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TEAM:
Teamcaptain:
Aantal teamleden:
Joker op categorie:
www.mommersteeg-reclame.nl

Ter informatie
Lees onderstaande punten aandachtig door voordat je begint!
1. De antwoorden op de vragen dienen te worden ingevuld in de blauwe
kaders van dit vragenboekje. Aan niet of slecht leesbare antwoorden
worden geen punten toegekend.
2. Alleen de teams die hun vragenboekje tijdig en op de juiste wijze hebben
ingeleverd dingen mee naar de prijzen.
Wanneer moet het vragenboekje weer worden ingeleverd?
Het ingevulde vragenboekje moet worden ingeleverd bij de Merode tussen
23.00 en uiterlijk 23.30 uur, op vrijdag 8 november 2013. Mocht je
twijfelen over de tijd; de klok op teletekst is leidend. Te laat betekent uitsluiting.
Hoe moet het vragenboekje worden ingeleverd?
Leg alle bladzijden van het vragenboekje op de juiste volgorde en stop het vragenboekje
terug in de snelhechter. Het complete mapje moet in de tas ! De gemaakte creaties
graag NIET in de tas aanleveren. De creaties moeten wel voorzien zijn van groepsnaam.
3. Er zijn 11 categorieën.
1. Er op uit
2. Ons mooie Sporring
3. Wat gebeurde er het afgelopen jaar
4. Over de grens
5. Showbizz
6. Vruuger

7. Hot hot hot
8. Bloed, zweet en tranen
9. Knappe koppen
10. Binnengekomen stukken
11. De geheime opdracht

Per categorie zijn 100 punten te verdienen. Ieder team mag een joker
inzetten op één van de categorieën. Voor die categorie tellen de punten
dubbel. Geef op de voorpagina van dit boekje aan op welke categorie jullie
team de joker inzet.
4. Categorie 11 is een geheime opdracht. Ieder team moet voor deze opdracht één lid van
het team naar de H. Bernadette kerk sturen.
Dat teamlid moet :

Om 21.00 uur in de kerk zijn (te laat aanwezig betekent dat jullie team 0
punten krijgt voor deze categorie);

Moet echt in zijn eentje komen!

Is rond 21.30 uur weer klaar.

Zijn mobiele telefoon thuis laten.
Tip: Niks mis, mis niks
5. Bij het uitreiken van het vragenboek hebben jullie klei en twee plastic zakjes gekregen.
Deze hebben jullie nodig bij één van de categorieën.
6. 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.
7. De uitslag van de Sporringse kwis wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking , welke
plaats vindt in de Stapperij op vrijdag 15 november 2013 vanaf 20.30 uur

Ontzettend veel plezier toegewenst namens de organisatie.
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Sponsoren
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Sponsoren

Lepus BV
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Er op uit
1

Hein van de Wal zal ook dit jaar wel weer chauffeur van dienst zijn bij de
Frikinchilli’s. Hij heeft er zijn auto al helemaal “Sporringse Kwis proof” op
ingericht: zoals scheppen, alle mogelijke meetapparatuur, kaarten,
zaklampen, veiligheidsvesten en een volle brandstoftank, want op zo’n
avondje gaat er heel wat brandstof door. We hebben hier de omschrijving
hoe wij verwachten dat zijn avond er uit zal gaan zien:
Om half 7 vertrekt Hein om het kwisboek op te gaan halen. Onderweg
gaat hij nog snel langs ‘t Kroegske om zware Van Nelle shag te kopen. Hij
neemt er voor de zekerheid 3 met vloeikes natuurlijk, een aansteker krijgt
hij er gratis bij. Tijdens het ophalen van het kwisboek bestelt hij 2 koffie,
nu heeft hij er nog tijd voor. Als hij thuis komt wordt vlug de “Er op uit”
categorie eruit gehaald en Hein kan met zijn secondanten op pad. Als
Hein om bijna half 9 al 2 keer alle straten van Spoordonk gehad heeft
wordt hij gebeld door zijn zwager Jan van Gestel, met de mededeling dat
de thuistap stuk is en de Frinkinchillis weigeren om verder te gaan als er
niet snel bier is. Jan vertelt Hein dat hij Arie Berben bereid heeft
gevonden om 12 bakken bier uit de kantine over te nemen, tegen de
normale kantine verkoopprijs. Of hij die even op kan halen. Zo gezegd zo
gedaan. Na het afleveren van het bier gaat Hein zijn zoektocht direct
verder. Als ze tegen tienen Spoordonk weer anderhalve keer gehad
hebben, krijgt Hein op het Lieveld het sein dat zijn tank bijna leeg is. Hij
besluit snel bij de dichtst bijzijnde benzinepomp te gaan tanken en doet
hier 96 liter Euro loodvrij in. Om 11 uur rijdt Hein naar huis met alle
opdrachten af behalve deze vraag, want hij had geen rekenmachine bij
zich. Als Hein het kwisboek gaat inleveren en er achter probeert te komen
wie de Mystery-guest is, bestelt hij voor zichzelf, voor 2 van zijn
secondanten en voor nog 7 anderen een pilsje. “Eindelijk”, denkt hij. Net
als hij het boekje heeft ingeleverd gaat weer zijn mobiel, zijn Corine. Alle
hapjes zijn op. Of hij nog 15 frikadellen, 10 kroketten en 8 bamiblokken
mee wil brengen. Gelukkig is het vet nog warm en kan Hein ook aan deze
opdracht voldoen. Als hij thuis komt valt hij direct op de bank in slaap,
terwijl de rest nog vrolijk de avond nog eens doorneemt.
Nu de vraag: Hoeveel geld heeft het Hein gekost, tegen de prijzen van
vandaag, als het gaat zoals wij denken?

655,44 euro
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Er op uit
In Spoordonk staan verschillende verkeer- en straatnaamborden. Maar
herkent u deze borden ook als ze vanachter genomen zijn. Ze zijn
natuurlijk allemaal specifiek te herkennen aan vorm - herkenningstekens of
achtergrond. Hieronder vindt u 5 foto’s, geef ons de specifieke plaats
waar ze staan of de juiste straatnamen die er op staan.
Voor uw veiligheid staan deze borden niet langs Spoordonkseweg en
Nieuwedijk.
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A

C

B

E
D

A: Zandpad Lieveld

B: Viaduct Groenewoud

C: Krukkerd – Kampsesteeg

D: Beerseveld - Lubberstraat

E: ’t Horstje Parkeerplaats

6

Er op uit
3

Na het brei succes van vorig jaar, willen we jullie creatieve kant ook weer
testen. In de tas die is opgehaald zit een blok klei, het is de bedoeling om
een mooie pauw voor ons te maken. De klei moet hierin verwerkt worden,
verder mag u allerlei artikelen gebruiken om de pauw nog mooier te
maken. Lever de pauw in op een plaatje met duidelijk jullie teamnaam
erop. Dit moet natuurlijk ook voor sluiting van de kwis en kan vanaf 23.00
uur in de zaal van de Merode.

4

Hoe meer raampjes, hoe meer geld dat de mensen hebben. Daarom
gingen de mensen vroeger altijd stalraampjes tellen als ze een nieuwe
vrijer hadden. Nu gaan we dat weer doen, want in Spoordonk hebben we
er genoeg van die (verbouwde) boerderijen. Ga naar onderstaande
(verbouwde) boerderijen en tel alle ramen/raampjes die je ziet in de
gevel aan de kant van de weg, voorkant dus.
Geef als antwoord het totaal aantal ramen van alle boerderijen samen.
De boerderijen zijn:
1. ‘t Ouw nest
2. Cornelishoeve
3. Boerderij van ’t hebbe dingeske
4. Boerderij bij d’n Goeientier
5. Voormalige boerderij van Janus Smulders

354
5

In Spoordonk doen we het soame wordt er regelmatig gezegd. Kunnen
jullie dit ook?
We vragen aan jullie om een foto te maken van jullie teamcaptain soame
met een ander teamcaptain. Dit is niet zo maar een teamcaptain. Alle
teams hebben een nummer gekregen, nu moet teamnummer 1 een foto
maken van hun teamcaptain soame met teamcaptain 2. Teamcaptain 2
met 3 enzovoort, de teamcaptain van het laatste team gaat op de foto
met de captain van nummer 1. Lukt het om soame een foto te maken
worden de punten ook soame gedeeld, ieder dus 5 punten. Dit kun je 2
keer verdienen.
O ja de foto moet worden gemaakt op de coördinaten;
N 51 31 12.9, E 5 15 57.6
Ieder team stuurt dus 1 foto door voor het einde van sluitingstijd naar,
erik.de.kruijf@sporringsekwis.nl
Bij verzenden graag je teamnaam vermelden.
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Er op uit
De Kwismasters zijn het afgelopen jaar regelmatig op pad geweest,
overal waar iets te doen was in Spoordonk zijn we bij geweest. Natuurlijk
moest er regelmatig naar de WC gegaan worden. We hebben er foto’s
gemaakt. Kunnen jullie opzoeken waar we naar de WC geweest zijn?
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C

A

B

D

E

A: De Stapperij (Kermis)

B: De rode haktol

C: Gymzaal

D: Den Deel

E: De Stroom

8

Er op uit
7

Een tijdje geleden kon Richard van Overdijk zijn brieven die hij moest
posten zo vanuit zijn voordeur met een boogje in de brievenbus gooien.
Helaas voor hem hebben ze de brievenbus verplaatst en niet 1 keer maar
al meerdere malen en steeds een stukje verder weg. Nu heeft Richard iets
nieuws gevonden om zijn brieven te gaan posten. Hij heeft een speciale
fiets aangeschaft om naar de brievenbus te fietsen en zal deze voor ons
na sluitingstijd van de winkel voor in de showroom neer zetten. Nu is onze
vraag hoe vaak draait het voorwiel rond als Richard de kortste weg volgt
vanaf zijn voordeur tot aan de huidige plaats van de brievenbus.
Natuurlijk volgt hij netjes de verkeersregels.

