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• De antwoorden op de vragen dienen te worden ingevuld in de grijze kaders van dit kwisboek. 
Aan niet of slecht leesbare antwoorden worden geen punten toegekend.

• Alleen de teams die hun kwisboek tijdig en op de juiste wijze hebben ingeleverd dingen mee
naar de prijzen.

Wanneer moette alles inleveren?
Het ingevulde kwisboek moet worden ingeleverd bij de Merode tussen 23.00 en 23.30 uur, op
vrijdag 11 november 2016.

Hoe moette gullie alles inleveren?
Leg alle bladzijden van het kwisboek op de juiste volgorde (vragennummers van laag naar
hoog) en stop het kwisboek terug in de snelhechter. Het complete mapje moet in de tas!
Er zijn 11 categorieën.
1) De 11e van de 11e
2) Sport
3) Communicatie
4) Vur de kiendjes
5) Nineties
6) Breinbrekers
7) Skon Sporring
8) Sporring op reis
9) Wat gebeurde er het afgelopen jaar?
10) Op zoek naar de Sporre Borrel
11) De geheime opdracht

• Per categorie zijn 100 punten te verdienen. Wederom dit jaar is de “joker” in te zetten. Kies met 
je team één rubriek uit die dubbel meetelt voor de puntentelling. Vermeld deze rubriek op het 
voorblad van jullie boek. Geen joker gekozen; dan ook geen extra punten.

• Categorie 11 is een geheime opdracht. Ieder team moet voor deze opdracht één lid van het team
naar de werkplaats van de “Broemies” sturen. Adres: Lubberstraat 11a. 

Dat teamlid moet :
o Om 21.00 uur in de nissehut binnen zijn
 (te laat aanwezig betekent dat jullie team 0 punten krijgt voor deze categorie).
o Moet echt in zijn eentje komen! En dit jaar op de fiets!
Tip: Stuur iemand die hier de lol wel van in ziet.

• Bij het uitreiken van het vragenboek hebben jullie ook een USB-stick gekregen. Hierop staan
vragen in het mapje vragen. Zet de antwoorden in het mapje van de bijhorende vraag die staan 
vermeld in het mapje antwoorden. Lever de stick in samen met de kwistas!

• 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.

• De uitslag van de Sporringse kwis wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking, welke plaats
vindt in de Stapperij op vrijdag 18 november 2016 vanaf 20.30 uur

Succes!!
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De kwismasters bedanken alle sponsoren!
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11e van de 11e
Het is vandaag de 11e van de 11e en dat betekent het begin van carnaval, daarbij kan een 
geweldig kostuum niet ontbreken. 
Iedereen slooft zich elk jaar weer uit om er op z’n carnavalsbest uit te zien. Om ons 
carnavalsbal van volgende week compleet te maken willen wij dat jullie zelf je eigen 
carnavalsoutfit creatie maken. In de tas zitten twee lappen stof en nog wat accessoires. 
Deze moeten verwerkt worden in jullie kostuum. Verder is alles geoorloofd dus laat je 
creatieve brein de vrije loop. 
Volgende week worden de kostuums beoordeeld tijdens een heuse carnavalsmodeshow.

Om vandaag aanspraak te maken op de punten voor deze vraag willen we alvast een foto 
zien waarin het begin van de outfit gemaakt is, en duidelijk te zien is dat de stof en 
accessoires die jullie hebben gehad verwerkt zijn en zet deze foto op de usb stick. 
Jullie kunnen dus de rest van de week nog werken aan de Finishing Touch om te shinen op 
de modeshow! (Je moet echt duidelijk laten zien dat je er al werk aan hebt besteed, en dus 
niet alleen maar twee stukken stof aan elkaar hebt gemaakt. De jury bepaalt of de punten 
toegekend worden!)

