
Forms  

Sporringse Kwis Online Ronde 1(150 punten) 

1 

Wat is de naam van jullie Team? 

 
 

2 

Uit welke gemeente kwam de eerste Nederlandse "patiënt zero"? 

(10 punten) 

Tilburg 

X Kaatsheuvel 

Breda 

Boekel 

 

3 

 



Vur de kiendjes: Een vraag over televisie. Hoe heten de beste vriendjes, 

meestal ook de baasjes, van deze beestjes? Noteer de letters en schrijf 

daarachter de bijbehorende namen. 

(10 punten) 
A= Vaiana / Moana

B= Dora

C= Lilo

D= Hikki /Hiccup

 

 

4 

 

Het imago van iemand met een tattoo is langzaamaan aan het veranderen. 

Ook bij sporters zijn tattoo’s niet meer weg te denken. We zien hier een 

voetballer, een wielrenner en een tennisser. Maar wat zijn hun namen? Noteer 

de letter, met daarachter de naam van de sporter. 

(10 punten) 
A; Koen de Kort

B. Stan Wraw rinka

C. Lionel Messi

 

 

5 



 

Een vraag voor dierenliefhebbers. Je ziet hier een bijzonder dier. Wat is de 

minimale en de maximale staartlengte van een volwassen dier, zoals hier op de 

afbeelding? 

(10 punten) 

Minimaal 965 mm, maximaal 1265 mm 

Minimaal 120 mm, maximaal 436 mm 

Minimaal 710 mm, maximaal 992 mm 

Minimaal 445 mm, maximaal 662 mm 

 

6 

 

Vur de kiendjes Remy heeft maar één droomwens. Hij wil dolgraag chefkok 

worden. Zijn familie ziet dit alleen niet zo zitten. Over welke film hebben we 

het hier? 



(10 punten) 

 
Juiste antwoorden: Ratatouille 

 

7 

 

De afgelopen maanden was er nog meer nieuws dan alleen het Corona nieuws. 

Vul de ontbrekende getallen aan en tel de uitkomsten bij elkaar op. • … 

Leerlingen onvindbaar door coronacrisis, druk op speciaal onderwijs groeit. • 

Afghaanse regering: eerste … taliban-strijders vrijgelaten • Storm VS: zeker … 

doden, miljoen huishoudens en bedrijven zonder stroom • Formule 1-seizoen 

moet op … juli beginnen met race zonder publiek 

(10 punten) 
5335

 
Juiste antwoorden: 5335 

 

8 

Het is wel te zien dat er in Spoordonk heel veel bedrijven zijn die kunnen 

klussen in en om het huis. Bijna overal zien er de huizen en tuinen picobello 

uit. Hieronder ziet u 5 stukjes van logo’s van bedrijven uit Spoordonk die 

klussen in en rondom de woning. Wie zijn de personen achter deze bedrijven? 

Noteer de letters en daarachter de namen. 

(10 punten) 

 
a. John en Yoni van de Wal

b. Renzo Smetsers

c. Johan de Kroon

d. Jan Beekmans

 

 

9 



 

Je ziet hier foto’s van 3 Nederlandse sportprestaties. Rond de tijd die hoort bij 

deze prestatie af, zet minuten om in secondes (milliseconde niet mee tellen) en 

tel bij elkaar op. Hoeveel secondes in totaal? 

(10 punten) 

 
Juiste antwoorden: 434, 434 secondes, 434 seconde, 434 seconden 

 

10 

 

Vur de kiendjes Ben jij ook naar De Leeuwenkoning geweest? En naar Aladin? 

En toevallig ook al naar Maleficent 2? De komende jaren steekt Disney nog 

veel meer tekenfilms in een nieuw jasje. Zoals Mulan en De Kleine 

Zeemeermin. En ook Cruella krijgt haar eigen film. Hier zie je Disney-figuren 

die eerder al tot leven kwamen in live-actionfilms. Verbind de slechterik met de 

juiste held van het sprookje. Welke twee letters horen bij elkaar? Succes! 

(10 punten) 
B en G

C en F

D en H

E en i

 



 

11 

Vaak wordt het een beetje over het hoofd gezien, een dak is een dak. Maar 

hier zijn ook zeer veel verschillende manieren van dak bedekken. Verschillende 

kleuren pannen, mooie rieten daken of daken met lelijke zonnepanelen. Kent u 

de verschillende dakpannen? Hieronder staan er 2. Wat zijn de namen voor 

deze pannen? Noteer de letters en zet er de juiste naam achter. 

