij rare tradities hebben…. Nou in de rest van de wereld kunnen ze er ook 
iets van!

A

D

B

C

Een moeder

Met een geweer schieten

Een levende vis

Met blote handen

E  67.296 miljoen (Colombia, 
Minnesota, Honkong, Wis-
consin)

57
Vul bij de nummers de ontbrekende woorden in: 

Hij begon met schrijven voor zijn schoolkrant de ....1....., hiervoor tekende hij ook cartoons. 
Na zijn studie kreeg hij een baan als copywriter voor Esquire maar omdat hij hier geen opslag 
van .....2.... dollar kreeg nam hij ontslag en begon hij zijn eigen blad. De originele titel van dit 
blad was ”......3......” maar hij veranderde de naam omdat er al een blad was met een soort-
gelijke naam. Op de cover van de eerste editie stond .....4....., er werden maar liefst 70.000 
exemplaren geprint waarvan er 52.000 exemplaren werden verkocht. Hij wilde eigenlijk maar 
één editie uitbrengen, er staat dan ook geen publicatiedatum op de eerste editie. Hij was on-
gerust dat het blad niet goed genoeg zou verkopen en dat er daardoor geen geld zou zijn voor 
een tweede editie. De meest verkochte editie van dit blad ging meer dan zeven miljoen keer 
over de toonbank. Dit nummer was het .....5..... (maand jaar). De eerste playmate die ze zelf 
fotografeerden heette ......6....., ze werkte bij het blad op de afdeling abonnementen. In het 
blad kreeg ze een pseudoniem, deze was .....7........ Toen het blad vijf jaar bestond had het al 
één miljoen abonnees, hiermee waren ze Esquire voorbij gegaan. Zelf dacht hij dat het blad 
nooit meer dan 70.000 abonnees zouden hebben. Dat deze man niet dom was maar heel slim 
blijkt wel uit zijn IQ van .....8..... Met zijn hobby het ......9...... behaalden hij zelfs het Guinness 
Book of records. Naast het hebben van zijn blad deed deze man nog vele andere dingen in 
de Showbusiness. ......10......  gaf hem zelfs het idee om een Jazz Festival te organiseren. Dit 
festival bestaat trouwens nog steeds! Ook opende hij in 1960 zijn eerste Club in Chicago.

1 The Steinmetz Star

3 Stag Party

5 novembernummer van 1972

7 Janet Pilgrim

9 Verzamelen van notitieboeken

2 5

4 Marilyn Monroe

6 Charlene Coralis

8 152

10 Tony Bennet

/ 65 946 655
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Natuurlijk is sex ook wel een smeuig onderwerp om een liedje van te maken. Op de usb-stick 
staat bij vraag 58 een mix van allerlei nummers die hierop geinspireerd zijn. Hoeveel keer hoor 
je het woord “sex” in deze mix

Antwoord: ?????

59
We hebben het al gehad over #porn, #foodporn maar we hebben natuurlijk ook nog de hashtag 
#skyporn. In Brabant kunnen we dagelijks genieten van de prachtige natuur en onze mooie 
steden. Maar van welke twee Brabantse steden zie je hieronder de skyline afgebeeld?

1 2 1

2

Breda

Tilburg

Afgelopen jaar moesten er 2 Spoordonkenaren voor een congres naar het buitenland. Toen ze 
op het vliegveld zaten werd iedereen daar gealarmeerd omdat er een vulkaan op uitbarsten 
stond, maar de Spoordonkenaren hadden geluk dat ze op het punt stonden het land te verla-
ten. Een paar dagen daarna stond er in de krant dat volgens een priester een paar seksende 
toeristen de oorzaak waren van de uitbarsting omdat ze de geest in de berg boos hadden  
gemaakt. Nu  weten wij kwismasters natuurlijk niet of dit  verband hield met het bezoek van de 
Spoordonkenaren, maar wij vinden het wel allemaal erg toevallig….

De vraag is: hoe heet de vulkaan waar we het over hebben?

Antwoord: de Angung op Bali

Tussen 95 en 100 
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Verspilling. 
Volgens het Voedingscentrum gooien we per persoon per jaar 40 miljoen kilo aan eten weg. 
Met elkaar wordt dat elk jaar 800 miljoen kilo. Dat zijn 100.000 vuilniswagens vol wat ons ruim 
155 euro per persoon kost. Samen gooien we voor 2,6 miljard euro aan voedsel weg. Sund… 
Heb jij één product in de koelkast of in je voorraad kast staan wat al een hele tijd over de datum 
is? 
Stop dit product in de tas en lever het samen met het kwisboek in . 
• Product ouder dan 3 jaar over de datum --- 10 punten  
• Product 2 tot 3 jaar over de datum          ---   5 punten 
• Product 1 tot 2 jaar over de datum          ---   3 punten 

Vermeld hier de uiterste houdbaarheidsdatum van het product: 

Datum: datum varieert

De Boys
Spoordonkse Boys werd afgelopen jaar kampioen, dat is niemand ontgaan. Toch is het sund 
dat niet alles zo vlekkeloos verliep bij de voetbalclub dit jaar.