1

Niet iedereen wil herkend worden terwijl er 4 dagen gehost en gefeest wordt. Welke 
Spoordonkenaren schuilen er achter deze maskers?2

A B

C D

E

Frank Hofmans Veerle van Hamont

Ben van Agt Esther Peeters

Pim Pijnenburg
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11e van de 11e

3
Carnaval wordt over de hele wereld gevierd, hieronder staan een paar foto’s van hoe dit feest 
wereldwijd gevierd wordt. Bij welke plaatsen horen onderstaande foto’s? 

A B

C D

E

Luzon  Spanje Bergen op zoom

Lazzarin Portugal Venetië

Ptuj

4
Tijdens de carnaval komen ook de carnavals kneiters weer voor de dag, en na een paar 
pilsjes beginnen ze steeds meer op elkaar te lijken. Op de usb-stick staan  intro’s van  ver-
schillende carnavals kneiters. Wat zijn de titels van deze juweeltjes?

A B

C D

E

Bart Jansen: Nasibal De Deurzakkers: zak eens 
lekker door

Glaasje op.. laat je rijden Ria Valk: de liefde van de 
man

Vader Abraham: 7 zonen 
van vader Abraham
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11e van de 11e
Stef van der Heijden kijkt er heel de week al naar uit, en vrijdag is het eindelijk zo ver: 
Carnaval! Hij hijst zich in z’n lieveheersbeestjespak en springt op z’n fiets en 10 minuutjes 
later stapt hij met een big smile de Merode binnen. Hij gooit 20 euro op de bar en zegt: zet 
hiervoor maar zoveel kleine biertjes neer als kan, het wisselgeld mag in de fooienpot.
Omdat het pas 18:00 uur is, zitten er nog niet zoveel mensen aan de bar waardoor hij zelf 
1/5 deel van het blad met bier leeg drinkt. 
Gelukkig wordt het al snel wat drukker en loopt de kroeg aardig vol. Gedurende de avond 
bestelt hij nog 15 pilsjes waarvan hij er 3 al op de bar omstoot zonder dat hij maar een slok 
heeft kunnen nemen.
Om 22:00 komen Peter en Mieke ook nog even aangewaaid en die geven hem meteen een 
pilsje.  

De volgende dag gaat hij naar de optocht in Beers kijken, en daarna duiken ze bij de Vugts 
naar binnen. Om 15:50 uur zijn ze binnen en bestelt Stef meteen een pilsje. 
Dan wordt de polonaise ingezet en drinkt Stef elk kwartier een pilsje. Om 23:00 is hij er klaar 
mee en slaat het pilsje wat hij in zijn hand heeft achterover en gaat hij naar huis en naar bed.

Zondag is het in Oirschot al weer vroeg te doen, maar er wordt eerst ontbeten bij de Merode. 
Hij spoelt een boterham met een Kakelhoeve ei weg met een heerlijk pilsje en springt op de 
fiets naar Oirschot.
Daar staan al wat vrienden te wachten met een krat bier. Stef drinkt tijdens de optocht 
3 flessen bier.  Halverwege de optocht vindt Stef het wel weer mooi geweest, hij krijgt koude 
handen en verlangt naar een warme kroeg. Als hij de Bonte Os binnen stapt krijgt hij meteen 
een pilsje in zijn hand gedrukt, maar hij loopt met het pilsje meteen door naar de wc en laat 
zijn gekregen pilsje per ongeluk op de wc staan.
Daarna wordt er met de groep van 10 man 30 euro per persoon gelapt. Er wordt telkens 10 
bier besteld totdat er niet meer genoeg in de pot zit om opnieuw 10 bier te bestellen. Gelukkig 
is de barman niet zo moeilijk en pakt hij de rest uit de pot en geeft  alle 10 de jongens nog 
een pilsje. Stef doet goed zijn best en heeft elke ronde zijn pilsje leeg.
Maandag  hoeft Stef gelukkig niet zo ver van huis. Ze hebben een bankstel geregeld en gaan 
lekker ergens aan de kant van de weg zitten met wat kleine kratjes bavaria.
Stef drinkt ¼ van een kleine krat leeg. Daarna gaan ze met z’n allen een kijkje nemen bij de 
prijsuitreiking in de Stapperij. Om 16:10 bestelt Stef zijn eerste pilsje. Dan verdwijnt hij weer 
in de polonaise. De eerste 2 uur ligt het tempo erg hoog en bestelt hij elke 10 minuten een 
nieuw pilsje. Maar van al dat bier moet hij ook weer naar de wc.
Helaas vergeet hij 2x om zijn bier van de wc mee terug te nemen, en laat hij de biertjes 
verpieteren op de toilet. Van 18:10 tot 23:00 bestelt hij nog elk kwartier een pilsje. Om 23:00 
loopt hij met z’n bier in de hand nog even naar de Merode voor een afzakkertje. Hij bestelt 
meteen 5 pilsjes waarvan hij er 3 uitdeelt, de rest drinkt hij zelf op. Daarna gaat het helemaal 
los en worden er alleen nog maar borrels gedronken.
Dinsdag gaat Stef nog even dweilen. Hij begint bij de Burgemeester in Oirschot. Daar nuttigt 
hij 1 pilsje, vervolgens gaat zijn route naar: de Bonte Os, Oud Brabant, Palacio, ‘t Vrijthof, de 
Woudgalm, RS12 en de Beurs. In al die kroegen drinkt hij 2 pilsjes.
Moe maar voldaan fietst hij na de dweiltocht naar huis en gaat hij weer lekker naar zijn bedje. 