91
8

Er is heel wat bedrijvigheid in Spoordonk, bedrijven - verenigingen - kleine
zelfstandigen en allerlei activiteiten. Vaak staan hier dan verschillende
borden met daarop wie of wat het is, wat er te doen of te zien is of
eventuele regelgeving. Uit 5 van zulke borden hebben we er een specifiek
stuk uitgehaald en hieronder opgeschreven.
Om een voorbeeld te geven, de bekende tekst “uitdeuken zonder spuiten”
is te vinden bij Magic deuk in de broekstraat.
Geef aan bij welk adres, eigenaar of locatie onderstaande stukken tekst
op de borden staan.
A. Onderneem met zon
B. bij het bekende “karretje”
C. eten voor morgen - onze zorgen
D. kletsen of stilstaan
E. vaak van het Belgische Blauwe ras

A: Tomatenkwekerij Smulders

B: Familie Jonkers Broekstraat

C: Familie Roefs Beerseveld

D: Het Crossbaantje

E: Familie Franken - Rijnen
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Er op uit
9

Jaja daar gaan we weer: dieren tellen. Maar nu pakken we het groots
aan. We willen graag van jullie weten hoeveel koeien er in het verlichte
gedeelte van de zichtstal bij de familie Beekmans aan de
Spoordonkseweg staan?

143
10

Ook dit jaar zit hij of zij er weer in, een Mystery guest. Om 23.00 kunnen
er in de zaal van de Merode weer slimme vragen gesteld worden aan een
voor Spoordonk bekend persoon. Bedenk alvast een paar slimme vragen
zodat het voor u misschien duidelijk is maar voor de andere deelnemers
niet.

Désirée van Breugel
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Ons mooie Sporring
Het afgelopen jaar moesten we afscheid nemen van verschillende prinsen;
Willem Alexander werd koning en Friso kwam te overlijden.
Maar hoe zit het met onze Spoordonkse prinsen:
Wie waren tijdens het carnaval van de aangegeven seizoenen de
adjudanten van onderstaande prinsen?
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A

B

Prins Jan de Urste
Seizoen 1966-1967

C

Prins Knillis de Urste
Seizoen 1970-1971

Prins Ollie den Derde
Seizoen 1975-1976

D
F

E

Prins Ollie 15
Seizoen 1979-1980

Prins Jan den Twedde
Seizoen 1985-1986

Prins Jan den Derde
Seizoen 1986-1987
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Ons mooie Sporring
G
H

J
Prins Ollie dun Zesde
Seizoen 1995-1996

I
Prins Jack den Urste
Seizoen 1999-2000

Prins Twan1
Seizoen 2001-2002

Prins Mark 1
Seizoen 2007-2008

A: Gertje van de Wal

B: Toon van Kuringen

C: Henk van de Wildenberg

D: Toon van Kuringen

E: Cees van Gorp

F: Jan der Kinderen

G: Henrie van Rooy

H: Twan Smetsers

I: John Smetsers

J: Marcel van de Looy
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Ons mooie Sporring
12

Bij onderstaand hecht clubje is de afgelopen 10 jaar niemand vertrokken.
Wat zijn de titels van de stukken die in de aangegeven jaartallen werden
gespeeld?

1988: Opa ziet spoken

1991: Het ligt voor ‘t oprapen

1996: Slipjacht

2001: De geflipte flierefluiter
\d

2008: De zak van Beerend

13

Jullie volgen toch zeker wel het Spoordonkse nieuws?
Hier komen een paar vragen over het wel en wee in ons mooie
Spoordonk.
Wat teelt Corné Smulders nieuw?

Anti-klieder tomaat
Wanneer is de brievenbus van “Onze Wereld”naar het kerkplein
verplaatst?

13-01-2013
13

Ons mooie Sporring
Van wie hing in week 33 deze flyer in de straten van Spoordonk?

Karin de Kruijf

Wanneer stond deze fiets boven op jongerenplekplek in Spoordonk?

16-11-2012

Van wie was deze vermiste poes?

Fam van Kollenburg
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Ons mooie Sporring
Wie Spoordonk zegt denkt aan de H. Eik met zijn Mariabeeldje.
Maar welke adressen horen bij deze Mariabeeldjes?
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B

A

D

E

H

C

G

F

I

J

15

Ons mooie Sporring

15

A: Lubberstraat 9

B: ’t Ven 4

C: Broekstraat 13

D: Spoordonkseweg 74

E: Nieuwedijk 13

F: Beerseveld 16

G: Pandgat 4

H: Bremsteeg 14

I: Lieveld 4

J: Merodelaan 18

Ook in Spoordonk zijn de “Indianen” neergestreken.

Op welk adres zijn deze tippi-tenten te vinden en hoeveel staan er?

Adres: Krukkerd 4

Aantal: 5
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Ons mooie Sporring
16

1. Het afgelopen kwisjaar was een vruchtbaar jaar voor Spoordonk.
2. Welke voornamen horen bij deze borden en op welke datum zijn deze
Spoordonkenaren geboren?

C

A

B

D

E

A: Naam: Mara

Geboortedatum: 03-07-2013

B: Naam: Job & Nino

Geboortedatum: 08-07-2013

C: Naam: Suus

Geboortedatum: 29-04-2013

D: Naam: Wout

Geboortedatum: 22-04-2013

E: Naam: Jens

Geboortedatum: 16-12-2012
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Ons mooie Sporring
17

18

De afgelopen jaren stonden in de Uitstraling en het weekjournaal diverse
Spoordonkenaren in het nieuws.
Van wie zijn de volgende uitspraken:
A. De dagen zijn tekort en van verveling is geen sprake.
B. Eigenlijk zijn we heel trots op onze vriendschap.
C. Of het nou Jantje of Pietje is, je moet met iedereen om kunnen gaan.
D. Ik heb voor mijn 40e niet veel hersens gebruikt, daarom heb ik er nog
zoveel.
E. Het is zoals het is en kan er goed mee leven. (aanvulling: hij tekende
met een kruisje)
F. Ik heb niks en ik heb veûl.
G. Mijn hobby, de muziek is mijn werk geworden en mijn hobby is nog
steeds muziek.
H. Ik kan nog niets verklappen maar houd de witte schoentjes in de
gaten.
I. Oppassen dat je niet over de strengen sloeg.
J. Het is een prachtige maar tijdsintensieve hobby, die de nodige
kundigheid vereist.

A: Jan Van den Hout

B:

C: Lenie van den Hout

D: Henk den Ouden

E: Janus Hems

F: Hein van de Schoot

G: Paul van Gorp

H: Annemarie Markgraaf

I: Janus Swaans

J: Toon van Haaren

Henk v/d Oord & Johan Pijnenburg

Noem 10 Spoordonkse vrouwen die vanaf 2005 tot heden in de
Uitstraling “opgepimpt” werden?

1: Ellen Beekmans

2: Jelena Dolgopol

18

Ons mooie Sporring

19

3: Monique Hoffmans

4: Ans van de Laar

5: Ine v/d Looy

6: Marica Machielsen

7: Kirsty Rijnen

8: Estha Sluijk

9: Ivone Vermulst

10: Tiny Verouden

Het was afgelopen jaar een goed notenjaar. Probeer deze noot maar
eens te kraken. Waar wonen deze ondernemers in een notendop?

C
A

E

D

B

A: Nieuwedijk 34
B: Broekstraat 13
C: Heibloemdijk 2
D: Nieuwedijk 3
E: Spoordonkseweg 144
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Ons mooie Sporring
20

Vorig jaar gingen Piet en Mies op pad met de fiets. Dit jaar is het de
beurt aan Anna van Weert en Iet Verdonk. Onderweg maakten ze de
onderstaande foto’s. In welke dorpen/gehuchten zijn ze geweest?

A

B

C

D

E
A: Oisterwijk
B: MIddelbeers
C: Haghorst
D: Heukelom
E: Oostelbeers

20

Wat gebeurde er het afgelopen jaar?
21

Het afgelopen jaar zijn er een aantal raddraaiers geweest die de
examens Frans gejat hebben. Om toch even te testen of dat niet heel
Nederland vals heeft gespeeld hebben wij voor jullie ook een stukje
examen Frans. Lees onderstaande tekst en beantwoord daarna de vraag.