(10 punten) 

 
a. Kruispan

b. Utrechter

 

 

12 

 

In de coronatijd komen er op sociale media een heleboel puzzels voorbij, voor 

alle mensen die zich vervelen. Zo ook onderstaande: Peter en Esther van Agt 



willen rondom de coronacrisis alle nieuwszenders in de gaten houden om zo 

snel mogelijk te horen wanneer ze weer open mogen gaan. Daarom zorgen ze 

dat al hun telefoons, computers, laptops, tablets en smartwatches opgeladen 

zijn. Daarvoor hebben ze veel stopcontacten nodig. Hoeveel apparaten kunnen 

ze hier tegelijk opladen? 

(10 punten) 

 
Juiste antwoorden: 8, Acht 

 

13 

 

Vur de kiendjes Vele leuke dingen om te doen kunnen in de corona-tijd niet 

meer. Daarom is heel Nederland aan het bakken/koken gegaan. Hiernaast zie 

je een recept staan. Wat maak je met de volgende ingrediënten? 

(10 punten) 

 
Juiste antwoorden: Wentelteefjes 

 

14 

 

Welke voetballer staat bekend om de volgende uitspraken: ‘De training begint 

wanneer ik dat zeg’, ‘Toen hij me kocht, kocht hij een Ferrari, maar hij 



gebruikte me als een Fiat’ ‘Leeuwen vergelijken zichzelf niet met mensen’. 

Noteer de volledige naam van deze speler. 

(10 punten) 

 
Juiste antwoorden: Zlatan Ibrahimovic 

 

15 

 

Er zijn verschillende soorten tuinen, een voorbeeld daarvan is de beeldentuin. 

In Spoordonk staat ook een beeldentuin. Dit zijn wat van de beelden uit de 

tuin. Maar hoe heet het beeld linksonder? 

(10 punten) 

Deadalus 

Blauwe berg van morgen 

In het Hemelruim 

Pangea 

 

16 



 

Op de finale van het EK vrouwenvoetbal tussen Nederland en Denemarken 

kwamen meer dan 28.000 toeschouwers af. Dat was geen record voor het 

toernooi; In het verleden werden twee wedstrijden nog beter bezocht. Het was 

wel de best bezochte vrouwenvoetbalwedstrijd in Nederland ooit. De vraag is 

echter: Welke wedstrijd had dit record in handen voor de start van 

bovengenoemd EK? 

(10 punten) 

 
Juiste antwoorden: FC Twente - Barcelona 

 



 

Sporringse Kwis Online Ronde 2(150 punten) 
 

1 

Wat is de naam van jullie Team? 

 

 

2 

 

Ik ben een profvoetballer en ik ben de helft van een tweeling. Mijn broer 

voetbalt ook als professional, hij is ook de helft van een tweeling. Mijn broer en 

ik zijn op dezelfde dag geboren, zoals de meeste tweelingen, maar ik ben een 

stuk ouder. Snap je? Wie ben ik? 

(10 punten) 

 
Juiste antwoorden: Ralf Seuntjens 

 

3 



 

Hoeveel versies van het Coronavirus kunnen overgegeven worden op mensen? 

(10 punten) 

3 

4 

7 

8 

 

4 

 

Over een tijdje mag het weer.... een gezellig dagje naar De Efteling. Je bent 

1,50 meter lang. Mag je dan in "De Baron"? 

(10 punten) 

Ja, dit geldt voor alle attracties. 

Ja, voor De Baron hoef je maar 1,40 meter lang te zijn. 

Nee, voor De Baron moet je 1,75 meter lang zijn. 

Nee, je moet voor alle attracties langer zijn. 

 

5 

Je ziet hier verschillende vlaggen van verschillende landen of regio's, die elk 

hun eigen maatvoering hebben als het gaat om “Social Distancing” Welke 

lengte komt er voort uit de volgende puzzel? De getallen waar om gevraagd 

wordt, zijn de social distancing maatregelen,uitgedrukt in meters, van de 



bijbehorende vlag. Noteer het antwoord in meters, afgerond op 2 cijfers achter 

de komma. 

(10 punten) 

 

 
Juiste antwoorden: 7,83 meter 

 

6 

 

Vur de kiendjes In een huis vind je een heleboel verschillende kamers. Noem 3 

kamers in een huis, die beginnen met de letter "S" 

(10 punten) 
Slaapkamer

Studeerkamer

Serre

Souterrain

 

 

7 



 

Jaarlijks wordt er op verschillende dagen aandacht gevraagd voor mensen die 

in de zorg werken. Zo is het morgen de dag van de Praktijkondersteuner. 