Vraag: hoeveel glazen/bekers bier heeft Stef deze carnaval gedronken? (Een fles is geen  
glas en we gaan hier uit van de reguliere prijzen, dus niet van consumptiebonnen)

5

107 pilsjes
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11e van de 11e
Hebben jullie die geweldige elfen zien lopen tijdens de optocht in Olliedonk van dit jaar? Jullie 
hebben een hoop goede raad van deze elfen gekregen, geef hier 5 van deze raden:6

1

2

3

4

5

Hou dees goeie raad vur oe zelf

Zedde klaar op de plee? Zurg dan da oe box nie op half elf hangt

Witte nie meer hoe laat ut is dan is ut vast loater dan elf over elf

Als ge ut nie meer wit bel dan de raad van elf

Goa nie na huis zonder oe wederhelft

Goa vrolijk te veld dan volgt de rest vanzelf

Zuip na 10 glazen bier un elfde glas geminte pils

6
7

Dan was er nog een opdracht die deze elfen aan jullie gaven: maak een “Selfie met een Elfie”
En deze selfies waren natuurlijk niet alleen maar leuk voor in jullie plakboek, maar ook voor 
onze kwis. Zet je Selfie met een Elfie op de USB stick bij deze vraag, en de punten zijn voor 
jullie. 

7

Tonproaten bij Merode. Al vele jaren is er de jaarlijkse tonproataovond in de Merode. Twee 
avonden is de zaal dan uitverkocht om te luisteren naar en vooral te lachen om grappen van 
tonproaters. Tegenwoordig zijn het vaak tonproaters van buiten Sporring. Maar er zijn ook 
verschillende jaren Spoordonkse tonproaters of Spoordonkenaren geweest die een sketche 
deden. 

8

A. Noem 5 Spoordonkenaren die tijdens het tonproaten in Spoordonk in de ton stonden: 

1 2

3 4

5

B. Tijdens het tonproaten speelt al jaren de boerenkapel van Concordia. Wie is de persoon 
van de boerenkapel van Concordia die het hardst lacht om alle grappen ondanks dat hij vaak 
het mikpunt is van de tonproaters? En welk instrument bespeelt hij? 

Leo van Nunen Ans Roefs

Christien van de Merwe Toos Habraken

Louis Franken

Berry van Nunen Trombone
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11e van de 11e
In Spoordonk is de optocht al jarenlang op maandag. Onderstaande foto’s zijn al weer  van 
heel wat jaren geleden. Wie weet nog het jaar, het moment, de naam.. 
Graaf maar eens goed in je geheugen……

9

A. Op de foto hiernaast zien jullie de eerste 
dansmarietjes van de Olliedonkers; Marian van 
Overdijk en Dorien van den Akker. Tussen deze twee 
dansmarietjes loopt de Nar van de Olliedonkers. 
Wie is deze Nar?