A: Zo was er een misdruk in het voetbalplaatsjesboek van Spoordonkse boys. Van wie 
ontbrak er een voetbalplaatje in het boek?  

A John Roefs. 

B: Ook stond er iemand dubbel in het boek, wat niet de bedoeling was. Wie was dit?

B Perry van der Meijden

C: Tijdens een wedstrijd vloog er een bal hard uit het veld waardoor er een raam 
sneuvelde. Tegen welk team werd er gespeeld toen het raam stuk ging? 

C het eerste van E.D.N. 56  

D: Wie schoot de bal die door het raam vloog? 

D Luuk Rijnen

E: Toch minder gezellig in de Spoordonkse kantine zonder die voetbaldames. Afgelopen 
jaar werd er geprobeerd om weer een damesteam bij elkaar te krijgen. Dit lukte helaas 
niet, te weinig aanmeldingen. Maar hoeveel meiden melden zichzelf wel aan om weer te 
starten met voetballen? 

E 8
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De krant
Henk leest iedere dag het Eindhovens Dagblad. Vroeger de krant van papier, tegenwoordig op 
zijn tablet. Laatst liep zijn tablet vast en zag hij 3 afbeeldingen. Wat is de overeenkomst van 
de krantenartikelen die bij deze afbeeldingen horen?

Antwoord: Je vindt ze als je bij de zoekfunctie op www.eindhovensdagblad.nl 
‘Sund’ intypt

64
Klassenfoto’s
Wat blijft het toch altijd leuk om foto’s terug te kijken. Dit dachten de Kwismasters ook gezellig 
te doen. Echter zijn niet alle gezichten op de foto’s even scherp. Kunnen jullie de Kwismasters 
helpen ontcijferen welke personen niet zo scherp meer zijn?

A Luuk Vogels

A

B

B Jan van Agt
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C Mats Deenen

C

D Ans van Oirschot

E Mark Hoppenbrouwers

D

E
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John’s schotels
Vorig jaar zijn tijdens de uitreiking van de kwis een aantal schoteltjes gevallen. Dit durfde wij 
als organisatie niet tegen John te zeggen. We hebben snel alle schoteltjes in een doos ge-
daan. 1 schoteltje zit in jullie tas, nog steeds stuk helaas. Zorg dat je het schoteltje weer aan 
elkaar lijmt en in de tas doet. Dan kunnen we dit jaar de schoteltjes netjes terug in de kast 
zetten zodat John niks merkt. 

66
Postzegelverzameling.
Pietje is tijdens het bladeren door de postzegelverzameling van zijn vader een postzegel kwijt-
geraakt.  
Zoek dezelfde postzegel en plak hem naast het voorbeeld. Alleen een echte postzegel die in 
het vak is geplakt levert punten op. Dus geen kopie of foto.

67
De sporringse kwis 2016 verliep niet voor iedereen even vlekkeloos, dat was sund.

A: Welk team eindigde in 2016 als laatste bij de Sporringse kwis

A Back2theoldschool

B: Welke schade richtten vandalen aan in de Merodelaan bij een opdracht van de Spor-
ringse kwis? 

B flessen kapot gegooid

C: Veel teams misten de opdracht bij de kantine van VV Spoordonkse Boys? Wat was 
daar te zien??

C Een som met lichtgevende verf

D: 1 Team kreeg te maken met criminaliteit. Welk kunstwerkje werd er bij hen gestolen?

D een van papier gevouwen olifantje 

E: Een reünieklas groep 8 had het bijzondere idee opgepakt om met de klas deel te ne-
men aan de Sporringse Kwis 2016.  Waarom konden ze de kwis niet tot een goed einde 
brengen ? 

E op de avond van de kwis te weinig deelnemers
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Vergeten gebouwen
Wat wonen we toch in een mooi dorp. Mooie huizen, verschillende monumenten en een prach-
tige natuur. Er wordt op dit moment ook enorm veel gebouwd of verbouwd en dat is bij sommi-
ge huizen ook wel nodig. Denk aan het monumentale pand waar Marietje van de Sande lang 
gewoond heeft, daar wordt flink aan geklust. Echter heeft onze fotograaf ook in Spoordonk nog 
gebouwen gevonden waar lang niks meer aan gebeurd is. En dat is toch wel sund. Weten jullie 
waar je deze gebouwen kunt vinden? Graag het adres en de naam van de eigenaar.