Wie van deze personen is er alleen maar positief over jongens?

Marina

21

Wat gebeurde er het afgelopen jaar?
22

Naast al het baanbrekende wereldnieuws, gebeurde er het afgelopen
jaar ook nog een hoop opmerkelijke dingen. Dingen waarvan je denkt:
WHAT THE FUCK!!!
Een bekende rondborstige blondine moest vroegtijdig de Engelse versie
van “sterren dansen op het ijs” verlaten, wat was volgens deze blondine
de reden van deze mislukte deelname?

Haar borsten vielen eruit toen ze struikelde
Op een school is een allerdaags product niet meer zomaar te gebruiken,
Als je het nodig hebt kun je het halen bij de schoolzuster, je moet eerst
tekenen voor dat je het mee mag nemen, zo weten ze dat het product
weer terug komt na gebruik. Om wel allerdaags product gaat het hier?

Toiletpapier, omdat ze telkens de wc ermee verstopten
Kijk naar onderstaande foto, wie was de hoofdverdachte deze zaak?

Een man verkleed in een koekiemonsterpak
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Wat gebeurde er het afgelopen jaar?
Een Chinese man moest met spoed naar het ziekenhuis omdat hij een
merkwaardige pornofilm na probeerde te doen. Waarom moest deze
man geopereerd worden?

Hij had een levende paling in zijn anus gestoken
Wat zie je op onderstaande foto?

Een ontslagbrief op een taart

23

Nog maar zeer kort geleden is Prins Friso overleden, welke zangeres trad
op tijdens zijn begrafenisdienst in Lage Vuursche?

Maaike Ouboter
Welke twee Spoordonkenaren mochten dit jaar nog de hand schudden
van Koningin Beatrix en Prins Willem Alexander en Prinses Maxima tijdens
de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het paleis op de Dam in Amsterdam?

Jan en Jeannette van de Ven
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Wat gebeurde er het afgelopen jaar?
We zijn het al weer vergeten, maar onze regering zit nog niet zo lang in
het zadel. Hoelang duurde de kabinetsformatie van Kabinet
Rutte/Samson?

54 dagen

Dit kabinet is het meest ………………………………………. Kabinet
ooit. Wat hoort er op de stippellijn te staan?

Vrouwelijk
Begin 2013 kondigde Koningin Beatrix aan dat zij afstand wilde doen van
de Troon. Hoeveel mensen bekeken deze uitzending?

7,4 miljoen
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Wat gebeurde er het afgelopen jaar?
Heel Spoordonk is tegenwoordig in de gaten te houden via Facebook. Van
het uitlaten van de hond, tot de mooiste vakanties. Van een biertje op de
bank, tot een sollicitatiegesprek. We weten het tegenwoordig allemaal
van elkaar. Zo heeft Ans Vingerhoets in november lekker Chinees gehaald
omdat ze geen zin had om te koken en was er bij Tiny Beekmans 7
november een geboortegolf van kalfjes. Wie postten de komende foto’s?

24

B

A
A

C

D

A: Monique Hofmans
EH

B: Roel van Nunen
C: Lotte van der Heijden
D: Sjanet van Agt
E: Ruud van Rijt
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Wat gebeurde er het afgelopen jaar?
25

In tv en showbizzland is er het afgelopen jaar ook van alles gebeurd:
Op welke plaats is onderstaande foto gemaakt?

Goudse Schouwburg
Wat deed de man die op de foto hieronder staat 29 maart 2013?
(En dan bedoelen we niet de alledaagse dingen ;-) )

Optreden met de goldenoldies op paapspop

et de goldenoldies op paapspop
Optreden
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Wat gebeurde er het afgelopen jaar?
Waar woont de man die op onderstaande foto staat?

Ontario, Canada

Hieronder zie je een foto, wie is dit?

Guillaume Zarka

Om welke titel streden onderstaande 2 personen in een bloedstollende
finale?

De slechtste chauffeur van Nederland
27

Wat gebeurde er het afgelopen jaar?
Daar zijn ze weer, de cartoons!
Welk woord moet er onder de zwarte blokken staan?
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A
A: Oldtimers

B
B: Erectiestoornissen

27

Sporrings nieuws:
Een bekende Spoordonkenaar speelde afgelopen jaar een hoofdrol in
het TV-programma Trauma NL. Heel Nederland kon deze persoon volgen
in typisch Sporrings dialect. Wie was dit?

Hein Pijn (Harry van de schoot)

28

Wat gebeurde er het afgelopen jaar?
Bij de kwisuitreiking in 2012, werd er een lingeriestukje opgehaald dat
door schoolgaande kinderen was gevonden bij de Sporringse pauw,
daags na de Sporringse kwis 2012. Het moet niet gekker worden. Wie
heeft dit kledingstuk opgehaald?
Dit is niet perse de eigenaar van het kledingstuk ;-)

Jeanne Dingemans
Volle zalen en schorre kelen bij de verkiezing “Ondernemer van het jaar”.
Wie won de prijs “ondernemer van het jaar 2012” in Oirschot in de
categorie Handel, industrie en Dienstverlening?

Peter van Agt
Welke Spoordonkse familie haalde de pers met hun zonnepanelen op de
stal?

Familie Klompers
Hoeveel panelen komen er in totaal en hoeveel gezinnen kunnen zij van
energie voorzien?

Panelen:240

28

Gezinnen: 13-14

Het aflgelopen jaar zat de Enck maar liefst 6x afgeladen vol voor de
Spoordonkse uitvoering van The Titanic. Hebben jullie goed opgelet tijdens
de voorstelling?...
Wie Speelde de rol van Frederick Barret?

Koen Ruis
Hoeveel personen speelde er mee in het orkest en koor tijdens de
voorstellingen van de Titanic?

100
29

Wat gebeurde er het afgelopen jaar?
Noem van onderstaande foto 3 personages op, dus de naam zoals ze in
de musical heten.

1: De
3:

29

Majoor

2:

John Jacob Astor

Madeline Astor

Spoordonkse toppers:
Rond den Torre had een bijzonder jubileum te vieren, naast het feit dat zij
hun 25e voorstelling speelden. Wat werd er gevierd?

Frans Roefs speelt al 25 jaar toneel
Wie werd er eerste in de strijd om de lekkerste gehaktbal van Oirschot?
En wie tweede?

1ste: ‘t Kroegske

2de: de Stapperij

30

Wat gebeurde er het afgelopen jaar?
Ook buiten spoordonk gebeurde er het een en ander. Geef in maximaal 4
woorden specifiek aan om welk wereldnieuws het op onderstaande foto’s
gaat.

30

B

A
A

D
C

F
E
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Wat gebeurde er het afgelopen jaar?
G
H

I
J

A: staking overheid Amerika

B: Hoge Chinese temperaturen

C: Joran v/d Sloot

D: Duitse overstromingen

E: Nieuwe paus

F: Snowden in Rusland

G: Griekenland in problemen

H: Armstrong dopinggebruik

I: Baby Kate & William

J: Onrust in Egypte

32

Over de grens
31

Het afgelopen jaar gingen er verschillende mensen over de grens. We
hebben er hier nu niet over van op vakantie gaan naar het buitenland,
maar over iets doen wat niet mag. De wet overtreden dus. Hieronder
staan 5 beschrijvingen van 5 personen die iets gedaan hebben wat niet
mag. Wie zijn deze personen?
Spoordonkenaar die u nog nooit iets snel hebt zien doen, lopen - fietsen autorijden - werken altijd de rust zelve. Maar dit jaar begin juni vond hij
toch dat er een irritant rammeltje in zijn voertuig zat. Om even te testen
waar, dacht hij dit te moeten doen op de weg tussen Spoordonk en
Moergestel. Hij werd betrapt met een lasergun en hij reed meer dan 50 te
hard. Hierdoor was hij 2 maanden zijn rijbewijs kwijt. Wie is deze,1 keer
maar nooit meer, hardrijder?

Hans van Overdijk
In ons vorige kwisboek werd hij nog zo in de hemel geprezen dat hij maar
3,511 seconde achter nummer 3 zat. Dit jaar wilde hij weer heel snel
binnen zijn, maar de politie was sneller dan hij had verwacht. De persoon
werd opgepakt bij het inrichten van een huis voor een wietplantage. Hoe
heet deze voormalige (nog net geen wiettelende tiener) Spoordonkenaar.

Thom van Beurden
We zijn opzoek naar een doelgericht persoon die zich dit jaar voor de
tweede keer wel heel letterlijk vastbeet in zijn tegenstander. Wat is
volledige naam van deze pitbull?

Luis Alberto Suárez
Persoon geboren in 1960, wordt ervan beschuldigd dat hij ontvangen
contante betalingen niet aan had gemeld, dat hij onvoldoende
studiepunten haalde en dat zijn bedrijfsvoering niet duidelijk was, de
jaarrekeningen van 2009, 2010 en 2011 waren niet overlegd. Als straf
mag hij zijn beroep niet meer uit oefenen.

