VRAAG 1|Vur de Kiendjes | Sprookjes
De Efteling, we komen er allemaal zo ontzettend graag! Maar komen jullie ook in het
Sprookjesbos? En letten jullie dan wel goed op hoe de sprookjes er uit zien? Hieronder staan
5 foto’s van sprookjes in het Sprookjesbos. Schrijf bij elke foto op bij welk sprookje ze horen.

A.

D.
B.

E.
C.

VRAAG 2|Sport | Live wedstrijd
Ondanks dat het toch bekend is dat vandaag op 6 november tussen 17:00 en 21:00 uur de
Sporringse Kwis gehouden wordt, gaat het voetbal in de Eredivisie gewoon door. Tijdens onze
Kwis vindt de wedstrijd NEC – SC Heerenveen plaats. Dan maar een vraag over deze wedstrijd.
Wie begaat in de eerste helft als laatste speler een overtreding die wordt bestraft met
minimaal een vrije trap voor de tegenstander?

VRAAG 3|Afgelopen 2 jaar |Interview

A.
B.
C.
D.
E.

Wie zien we op deze foto?
Hoe oud is hij, ten tijde van dit interview?
Waarom schreef het ED een stukje over hem?
Wanneer schreef het ED dit stuk?
Op welke sport zit hij?

VRAAG 4|Culinair | Weet wat je eet
De komende maanden wordt het weer kouder. Niets zo lekker als een kom heerlijke hete soep.
Hieronder zie je afbeeldingen van twee heerlijke soeprecepten.
Wat is de naam van deze soepen?

A.

B.

VRAAG 5|Schoolse zaken | Vogeltje wat zing je vroeg
We wonen in het mooie landelijke Spoordonk. Er kunnen veel vogels gespot worden.
Hieronder zijn een aantal plaatjes van vogels, waarvan de beginletters een woord vormen.
Naar welk woord zijn we op zoek?

VRAAG 6|Entertainment | Mis in de showbizz
Een relatie beëindigen is natuurlijk nooit fijn, maar soms is het
beter zo. Ook in Showbizzland gaan ieder jaar vele koppels uit
elkaar. Sommigen op een fijne manier en anderen op een wat
minder fijne. Het volgende koppel ging op een hele goede
manier uit elkaar, maar welk koppel kondigde met deze
woorden aan dat ze uit elkaar gingen?

VRAAG 7|Natuur en gezondheid| Fietstocht
Joep van de Helm fietst met zijn oudste zoon naar school. Ze vertrekken thuis en fietsen met
een constante snelheid van 15 km/h. Ze doen er in totaal 12 minuten over en zijn precies op
tijd op school.
A. Wat is de afstand tussen het huis van Joep en school volgens deze opdracht?
B. Ellen vertrekt vijf minuten later met de andere kindjes, ze gaan ook naar school. Ze
fietsen met een snelheid van 18 km/h. Ze komen helaas te laat op school. Hoeveel
komen ze te laat?
C. Met welke snelheid zou Ellen en de kindjes hebben moeten fietsen om wel op tijd te
komen? Rond af naar boven in een heel getal in km/h.

VRAAG 8|Skon Sporring | Sarah
Ook al hebben we het vaak niet echt kunnen vieren, toch zagen er afgelopen jaar weer heel
wat Spoordonkenaren een Sarah of de Abraham. We zagen wel 1 hele speciale op ons pad
voorbijkomen. Weten jullie voor wie deze Sarah gemaakt is?

VRAAG 9|Natuur en gezondheid | Genafwijking
Het Syndroom van Marfan is een erfelijke aandoening. Het betrokken gen is autosomaal
dominant. Mensen met het syndroom van Marfan hebben bij elke zwangerschap kans om de
aandoening aan hun kind door te geven. In onderstaande afbeelding is een stamboom
weergeven van een familie waarin het syndroom van Marfan voorkomt. Hoe groot is de kans
dat het dochtertje (aangegeven met ?) dit syndroom ook ontwikkeld?

A.
B.
C.
D.

25%
50%
Minder dan 25%
Meer dan 75%

VRAAG 10|Vur de kiendjes | Sjalalie sjalala
Pretparken, ze hebben voor iedereen wat. Van achtbanen tot rustgevende attracties en van
auto’s tot kastelen. In Nederland hebben we er ook nogal een aantal en al die pretparken
hebben allemaal attracties met hun eigen muziek. Hieronder zie je een stukje bladmuziek van
een attractie ergens in Nederland.
Van welke attractie is deze muziek?

VRAAG 11|Culinair | Geschiedenis
Je zult het niet geloven, maar de afbeelding hiernaast heeft zeker iets
te maken met onze rubriek Culinair.
Deze bekende opera is namelijk sterk verbonden met een product wat
veel mensen lekker vinden.
A. Wat is de naam van dit product?
De afbeelding op dit product werd eerder gebruikt voor iets anders.
B. Waar werd de afbeelding voor gebruikt?

VRAAG 12|Schoolse zaken | Rekent er mar niet op
Rekenen is een belangrijk onderdeel in de samenleving. Wat is de uitkomst van onderstaande
opgaves?
A. 333 x 333 : 333 : 333 x 2 =
B. 0 x 115 : 2 x 5 = ….
C. 897 - 113 x 2 : 2 + 113 = ….
D. We stellen hier dat de aarde mooi rond is. Als we een heel lang touw om deze aarde
heen trekken, dan hebben we touw nodig met een lengte van maar liefst 40.000
kilometer. Als we nu overal een paaltje plaatsen met een hoogte van 1 meter. Hoeveel
langer moet dan dit touw worden om het hier overheen te trekken?
E. Als we nu het touw van 40.000 kilometer met 1 meter verlengen, hoeveel centimeter
moeten we dan van ieder paaltje afzagen om het touw weer strak gespannen te
krijgen?
F. Aan het eind van een voetbalseizoen speelden 2 voetbalteams tegen elkaar. Ieder
team bestond uit 10 veldspelers en 1 keeper. Er stond veel op het spel; degene die
deze wedstrijd winnend af zou sluiten, zou de kampioen worden van de competitie.
De wedstrijd werd afgesloten met winst voor het thuisspelend team. Het uitspelend
team stelde zich zeer sportief op en iedere speler gaf aan iedere speler van het andere
team een handdruk met felicitatie. Hoeveel handdrukken werden er na deze wedstrijd
gegeven?

VRAAG 13|Skon Sporring | Ken het logo
Altijd leuk. Hieronder zie je stukjes van een logo. Van welk Sporrings bedrijf komt dit?

A.

D.
B.

C.

E.

VRAAG 14|Entertainment | Radje draaien
Richard van Overdijk is aan het sleutelen met tandwielen van verschillende fietsen. Hij raakt
echter een beetje in de war en ziet door de tandwielen de fiets niet meer. Kun jij hem helpen?
Kijk goed naar de pijl bij het rode tandwiel. Welke kant draait het lichtblauwe tandwiel op,
linksom of rechtsom?