A Spoordonkseweg 78 Blommers/van Overdijk

B Nieuwedijk 1, Matteijsen

C Broekstraat 12 Sterken

D Broekstraat 20, Cuppens 

E Lubberstraat 10, Smulders 
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Sponsoren
Waar zou de Kwis zijn zonder alle sponsoren die het mogelijk maken om jullie met een heel 
dorp een hele avond bezig te laten zijn. Nergens! Dat dachten wij ook. En daarom hebben wij 
als bedankje alle sponsoren een plek gegeven in het Kwisboek. Omdat het er echter zoveel 
zijn, zijn de makers van het boek twee sponsoren een plekje vergeten te geven. Weten jullie 
om welke sponsoren het gaat?

A Van Ham Tegelwerken 

B Sfeerbeton

70
Landelijke opschoondag.
In Spoordonk werd ook in 2017 de Landelijke Opschoondag gehouden.  Een gedeelte van het 
afval kreeg een speciale bestemming. Verschillende groepen zijn op pad gegaan om afval op 
te ruimen.
A: Welke bijzondere bestemming kreeg een gedeelte van het afval?

A Er werden mooie kunstwerken van gemaakt

B: Tot welke datum waren de creaties te zien in het gemeentehuis in Oirschot tijdens een 
tentoonstelling? 

B 12 april 2017
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Bijna wekelijks kunnen we in de column van Marina het wel en wee van het hoekhuis Van 
Brunschot volgen. Mooie pakkende verhalen die bijna iedereen wel herkent uit ons eigen 
gezinsleven. Hier volgen 5 fragmenten uit een column van Marina van het afgelopen jaar. 
In welke weeknummers stonden onderstaande fragmenten.

A B C

D E

72
Nu staan wij als Nederlanders erom bekend graag alles bij te houden en dat hebben we, zeker 
ook in Spoordonk het afgelopen jaar ook weer gedaan. Daarom hebben wij wat getallen 
gevonden voor jullie met de volgende vraag: Waar staat onderstaande getallenreeks voor?

10-15-0-10-0-10-0-0-0-10-10-0-1-0-25-18

A: En jawel hoor! Dit keer wordt ik vergeleken met een vis uit de tekenfilmserie Spongebob, en 
om te benadrukken dat het gelijk aan zijn kant is laat hij een foto zien op het mobieltje.
  
B: Samen met zijn vader legde hij vorige week zijn laatste bepalende hand aan de nieuw-
bakken vijver die onze knollentuin heeft verstoten. Dat zijn zo van die geluksmomenten die 
ik koester en het leven leuk maken, ondanks de dure rekeningen die het aanleggen van een 
vijver met zich meebrengen en één dezer weken op onze versleten deurmat gaan vallen. 

C: Elke keer neem ik me voor ze te wijzen op de vrolijke vogels en de stralende zon, maar laat 
het achterwege omdat het drietal er toch niet voor open staat.

D: Ik wacht braaf tot oudste een seintje geeft dat ze opgehaald wil worden van een dagje 
Intents Festival in Oisterwijk, een dance festijn waar tienduizenden bezoekers op afkomen. 
Van de gedachte alleen al om tussen zo’n mensenmassa te moeten staan luisteren naar hard-
coremuziek beginnen mijn oren spontaan te suizen. Maar ja…! Ik mag me binnenkort dan ook 
onder de middelbare scharen, een leeftijd waarbij dochterlief zich niets kan voorstellen en dat 
ook vooral zo moet zien te houden.

E: Ook de baguettes en croissants kwamen sneller dan anders onze neusgaten uit, dus was 
van mopperen geen sprake toen de tomtom ons in alle vroegte de weg wees richting 
Spoordonk. Waarom moeders zich had laten overhalen achterin de auto plaats te nemen met 
de minste beenruimte zal ongetwijfeld te maken hebben gehad met lieve vrede of zoiets

1 augustus 19 juni 19 mei

2 mei 30 augustus

De behaalde punten van Max Verstappen in 2017 t/m 1 oktober



Wat gebeurde er het afgelopen jaar?

49

73
Afgelopen jaar  hadden we in Spoordonk verschillende unieke gebeurtenissen. Sommige 
waren in een nieuw jasje gegoten andere hadden echter nog nooit in Spoordonk 
plaatsgevonden. U ziet hier een aantal foto’s van activiteiten die afgelopen jaar plaatsvonden. 
Geef de naam van de activiteit en zet ze in chronologische volgorde.