Bram Moszkowicz
Werd 3 dagen na vrijlating opnieuw gearresteerd, vanwege aanwezig
zijn geweest in broodjeszaak en contact met getuigen.

Badr Hari
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Nog zo’n hardrijder die de grenzen opzoekt, maar deze krijgt geen
bekeuring want die weet wanneer hij het kan doen. Namelijk tijdens de
ELE-ralley, dan mag je zo hard je wilt over de Spoordonkse binnenwegen
scheuren. Dus persoon uit de vorige vraag A, als je nog eens wilt testen
waar je rammeltje zit schrijf dan in voor de ELE-ralley. Maar onze vraag
is; hoe hard reed één van de snelste deelnemers, namelijk Bernhard ten
Brinke, tijdens kp10 in 2012 over de Nieuwedijk recht voor de deur van
Toon v.d. Laar?

175
33

Als je nu een ander land binnen rijdt merk je het niet eens zo zeer met al
die open grenzen. Maar toch zijn ze er nog steeds die specifieke punten
waar vroeger of nog steeds landsgrenzen zijn.
Waar zijn onderstaande landsgrenzen, geef de exacte beschrijving.

A

B

A: Berlijn
B: Niagara falls, Amerika en Cananda
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Natuurlijk betekent over de grens het verbreken van records. We hebben
hieronder enkele getallen staan, dit zijn officiele wereldrecords. Maar nu
de vraag: Op welke datum zijn deze records gevestigd?
A. 23,24

A: 07-08-2013

B. 472

B: 26-09-2000

C. 38.969,3

C: 14-10-2012

D. 133,78

D: 15-09-2013

E. 14 grand prix zeges op een rij.

E: 04-08-2013

Hieronder zie je landen afgebeeld staan, afgebakend door hun
landsgrenzen. Welke landen zie je?

A: Ierland
B: Tsjechië

C: Macedonië

D: Slowakije
E: Zwitserland
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Over een paar dagen is het al weer de elfde van de elfde. Prins Hendrik
en zijn gevolg zullen vanaf volgende week weer ieder weekeinde op pad
gaan om zich te presenteren op de prinsenballen buiten de Oirschotse
grenzen. Ze hebben al verschillende uitnodigingen gehad. Nu heeft Ad
van der Pasch de plaatsen al aangestreept, maar helaas een iets te dikke
stift gebruikt. Kunnen jullie de raad helpen waar ze naar toe moeten en
hoe deze plaatsen heten in carnavalstijd?

A: Plaats:

Reek

B: Plaats:

Gassel

C: Plaats:

Oploo

Met Carnaval: Spurriebuukenriek

D: Plaats:

Handel

Met Carnaval: Bergkneuterrijk

E: Plaats:

Odiliapeel

Met Carnaval: SchaopenWaeserland

Met Carnaval: Kelestreupersrijk
Met Carnaval: Ezelrijk
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We worden het laatste jaar/jaren regelmatig opgeschrikt door
opvallende geweldsmisdrijven of vandalisme. De daders hiervan werden
vroeger genoemd met voornaam en eerste letter van achternaam. Nu
krijgen ze een naam die verwijst naar wat ze gedaan hebben. Voorbeeld
Folkert van der G zou nu “politicuskiller” genoemd worden. Deze woorden
die nu gebruikt worden, worden nu alweer zo vaak gebruikt dat ze
inmiddels al in de Dikke van Dalen staan, of binnenkort er wel in zullen
staan. het zijn helaas al normale woorden. We hebben hieronder 10 van
zulke woorden staan en de letters door elkaar gehusseld. Wat zijn de
juiste woorden voor deze criminelen, misdadigers of vandalen?
A. nuppesmeer

A: Neusmepper

B. poepkropsch

B: Kopschopper

C. kustaplepr

C: Lustkapper

D. polyptenter

D: Ponypletter

E. peetterbijl

E: Tepelbijter

F. stoerkoer

F: Oorsteker

G. schramdeurwee

G: Damschreeuwer

H. geilsexiwijnooierach

H: Waxinelichtjesgooier

I. bierblusserspaven

I: Brievenbusplasser

J. aaaaceefghimnnnooprry

J: Coniferenhaagpyromaan
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Als we de grens overgaan hebben we ook te maken met andere
volksliederen.
Hieronder hebben we een aantal volksliederen (of begin stukken er van)
staan uit het buitenland. We hebben ze alvast vertaald voor jullie, zodat
je kunt lezen waar ze over gaan.
Natuurlijk de vraag uit welk land komen deze volksliederen?
Vrees niet, De rode vaandel die wappert aan de horizon zal niet doven,
voordat de allerlaatste haard dat brand in mijn vaderland dooft.
Zij is de ster van mijn volk, ze zal schitteren,
Zij is van mij, zij behoort enkel mijn volk toe
Frons je aangezicht niet, ik smeek u, o terughoudende halve maan
Lach mijn heldhaftige ras toe! Waarom zo een geweld, waarom zulke
woede?
Anders zal ons bloed, vergoten voor jou, jou niet toekomen
Onafhankelijkheid is het recht van mijn God vererende volk.
Ik was vrij vanaf het begin en zal het altijd zijn.
Welke gek zal me vastketenen? Het idee verbaast mij!
Ik ben als een brullende vloed; krachtig en onafhankelijk.
Ik zal bergen verscheuren, ik zal de oneindigheid overtreffen, en dan nog
zal ik uitstromen!

Turkijke
Ja, wij houden van dit land,
zoals het oprijst,
ruig, verweerd, uit het water,
met de duizend huizen.
Hou, hou van het en denk
aan ons va' en moe',
en de sagenacht die neerdaalt,
Moge we dromen op onze grond.
En de sagenacht die neerdaalt,
Moge we dromen op onze grond.

Noorwegen
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Over de grens
God, zegen de ……………..
Met goede zin en overvloed,
Reik hun uw beschermende arm,
Als ze strijden met de vijand;
Lang verscheurd door een kwaad lot,
Breng hun nu een blijde tijd,
Dit volk heeft reeds geboet
Voor het verleden en de toekomst!

Hongarije
Moge Uw (keizers) regering
duizend jaar duren,
voor achtduizend generaties.
Totdat stenen rotsen worden,
welke bedekt zijn met mos.

Japan
Komt, kinderen des vaderlands,
de dag der overwinning is aangebroken!
Tegen ons is
het bloedige vaandel van de tirannie gehesen
Het bloedige vaandel is gehesen.
Hoort ge in de velden
het loeien van die vreselijke soldaten?
Zij naderen tot in uw armen
om uw zonen en echtgenoten te kelen
Te wapen, burgers!
Vormt uw bataljonnen!
Laten we marcheren, marcheren,
Zodat het onreine bloed
onze goten doordrenkt

Frankrijk
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A

Om te voorkomen dat onze wisselbokaal de Einstein dit jaar weer
ontvoerd zou gaan worden, hebben we maar besloten om hem mee op
vakantie te nemen. Einstein heeft heel wat grenzen gepasseerd. Waar is
onze Einstein allemaal mee naar toe geweest? Geef een specifieke plaats
aanduiding.

C
B

D

A: San Francisco, USA
B:
E

Sjanghai, China

C: Hoge veluwe, Nederland
D: Borobudur, Indonesië
E:

Blarney, Ierland
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De beelden hieronder zien er allemaal erg uit en eenmaal gezien vergeet
je ze niet snel. Natuurlijk de vraag wie ging er bij onderstaande foto’s in
de fout of te wel wie ging er over de grens? We vragen dus niet naar het
slachtoffer.

B

A

C

D

A: Norbert Siegmann

B: Grunde Njøs

C: Tero Pitkämäki

D: Adrian

Welke bekende persoon gaat hier te ver om door het leven te gaan als
onze Albert Einstein?

Rudi Voller
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Je hebt vast wel eens naar een film gekeken met een kind in de hoofdrol,
waarvan je dacht; die gaat het helemaal maken! Maar veel daarvan zie
je daarna nooit meer terug. Wat is er met deze kindsterren gebeurd??
Hieronder staan een aantal foto’s van kindsterren, weet jij nog wie het zijn,
en in welke film ze speelden?

A

B

C

D

E

42

Showbizz
A: Naam: Bradley Pierce

Film: Junanji

B: Naam: Amber Scott

Film: Hook

C: Naam: Ariana Richard

Film: Jurassic

D: Naam: Brain Bonsall

Film: Blank

E: Naam: Danny Cooksey

Film: Terminator

Park

Check

Van welke liedjes staan hieronder de intro’s?

42

A

A: Michel - Anouk
B

B: Beat it – Michael Jackson

43

Showbizz
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Filmwoordzoeker:
Hieronder staan een aantal film/serieposters, kom erachter van welke
films/series de posters oorspronkelijk zijn. Vul deze films/series in in de
woordzoeker. Met de letters die over blijven kun je weer een andere film
maken door linksboven te beginnen met de eerste overgebleven letter,
daarna sla je er 4 over, de 6e overgebleven letter is de 2e letter van de
film die we zoeken.