Piet van Hattem

B. Elk jaar deden er ook veel buurtverenigingen mee met de optocht in Spoordonk. Welke 
buurtvereniging is op de foto te zien?

de Vriendschap

C. Fanfare Concordia neemt elk jaar deel aan de optocht, 
ze zijn al vele jaren te vinden aan de start van de optocht. 
Wie heeft op de foto hiernaast de leiding over de grote 
groep muzikanten?

Hein van Loon

D. De route van de optocht in Spoordonk is door de jaren 
heen wel veranderd. In welke straat is deze foto 
genomen?

Pandgat
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11e van de 11e
E. Welke Buurtvereniging maakte met een tank Spoordonk onveilig tijdens de optocht in 1979? 
Ze behaalden hiermee bij de grote wagens een eerste prijs. 

De Vrolijke Rakkers

10
Aswoensdag is bij het katholieke geloof traditie het einde van het carnaval en het begin van de 
40 dagen durende Vastentijd. Op deze dag gaan katholieken traditioneel naar de kerk om een 
askruisje te halen. Ook het haringhappen is een traditie  waarbij het Carnaval wordt afgesloten 
en onder het genot van een (broodje) haring nog even wordt teruggeblikt op het voorbije feest. 

A. Wat is de samenstelling van het askruisje?

De as is restant van palmtakken die een jaar eerder op Palmzondag verbrand werden

B. De vastentijd telt 46 dagen, toch noemen we het 40 dagen vasten, hoe kan dat?

De zondagen tellen niet mee, dan hoeft er niet gevast te worden

C. Hoeveel gram vetten zitten er in 100 gram haring?

16 gram vetten

D. Als goede vrijdag op 16 april valt welke dag begint in dat jaar dan de carnaval?

Zondag 29 februari / zondag 1 maart als het geen schrikkeljaar is 

E. Een man van 24, een vrouw van 23, een man van 28 en een vrouw van 28 wegen allemaal 
73 kilo. Ze hebben samen 4 dagen carnaval gevierd en precies evenveel alcohol genuttigd. Bij 
wie zal de kater theoretisch het zwaarste zijn?

Bij de vrouw van 28, mannen hebben meer vocht in hun lichaam dus kunnen beter tegen 
alcohol, daarnaast wordt de hoeveelheid vocht minder naarmate je ouder wordt en zul je 
dus ook minder goed tegen alcohol kunnen.
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11
De Nederlandse prestaties bij het voetballen zijn niet zo best het laatste jaar. Het Nederlands 
elftal is niet echt om trots op te zijn, maar de spelers zijn wel trots op zichzelf. Bijna iedere 
beetje bekende Nederlandse voetballer staat onder de tatoeages en laat deze graag zien ook. 
Van wie zijn onderstaande tatoeages?

A B

C D

E

Ron Vlaar Mitchell Dijks

Rick Karsdorp Jordy Clasie

Lex Immers

12
Waar de voetballers van het Nederlands elftal het af lieten weten het afgelopen jaar, hadden 
we in de motorische sport een topjaar. Bo Bendsneyder, slechts 17 jaar, zorgde ervoor dat er 
sinds 22 jaar weer een Nederlander op het podium stond bij een motorrace GP. Jeffrey 
Herlings werd met zijn 21 al voor de derde keer wereldkampioen en niet te vergeten Max 
Verstappen: 18 jaar en dit jaar al GP-winnaar als eerste Nederlander ooit. Deze jonge honden 
zorgden ook voor veel spektakel bij hun wedstrijden. 
Op de USB stick staan 5 wedstrijdfragmenten van deze 3 durfallen. 
Weet jij op welk circuit/plaats dit was?