A B

C

D

E

A

B

C

D

E

Volgorde: - - - -

De officiële oprichting van Dorpsvereniging Hart van 
Spoordonk

Sporringse  Dinerrace

Culinar Kingsday

Free tour Spoordonk

 Badeenden race

A E C D B
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In Nederland houden we alles bij, altijd leuk om te kijken hoe we het doen in vergelijking met 
andere dagen, jaren, provincies, weer, bedrijvigheid en ga zo maar door. Je kunt het zo gek 
niet bedenken of het wordt wel op kaart of grafiek weergegeven. In onderstaande grafiek of 
kaart zie je dat er enorme verschillen waren in 2017.

A: Geef aan wat er in deze grafiek is weergegeven?

Aantal Bierbrouwerijen in Nederland

B: Welke datum van afgelopen jaar heeft betrekking op deze kaart van Nederland?

4/5 maart

75
Zoals in voorgaande Sporringse Kwis editie ook dit jaar weer een vraag over personen die 
helaas van ons zijn heengegaan het afgelopen jaar. We hoeven dit jaar echt niet te weten wie 
het allemaal zijn. Maar graag willen wij van jullie weten hoeveel dagen deze mensen gezamen-
lijk hebben geleefd.

Antwoord:.... 

122417 (122412)
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Er is wereldwijd afgelopen jaar weer heel veel gebeurd. Er zijn gebeurtenissen die zelfs heel 
veel op elkaar lijken. Je ziet hier onder 5 groepjes van personen of plaatsen. Wat hadden die 
personen of plaatsen het afgelopen jaar met elkaar gemeen?

BA

C

D

A

B

C

D

E

E

Dachten te winnen en gingen zegevierend over de streep maar werden net 
geklopt.

Hun voornamen waren dit jaar flinke 
orkanen

Hier werden aanslagen gepleegd door met een busje op mensen in te rijden

Topsporters die overleden dit jaar tijdens een trainingsongeluk op de fiets.

Grote verliezers van verkiezingen in hun land.
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Het afgelopen jaar ging het niet altijd overal even goed in Nederland. Zo ook bij onderstaande 
afbeeldingen. 

78

Vertel ons om welke bedrijven en persoon het gaat en wat dan de overeenkomst is tussen de 
gebeurtenis.

Bedrijven/ persoon:

Overeenkomst: 

Na een zeer geslaagd eerste CPO project in Spoordonk waren er enorm veel mensen enthou-
siast over de start van een nieuw project. Enkele weken geleden was daar de langverwachte 
start van CPO 2. Maar wie komt nu waar precies te wonen? Hieronder zie je een foto van de 
kavels die bebouwd gaan worden, aan jullie de vraag om uit te zoeken wie op de 
kavelnummers 1, 7, 9, 13 en 19 wonen.

Bierbrouwerij Dommel-
sch in Dommelen

Chocoladefabriek 
Katjang

Tom Dumoulin

Ze lieten allemaal iets lopen (bierfontein, 400 kg vloeibare chocolade, diaree)

1

7

9

13

19

Thom van Agt en Michelle Mutsaer

Peter de Leest en Maud Offermans

Daan van der Heijden en Sjanet van 
Agt

Els van den Oord

Eline Traa
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Ze hebben er lang over gedaan, maar op 10-10-2017 was daar eindelijk dan het regeerak-
koord. Het kostten ze 7 maanden maar ze zijn eruit. Heel Nederland is massaal naar de stem-
hokjes gegaan om hun stem uit te brengen. Hieronder vind je twee afbeeldingen die met de 
verkiezing te maken hebben, maar er ontbreken in beide afbeeldingen een regel met getallen. 
Om welke ontbrekende getallen gaat het?

A B

A B10389-11961-11178-18510-8930-9645-
26993-18427-8904-19660

367-240-196-319-427-92-257-323-352-
4945
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In Spoordonk hebben we ze allemaal, de boeren. De varkensboer, koeienboer, geitenboer, 
kippenboer, pierenboer en de nertsenfokker. En waar het vroeger allemaal nog handwerk was, 
gaan ook de boeren met de tijd mee. Denk aan Bert Rijnen met EcoEnergy, waardoor ook de 
mest nog nuttiger gebruikt wordt. Of denk aan de koeienboeren die de koeien niet meer met de 
hand hoeven te melken, maar een robot die dat werk voor ze uit handen neemt. Technologie 
staat nergens meer voor tegenwoordig. Wie dacht dat dat allemaal nieuw was komt bedrogen 
uit, Peter en Esther van Agt hebben ervoor gezorgd dat kippen voortaan zelfs met de caravan 
op vakantie kunnen.