44
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Pirates of the caribbean
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Verkleed een aantal mensen uit je groep als een bekende
band/popgroep. Maak hier een foto van en stuur die naar
Info@sporringsekwis.nl Wij moeten als jury herkennen om welke band het
gaat, herkennen wij het niet dan is het niet goed! (tip: zorg dus dat je een
band zoekt met bijzondere kenmerken) . Er mag geen tekst gebruikt
worden om bekend te maken om welke band het gaat!
Succes!
In Spoordonk gebeurt van alles, maar dat is nog niets vergeleken bij
soapland. In de Nederlandse soaps doet iedereen het met iedereen.
Hieronder zie je een collage van een aantal Nederlandse soapies. Twee
Van deze personages hebben met niemand van de andere personages
op de andere foto’s een relatie gehad . Welke twee zijn dat?

1: Simon

2:

Rik
46
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Een aantal Spoordonkse vrouwen willen ook wel eens ervaren hoe het is
om over de rode loper te lopen, terwijl ze worden omringd door
fotograven en joelende fans. Een aantal dappere vrouwen is het gelukt om
even te schitteren. Wie droegen deze jurken oorspronkelijk?

B
B
C

A

D

E
A: Lizzy Gardiner
B: Eva Longoria
C: Penelope Cruz
D: Elizabeth Banks
E: Tjitske Reidinga

47

Showbizz
Op de internetsite van de Sporringse kwis staan 2 geluidsfragmenten.
Ieder geluidsfragment bestaat uit uit meerdere delen.
Wat is de link tussen de verschillende geluiden in de fragmenten?

47

Link fragment 1: Felix
Link fragment 2: Kelly

Showbizz sterren komen ook in stijl aan op plekken waar de rode loper
voor hen wordt uitgerold. Herken jij onderstaande auto’s van de bekende
sterren? Geef voor iedere auto het merk en het type aan.

48

A
B

B

D
C

A: Corvette Stingray
B: Jaguar MK IX
E

C: Alpha Romeo Sprint GT Veloce
D: Porsche 356
E: Aston Martin Vanquish

48
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De Spoordonkse kwismasters hebben nu voor de derde keer de Sporringse
Kwis voorbereid, maar in het verleden zijn vele beroemde kwismasters in
staat geweest om ons op vrijdag (en andere) avonden aan de buis te
kluisteren. Welke shows worden op deze afbeeldingen bedoeld en wie
waren de bijbehorende kwismasters?

B

A

C
D

E

A: Show: Wie van de drie Kwismaster: Pim
B: Show: Ren je Rot

Jacobs

Kwismaster: Martin

Brozius

C: Show: Vijf tegen vijf Kwismaster: Peter

Jan Rens

D: Show: Weekendkwis Kwismaster: Fred

Oster

E: Show: Praatjesmakers Kwismaster: Jochem

van Gelder
49

Showbizz
Spoordonk heeft een aantal beroemde, muzikale en sportieve families. Op
het witte doek hebben de volgende families meer bekendheid verworven.
Welke families worden hier bedoeld?

50

A

B

C

D

A:

E

Fockers

B: Huxtable
C:

Von Trapp

D: Bundy
E: Carrington

50
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Die goeie oude tijd. Hieronder een foto uit 1970.
Wie zijn toch deze mooie dames? We willen wel graag hun meisjesnaam
weten.

A

B

C
A: Jeanne van Agt
B: Ria Rijnen
C: Mieke van Gestel

D

E

D: Ria van de Wildenberg
E: Koos van Heerebeek

52

Voor welke 2 andere bestemmingen moest deze boerderij in de jaren 60
wijken?

A: Boerenleenbank

B: Woningen

51

Vruuger
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Jullie strijden nu om de Einstein, maar bij welke strijd hoort onderstaande
schets?

Één tegen allen

54

We zijn nu eens een keertje niet op zoek naar woorden uit het verleden.
Hieronder zie je meer recente woorden.
In welk jaartal werden onderstaande woorden volgens van Dale, woord
van het jaar?

Ontvrienden: 2009
Swaffelen: 2008
Project-X feest: 2012
Tuigdorp: 2011
Bokitoproof: 2007

52

Vruuger

55

Hieronder zie je een foto uit 1955, genomen op de Oirschotse markt.
Welke “happening” vond hier plaats?

Eerste Europese tweelingencongres
56

Hieronder zie je een foto van vuuger.
Welke winkel was dit en wie herkent de “winkelprinses”?

Winkel: Oude winkel van verheijen

Winkelprinses: Betsie hoppenbrouwers

53
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57

In 1969 zaten er maar liefst 5 tweelingen uit één gezin op de lagere
school. Noem de roepnamen van deze tweelingen.

D

B

E

C

F

A

G

H

I

A: Jan

B: Wim

C: Tiny

D: Piet

E: José

F: Rinus

G: Henk

H: Annie

I: Ria

J: Ricky

J
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Vruuger
Tijdens monumentendag gingen wij voor u op stap en fotografeerden bij
“Hand en Span” de volgende gebruiksvoorwerpen.
Geef aan bij welk beroep onderstaande voorwerpen horen.

58

C

A

B

E
D

F

G

J
I

H

55

Vruuger

59

A: Dakdekker

B: Schoenmaker

C: Tabaksverkoper/winkel

D: Kippenboer

E: Boer

F: Akkerbouwer/boer

G: Slager

H: Zadelmaker

I: Boer

J: Imker

Hieronder zie je de bekende papieren zak van R. Verheijen v.d. Berg.
Welk telefoonnummer hebben wij hier weggehaald?

219
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Vruuger
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Herkent U ze nog, deze gebouwen? Ze staan er nog steeds. Maar op welk
adres?

A: Kampsesteeg 13
B: Broekstraat 9
C: Kampsesteeg 16
D: Mousten 5
E: Pandgat 16

57

Hot hot hot
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Luister tussen 21.00 en 23.00 uur naar Omroep Oirschot. Hoe vaak wordt
het woord “HOT” in het nummer “Hot Hot Hot “gezongen?
(Let op: er zijn verschillende versies van dit nummer uitgebracht. De juiste
versie krijgt u te horen op de radio).

204
62

Hot, hot, hot; dat was het deze zomer zeker weer. Henri en Lisan van Agt
besloten daarom maar eens een dagje naar het strand te gaan. Tijdens
het inpakken van hun strandtas kwam Lisan er achter dat door het vele
gebruik alle merken van de flessen zonnebrand waren verdwenen. Kunnen
jullie Henri en Lisan helpen?
Welke 5 merken zonnebrandcrèmes staan hieronder afgebeeld?

A

C
B

E
D

A: Garnier (ambre solaire)

B: Lancaster

C: Vichy

D: Biodermal

E: Nivea (Sun)

58

Hot hot hot
63

Het hoeft niet persé 35 graden te zijn om het HOT te krijgen. Soms kan
een boek, film of zelfs een magazine je rooie oortjes geven.
Wie was de centerfold voor het eerste Nederlandse nummer van de
Playboy?

Jerney Kaagman
Wat hebben deze 3 namen met elkaar gemeen: Dany, Di Sano en Gürsel?

Striptekenaars Rooie Oortjes
Één van de bestverdienende auteur ter wereld is hieronder afgebeeld.
Wat is haar naam?

E.L James

Door welk boek is zij stinkend rijk geworden?

50 tinten grijs
Oorspronkelijk zou dit de cover worden van een
roman. Boekhandelaren keurden het (te) blote beeld
van de hoogzwangere vrouw echter af. Van welke
roman was dit de oorspronkelijke cover voordat het
boek uit de winkel werd teruggehaald en een
andere cover kreeg?

De gelukkige huisvrouw
59

Hot hot hot
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“It taste like…. HOT!”
In de Sporringse Kwis tas zitten twee HOT items verpakt in zakjes.
Kunnen jullie door het te proeven raden wat er in de zakjes zit?

Tabasco
65

Tai sweet chilli chips

Hieronder lees je twee verschillende bereidingen. Deze bereidingen
vormen een drank of gerecht. Wat drink of eet je als je deze bereiding
succesvol hebt afgrond?
Vul een shaker met een paar ijsblokjes. Maal er zwarte peper overheen en
mix. Voeg daarna 2 borrelglaasjes Vodka en 6 borrelglaasjes tomatensap
toe. Even goed schudden en daarna 3 druppels worcestershiresaus, 2
druppels tabasco en het sap van een kwart van de verse limoen toevoegen.
Uiteindelijk afmaken met een snufje selderijzout. Zeef nu de drank en schenk
het uit in een whiskeyglas.

Bloody Mary
Mager rundvlees in blokjes van 2x2 cm snijden.
Ui, knoflook, sambal,gember en laos in keukenmachine pureren.
Olie verhitten en alle ingrediënten ( behalve het vlees) op zacht vuur 10 min
bakken. Vlees toevoegen en op zacht vuur afgedekt in 2 uur gaar laten
worden. Tussentijds regelmatig wat water toevoegen, zodat het vlees niet
uitdroogt (1 liter in totaal ) Als vlees gaar is deksel van pan nemen, vocht
laten verdampen tot een dikke saus overblijft.
Serveren met witte rijst.