VRAAG 15|Sport | VAR
Er zijn veel op- en aanmerkingen op de VAR. Misschien had deze VAR wel uitsluitsel kunnen
geven bij volgend stuk. Lees onderstaand waargebeurd stukje maar eens.
Dylan Verstappen hoeft zijn scheidsrechter kostuum misschien niet eens een wasbeurt te
geven, want tijdens slechts drie minuten rond sjokken op een guur Brabants veld zal hij
waarschijnlijk amper zweten. ,,Ik hoop niet voor je dat de KNVB jou een onkostenvergoeding geeft op basis van het aantal gelopen meters’’, dolt een lokale clubman.
Verstappen is op dinsdagavond voor welgeteld drie minuten het kanaal overgestoken, om het
restant van een competitiewedstrijd te fluiten. En daarmee maakt Verstappen het karwei af
van scheidsrechter Mulder, die op 8 december 2019, van deel één van dit duel in de vierde
klasse een potje maakte. De leidsman in kwestie trok in de slotfase meerdere keren rood,
maar raakte prompt de kluts kwijt en wist niet meer wie hij zoal op de bon geslingerd had.
Daarom staakte hij bij een stand van 1-1 de wedstrijd maar.
Onze vragen:
A. Om welke wedstrijd ging het?
B. Wat is de einduitslag?

VRAAG 16|Afgelopen jaar | Gouden bruiloft
Aan het begin van 2020 vond er een bijeenkomst plaats voor alle 50-jaar getrouwden in
Oirschot. De locatie van deze bijeenkomst was de tent van de schaatsbaan in Oirschot. Op
deze dag kwam er een presentatrice van een tv-zender toevallig langs. Wie was deze
presentatrice?

VRAAG 17|Schoolse zaken | Vruuger was alles beter
Een populair vak op school was voor velen geschiedenis, andere personen hadden er een
behoorlijke hekel aan. Hieronder volgen een aantal vragen over de geschiedenis:
A. Nadat een aantal landen ervoor kozen om zich los te maken van Joegoslavië, breekt er

in Bosnië-Herzegovina een burgeroorlog uit. Tussen welke twee groepen ging deze
oorlog?
In 1953 werd Nederland getroffen door de watersnoodramp. Een ramp met enorme gevolgen.
B.

Kunnen jullie aangeven in welke plaats onderstaande foto is genomen tijdens deze
ramp?

Na deze ramp werd er door Nederland een plan gelanceerd zodat Nederland in de toekomst
bespaard blijft voor dergelijke rampen; de Deltawerken werden uitgevoerd. In 1986 werd de
Oosterscheldekering door Koningin Beatrix geopend. Een voor die tijd technologisch
hoogstandje was gereed. Echter, tijdens de opening kampte men toch nog met een klein
technisch probleempje.
C. Wat was dit probleem?

VRAAG 18|Vur de kiendjes | Kloas
Sinterklaas komt er weer bijna aan! Samen met zijn pieten en zijn paard ‘o zo snel’ komen ze
aan in Nederland. Vorig jaar ging het bijna mis met de kolen, maar er was ook iemand extra
bij… Hij haalde een heleboel grapjes uit.
A. Hoe heette deze jongen?
B. En waarom was hij in het pietenhuis?

VRAAG 19|Natuur en gezondheid | Bluumke vur jou
Na vele mooie jaren sloot op 1 februari 2020 de winkel ELHA. 36 jaar lang heeft ze o.a. veel
Spoordonkse dames voorzien van de mooiste bloemen. Voor Els nu meer tijd voor haar
kleinkind en voor wat meer ontspanning. Weten jullie ook waar de naam ELHA vandaan komt?

VRAAG 20|Sport | Mensenkennis
Van veel sporters zijn kunstwerken gemaakt. We hebben helaas voor jullie geen plaatje van
het kunstwerk, maar wel een omschrijving. Weten jullie wie de sporter is?
A. Vanaf 1986 tot 2005 stond dit bronzen beeld in Rotterdam. Nu staat het in de
tuin van een restaurant. Het is door dezelfde persoon gemaakt als het beeld
bedoeld bij vraag B
B. Ook dit beeld (172 cm hoog) is verplaatst, wel te weten in 2013. Maar deze keer
was het maar een kleine verplaatsing, met als doel vandalisme tegen te gaan.
Het beeld werd ter verering behangen met een sjaal tijdens de verplaatsing.
C. Een beeld van 100 kg staat op een sokkel van anderhalve ton, op honderd
meter vanaf het ouderlijk huis van de helaas overleden sporter. Staat trouwens
in de Domstad.
D. In 2007 is dit standbeeld onthuld. De meervoudig gouden sporter kreeg toen
een bronzen standbeeld en werd een groter sporter dan Johan Cruijff
genoemd.
E. Het beeld van deze sporter staat levensgroot in Erp en wel op 3 benen. Van zijn
metgezel, waarmee hij samen vele gouden medailles won, is geen standbeeld
gemaakt. Hij mocht helaas maar 20 jaar oud worden.

VRAAG 21|Culinair | Road ut platje
Wat hebben onderstaande afbeeldingen met elkaar te maken?

VRAAG 22|Afgelopen 2 jaar | Groot gemis
Helaas hebben we in 2020 afscheid moeten nemen van een echte clubman van V.V.
Spoordonkse Boys, Eric Smetsers. Eric verrichte vele werkzaamheden, zoals lid van de
jeugdcommissie, het organiseren van de jeugdtoernooien en wedstrijdsecretaris van de jeugd.
Daarnaast had hij het ook nog druk met het coachen van twee elftallen.
Van welke twee elftallen was Eric op dat moment coach?

VRAAG 23|Entertainment | Witte geit?
Met al die lange saaie dagen op de bank zijn de meeste van ons op de telefoon op zoek gegaan
naar entertainment. Als je de eerste letter pakt van de volgende apps, wat komt er dan voor
woord uit?