A: Maar hoeveel kippen hebben Peter en Esther op vakantie gestuurd? Let op je hebt hanen 
en hennen, vertel ons precies hoeveel er in zitten.

A 244 hennen en 5 hanen

B: De kippen komen niks tekort en zijn van alle gemakken voorzien. Zo zorgen zonnepanelen 
ervoor dat alles blijft draaien. Maar hoeveel zonnepanelen zijn er eigenlijk voor de caravan 
gebruikt?

B 10 zonnepanelen

C: De caravan van Peter en Esther is de eerste kipcaravan van Nederland. En dit zorgde voor 
veel media aandacht, zo zijn ze op tv geweest, maar ze zijn ook nog op de radio geweest. Op 
welke radiozender zijn ze te horen geweest en wie waren de radio-dj’s op dat moment? 

C Radio 538 de Koen en Sander show

D: Peter en Esther zorgen natuurlijk zelf voor het onderhoud en alles wat erbij komt kijken. Dit 
doen zij echter niet alleen. Van wie krijgen ze hulp?

D Cliënten van ’t Bint

E: Met de caravan gaat iedereen normaal op vakantie en zo ook de kippen. Ongeveer iedere 
6 weken vertrekken de kippen naar een andere locatie. Aan jullie de vraag waar de volgende 
locaties precies zijn.

Locatie Eindhovensedijk/
afrit defensie

Locatie Heide terrein/afrit 
defensie

Locatie de KemmerE

9
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Er bestaat bijna geen grotere nationale traditie in Nederland dan de verjaardag van 
Sinterklaas. Generatie op generatie wordt dit feest doorgegeven met de daarbij behorende 
Sinterklaasliederen.
Hieronder vinden jullie alle zelfstandige naamwoorden uit 10 verschillende Sinterklaasliedjes. 
Er ontbreekt echter 1 zelfstandig naamwoord om de 10 liedjes compleet te maken. Weten jullie 
welk woord ontbreekt?

82
Wie kent ze niet, de oud oer-Hollandse spelletjes zoals zaklopen en koekhappen. Hieronder 
zien jullie vijf foto’s van oer-Hollandse spelletjes. Wij zouden graag van jullie van ieder spelletje 
een foto zien waarin je met je team het spelletje uitbeeldt. Natuurlijk wel in  passende kledij 
voor de extra punten.
Deze foto’s mogen jullie op de USB-stick zetten. 

Sinterklaasje

A
B C D E



Jive

Engelse wals

Bachata

Quick step

Lindy Hop
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De monarchie kent door de jaren heen vele tradities. Koning en Keizers lieten graag zien hoe 
machtig en rijk ze waren. Ze werden uiteraard gekroond voordat ze aan hun taak konden be-
ginnen. De kroon is een teken van de macht. Welke ‘kroon’ hoort bij welk land?

ED

A B C

A

B

C

D

E

Roemenie

Italie

Nederland 

Mexico

Vaticaanstad

87
Jan Verouden was weer eens aan de beurt om te koken. Het thema van de avond was oud-hol-
lands. Nadat hij twee gerechten had uitgekozen maakte hij een boodschappenlijstje. Maar in 
plaats van dat hij naar de Jumbo reed, ging hij bij zijn buren langs om te vragen of iemand de 
ingrediënten in huis had. Bij Frank van der Hamsvoort haalde hij bloem en boekweitmeel. Thea 
van Nunen had gelukkig nog stoofperen in huis. Hij fietste door naar Peter van Agt waar hij de 
eieren haalde. Toos Franken had het zout en de suiker in huis, deze had hij nodig voor beide 
gerechten. Voor de melk ging hij langs bij Kees Beekmans. Johan Verhagen keek eens in de 
kelder en daar had hij voor Jan rozijnen en krenten liggen. Corine van de Wal had gist, kaneel 
en peper in huis.  Jan fietste richten huis en kwam langs Pim Pijnenburg. Deze kwam net terug 
van de Jumbo maar hij kon van zijn boodschappen wel wat aardappelen en stroop missen. Het 
laatste adres waar Jan heen ging was bij Marina van Brunschot. Gelukkig was ze thuis en ze 
ging meteen kijken voor Jan. Ze gaf Jan sukade, rookspekplakjes en peper mee. Jan fietste 
vlug naar huis en ging aan de slag.
Welke twee oudhollandse gerechten kan Jan van bovenstaande ingrediënten maken?