Daging Bali
66

In welke landen zijn onderstaande Kwismasters dit jaar (in de zomer) op
vakantie geweest?

Ria: Frankrijk & Spanje

Marco: Italië

Erik: Frankrijk

Piet-Hein: Oostenrijk

Jeannette: Niet

60

Hot hot hot
Door een griepgolf op school moet Kees van Hout halsoverkop de les
scheikunde van zijn collega overnemen. Als Kees de les binnen loopt
hebben de leerlingen onderstaande formule voor zich liggen:

67

Wat is het kookpunt van deze formule uitgedrukt in Fahrenheit?

173,066
Zodra de eerste zonnestralen verschijnen vliegt de badkleding bij de
meeste mensen meteen weer uit de kast. Van ieder zonnestraaltje moet
genoten worden!
Kunnen jullie ons vertellen wie de dragers (evt. naam personage!) van
onderstaande badkleding zijn?

68

A
B

C

D

E

A: Borat

B: Giacinta ‘Jinx’ Johnson

C: Ranomi Kromowidjojo

D: Dries Roelvink

E: Mitchell ‘Mitch’ Buchannon
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Het is groot, het is Hot Hot Hot en eens in de zoveel tijd barst het uit
elkaar. De Vulkaan!
Gelukkig hoeven wij niet zo hard te rennen als dit gebeurt maar wat
weten jullie eigenlijk over vulkanen?
In Nederland ligt ook een vulkaan. Dit is gelukkig een dode vulkaan maar
waar ligt deze letterlijk begraven?

Aardoppervlak Waddenzee
Waar komt het woord vulkaan vandaan?

Vuurgod Vulcanus
Noem 3 verschillen tussen as uit een houtkachel en vulkanisch as.

1: Los niet op in water

2: is hard

3: Geleid elektriciteit als het nat is
Hoe lang duurde de langste vulkaanuitbarsting ooit?

6 jaar
Welke onderdelen van een uitbarstende vulkaan worden aangegeven
door de cijfers 1 tot en met 10 in onderstaande afbeelding?
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Hot hot hot

70

1: Eruptiezuil

2: Tefra (as)

3: Lavastroom (krater)

4: Vulkanische bom

5: Pyroclatische stroom

6: Lava

7: Ondergrond

8: Vulkaanpijp

9: Magmakamer

10: Dyke (zijkrater)

Luister tussen 21.00 en 23.00 uur naar het weerbericht op Omroep
Oirschot en beantwoord de volgende vragen.
Welke titelsong werd vernoemd in het weerbericht?

Het regent zonnestralen
Wordt het morgen nou warmer of kouder?

Warmer
Welk broodbeleg hoor je voorbij komen?

Hagelslag
Hoe luidde de spreuk waar de weerman mee afsloot?
Als de weerman loog, bedenk dan: 'tussen de druppels door was het droog'
Welke spreekwoorden/uitdrukkingen hoorde je voorbij komen?

1. Er valt meer regen naast je dan op je
2. Ook de herfst heeft zonnige dagen
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Hieronder staan 2 stambomen van Spoordonkse families in generaties.
Vul de openstaande namen in, voor en eigen achternaam.
Familie 1:

A x Sien
|
Gerard - Driek - Mien - Wim - Jan - Noud - B - Bertha - Frans
|
|
Wim - Erik - C
Hans - Loes - D - Ine
|
E - Maud

Familie 2:

F x Hanneke
l
Gonny - Riek - G - Mien - Hein - Jan - Wim - Anneke - Luce - Nelly - Jo - Piet - Diny

l
Maurice - H

l
David - Sandra
l
J - Thomas

l
Roland -

A: Willem de Kruijf

B: Rinus de Kruijf

C: Ellie de Kruijf

D: Caroline van Heesch

E: Yaniek de kruijf

F: Piet van de Wal

G: Sjacky van de Wal

H: Cathy Brands

I: Judith van de Wal

J: Winston Janus

i
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Cees van Ham voelt zich op een avond niet zo lekker en besluit daarom
de volgende ochtend toch meer even langs de dokter te gaan. De dokter
kan op het eerste gezicht niks vinden en besluit daarom een uitgebreid
bloedonderzoek te doen.
Hieronder vind je de bloeduitslagen van Cees.
Welke twee waardes wijken af van het normaal?
Rode bloedcellen
Hemoglobine
Hematocriet
Trombocyten
Witte bloedcellen
Lymfocyten
Ijzer
Vitamine B12
Foliumzuur
Ferritine
Magnesium
Ureum
Creatinine
Urinezuur
CK
Amylase
Lipase
Cholesterol
CRP
TSH
Glucose nuchter

1: Lymfocyten

5.30 10ˆ6/µl
16.2 g/dl
48 %
220 10ˆ9/L
4.7 1000/µl
52 %
144 µg/dl
423 pmol/l
18 mmol/l
221µg/l
2.3 mg/dl
6.2 mmol/l
0.91mg/dl
0,30 mmol/l
18 U/L
88 U/L
50 kU/L
3,8 mmol/l
7 mg/L
3,5 mE/L
4,2 mmol/l

2: CK
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Je hebt van die momenten die je nooit meer vergeet, zeker niet als het van
die emotionele momenten waren, waarbij de tranen vloeiden. Soms voelde
je met die personen mee , maar ook vond je de persoon maar een beetje
zielig.
Als je de 3 onderstaande teksten leest, komen dan al de juiste beelden bij
jullie opzetten?
Zet de juiste namen bij de letter.
Interview 1:
A: Ik mag je arm om je heen slaan
B: Je moet me even vast houden
A: Ik hou je vast. Hoe voel je je? Fantastisch hè
B: Kan ik niet zeggen (tranen komen)
A: Je mag janken.
B: Als je weet wat ik allemaal heb meegemaakt vandaag, hou je niet voor
mogelijk
A: Alles hè
B: Ik ben de gelukkigste man op de wereld vandaag, eerlijk waar. Ik wist
niet dat ik dit nog kon, ongelooflijk.
A: Nou je kan het
B: Maar ja.
A: Ben je er?
B: Ja gaat wel weer
A: Ik ga mee staan janken hoor.
B: Nee doe maar niet, er is al genoeg ellende op de wereld.
Interview 2:
C: Ik geloof het niet
D: Waarom geloof je het niet …(zijn naam)....
C: God jongen, ik heb ....ik heb alles gegeven
Dat laatste stuk, al die wind tegen. Al die jongens waar ik meegereden
heb, heb ik gelost 1 voor 1 eraf. Ik vind het een beetje kinderachtig,
want het ijs is...is natuurlijk perfect. De terugweg is natuurlijk een eitje
D: Maar ja, 11 uur blijft natuurlijk 11 uur ….(zijn naam)......
C: 11 Uur blijft 11 uur, maar de Elfstedentocht van 1997 blijft de
Elfstedentocht van 1997
D: Wat wil je daarmee zeggen?
C: (C wordt nog emotioneler) Ik zou het kruisje opdragen aan mijn kind,
dat ik krijg in februari. Godverdomme (C in tranen)
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Interview 3:
E: Tja en….uh…. wat moet je nou zeggen
Er komt een ...uhhh… (snikken , huilen)
Ja ik ..uhh...pffff...(snik)...eind van 20 jaar ..(????????)... is moeilijk
Ik ga even terug naar 1994, ik presenteerde mijn eerste
uitzending…...Ik word er even emotioneel van….sorry

A: Mart Smeets

B: Gerrie Knetemann

C: Tom Egberts

D: Rudy Langen

E: Toine van Peperstraten
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Dit jaar hebben we helaas weer afscheid moeten nemen van mensen om
ons heen, waar menigeen één traan om heeft moeten laten. Met een paar
kernwoorden staan deze personen, Spoordonkenaren of bekenden uit de
wereld, hier omschreven. Wie zijn het?
A. 41 jaar - Diamantring - Stille Wille - afrekening
B. 68 jaar - daytona - nederlands kampioen - nr 22
C. 88jaar - jazz - 6 Edisons - 6 juli 2013
D 44 jaar - smit - broer van - 17 februari
E Carré - Abraham - prins Claus - Brel

A: Aran de Jong

B: Piet van de Wal

C: Rita Reys

D: Prins Friso

E: Jeroen Willems
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Wekelijks, nee dagelijks zijn er heel wat sporters die zich flink in het zweet
werken. Vaak dossen ze zich dan zelf zo uit dat ze bijna niet meer
herkenbaar zijn. Op onderstaande foto staan 3 personen met een
Spoordonkse naam. Geef deze 3 namen:

1: John Schepens
2: Harry Schonnenschein
3: Marco van Duijnhoven

Ook tijdens de weer in het leven geroepen ATB-tocht in Spoordonk waar
bijna 600 deelnemers waren, reden er zeer veel Spoordonkenaren zich in
het zweet. Herkent u ze?