Hieronder zie je een aantal van deze dagen, met daarachter de datum waarop 

dit "gevierd" wordt. Sommigen kloppen, sommigen niet. Welke combinaties 

van feestdag en datum hieronder, zijn juist? 

(10 punten) 

Dag van de wijkverpleging, 23 juni 

Dag van de verpleging, verjaardag van Florence Nightingale 

Dag van de gynaecologen, 9 maanden na Carnavalszondag 

Dag van de doktersassistenten, 5 maart 

Dag van de radioloog, verjaardag van Wilhelm Rontgen 

Dag van de chirurgen, 4 oktober 

 

8 



 

Welke struik wordt hier bedoeld? We zoeken de Latijnse naam. Wat voor 

bloemen krijgt de …? De …, is een buitenbeentje in het assortiment van … De 

naam is niet echt ingeburgerd in ons land, maar we zien hem hier ook niet zo 

vaak. De … is vrij teer en gevoelig voor de juiste omstandigheden. Als hij goed 

aanslaat, is het echter een prachtige struik. Hij bloeit uitbundig met witte 

bloemen. De eigenlijke bloem van de … is een wit knopje met er omheen vier 

grote witte schutbladeren. Als de bloem is uitgebloeid, blijven de 

schutbladeren staan waardoor het lijkt dat hij heel lang bloeit. In de herfst 

verschijnen heel aparte vruchten. Het vruchtvlees smaakt exotisch en zoet, 

maar is wel wat melig. Het wordt niet aangeraden veel vruchten te eten. In elk 

geval niet de schil. Als de vruchten in de struik hangen, begint het blad te 

verkleuren naar purperrood. Als dit er af valt, ziet men dat de stammen niet 

bijzonder van kleur zijn. 

(10 punten) 

 
Juiste antwoorden: Cornus Kousa 

 

9 

Iedereen kent deze klassieker wel... Wat is de naam van de paddenstoel waar 

dit liedje over gaat? 

(10 punten) 

 
Juiste antwoorden: Vliegenzwam 

 

10 



 

Vur de kiendjes Meester Frank moest huiswerk zelf bedenken voor de kinderen 

in zijn klas. Hij maakte deze puzzel. Alleen is hij het antwoord vergeten, kunnen 

jullie hem helpen om het antwoord te vinden? 

(10 punten) 

 
Juiste antwoorden: Rutte zei geen handen schudden, maar deed het per ongeluk zelf toch 

 

11 

De kroegen mogen binnenkort weer (deels) open. Wat zou de rekening zijn 

van de drankjes die in dit filmpje op de grond vallen, wanneer ze worden 

geserveerd door Jasper van Agt? 

(10 punten) 

 
Juiste antwoorden: 4,60 euro, 4,60 

 

12 

Als zorgmedewerker heb je een erg mooi beroep. Je krijgt er vaak veel 

voldoening voor. De afgelopen weken zijn er veel cadeautjes uitgedeeld voor 

het goede werk wat geleverd wordt. Soms zijn er ook wat vieze zaakjes die ook 

opgelost moeten worden. Hieronder zie je vier afbeeldingen met materialen, 

deze dienen ter ondersteuning voor de uitscheiding van urine, ontlasting en 

oorsmeer. Koppel de juiste letter aan het juiste cijfer. A. Urine B. Ontlasting C. 

Oorsmeer Noteer de cijfers en zet er de juiste letter achter. 

(10 punten) 



 

 

 

13 

Wat is de uitkomst van deze som? (Aantal vleugels dier A) * (Aantal vleugels 

dier B) * (Aantal poten per segment van dier C) * (Aantal magen van dier D) 

(10 punten) 

 

 
Juiste antwoorden: 128 

 

14 

 

Overal op de sociale media zie je reclames met de tekst: Steun de lokale 

horeca. Verschillende horecaondernemingen in de gemeente Oirschot opende 

een afhaal en/of drive-in. Piet Roefs besloot ook om de lokale horeca te gaan 



steunen. Zo besloot Piet dat hij in het weekend van 1-2-3 mei 1x per dag iets 

zou afhalen bij een lokale horeca onderneming. Piet begon op Vrijdagavond 

met een Bier van de week pakket. Zaterdag avond kocht Piet een schnitzel 

champignonsaus. Op zondag besloot Piet voor een iets gezondere variant te 

gaan. Hij koos de Salade Carpaccio. Piet was aan deze 3 gerechten precies 39 

euro kwijt. Hij heeft elke dag een andere horecaonderneming in de gemeente 

Oirschot gesteund. Welke 3 onderstaande horecaondernemingen heeft Piet 

gesteund? 