Jan in de zak Elfstedenbliksem (perenstampot)
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A

89
Hieronder zien jullie vijf verschillende buitenlandse tradities en gebruiken. Deze tradities en 
gebruiken hebben wij steeds omschreven in 3 foto’s. Uit welk landen komt de beschreven 
tradities/gebruiken?

Een historielied is een gedicht naar aanleiding van een opzienbarende of schokkende 
historische gebeurtenis. Deze liederen werden vele jaren gemaakt. Geuzenliederen zijn 
liederen die vanzelfsprekend gezongen werden door Geuzen. Geuzen waren de strijders die 
ter land of ter water de Spanjaarden bevochten tijdens de 80-jarige oorlog.
Hieronder zie je een stuk van twee van deze liederen staan. 
Om welke redenen waren deze liederen geschreven?

A: 
Wildij dat ick voor u tree?
Volght dan oock mijn gangen;
Want tot onderlinge vree
Streckt al mijn verlangen;
Burgers, drijft wech twist en haet

B: 
Ghij, vroome, d’wijl dat dit soo is geschiet,
End’dattet nu kan wesen anders niet:
Vertrout op God, door’s Princen spruyten haest
Sal Spanjen noch verwert staen en verbaest!

B

De verovering van Grol

Moord op Willem de Zwijger

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

Spanje

India

Japan

Indonesië

Argentinië
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Vroeger kenden we, vooral onder de boerenstand in Spoordonk en omgeving, allerlei 
gezelschapsspelen en volksgebruiken.
Hieronder hebben we 5 van zulke tradities beschreven.
Welke juiste benaming hoort bij de omschrijving:

A: Op een onverhard erf  werd een grote kei neergelegd.
Elke speler had een ronde ijzeren bal van ongeveer 5 cm doorsnee.
De bal moest zo dicht mogelijk bij de kei komen liggen.
Had je geluk dan mocht je “tikken”.
Het werd gespeeld door volwassenen want de kinderen hadden hier geen geld voor.

B: Het spel was bedoeld om in gezinnen waar nog ongetrouwde meisjes waren binnen te 
komen. Voor dit spel waren 4 personen nodig.
twee personen hadden een zak met paardenmoppen bij zich.
Bij het binnenkomen begon “d’n dokter” met zijn preek.
Hij eindigde met: “ verdwijn hansworst………….”.

C: Het ritueel werd gebruikt als een langdurige verkering verbroken werd.
Het gebeuren speelde zich af op een zaterdagavond.
De boerenkarren uit de omtrek werden ondersteboven neergegooid.
Gewoonlijk werd ook het erf omgeploegd.

D: Het volksvermaak werd gehouden als een jongen “den eerste roep” had gehad.
Het ritueel werd uitgevoerd door de buurjongens.
De beloning was een vaatje bier.

E: De jongens gingen in een kring zitten met de knieën opgetrokken.
In het midden was precies ruimte voor één persoon die op al die voeten zat (’t bisje genoemd)
Een leren riempje werd onder de knieën doorgegeven en dan mocht je er mee op de rug van 
de middelste persoon slaan.
Sloeg men  mis dan moest je de plaats van ’t bisje innemen.

A

B

C

D

E

Centje tikken.

Ezel rijden

Toffelen 

Losschieten

Schoentje rijden
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In de kwistas zit een envelop (“Vur de kiendjes”) waarin een papier zit met 6 coördinaten van 
een bepaalde locatie in Spoordonk. Op elk kaartje staan coördinaten van een bepaalde locatie 
in Spoordonk. Zoek met je groep uit welke locaties dat zijn en zorg ervoor dat je tussen 
20.30 uur en 21.30 uur alle locaties hebt bezocht.
Binnen die tijden zit er namelijk iemand op die post. Op elke post krijg je een kaartje met 
daarop een deel van een som.
Wanneer je alle locaties bezocht hebt, dien je op de kwislocatie de (genummerde) kaartjes op 
volgorde te leggen en de som uit te rekenen.
De som en het antwoord op de som schrijf je hieronder op:

Som

Antwoord

625 + 150 : 2 - 125 X 4 + 27 =

227

De afgelopen maanden is de “Spinner” een echte rage geweest. Je kunt hiermee allerlei leuke 
trucs uithalen. Veel van deze trucs zijn ook op YouTube te vinden.
Eén van de bekendste trucs is “Handtwist”.
Ga op zoek naar een spinner en maak een filmpje van een groepslid die deze truc uitvoert.
Zet het filmpje op de USB-stick die jullie bij de kwistas hebben gekregen onder het mapje 
antwoorden bij het nummer van deze vraag

92

Bijna allemaal maken jullie, of hebben jullie weleens mooie creaties van 
Lego gemaakt. Sommigen kun je echt kunstwerken noemen. Ook grote 
mensen maken kunstwerken. Piet Mondriaan was een zeer bekende 
kunstenaar. Wij vragen jullie een mooi Mondriaan kunstwerk van Lego 
blokjes te maken wat dezelfde kenmerken heeft als de schilderijen van 
Piet Mondriaan. Dit kunstwerk dient minimaal 20 x 20 cm groot te zijn.
Maak hier een foto van en plaats de foto deze op de USB-stick die jullie bij 
de kwistas hebben gekregen onder het mapje antwoorden bij het nummer 
van de vraag.