1

2

3
4

5

6
7

8

9
10
11

VRAAG 24|Skon Sporring | Skon huske
1. Het is bij iedereen wel bekend; de krapte op de woningmarkt. Ook in Spoordonk gingen
de huizen als zoete broodjes over de toonbank. Hieronder ziet u 2 beschrijvingen van
huizen uit Spoordonk die het laatste jaar op Funda te koop stonden of misschien nog
wel staan. Weet u om welke huizen het gaat? Geef ons het juiste adres
A. Deze bijna volledig vrijstaande woning met groot stenen bijgebouw, een nieuwe ruime
tuinberging en een eigen oprit met parkeergelegenheid voor meerdere auto’s is gelegen
op een riant perceel in het buitengebied van Oirschot. Nabij de bossen met vele wandelen fietsroutes.
Het perceel met privacy biedende tuin op het zuiden is aan de voor-, zij- en achterzijde
heerlijk vrij en absoluut rustig gelegen. Het onlangs fraai verbouwde royale bijgebouw
heeft een dubbele garage en een grote multifunctionele sfeervolle ruimte.
Bouwjaar ca. 1958
Inhoud woning ca. 842 m³
Gebruiksoppervlakte wonen ca. 168 m²,
Overige inpandige ruimte ca. 51 m²
Externe bergruimte ca. 13 m²
Perceel 1005 m²
B. WAT EEN LEUK HUIS! Aan het eind van een hofje op een rustige locatie is deze vrijstaand
geschakelde woning gelegen. Het huis is degelijk gebouwd en geheel geïsoleerd. De
achtertuin ligt heerlijk vrij en is van een mooi formaat. Met 3 slaapkamers op de 1e
verdieping en de mogelijkheid voor een 4e slaapkamer of een werkplek op de 2e
verdieping maakt dit tot een fijne gezinswoning. De inpandige garage met aangrenzende
berging maakt het geheel compleet. Laten we snel gaan kijken!
We komen aan in kerkdorp Spoordonk en begeven ons richting de ………….. In Spoordonk
is het fijn wonen en dat ontdekken steeds meer mensen! Het huis dat we gaan bekijken
ligt in een hof met aan beide zijden rijwoningen. Aan het eind van het hofje staan een
aantal geschakelde woningen, waarvan nummer … de meest linkse is. Deze woning ligt aan
een zijde vrij en is aan de andere zijde met de garage geschakeld. Er is hier geen doorgaand
verkeer en de plek is dan ook heerlijk rustig.

VRAAG 25|Afgelopen 2 jaar | Foutje bedankt
2020 is nu niet bepaald een vlekkeloos jaar geweest met heel de Coronacrisis. Daarbij verliep
de prijsuitreiking van de Sporringse kwis Corona editie ook niet geheel vlekkeloos. De
Kwismasters ging live op Facebook op pad om de winnaar bekend te maken, maar in de
berekening ging iets mis. Ook de besten kunnen natuurlijk fouten maken. Wie werden er wel
eerste tijdens deze kwis?

VRAAG 26|Culinair | Goed eten, drinken is ook duur
Vroeger werd de heetheid van chilipepers gemeten door middel van smaaktests. De pepers
werden dan steeds verder verdund en proefpersonen werd gevraagd tot wanneer ze het nog
pittig vonden. Tegenwoordig bestaat er een standaard test om deze meting nog nauwkeuriger
te doen. Gekeken wordt naar de concentratie capsaïcine. Deze stof is een alkaloïde met
molecuulformule C18H27NO3 die de nociceptoren op de tong stimuleert die gevoelig zijn voor
pijn, en dat is precies wat je voelt wanneer je tong in aanraking komt met iets heets.
Zet de onderstaande pepers in volgorde van heetheid (niet heet - zeer heet).
1. Paprika
2. Carolina Reaper
3. Naga Morich
4. Madame Jeanette
5. Cayennepeper

VRAAG 27|Natuur en gezondheid | Tuintje in mijn hart
Onder het motto van “Ken je dorp” zijn onze kwismasters op zoek gegaan naar bijzondere
elementen in voortuinen. Toevallig bleken deze voortuinen allemaal aan dezelfde weg te
liggen. Maar toch willen we het huisnummer weten die bij de desbetreffende foto hoort.

A.

B.

D.

C.

VRAAG 28|Skon Sporring | ff wa haolen
1. Vroeger hadden we nogal wat winkel(tje)s en zaken in Spoordonk waar we van alles konden
kopen of regelen. Wij geven u de foto van een pand of voordeur in de huidige staat. Weet u
wat er vroeger als eerste in of bij dit pand gevestigd zat?

A.
D.

B.
E.

C.

VRAAG 29|Schoolse zaken | schoolse school
De definitie van een school is volgens Wikipedia:” Een school is een instelling waarin onderwijs op
een bepaald niveau gegeven wordt. Vanwege de leerplichtwet gaan de meeste kinderen naar een
school, hoewel ook andere vormen van onderwijs mogelijk zijn om aan de leerplicht te voldoen.
Het woord 'school' is afgeleid van het Griekse 'σχολή', dat 'vrije tijd' betekent. Onderwijs was
namelijk oorspronkelijk iets waarvoor men vrije tijd moest hebben: de meeste mensen, ook
kinderen, besteedden al hun tijd aan werk. De betekenis van het woord evolueerde naar de
benaming voor wetenschappelijke discussies of voordrachten.”
Vanaf de basisschool tot aan het laatste diploma krijg je les in verschillende scholen. Stel dat jij in
onderstaande school zit, hoeveel (vis)-klasgenoten heb je dan?

VRAAG 30|Entertainment | Danske woage?
De afgelopen jaren hebben we veel festivals moeten missen, dit
tot grote teleurstelling van een hoop van ons. Maar daarom
blikken we nu even terug op de opening van een groot festival
ergens op de wereld. Op de plaatjes hier links zie je Timor
Steffens, hij deed de openingsact op dit festival.
A.
B.

Over welk festival hebben we het hier?
In welk jaar gebeurde dit?

VRAAG 31|Vur de kiendjes | Sport en speldag

Sport- en spel dag is altijd een leuke afsluiting van het sportseizoen in Spoordonk. Helaas ging
dit in verband met het Coronavirus het afgelopen jaar een beetje anders dan we gewend
waren. Hierdoor hadden we dus geen speler van het jaar en is er ook niemand tot topscoorder
benoemd.
Op deze foto staan de spelers van het jaar van al iets langer geleden, maar hoe heten de
spelers met iets op hun hoofd?

VRAAG 32|Sport | Ons moeder zeej nog
Het komt nogal eens voor dat bekende sporters ook bekende sportende ouders hebben.
Hieronder zie je 5 sporters, maar weet je ook de naam van de bekende sportende ouder?

A.
D.

B.
E.

C.

TEAMNAAM

VRAAG 1
A. Roodkapje

2

B. Hans en Grietje

2

C. De Indische waterlelies

2

D. Pinokkio

2

E. De nieuwe kleren van de keizer

2

VRAAG 2
Live voetbalwedstrijd:

10

VRAAG 3
A. Bram Gerritsen

2

B. 10

2

C. Jeugdburgemeester

2

D. 2 juli 2020

2

E. Atletiek

2

VRAAG 4
A. Thom Kha Kung

5

B. Soto Ajam

5

VRAAG 5
Border

10

VRAAG 6
Tony Jr en Maan

10

VRAAG 7
A. 3 km

3

B. 3 minuten

3

C. 26 km/u

4

VRAAG 8
Esther van Brunschot

10

VRAAG 9
B

10

VRAAG 10
Carnaval Festival

10

VRAAG 11
A. La vache qui rit

5

B. Soldatenembleem

5

VRAAG 12
A. 2

1

B. 0

1

C. 897

2

D. 6,28 m

2

E. 84 centimeter

2

F. 121

2

VRAAG 13
A. Ad Roefs Landschapsverzorging

2

B. M van de Wouw Boomkwekerij

2

C. Boomkwekerij De Beerze

2

D. De Ijskoe Beekmans Melkveerhouderij

2

E. Nick en Kristy of school of L.I.G.H.T.

2

VRAAG 14
Linksom

10

VRAAG 15
A. SV Lierop – FC Cranendonck

5

B. 1-3

5

VRAAG 16
Christel de Laat

10

VRAAG 17
A. Bosnische moslims en Bosnische Serven

3

B. Rotterdam

3

C. Koningin Beatrix opende de Oosterscheldekering door middel van een druk op een knop
waardoor er een claxon af ging. Deze knop bleef echter hangen en de claxon bleef
onbedoeld veel te lang afgaan.