A

B

E

C

D

A: Peter van Agt
B: Corné Smulders
C: Jan Verouden
D: Lisan van Agt
E: Teun van Brunschot
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In vele films komen zeer bloederige fragmenten voor. We hebben 5
bekende bloederige filmfragmenten uitgezocht, geef ons de juiste titel van
de film en let ook op de juiste versie.

76

B

A

A

C

D

E

A: Die hard with a Vengeance

B: Amsterdamned

C: De vierde Man

D: The Exorcist

E: The Silence of the Lambs
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A

Afgelopen jaar is er in het programma Bloed, zweet en tranen gezocht
naar de nieuwe volkszanger. Volgend jaar wil onze eigen volkszanger Jan
de Kroon ook mee gaan doen. Hij is al zijn best aan het oefenen voor de
spiegel, daarom heeft hij de teksten van verschillende Hollandse BZT
nummers in spiegelbeeld afgedrukt, zodat hij de tekst en zichzelf goed in
de spiegel ziet. Van 5 liedjes hebben wij de eerste paar regels weten te
bemachtigen. Geef naam en artiest van onderstaande liedjes die Jan aan
het oefenen is.

B

D

C

E

A: Jannes – Mijn naam is Jannes
B: Frans Bauer – Als sterren aan de hemel staan
C: Zanger Rinus - Ramona
D: Jason Bouman – Het laatste huis
E: Andre Hazes – Bloed, Zweet en Tranen
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Luister vanavond tussen 21.00 en 23.00 uur naar Omroep Oirschot. Er
wordt tijdens die uitzending een vraag gesteld over Bloed, Zweet en
Tranen. Wat is het antwoord op die vraag?

9 september 2006
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Blauw bloed:
Hieronder zien jullie 10 foto’s van mensen van een koninklijk huis. Als jullie
goed kijken zijn het 5 echtparen. Zoek uit wie het zijn en wie erbij elkaar
horen. Schrijf de eigen naam van de persoon voor het huwelijk bij de letter
die er al staat en zoek uit welke letters daar dan bij hoort. Geef van
beide partners de volledige naam!

A

B

D

C

E
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G

F

I

J

H

A: Mathilde d'Udekem d'Acoz Getrouwd met: J Filip Leopold Lodewijk Maria van België
B: Letizia Ortiz Rocasolano Getrouwd met: H Felipe Juan Pablo Alfonso de Grecia
C: Mette-Marit Tjessem Høiby

Getrouwd met: F Haakon Magnus van Noorwegen

D: Victoria Ingrid Alice Désirée

Getrouwd met: G Daniel Westling

E: Mary Donaldson

Getrouwd met: I Frederik André Henrik Christian
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Op de internet site van de Sporringse Kwis staan 5 videofragmenten van
deodorant reclames.
Wij willen weten voor welk merk deodorant er reclame wordt gemaakt in
elk van die 5 filmpjes.

1: 8X4
2: AXE
3: Dove
4: Rexona
5: Sanex
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In Spoordonk stikt het van de knappe koppen en de afgelopen jaren
hebben jullie al laten zien dat jullie niet vies zijn om wat te puzzelen, dus
hier alvast een Kakuro en Sudoku om op te warmen….
Welk cijfer moet worden ingevuld in het rood omcirkelde vakje in de
volgende Kakuro puzzle?
Een Kakuro puzzle is een mix van een kruiswoordraadsel en een Sudoku.
De cijfers 1 t/m 9 kunnen worden ingevuld, binnen een ‘woord’ wordt nooit
hetzelfde cijfer vaker gebruikt.
De som van de cijfers is het aangegeven totaal in de puzzel.

6

Sudoku:
Welk getal komt in het rood omcirkelde vakje?

9
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Vorig jaar hebben we het over de paardjes van Corné van Overdijk
gehad, en we weten nu allemaal hoe ze heten… Ze springen al aardig
allemaal en hebben een vijftal sprongen voor ons uitgevoerd. Welke
beroepen worden in de volgende Paardensprongen afgebeeld?

Landbouwkundige

Slagersleerling

Toneelregisseur

Staatsecretaris

Kleuterleidster
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A. Van die tennisbaan in Spoordonk is niet veel meer terechtgekomen, maar
hier toch een tennisvraagje voor de liefhebbers.
Hoeveel keer is er minimaal geserveerd in de finale van het Wimbledon
heren enkel als er minstens 1 tie-break wordt gespeeld?

103
Iets minder actief, maar officieel nog steeds een sport is het schaken en het
draait hier allemaal om het mat zetten van de tegenstander. Max speelt
met zwart tegen zijn vader Jan en geeft pa hier mat in 1 zet, welke zet?

LB5

Het wordt weer een tikje actiever, hier moeten we weer voor gaan staan.
Janko neemt het voortouw en gooit in zijn eerste beurt de volgende worp.
Als er wordt begonnen met 501, hoeveel punten zijn er dan nog te gaan
voor Janko tot hij deze leg heeft uitgegooid?

416

Hoeveel strikes moeten er bij het bowlen achter elkaar gegooid worden
om een perfecte score van 300 te noteren?

12
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In den Deel wordt nog wel eens een sjoelbak over de biljarttafel gelegd
en vorige week begon Lenie met deze opening tegen Harry.
Hoeveel punten heeft Lenie hier gegooid?

45

45
84

Voor onze wetenschappers (in spe) in Spoordonk, wordt het nu tijd om de
oude schoolboeken er maar eens bij te halen. Volgens ons zijn er nog geen
formules vernoemd naar Spoordonkse wetenschappers, maar wat niet is
kan natuurlijk altijd nog komen….
Van welke knappe knoppen zijn de volgende wetenschappenlijke formules
of verschijnselen:
A. E=MC2
B.
C. Onder druk wordt alles vloeibaar
D. De frequentie van een naderend geluid is hoger dan de frequentie
wanneer deze geluidsbron weer van je weggaat
E. Actie = Reactie

A: Einstein

B: Reynolds

C: Boyle

D: Doppler

E: Newton
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Misschien geen wetenschappelijke formules, maar er is wel degelijk het
een en ander gepresteerd in ons dorp het afgelopen jaar. Welke
Spoordonkenaren hebben het volgende gepresteerd?
Afgestudeerd op Universiteit Tilburg in 3 verschillende richtingen voor 21e
levensjaar?

Tom der Kinderen
De 500m geschaatst in een tijd van 46.21 op de Irene Wust baan in
Tilburg

Harry Sonnenschein
Met de fiets 3 maal de Mont Ventoux beklommen op één dag voor het
goede doel ter bestrijding van de ziekte ALS.

Marco van Duijnhoven
Welke captain heeft zijn team naar de overwinning van het jaarlijkse
Beachvolleybaltoernooi geleid, na 3 keer eerder als verliezend finalist
naar huis te zijn gegaan?

Peter Berkers
Wie was onze ‘Spoordonkse’ koningin Maxima op 30-4-2013?

Marie-José van Aken
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A. Albert van Agt is bezig met het onderhoud van de Spoordonkse Kerktoren.
Hij staat midden op de ladder tegen de klokketoren. Hij moet helemaal
naar boven klimmen, waar de klokken hangen. Hij klautert drie treden
omhoog, maar dan krijgt hij een aanval van hoogtevrees en gaat hij er vijf
naar beneden. Hij verzamelt al zijn moed en klimt nu zeven treden
omhoog. Daar rust hij even uit om dan de laatste zes treden achter elkaar
te overwinnen: zo bereikt hij de klokken.
Hoeveel treden heeft die hoge ladder?

23
Meester Patrick vraagt aan een leerling: “Welk woord volgt op het
laatste dat ik je nu ga zeggen: onbenul, dubbeltwee, rivier, Mozes,
koopjesjacht……Is dat landhuis, vergrootglas, clandestien, toverkunst,
plantenstek, asbak of wijnfles?”

Clandestien
Jufrouw Marijke komt van een andere school, en dat kun je merken. De
kinderen van de de klas snappen er niets van als ze de volgende uitleg
geeft: “Volgens een heel rare regel is 4 de helft van 9, 6 de helft van 11
en 7 de helft van 12. Wat is nu de helft van 13?”

8
Pastoor Leendert Spijkers stelt aan zijn misdienaars de volgende vraag:
“Bij mij komt de zwangerschap na de bevalling, de toekomst voor het
verleden en de dood voor het leven.” Wat ben ik?

Woordenboek
Ik zit achter in de tuin, achter in het gazon, en verstop me aan het begin
van de nacht. Ik zit niet in de week, maar wel in de maand, en in de winter
en de lente, maar weer niet in de herfst of zomer. Wat ben ik?