93

Appels zijn gezond, dat weet iedereen. Dat je ze ook op elkaar kunt stapelen is niet bij iedereen 
bekend. Dat morgen jullie gaan bewijzen met de volgende opdracht:
Verzamel 5 appels.
Maak een onafgebroken filmpje van maximaal 2 minuten lang, waarop te zien is hoe jullie 
proberen om deze 5 appels op elkaar te stapelen.
De appels mogen niet gesneden of anders bewerkt worden.
Elke appel van de toren levert 2 punten op.
Zet het filmpje op de USB-stick die jullie bij de kwistas hebben gekregen onder het mapje 
antwoorden bij het nummer van de vraag.

94
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Touwtje springen bestaat al duizenden jaren en wordt nog steeds beoefend. Deze opdracht 
kan dan ook niet moeilijk zijn want iedereen heeft het weleens gedaan:
Maak thuis een filmpje van minimaal 5 personen die tegelijkertijd aan het touwtje springen zijn 
in één touw. Deze personen moeten minimaal 5 goede sprongen over het touw maken zonder 
dat het touw stopt met draaien. 
Zet het filmpje van deze groepstouwspring opdracht op de USB-stick die jullie bij de kwistas 
hebben gekregen onder het mapje antwoorden bij het nummer van de vraag.

95

Pizza’s; veel kinderen vinden ze heerlijk. Je kunt er van alles op doen en ze zijn er in 
verschillende maten en diktes.
Hieronder zie je steeds een aantal ingrediënten bij elkaar staan. De vraag is…
Hoe heet de pizza die deze ingrediënten bevat…. Vul de antwoorden in!

96

Gorgonzola, kaas, champignons, 
tomaten, ham, salami, spek, uien, en 
peperkorrels

Tomatensaus, kip, mozzarella, sweet 
chilisaus, knoflookolie en knapperige 
ijsbergsla

Kappertjes, kaas, olijf, groene 
asperges, geitenkaas, roomsaus, 
sla en zongedroogde tomaatjes.

Crème fraîche, twee soorten ui, BBQ 
Hickory swirl, mozzarella, bacon, 
champignon, pulled beef

Een halve calzone met salami, kaas, 
ricotta, geroosterde ham en 
Parmezaanse kaas; 
De andere helft met Mozzarella, 
tomatensaus en pittige salami

Paesana gorgonzola

Chili Chicken Pizza

Pizza Capra

Pizza Pulled Beef

Pizza Mascalzone
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Je ziet hieronder een foto van een aantal kluisjes die jullie wel zullen herkennen van de 
Fonkeling. We hebben de namen van enkele bezitters van deze kluisjes gegeven. 
Welke voornamen horen op de kaartjes A tot en met E?

97

A

B

C

D

E

Mika

Christian

Vera

Mats

Farah

De leerlingen van de Fonkeling hebben zich in het verleden al een paar keer ingezet voor 
anderen via een sponsorloop/tocht. Afgelopen september was er ook een sponsorloop 
op school waaraan iedereen meedeed.

98

A: Wat is de naam van deze sponsorloop? 

A Reina’s scholenloop 

B: Wat was het totaalbedrag dat er door de leerlingen van de Fonkeling tijdens deze laatste 
sponsorloop is opgehaald? 

B € 3013, 67

C: Welke school gaat volgend schooljaar deze sponsorloop organiseren?

C Basisschool De Beerze

D: Welke afstand liepen de leerlingen van Unit 3?

D 2020 m

E: Onder leiding van welke juf werd de warming-up gedaan?

E Juf Ilse
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Nog een sportieve activiteit van de Fonkeling, het jaarlijkse 
knikkerkampieoenschap. 99

A: Iedere groep had hierbij zijn eigen kampioen, die later de finales per unit gingen spelen.
Hoeveel jongens en hoeveel meisjes waren er “groepskampioen” bij het knikkeren? 

A 6 jongens, 2 meisjes

B: Wat waren de namen van de finalisten van het Knikkerkampioenschap 2017 op 
“de Fonkeling”?