4

VRAAG 18
A. Bernard het Stoute Kind

5

B. Sinterklaas had hem 40 jaar gelden in de zak mee naar Spanje genomen, omdat hij stout
was geweest

5

VRAAG 19
Combinatie van de voornamen van Els en haar man Hank

10

VRAAG 20
A. Joep Zoetemelk

2

B. Coen Moulijn

2

C. Anton Geesink

2

D. Fanny Blankers Koen

2

E. Gestion Bonfire

2

VRAAG 21
Behoren allebei tot het bedrijf Associated British Foods.

10

VRAAG 22
A. JO<17-1

5

B. Senioren 6

5

VRAAG 23
Restricties

10

VRAAG 24
A. Bekersberg 11

5

B. Sweerts de Landasstraat 15

5

VRAAG 25
’t Is nie Ver-meer

5

VRAAG 26

1-5-4-3-2

10

VRAAG 27
A. 117

2

B. 98A

2

C. 87A

3

D. 92

3

VRAAG 28
A. A & O

2

B. Boerenleenbank

2

C. Slijterij de Kruik

2

D. Kruidenier/snoepwinkeltje Van Zeeland

2

E. Smit van Veldhoven

2

VRAAG 29
10

56
VRAAG 30
A. Vrienden van Amstel Live

5

B. 2016

5

VRAAG 31
3
= Ties Peijnenburg
4
= Anne de Brouwer
3
= Sen Hovers
VRAAG 32
A. Jos Verstappen

2

B. Muhammed Ali

2

C. Cor van der Geest

2

D. Adri van der Poel

2

E. Yannick Noah

2

VRAAG 33| Culinair | Weet wat je eet
Niels van de Vondervoort heeft op internet druk gezocht naar een aantal nieuwe recepten
voor op de menukaart.
Hij is erin geslaagd online een tweetal heerlijke recepten uit te zoeken. Vol enthousiasme is
hij aan de slag gegaan en heeft meteen een boodschappenlijstje opgesteld. Niels reed naar
Oirschot en deed daar zijn boodschappen bij de Jumbo. Helaas heeft hij de ingrediënten van
de twee afzonderlijke recepten door elkaar gehaald. Bovendien is hij één ingrediënt vergeten
op te schrijven.
Welke 2 heerlijke gerechten kun je met deze ingrediënten maken?

VRAAG 34| Afgelopen 2 jaar | Plekploatjes
De Jumbo had in 2020 weer een stickeractie. Deze stickeractie ging over historisch Oirschot.
Vele mensen waren druk met het verzamelen van de stickers en er werden zelfs ruilmiddagen
georganiseerd. Jumbo heeft vaker van deze stickeracties. Zo is er ook een stickeractie geweest
voor de kleinere clubs. Hier heeft Spoordonkse Girls ook aan meegedaan. Heeft u het boek
nog liggen?
Eén van onze nieuwe kwismasters, gestart na de Corona-editie van de Sporringse Kwis, staat
ook afgebeeld in het boek.
A. Op welke pagina staat zij afgebeeld?
Ook staan er in dit boek de materiaalmannen van de korfbalclub afbeeld.
B. Wie waren dit destijds? We zijn op zoek naar 2 namen.

VRAAG 35|Skon Sporring | Witte gei ‘t nog?
Het is helaas allemaal een beetje stilletjes voorbijgegaan. Door Corona is het helaas nog niet
mogelijk geweest om een grote opening te houden van de verbouwde kerk en de nieuwe
gymzaal. Maar toch zijn beide gebouwen inmiddels goed in gebruik. Hebben jullie de bouw
een beetje gevolgd? We vragen aan jullie of jullie de datum weten wanneer deze foto op zijn
vroegst gemaakt kan zijn. Met andere woorden; Op welke dag zijn er de wanden van de
gymzaal zo tegen gezet? Om het jullie wat makkelijker te maken hebben we er een
meerkeuzevraag van gemaakt.
A. 19 april 2020
B. 19 mei 2020
C. 19 juni 2020
D. 19 juli 2020
E. 19 augustus 2020

VRAAG 36|Vur de kiendjes | Ameezing
Meezingen doen we allemaal. Of we nou heel goed kunnen zingen of niet, sommige liedjes
zijn gewoon te leuk en die moet je dan wel meezingen. Maar weten we eigenlijk wel wat we
zingen? Hieronder staan 5 stukjes uit 5 verschillende liedjes, maar sommige woorden zijn
weggevallen.
Raad de titel en de artiest van het liedje waaruit de tekst komt.
A. Tastes like … on a … And it … just like …
B. Ja, … hang met die …
C. Als je in … kijkt Weet je waar het dan …
D. Doe je mee … samen een brief met een … erop
E. Ik … Cartier, ik bestel … … LV of …

VRAAG 37|Entertainment | Kort maar krachtig
Welke sport heeft de Spoordonkse moeder van een speler van het huidige Nederlands
voetbalelftal (mannen) beoefend?

VRAAG 38|Natuur en Gezondheid | Zorgend Nederland
Het Nederlandse zorgstelsel zit moeilijk in elkaar. Dagelijks zijn er mensen die zorg nodig
hebben, maar niet weten waar te beginnen. Vooral voor ouderen is dit een probleem. Hierbij
voor jullie een Casus.
Mevrouw A. van 87 jaar woont nog zelfstandig, is weduwe, heeft wel kinderen, maar die
wonen allemaal verder weg. Mevrouw is bekend met artrose, waardoor haar handen en
knieën zijn aangedaan. Van haar buurvrouw heeft ze gehoord dat zij huishoudelijke hulp krijgt
voor maar 19 euro per maand. Ze vraagt haar vriendin hoe ze dit heeft geregeld. Haar vriendin
vertelt dat ze een ‘indicatie’ heeft, dat ze ook op een wachtlijst staat voor een verzorgingshuis
en dat het daarvan betaald wordt. Mevrouw heeft wat navraag gedaan bij een verzorgingshuis
bij haar in de buurt, maar daar wordt mw. verteld dat ze waarschijnlijk ‘te goed’ is voor een
indicatie. De adviserend verpleegkundige vermoedt dat de aangevraagde indicatie afgewezen
gaat worden. Na 6 weken wachten blijkt dit ook zo. Mw. is nog niet hulpbehoevend genoeg
voor een indicatie. Toch laat mevrouw het er niet bij en zoekt ze verder.
Bij welke instantie zou mevrouw nog terecht kunnen voor een aanvraag voor huishoudelijk
hulp (niet particulier)?