(10 punten) 

Dinercafé 't Kroegske 

Gasterij "De Merode" 

Restaurant De Burgemeester 

Brouwerij Van de Oirsprong 

Restaurant De Zwaan 

 

15 

 

Je ziet hier het parcours van een wielerkoers in 2015, een prachtige rit. Meer 

dan drie miljoen mensen keken live naar de finish. Wie won deze wedstrijd? 

 

 

(10 punten) 

 
Juiste antwoorden: Greipel, Andre Greipel, André Greipel 

 

16 

Bekijk het filmpje. Hierin worden drie vragen gesteld. Wat zijn de goede 

antwoorden op deze vragen, volgens de serie? 

(10 punten) 



a. Klysma

b. Tussen de schouderbladen s

c. Hepatitis c (antw oord b)

 

 



 

Sporringse Kwis Online Ronde 3 
1 

Wat is de naam van jullie Team? 

 

 

 
 

2 

 

 

Het voetbalseizoen 2019-2020 kon helaas, als gevolg van het Corona-virus, 

niet worden afgerond; geen kampioen, geen degradatie of promotie. Ook is er 

dus geen topscorer aangewezen. Maar wie maakte eigenlijk het laatste 

doelpunt van het seizoen 2019-2020 in de Eredivisie? 

 

(10 punten) 

Denzel Dumfries 

Cyriel Dessers 

Steven Berghuis 

Oussama Idrissi 

 

3 

 



Ook tijdens deze bijzondere tijden kan Donald Trump heel bijzonder uit de 

hoek komen. Welke van de volgende statements die hij heeft gemaakt tijdens 

zijn dagelijkse presentaties, werden niet ondersteund door zijn medische 

adviseurs? 

(10 punten) 

Bij het innemen van een anti-desinfectans (bleekmiddel) gaan de werkzame stoffen meteen 

naar de longen en doden het virus. 

De Chinese regering had meer kunnen doen om het virus te beperken in de beginfase. 

Het bestralen van een persoon met een sterke UV-lamp helpt het virus te doden. 

Een oud malariamedicijn kan gebruikt worden om het virus te bestrijden. 

Geen van bovenstaande. 

 

4 

 

Hiernaast zie je 3 afbeeldingen. Wat is de som van de nummers uit de titels 

van deze 3 nummers? 

(10 punten) 

 
20,5 of 17000003,5

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

Vur de kiendjes: Hiernaast zie je een aantal plaatjes waarmee je sommen kunt 

maken. Rechtsonder zie je een vraagteken. Welk cijfer moet er op het 

vraagteken staan? 

(10 punten) 

36 

64 

38 

26 

 

6 

Anne Rijkers  

Anne van der Hamsvoort  

Annelien van Laarhoven  

Anniek Sonneschein  

Bas van Heesch  

Bert Rijnen  

Bram van Rooij  

Carly van Doren  

Cees Raaijmakers  

Daan van der Heijden  

Esther Langens  

Esther Peeters  

Hannie van de Akker  

Hans van Heesch  

Harry Beekmans  

Heidi Verspeek  

Jan van de Ven  

Janine van de Wal  

Kees Beekmans  

Kim van Ham  

Lieke Theeuwes  

Linda Smetsers  

Louis Heyms  

Majella Sanders  

Marina van Brunschot  

Mark van der Meijden  

Marloeke van Oirschot  

Nicole Smits  

Rian Heijms  

Sandra Schoenmakers  

Sylvie Heyms  

Tineke van de Wal  

Tjeu Franken  

Wendy de Kruijf 

Yvonne de Bresser  



De bovenstaande mensen werken allemaal in één van de sectoren die 

hieronder zijn afgebeeld. Tel hoeveel Spoordonkenaren in elke sector werken. 

Schrijf het aantal mensen bij elk plaatje achter elkaar. De code die dan 

gevormd wordt is het antwoord op deze vraag. 

(10 punten) 

 

443610125 

243811106 

252810125 

432811106 

 

7 

 

Hieronder tref je een aantal vragen aan. Wat is er gemeenschappelijk aan de 

antwoorden op deze vragen?  