B Job Rijnen, Vince van Dijk, Jos van Straten

Ruud van Kroonenburg, Stef Deenen en Sen Hovers zijn enkele van de vele talentvolle keepers 
bij de Spoordonkse Boys.
Daarvoor moeten ze wel hard trainen…

Op welke dag en op welk tijdstip krijgen deze mannen keeperstraining?

100

Woensdagavond van 19.00 uur tot 19.45 uur
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Dick Turpin

Swiebertje

De berenboot

Alleen op de wereld

Q en Q

House of Cards

Grease

Jurrassic Park

Game of Thrones

Pretty little liars

Melrose Place

The bold and the beatifull

Aladin

alfred jodocus kwak

Ivanhoe

Bonanza

Peppi en Kokki

Ik mik loreland

Kojak

Sesamstraat

V

Kees en Co

Twin Peaks

Spangas

Oppassen
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26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Zeg eens AAA

Blokken

Jiskefet

Huis Annubis

Ren je Rot

De weekendkwis

Love Letters

Lingo

Kopspijkers

Pluk de dag

De Lama’s

Vijf tegen Vijf

Willem Wever

Jongens tegen de meisjes

The Big Bang Theory

Dynasty

Commissaris Rex

Cobra 11

Lassie

the little house on the prairie

Free Willy

Two and a half man

Friends

Dr No

Harry potter and the prisoner of Azkaban
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Toneelvereniging “Rond den Torre”

Toneelvereniging “Rond den Torre” bestaat inmiddels ruim 30 
jaar en is een onderdeel van de gelijknamige buurtvereniging. 
In het begin was de regie nog in handen van Tinus Neggers 
maar zolang wij ons kunnen herinneren heeft Toos Habraken 
de touwtjes in handen. Ieder jaar brengt ze met veel succes een 
komisch stuk op de planken. 
Zoals de toneelspelers zelf zeggen: “de bezoekers en wijzelf 
moeten wel kunnen lachen” en dat is ze tot heden gelukt.
De laatste 10 jaren speelden ze steeds met hetzelfde clubje maar het afgelopen jaar verlieten 
enkele spelers “het toneel” en zijn ze nu naarstig op zoek naar nieuw talent. 
Momenteel zijn ze druk aan het oefenen om op 1,2 en 3 februari 2018 weer een prachtstuk op de 
planken te brengen.
De afgelopen jaren hebben ze niet alleen de Spoordonkenaren proberen te entertainen maar 
ondersteunen ze financieel, meestal Spoordonk gerelateerde, goede doelen. 
Een nominatie voor de Sporringse Pauw is zeker op zijn plaats.

Werkgroep Hart van Spoordonk

Toen de werkgroep “Hart van Spoordonk ”aan de slag ging met 
de plannen om de kerk om te bouwen tot gemeenschapshuis 
en de noodzakelijke verbouwing van de gymzaal ter hand nam, 
had zij geen weet van de bijna oneindige hobbels die er te 
nemen waren. Het heeft geen zin een opsomming te maken 
van alle problemen die op hun pad kwamen maar los van het 
resultaat moet er nu al een diepe buiging gemaakt worden voor 
de mensen die met hun hele hebben en houwen en veel 
enthousiasme, al meer dan een jaar bezig zijn om elke keer 
weer een hindernis te nemen en door te gaan om de volgende stap te kunnen zetten. Inderdaad, 
Spoordonk kan trots zijn dat er zulke mensen in Spoordonk wonen!

Klusploeg Spoordonkse Boys

De voetbalclub is al lang een algemeen begrip binnen 
Spoordonk. Afgelopen jaar het kampioenschap van het 
vaandelteam en ieder jaar opnieuw vele leuke activiteiten voor 
jong en oud. De club kan voortbestaan dankzij de hulp van vele 
vrijwilligers die verschillende werkzaamheden uitvoeren. 
Iedereen is wel bekend met de bestuurlijke taken binnen de 
commissies of de trainers die vrijwillig training geven. Maar een 
groep op de achtergrond is minder bekend, maar zeker niet minder belangrijk: De Klusploeg.
Dit is een groep van 21 personen, die vrijwillig klusjes op het sportpark opknapt. Ze zijn in 3 groepen 
van 7 personen elke vrijdagochtend actief en voeren onder andere de volgende klusjes uit:
Het zuiver houden van de verharding rond velden, afvalbakken legen, velden klaarzetten, herstel 
diverse zaken op sportpark, schoonmaken reclameborden, legionella preventie etc. 
Deze mensen zijn een onmisbare schakel binnen de club en sociaal zeer belangrijk. En daarom 
zeker een nominatie voor de Sporringse Pauw waard.

Nominatie: 