VRAAG 39|Schoolse zaken | Sporringse taal
A. Welke spelling van onderstaande woorden is juist?

a. Elektronica
b. Elektronika
c. Electronica
d. Electronika
B. Welke spelling van onderstaande woorden is juist?
a. Confisceren
b. Confisckeren
c. Confiskeren
d. Confiscqueren
C. Welke taal is in België het grootst?
a. Nederlands
b. Duits
c. Frans
d. Nederlands en Frans zijn nagenoeg even groot
D. Wat is een emulgator?
a. Een stof waarmee je sterren kunt maken.
b. Een stof wat twee andere stoffen die normaal niet mengen wel doen mengen (*)
c. Een stof dat van een alligator is
d. Een stof wat dingen ontbindt

VRAAG 40|Sport | Sporringse loper
Een sporter die vorig jaar Spoordonk op de kaart zette is natuurlijk Barry Smetsers. Hij liep
10 dagen achter elkaar een marathon, dus dagelijks ruim 42 km hardlopen. Zo rende hij in 10
dagen van Parijs naar Spoordonk. Hij haalde hiermee geld op voor een goed doel. Barry werd
door deze prestatie zelfs genomineerd voor “Brabander van het jaar.”
A. Op de tiende en laatste dag wist Barry zelfs de snelste tijd neer te zetten, volgens
zijn dagelijks te volgen registratie. Hoe lang deed Barry op deze laatste dag over de
marathon?
B. Voor welke 2 doelen haalde Barry het Geld op? (Bij 1 antwoord is de voornaam
voldoende)

VRAAG 41| Vur de kiendjes | Vliegen
Heb jij ooit eens gefantaseerd over dat je kon vliegen? Of dat je
de slechterik moest vangen? Deze 2 hier naast zijn echte
superhelden en zij redden Parijs (de stad waar ze wonen) van
de slechterik die daar rondloopt. Maar hoe heet die slechterik
in deze serie?

VRAAG 42| Sport | ff nadenken
Denksport, bent u hier ook goed in?
A. Je ziet hieronder 4 vakken met getallen, weet u welk getal in plaats van het
vraagteken moet staan?

1

3 6

9

2

4 ?

6

6

8 7

3

6

4 7

2

B. Meester Patrick vroeg aan Roel of hij breuken zo ver mogelijk kon vereenvoudigen.
Meester Gielen had er twee in zijn schrift geschreven:

16
64

19
95

Na tien seconden – veel sneller dan normaal – was Roel klaar. Vol trots toonde hij zijn
schrift aan meester Patrick. “Kijk meester, ik streep gewoon dezelfde getallen weg, de
zessen en de negens!“ Die arme Roel kreeg onmiddellijk een pets tegen zijn oor. “Zo
vereenvoudig je breuken niet”, sprak meester Patrick streng. “Maar meester…”,
stamelde Roel, “volgens mij kloppen de antwoorden wel…”

1
4

1
5

Meester Patrick had natuurlijk gelijk: Roels methode van breuken vereenvoudigen is
inderdaad niet juist. Het is puur toeval dat de uitkomsten kloppen. Toch is er nog één
zo’n breuk (met zowel in de teller als in de noemer een getal dat uit 2 cijfers bestaat
en geen 0 bevat) die – als je hem volgens Roels methode vereenvoudigt – toch tot het
juiste antwoord leidt. Welke breuk is dat?
(Voor de slimmeriken onder jullie: 49/98 is niet juist. Volgens Roels methode levert dit
weliswaar 4/8 op en dat is inderdaad gelijk aan 49/98. Maar 4/8 kan nog verder
vereenvoudigd worden tot 1/2 en dus leidt Roels methode niet tot een zo ver mogelijk
vereenvoudigde breuk.)

VRAAG 43|Entertainment| Skon Poeske
Onderstaande serie, die afgelopen jaar online werd gezet door Netflix, maakte veel tongen
los.
Wat is de naam van de Amerikaanse staat waar deze serie is opgenomen?

VRAAG 44|Schoolse zaken| Muziek maestro
Muziekles komt in iedere klas terug. Blokfluit, trom, gitaar, fluit etc etc. Allemaal mooie
instrumenten. Om tot een goed muziekstuk te komen is er bladmuziek uitgevonden en de
mooiste muziekstukken zijn ermee geschreven. Van welk muziekstuk is onderstaand
bladmuziek en wie heeft dit geschreven?

VRAAG 45| Natuur en gezondheid| Freek Vonk
Jullie kennen hem allemaal; de man die is gebeten door een haai, de man die op zoek gaat
naar de meest aparte en gevaarlijkste dieren, Freek Vonk. Om de Freek Vonk in jullie los te
maken willen wij graag weten wat de naam van het dier is wat hieronder beschreven wordt.
A. Het eerste dier waar we naar op zoek zijn leeft in het water en valt onder de amfibieën.
Het dier heeft een sterk lichaam met kleine poten en een grote zijdelings afgeplatte
staart. Het dier is zeldzaam in het wild, ook is het dier populair als huisdier. We zijn op
zoek naar de Nederlandse naam voor dit dier.
B. Bij het tweede dier zijn wij ook op zoek naar de Nederlandse naam van het dier dat
voorkomt in delen van Midden- en Zuid-Amerika, leeft in warme vochtige bossen. Zoals
bijvoorbeeld in hoger gelegen bergbossen. De meeste soorten blijven erg klein en
bereiken zelden een lengte van meer dan drie centimeter, veel soorten zijn groen van
kleur.

VRAAG 46| Afgelopen 2 jaar| Wie o wie?

A. Wat zijn de namen van bovenstaande personen?
B. Deze personen kregen gezamenlijk een taak, die niemand anders kreeg dit jaar. Wat
was die taak?

VRAAG 47| Culinair| Bietje gemixt
Welke bekende drankjes zijn er afgebeeld op de tekeningen?

VRAAG 48| Skon Sporring| Spannend
De laatste tijd zijn ze druk bezig om een grote ondergrondse stroomkabel te leggen tussen
Spoordonk en Oirschot. Maar nu moeten we het nog steeds doen met de grote
hoogspanningsmasten. Er staan er nogal wat bij ons in het mooie Spoordonk. Hieronder ziet
u 2 foto’s. Weet u vanuit welke straat deze foto’s gemaakt zijn?

A.

B.

VRAAG 49| Sport| Winnaars
In het sporten draait alles natuurlijk om het winnen. Vaak is er maar een select groepje dat
meedoet voor de overwinning. Maar soms heb je van die uitschieters die ineens een zeer
belangrijke wedstrijd winnen. Hieronder ziet u 2 dames die afgelopen jaar ineens wel op het
hoogste schavot stonden. Of het gaat om aanstormend talent of de eeuwige volhouder, ook
zij leveren het bewijs, dat sport ook vaak verrassend kan zijn. Welke belangrijke wedstrijd
wisten deze sportsters te winnen?

A.

B.