• Goed of fout; een spin is geen insect?  



• Van welk autonoom Deens eiland staat een ijsbeer in het wapenschild 

afgebeeld?  

• Van welke vogel gebruikte men veren om mee te schrijven?  

• Wat was het eerste gedomesticeerde huisdier?  

• Welk dier wordt ook wel “de koe van de arme man” genoemd?  

• Wat voor dier is een zilverrug? 

(10 punten) 

 
 

8 

 

In de Oirschotse media werd aandacht gevraagd voor de plastic folie die om 

eikenbomen gewikkeld is. Dit zou helpen tegen de processierupsen. Echter 

blijkt uit onderzoek dat dit niet zo is. Wat wordt er aan de Oirschotse inwoners 

gevraagd? 

(10 punten) 

Hang geen extra folie meer op, dit verpest het mooie Oirschotse straatbeeld. 

Hang geen extra folie meer op, de eekhoorntjes kunnen nu de bomen niet meer in en kunnen 

zo minder voedsel aan. 

Verwijder de folie die er nu al hangt, dit laat los en kan zo in de natuur terechtkomen. 

Verwijder de folie die er nu al hangt, de processierups schrikt hiervan en laat zo nog meer 

haren los. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Stel je wilt een ei precies vijftien minuten koken. Je hebt beschikking over twee 

zandlopers, een van zeven minuten en een van elf minuten. Wat is de snelste 

manier om dit te doen? 

(10 punten) 

 
 

10 

 

Vorig jaar maakte een voormalig presentator van "Eigen Huis en Tuin" bekend, 

dat hij 2 flinke aandoeningen onder de leden had? Wie is het en wat zijn de 

aandoeningen? 

(10 punten) 

 
Rob verlinden, HIV en Parkison 

 



11 

Deze 3 mannen maken deel uit van een illuster 4 koppig rijtje. Wie maakt het 

kwartet compleet? Noteer voor en achternaam. 

(10 punten) 

 
Kjeld Nuis

 
 

12 

De kinderen van Unit 3 van de Fonkeling moeten van de juffen een herbarium 

maken. Hieronder tref je een aantal blaadjes aan die hierin geplaatst moeten 

gaan worden. Kun je aangeven van welke boomsoort de verschillende blaadjes 

zijn? 

(10 punten) 

 

1=Amerikaanse eik, 2=Hulst, 3=Notenboom, 4=Lindeboom, 5=Walnotenboom 

1 = Zomereik, 2=Kerrieboom, 3=Lindeboom, 4=Kersenboom, 5=Notenboom 

1=Amerikaanse eik, 2=Lindeboom, 3=Berkenboom, 4=Notenboom, 5=Kerrieboom 

1=Amerikaanse eik, 2= Kerrieboom, 3=Kersenboom, 4=Lindeboom, 5=Walnotenboom 

 

13 

 



Je ziet hier 3 helden uit de zorg. Uiteraard zijn ze voorzien van beschermende 

kleding. De één is wat beter beschermd dan de ander. Wie van deze 3 

personen draagt de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen om een 

persoon te verzorgen die besmet is met het Coronavirus? 

(10 punten) 

Persoon C 

Persoon B 

Persoon A 

 

14 

 

 
 

Je ziet hier 4 bekende Nederlanders, die spontaan zijn omgeschoold tot 

zorgheld. Wat hebben deze mensen met elkaar gemeen? 

(10 punten) 
Jarig op 10 april

 
 

15 

Stratego, Risk of Monopoly, wie kent deze spellen niet? Wij hebben deze 

spellen in de Coronatijd al zoveel gespeeld, dat we besloten hebben om een 

eigen spel te creëren. Hier zie je het resultaat van ons zelfbedachte spel: een 

mix van vijf verschillende spellen. Welke spellen zie je? 

(10 punten) 



 
Regenwormen

Colonisten van Catan

Ticket to Right

Legende van Andor

 
 

16 

 

Je ziet het vaak in de sport. Topsporters die hun oog laten vallen op een 

andere topsporter. Je ziet hier 5 bekende Nederlandse professionele sporters. 

Met welke andere sporter hebben zij een relatie? Noteer de letter en schrijf de 

naam van hun partner erachter. 

(10 punten) 

 
A. Rafael van de Vaart 

B. Koen Verweij 

C. Twan van Gendt 

D. Irene Wüst 

E. Ramon Sluiter 