Letter N
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Op deze en de volgende pagina zien jullie een vierkant gemaakt uit
verschillende figuren. Knip deze figuren uit en zorg ervoor dat de figuren
per vierkant bij elkaar blijven.
Leg er vervolgens onderstaande figuren mee. Er zitten twee
antwoordenpagina’s bij waarop je de figuren kunt plakken. De uitgeknipte
figuren moeten verder heel blijven en allemaal gebruikt worden.
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Antwoordvel figuur 1:

82

Knappe koppen
Antwoordvel figuur 2:
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Om ook aan onze allochtone mede-spoordonkenaren te denken en
verdere integratie te bevorderen een eenvoudige vertaalopdracht.
Weet jij wat er in onderstaande talen staat geschreven?

De Sporringse kwis is ieder jaar een heel spektakel
Буквално стотици хора участват

Letterlijk honderden mensen doen er aan mee
autochthonous แล พ พ
Een goed team bestaat uit jong en oud, autochtoon en allochtoon
Конечная цель заключается в том, чтобы получить
приятный вечер

Uiteindelijke doel is om met elkaar een leuke avond te beleven

 ي ري د ال جم يع ول كن، ال فوز،اي ن ش تاي ن ب ال ط بع
Maar iedereen wil natuurlijk de Einstein winnen
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Toen de kwismasters vorig jaar na de prijsuitreiking in de spiegel keken,
zagen zij het volgende beeld: een ware legpuzzel, waarschijnlijk
veroorzaakt door een overmaat aan alcoholische drank.
Je ziet 9 vierkante puzzeltegels. Knip deze zorgvuldig uit. Op iedere
tegel zie je halve hoofden afgebeeld. Je raadt het al: doel is om deze
hoofden weer "heel" te maken. Dat kun je doen door op de volgende
pagina de 9 tegels op correcte wijze in een vierkant te leggen. Plak ze
vervolgens goed vast. Voor de goede orde: de tegels moeten heel blijven,
je mag dus niet in de tegels knippen. Succes!
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Antwoordvel puzzel:
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Heb je alle woorden in de woordzoeker gevonden? Zet hieronder de
overgebleven letters achter elkaar, en je leest wat je bent als je deze
puzzel helemaal opgelost hebt.

Speurneus
In-het-rond:
Maak de in-het-rond die rondom de woordzoeker staat. Begin bij de pijl
en sla telkens één letter over. Welke zin krijg je dan?
Ons zonnestelsel was erg belangrijk voor de verhalen die vroeger verteld werden. De namen van
de planeten zijn namen van goden in oude mythes.

87

Binnengekomen stukken
Bij inschrijving vroegen we elk team een vraag in te sturen. Hoe moeilijker
de vraag hoe meer punten voor jou team natuurlijk! Deze vragen hebben
we onder de loep genomen en de 10 leukste uitgekozen. In deze
categorie de ingestuurde vragen:
91

We hebben in de afgelopen jaren al vele teamnamen voorbij zien komen.
De ene wat creatiever als de ander. Maar weten jullie wat de afkorting
van het team RKGMFVHS betekend?

Rooms Katholieke Geiten en Marmotten Fok Vereniging Hupsakee
Spoordonk

92

Veel Spoordonkenaren zijn er bijna ieder weekend te vinden: Sportpark ’t
Horstje. Maar hoelang is de langst mogelijke lijn die je kunt lopen over de
belijning van het hoofdveld van vv Spoordonske Boys, zonder 2x over
dezelfde lijn te lopen? Antwoord graag in meters.

467,1 meter
93

Spoordonkseweg, Broekstraat, Merodelaan, Beerseveld; het is maar een
greep uit de vele straatnamen in Spoordonk. Toch is er een naamloze
straat in Spoordonk, waar ligt deze straat?

Tussen de Meierijsebaan en de Soeperdonken

94

Welke 3 telefoonnummers kon je bellen om oud ijzer te laten ophalen voor
de jaarlijkse inzameldag (19 oktober 2013) van c.v. De Olliedonkers ?

1: 06-51905949
2: 06-22929483
3: 0499-573517
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11, 12 en 13 Oktober was het weer zover; de Spoordonkse kermis. Vele
waren in de tent bij de Stapperij te vinden maar de jeugdige
Spoordonkenaren waren niet weg te slaan bij de botsauto’s. Hoeveel
botsautomuntjes kreeg je voor € 10,00 tijdens Spoordonk Kermis 2013?

13
96

Op Nieuwedijk 12 zijn honderden kalveren te vinden maar ook dochter
Irene heeft een huisdier. Miauw miauw miauw, hoe heet de poes van Irene
Franken?

chokdee
97

Iedereen kent het: een moment van schaamte. Daar zal de volgende
persoon ook zeker last van gehad hebben. Wat liet de voorzitter van het
kerkbestuur uit zijn broekzak vallen tijdens zijn toespraak bij de opening
van de kerk in Spoordonk?

Tabak
98

Ook Spoordonk heeft er tegenwoordig één: Een wandel 3daagse. Deze
wordt georganiseerd door de korfbalclub en was dit jaar een groot
succes. Hoeveel inschrijvingen had de Spoordonkse wandel 3daagse het
afgelopen jaar?

227
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Sinds 1.5 jaar is er een nieuwe plek in Spoordonk om onze vrije tijd door
te brengen. We hebben het hier natuurlijk over de Pitch & Putt baan bij de
Stapperij. Wat is de totale lengte in meters van alle Pitch & Putt banen in
Nederland? We gaan hierbij uit van de wedstrijdafslagen. Antwoord
graag in meters.

23762
100

Op welke locaties (binnen en buiten) heeft de oude groene loterijkraam
met rad van avontuur gestaan tijdens de jaarlijkse Spoordonkse Kermis?

1: Voor Rinus van Overdijk, Spoordonkseweg 91
2: Naast de A&O, Spoordonkseweg 102
Wat is de laatste "rustplaats" van de kraam geworden?

In de moestuin van Jack en Wim Mattheeuwsen in de
Broekstraat. Tussen het huis van Wim Mattheeuwsen en
Christ v.d Heijden. Perceel heeft geen nummer
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Nominatie Sporringse Pauw
Evenals vorig jaar wordt ook in 2013 de Sporringse Pauw uitgereikt. Onderstaande
mensen hebben zich het afgelopen jaar of jaren op een bijzondere wijze ingezet voor
de Spoordonkse gemeenschap. De Sporringse pauw is dit jaar gemaakt door twee
Spoordonkse kunstenaressen: Marian Beekmans en Sanneke Kortbeek.
Door als team deel te nemen aan de Sporringse Kwis heeft u het recht om te stemmen
op 1 van de genomineerden, die in jullie ogen het meeste recht heeft op de titel.
Hieronder volgen de 3 genomineerden. Aan de onderzijde van het blad kunt u uw stem
uitbrengen op 1 van hen.

Jan en Rina Verouden: al vijf jaar lang verzorgen zij een smaakvol
kerstdiner voor alleenstaanden in Spoordonk. De gasten worden
opgehaald en thuisgebracht en krijgen een heerlijke maaltijd
voorgeschoteld. Hierbij krijgen Jan en Rina hulp van diverse mensen Dit
alles vindt plaats in hun eigen huis aan de Merodelaan op eerste
Kerstdag. De waardering van de gasten is enorm, sommigen zien
helemaal niemand van de familie tijdens Kerst. Dat is ook tevens de
drijfveer van Jan en Rina, die voldoening halen uit de hartverwarmende
reacties van deze mensen. Daarnaast heeft Jan onlangs de gouden
KNVB-speld gekregen voor zijn verdiensten als bestuurslid bij de
Spoordonkse Boys

Jori van Ham (12) kwam afgelopen zomer zeer positief in het nieuws
omdat hij het zat was dat mensen hun honden zomaar overal lieten poepen
zonder op te ruimen. Jori maakte een mooi spandoek en toog daarmee
naar de wandelpaden bij de Watermolen die bezaaid lagen met
hondenpoep. Door deze zeer duidelijke en nette actie van zo’n jong
iemand besloot de gemeente Oirschot om al een aantal
Hondenpoepbakken te plaatsen, waar men de zakjes met uitwerpselen in
kan gooien. We vinden het een enorme pluim waard, dat de jonge Jori er
voor heeft gezorgd dat we nu in Spoordonk minder overlast hebben van
de hondenpoep.

Tiny Verouden: Zij is genomineerd vanwege haar jarenlange
inzet en betrokkenheid voor Korfbalvereniging de Spoordonkse
Girls. Ze is al lid sinds de oprichting van de club in 1973, dat is
dus al 40 jaar! Daarnaast doet ze al zo'n 30 jaar vrijwilligerstaken en is ze jeugdleidster. Sinds 2001 is ze voorzitter
geworden en deze taak vervult ze nu nog steeds vol
enthousiasme. Ook is Tiny de oprichtster van de dansgarde van
de olliedonkers, toen haar dochter Kim een aantal jaren geleden
oud genoeg was vond Tiny dat een carnavalsclub niet zonder
dansgarde kon. Ze heeft toen een mooie club meiden bij elkaar
gezocht en vanaf toen prijkt er naast de raad van 11 ook een
mooie clubje blije en enthousiaste meiden om de raad te
begeleiden ! De bevolking van spoordonk is trots op deze dame
en daarom deze terechte nominatie!

Winnaar: Jan en Rina Verouden
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