VRAAG 50| Schoolse zaken| Topo
In Noord-Brabant zijn in heel veel plaatsen waarin het woord “school” in de straatnaam terug
te vinden is. Onze fotograaf is op pad geweest en heeft in 5 plaatsen een foto van die straat
gemaakt. Nu is hij helaas op de terugweg zijn notitieblok verloren en hij heeft geen idee meer
waar hij geweest is. Kun je achterhalen in welke plaatsen hij de onderstaande foto’s heeft
genomen? Koppel de foto aan de juiste plaatsnaam?
A. Hapert
B. Dongen
C. Waspik
D. Asten
E. Eindhoven

1.

2.

3.

4.

5.

VRAAG 51| Afgelopen 2 jaar | Poeh, weh is het heet
Een goede zomer hebben we in Nederland dit jaar helaas niet gehad. In andere delen van
Europa was het weer beter en werd zelfs het hitterecord van Europa verbroken. Het oude
record staat op 48 graden Celsius.
A. Waar is dit record verbroken?
B. Wat is het aantal graden Celsius van het nieuwe record?
C. Waar was het oude record?

VRAAG 52| Vur de kiendjes| Spelletjes
Doordat we niet naar buiten mochten in verband met het Corona
virus, moesten we thuisblijven en gingen we veel meer spelletjes
spelen. Gezelschapsspellen, maar ook spelletjes op je telefoon of
tablet.
A. Dit poppetje is verdwaald en in een ander spel beland. In welk
spel is hij beland?
B. En in welk spel zou hij eigenlijk moeten zijn?

VRAAG 53|Natuur en Gezondheid| Koppeltjes
Maak de juiste koppeling tussen de foto’s links en de foto’s rechts.

VRAAG 54| Entertainment| Sporringse Musicals
Wie is er niet meer groot gebracht. De musicals op de basisschool. In groep 6 de kerstmusical
en in groep 8 de eindmusical. Weken voorbereiding om voor alle leerlingen, leraren en
familieleden een mooie musical ten tonele te brengen. Er zijn al veel musicals vertoond. Weet
jij nog in welk jaar deze musicals werden opgevoerd?

A.

B.

C.

D.

E.

VRAAG 55|Skon Sporring| Kunstig
Het gaat er al heel lang over, maar de A58 krijgt er aan beide zijde een rijstrook bij. Ook bij
Spoordonk dus. In Oirschot maken ze zich enorm druk dat het viaduct over het kanaal een
tunnel moet worden i.v.m. geluidsoverlast. Bij Spoordonk krijgen wij er gewoon een viaduct
bij. Waar nu de A58 plat over de Beerze gaat, zal straks een viaduct verrijzen. Zo kunnen de
dieren veilig van de Baest naar de Kampina en komt er voor de burgers een mooie verbinding
tussen de Watermolen en de Heilige Eik. Zo’n viaduct noemt men bij Rijkswaterstaat trouwens
een ”kunstwerk”. Dit heeft u mooi kunnen zien tijdens één van de georganiseerde
informatieavonden in Oirschot. Alles is nog niet definitief zeggen ze, maar hier 2 vragen over
de laatste plannen rondom het “kunstwerk.”
A. Wat wordt de totale hoogte van het kunstwerk?
B. Wat wordt de totale overspanning? Is de breedte/ruimte die gebruikt kan worden
zodat Beerze, dieren en mensen, gezamenlijk onder de A58 door kunnen.

VRAAG 56| Culinair| Dè versta ik nie
Een buitenlandse toerist bezoekt onze prachtige Zeeuwse kust. Met wat hulp lukt het hem om
een heerlijk gerecht van de menukaart te kiezen.
Hij kiest voor een gerecht met de volgende ingrediënten:

Welk gerecht heeft deze toerist gekozen?

VRAAG 57| Natuur en Gezondheid| Ik word er ziek van
Een ding waar we afgelopen jaar niet omheen konden was het Corona-virus. Een virus welke
we het liefst zo snel als mogelijk willen vergeten. Wij zijn benieuwd hoe vers dit nog in jullie
geheugen zit.
A. Op welke datum sloten alle kroegen in Nederland de eerste keer?
B. En op welk tijdstip moesten alle kroegen toen dicht zijn?
Enkele weken later werd besloten om de regels van het vermijden van groepen uit te
stellen naar minimaal 1 juni 2020. Dit werd gedaan middels een persconferentie.
C. Op welke datum vond deze persconferentie plaats?
D. Op welk tijdstip vond deze persconferentie plaats?
E. Hoeveel besmette corona-patiënten telde Oirschot op: 23/03/2020 volgens de GGD?

VRAAG 58|Vur de kiendjes| Puzzel
Los de onderstaande puzzels op.

A.

B.

VRAAG 59| Schoolse zaken| Uniformiteit
Op veel scholen zijn uniformen voor de leerlingen verplicht. Aan deze uniformen kun je zien
op welke school de leerling zit. Geef aan bij welke school het uniform hoort dat op de foto
staat.

A.

C.

B.

VRAAG 60| Entertainment| Enige gelijkenis
Tijdens de laatste lockdown hebben onderstaande Spoordonkse heren tijdens het
bingewatchen van verschillende Netflix series inspiratie opgedaan voor hun looks. Heb jij
dezelfde series gekeken en/ of herken jij de heren?
Geef de naam van de Spoordonkse heren en de bijbehorende serie
1

2

3

VRAAG 61|Sport| Witjus
Dit jaar, 2021 vonden de Olympische zomerspelen van 2020 plaats. Het leek voor de
Nederlanders in het begin niet zo succesvol te worden. De val van Van der Poel, de
miscommunicatie bij de “onverslaanbare” dameswielerploeg, de aanrijding van Niek
Kimmann en nogal wat Corona-patiënten. Maar niets leek minder waar. We behaalden als
land nog nooit zoveel medailles. Hier enkele vragen over de Olympische Spelen.
A. Met de 36 medailles in totaal eindigde Nederland het afgelopen jaar op de zevende
plaats in het Landenklassement. Toch hebben we, met minder medailles, wel eens
beter gepresteerd in het landenklassement. In welk jaar behaalde Nederland op de
Olympische Spelen haar beste klassering bij het Landenklassement?
B. Wie is onze succesvolste Olympiër aller tijden?
C. In welke sport heeft Nederland het meeste deelnemers over alle Olympische Spelen
afgevaardigd?
D. Door Corona zijn de Olympische spelen niet doorgegaan in 2020, maar gehouden in
2021. Dit is een unicum, maar is het niet de eerste keer dat de Olympische spelen in
het geplande jaar niet doorgingen. Hoeveel spelen die gepland waren gingen er niet
door, in het oorspronkelijk jaar van organisatie?
E. In welk jaar stond het onderdeel “Levend duiven schieten” op het programma bij de
Olympische Spelen?

VRAAG 62|Afgelopen 2 jaar| Geen bal meej Carnaval
In 2020 was het nog spannend of de carnavalsoptocht in Spoordonk wel door kon gaan.
Gelukkig kon toen het zover was de optocht toch doorgaan, maar dan wel in verkorte versie.
Rechtstreeks vanuit de Broekstraat naar de Stapperij. Er deden dit jaar weer vele groepen
mee. Ook werd er dit jaar iets nieuws toegevoegd aan de optocht om ervoor te zorgen dat
deze weer aantrekkelijker werd.
Wat werd er toegevoegd?

VRAAG 63| Culinair| Witte gij wa ge zingt?
Hieronder zie je 2 titels van liedjes die over eten gaan.
A. Mosselen met friet
B. Koektrommel
Welke artiesten zingen deze liedjes?

VRAAG 64| Skon Sporring| Waterput
Herkent u waar deze waterputten staan? Geef ons het juiste adres

A.

B.

TEAMNAAM

VRAAG 33
Duitse Biefstuk met jus en bruschetta’s

5

Plaattaart met paprika, ui en olijf

5

VRAAG 34
A. Pagina 15

4

B. 1. Henri van Agt

3

2. Marc van Hout

3

VRAAG 35
D

10

VRAAG 36
A. Watermelon Sugar – Harry Styles

2

B. Tigers – Bilal Wahid

2

C. Aardappels met chocola – Monique Smit

2

D. 10000 luchtballonnen – K3

2

E. Belanciaga - Brent

2

VRAAG 37
Rugby of korfbal

10

VRAAG 38
WMO

10

VRAAG 39
A. A

2

B. D

2

C. A

3

D. B

3

VRAAG 40
A. 4 uur en 7 minuten

5

B. Dirkje en RTO

5

VRAAG 41
Havkmot of Hawkmoth

10

VRAAG 42
A. 4

5

B. teller 26 en noemer 65

5

VRAAG 43
Oklahoma

10

VRAAG 44
Ludwig van Beethoven - Fur Elise

10

VRAAG 45

A. Molsalamander/ oxolotl

5

B. Glaskikker

5

VRAAG 46

A. 1. Fleur Jong

3

2. Jetze Plat

3

B. Zij waren de vlaggendragers van fNederland op de Paralympics

4

VRAAG 47
A. Bloody Mary

2

B. Tequila Sunrise

2

C. Margaritha

2

D. Screwdriver

2

E. Sex on the beach

2

VRAAG 48
A. Heibloemdijk

5

B. Langendonk

5

VRAAG 49
A. Olympische wegwedstrijd dames 2021

5

B. US open Dames tennis

5

VRAAG 50
A. 2

2

B. 1

2

C. 5

2

D. 4

2

E. 3

2

VRAAG 51
A. Floridia, Sicilie

3

B. 48.8 Graden

3

C. Elefsina en Athene

4

VRAAG 52
A. Subway Surfers

5

B. Kaasje

5

VRAAG 53
A. 5

2

B. 4

2

C. 1

2

D. 3

2

E. 2

2

VRAAG 54
A. 2017

2

B. 2016

2

C. 2004

2

D. 2006

2

E. 2014

2

VRAAG 55
A. 4 meter

5

B. 50 meter

5

VRAAG 56
Poke Bowl Zalm

10

VRAAG 57
A. 15 maart 2020

2

B. 18.00u

2

C. 23 maart 2020

2

D. 19.00u

2

E. 3

2

VRAAG 58
A. Wintermaand

5

B. Kappersstoel

5

VRAAG 59
A. Oxford

3

B. Princeton University

3

C. High school Zuid Afrika

4

VRAAG 60
A. Serie: Peaky Blinders
Spoordonkse heer: Koen van Bommel

3

B. Serie: How I met your mother
Spoordonkse heer: Jeroen Beekmans

3

C. Serie: Seks education
Spoordonkse heer: Maikel van Agt

4

VRAAG 61
A. 1972

2

B. Ireen Wust

2

C. Roeien

2

D. 6

2

E. 1900

2

VRAAG 62
De publieksprijs

10

VRAAG 63
A. Stromae

5

B. Gym class heroes

5

VRAAG 64
A. Broekstraat 24

5

B. Broekstraat 23

5

Doe opdracht 1: Schoolse zaken
Maak een foto van een situatie in een schoolklas. App deze door naar onze kwismaster Anne op
telefoonnummer 06 – 15 45 39 22. Het moet voor de kwismasters duidelijk zijn welke les er wordt
gegeven aan de leerlingen. Er zijn extra punten te verdienen als er les wordt gegeven in een ander
van dan rekenen of schrijven!

Doe opdracht 2: Skon Sporring
Onze kwismaster Erik is weer eens op pad geweest om foto’s te maken van waar iets staat in
Spoordonk. Hij wilde het eens wat moeilijker maken en besloot om lantaarnpalen te fotograferen en
aan jullie de vraag waar deze zouden staan. Helaas is Erik niet zo handig met de laatste mobiele
snufjes op zijn telefoon en maakte hij overal een selfie. Draaien we de vraag toch gewoon om. U ziet
hier 3 foto’s van Erik, waar hij dus naar de lantaarnpaal toekijkt. Op deze 3 lantaarnpalen staat zoals
gebruikelijk een nummer. Zoek deze lantaarnpalen op en tel de 3 nummers bij elkaar op. De
uitkomst van deze som is uw antwoord.

Doe opdracht 3: Afgelopen 2 jaar
De afgelopen 2 jaar hebben in het teken gestaan van corona. Een mondkapje was een van de
maatregelen die werd genomen om het virus te bestrijden. Maak een gebreid mondkapje.
Deze lever je in met het inleveren van het laatste antwoordenblad.

Doe opdracht 4: Skon Sporring
De kerk is helemaal verbouwd en is het mooi geworden van binnen. Wat vroeger Den Deel was is nu
“het Hart van Spooordonk” geworden. Bent u er als eens binnen geweest? Dan is dit nu uw kans, 2
keer zelfs. U krijgt de mogelijkheid om tussen 18.15 en 18.25 uur de kerk goed te bekijken. Dan gaan
de kerk 10 minuten dicht. Tussen 18.35 en 18.45 uur mag u weer 10 minuten binnenkijken. Maar er
zijn nu 5 dingen veranderd. Geef ons de naam van de attributen die zijn verplaatst of er zijn
bijgekomen.

Doe opdracht 5: Natuur en gezondheid
Yoga-les
Een van de teamleden gaat een Yoga-les verzorgen. Tijdens deze les zijn 3 deelnemers aanwezig. De
yoga-leraar geeft tijdens de oefeningen uitleg over de oefeningen en doet ze voor. De deelnemers
doen dit na. Onderstaande oefeningen moeten voorkomen in het filmpje.
• De Neerwaartse hond
• De Krijger
• De Boom-pose
• De Brug
• De Kraai
App dit filmpje door naar onze kwismaster Anne op telefoonnummer 06 – 15 45 39 22.

Doe opdracht 6: Culinair
In de tas vind je 2 zakjes met soep.. Eén probleem...het water zijn we vergeten.
Welke soepen zijn dit?

Doe opdracht 7: Sport
Natuurlijk gaan we voor een doe opdracht in de sportcategorie gebruik maken van de
nieuwe gymzaal. Stuur minimaal 1 en maximaal 2 personen naar de nieuwe gymzaal, ergens
tussen 17.30 en 18.15 uur. Laat deze personen wel hun gymschoenen meebrengen. De ene
persoon gaat een minuutje een Spoordonkse sport beoefenen, de tweede persoon mag
eventueel een helpende hand bieden.

Doe opdracht 8: Vur de kiendjes
Tiktok is met haar ruim 1 miljard gebruikers een van de grootste social media platformen op
de wereld! Ook verschillende BN’ers en artiesten zijn Tiktok gaan gebruiken om dansjes te
doen of om gewoon leuke grappige filmpjes te kijken. Rolf Sanchez is een van deze artiesten
en hij bedenkt samen met zijn vriendin Sophia ook allemaal dansjes op zijn liedjes. Zo bracht
hij afgelopen Juli het liedje ‘Increíble’ uit en ook op dit liedje bedachten zij een dansje. Nu
willen wij wel graag zien of jullie ook zo goed kunnen dansen als zij. Dus dit dansje na met
minimaal 5 personen!
https://vm.tiktok.com/ZMRHvKDFX/
Voor degenen die het dansje nog even willen bekijken is dit de link! 😉
App dit filmpje door naar onze kwismaster Anne op telefoonnummer 06 – 15 45 39 22.

Doe opdracht 9: Entertainment
NikkieTutorials, met haar bijna 14 miljoen volgers is zij een van de grootste Youtubers in
Nederland maar ook in de hele wereld. Afgelopen jaar deed ze zelfs mee in de presentatie
van het Eurovisie Songfestival! In haar youtube video’s maakt ze zichzelf op met de mooiste
Make-up en ook mensen als Doutzen Kroes, Davina Michelle, Måneskin (de winnaars van het
songfestival) & Kim Kardashian komen geregeld voor in haar video’s.
Nu is het aan jullie, maak een beauty-vlog van 5 minuten waarin je minimaal 3 personen
opmaakt! Hoe je het doet is volledig aan jullie, zorg er alleen wel voor dat de persoon die je
opmaakt er nog mooier uitziet dan hij/zij al was van tevoren!
App deze vlog door naar onze kwismaster Anne op telefoonnummer 06 – 15 45 39 22.

Doe opdracht 10: Schoolse zaken
Schrijf een positief opstel over de Sporringsekwis bestaande uit minimaal 100 woorden.
Indien dit met ganzenveer of kroontjespen wordt uitgevoerd dan ontvang je extra
bonuspunten. Hiervoor is een extra blad aan het kwisboek toegevoegd.

Doe opdracht 11: Afgelopen 2 jaar
In de categorie ‘afgelopen 2 jaar’ hebben we genoeg terug gekeken op 2020 en 2021. Het
liefst willen we 2020/2021 en alle bijbehorende ellende van de Corona-crisis zo snel mogelijk
vergeten. Laten we dus eens vooruit kijken. Bijvoorbeeld naar de Sporringse Kwis 2022
editie! Bedenk een vraag (met antwoord) voor de Sporringse Kwis 2022 en wie weet heb jij
al 1 antwoord op een vraag van volgend jaar! Het onderwerp luidt: Skon Sporring. Hoe
creatiever, des te meer punten. Let wel op dat het niveau van de Sporringse kwis
gewaarborgd blijft.

Doe opdracht 12: Natuur en gezondheid; kriebelbeestjes
De kwismasters vragen zich af of er zich in Spoordonk een echte Freek Vonk bevindt. De
vraag aan jullie is om in een glazen potje met deksel 4 verschillende beestjes te verzamelen.
Schrijf bij een van de gevonden beestjes een verhaaltje zoals je vindt in de dierentuin, met
daarop verschillende weetjes en feiten.

Doe opdracht 13: Culinair
De oudere deelnemers aan de Sporringse Kwis kennen hem vast nog wel...de Zweedse Kok
uit de Muppetshow.
Op geheel eigen wijze was hij heer en meester in de keuken, of liever gezegd dat probeerde
hij te zijn.
Zo ook in deze filmpjes:
Chicken:
(340) Cooking with The Swedish Chef - Chicken - YouTube
Bananasplit: (340) The Muppet Show: The Swedish Chef - Banana Split - YouTube
Kies één van beide filmpjes. Speel dit filmpje zo precies mogelijk na en maak hier een leuke
filmopname van. Hoe echter, leuker, creatiever het filmpje is, hoe hoger het aantal punten
wat je hiermee kunt scoren.
App deze filmopname door naar onze kwismaster Anne op telefoonnummer 06 – 15 45 39 22.

Doe opdracht 14: Sport
Beeld zo goed mogelijk een bekende sporter uit, zodat wij weten wie jullie bedoelen. Zet dit
op de foto, met ook u teamnummer en naam. Jullie mogen allerlei attributen gebruiken,
maar de naam of afbeelding van de sporter mag nergens te zien zijn.
App deze foto door naar 06 – 15 45 39 22

Doe opdracht 15: Vur de Kiendjes
Teamnaam spellen
De afgelopen jaren hebben jullie nogal wat dagen thuis achter de computer de lessen
gevolgd en staat het hele nieuws vol met alle achterstanden die jullie opgelopen zouden
hebben. En daarom vragen wij ons nu af of jullie nog wel goed kunnen spellen. Maak een
foto waarin je zo creatief mogelijk jullie teamnaam spelt met alles behalve geschreven of
getypte letters. Dus gebruik alles wat je om je heen kunt vinden en wees creatief!
App deze foto door naar onze kwismaster Anne op telefoonnummer 06 – 15 45 39 22.

Doe opdracht 16: Entertainment
De socials staan vol met allerlei grappige en minder grappig
posts. Voor ieder zijn humor is er wel wat te vinden. Aan
jullie de taak om een grappige kikker-post te bedenken die
te maken heeft met Spoordonk.

TEAMNAAM

DOE-OPDRACHT 1
App de foto naar 06-15 45 39 22

10

DOE-OPDRACHT 2
39

10

DOE-OPDRACHT 3
Lever het mondkapje samen met dit antwoordenblad in.

10

DOE-OPDRACHT 4
Item 1:

2

Item 2:

2

Item 3

2

Item 4

2

Item 5:

2

Sportopdracht: in te vullen door kwismaster
DOE-OPDRACHT 5
App het filmpje naar 06-15 45 39 22

10

DOE-OPDRACHT 6
A. Kalfscreme soep

5

B. courgette-komkommersoep

5

DOE-OPDRACHT 7
App het filmpje naar 06-15 45 39 22
10

10

DOE-OPDRACHT 8
App de vlog naar 06-15 45 39 22

10

DOE-OPDRACHT 9
Opstel

10

DOE-OPDRACHT 10
Kwisvraag

10

DOE-OPDRACHT 11
Verhaalbeestjes:

10

DOE-OPDRACHT 12
App het filmpje naar 06-15 45 39 22

10

DOE-OPDRACHT 13
App de foto naar 06-15 45 39 22

10

DOE-OPDRACHT 14
App de foto naar 06-15 45 39 22

10

DOE-OPDRACHT 15
Kikkerpost:

10