1 2

3 4

5

A

B

C D

E

Austin Pietramurata

Silverstone Singapore

Monza



Sport

13

In Spoordonk hebben we twee topsport evenementen ieder jaar, het Dribbeltoernooi van de 
Spoordonkse Boys en het beachvolleybaltoernooi van de Bremsteeg. Weet jij de namen van 
de teams die afgelopen jaar met de eerste plaats naar huis gingen in de prestigieuze
herencompetitie van deze toernooien?

13

Dribbel Toernooi Copa Boys 

Beachvolleybaltoernooi Broken fingers

Het Nederlandse wielrennen zit weer enorm in de lift. Sinds er gesproken wordt over het 
schone wielrennen, boeken de Nederlandse wielrenners en rensters weer mooie resultaten. 
Ze strijden mee om eindoverwinningen in de drie grote rondes, winnen belangrijke etappes of 
1-dags koersen. U zult de beelden nog wel voor u zien van de Nederlandse dames of heren 
die vooraan meestreden, maar kent u ook het parcours? Hieronder zie je twee verschillende 
parcoursen van een belangrijke wielerwedstrijd van het afgelopen jaar. Weet jij welke 
wedstrijden dit waren?

14

A B

Hieronder staan een aantal Nederlandse wereldrecordhouders (in die samenstelling) waar we 
momenteel zeker van zijn. Er zijn er zelfs bij die meerdere wereldrecords bezitten. 
Graag willen we van jullie weten wat de totale afstand is als je alle wereldrecords in hun bezit 
bij elkaar optelt. Als het record een tijd is, is iedere seconde een centimeter (milliseconden niet 
meegerekend).

15

Classica San Sebastian Wegwedstrijd Rio Olympische 
spelen

8441501 cm
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Tijdens het dribbeltoernooi hebben we vele leuke foto’s kunnen maken. We hebben daar  
natuurlijk ook nog gezellig meegedaan met de afterparty. De volgende ochtend klopten de 
foto’s echter niet helemaal meer. Net als bij ons was het hoofd er niet helemaal bij, het stond 
zelfs op een verkeerd lichaam. Kunnen jullie ons vertellen welk hoofd bij welk lichaam hoort om 
zo de originele foto’s weer terug te krijgen? Maak hiervoor de juiste combinaties van één letter 
met één cijfer. De letters horen bij de hoofden, de lichamen hebben een cijfer. Schrijf achter 
iedere letter het juiste cijfer. 

A1 B2 C3 D4

E5 F6 G7 H8

I9 J10

A 8

B 7

C 5

D 6

E 10

F 3

G 9

H 2

I 4

J 1
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17
Dit jaar vonden de Olympische zomerspelen plaats in Rio de Janeiro in Brazilië. Veel van ons 
hebben vast weer de prestaties gevolgd van de Nederlanders bij de verschillende sporten.
Hieronder staan 5 kenmerken van Olympische sporten. Over welke 5 sporten gaat het hier?

 Sport A: 
 - Tonnen 
 - Kiel en Napels 
 - 470

 Sport B:
 - Was verboden in Zweden
 - 2 bronzen medailles per onderdeel
 - Sinds 2012 ook voor vrouwen

 Sport C:
 - Precisiesport
 - Ontstaan in Schotland
 - Canada leidt de medaillespiegel
    bij deze sport

 Sport D:
 - 7 tegen 7
 - Gespeeld op 5 Olympische spelen
 - 3 deelnemende landen in 1924

 Sport E:
 - Individuele onderdelen en als paar
 - Gaat om snelste tijd
 - Sinds 1964 OlympischA Zeilen

B Boksen

C Curling

D Rugby 

E Rodelen

18 Hieronder zie je een viertal Nederlandse oud-sporters. We willen van jullie de naam van iedere 
sporter weten en wat het verband is tussen deze vier sporters.

A Leon Simons

B Laura Robben

C Ingrid Visser

D Toon van Helfteren

Verband: Allemaal recordinternational van hun sport

A B

C D
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19
Voor de meeste sporten heb je een baan, toestel of een veld nodig. In onderstaande afbeelding 
is van 5 sporten het bijbehorende veld weergegeven. Om het een beetje moeilijker te maken 
laten we van ieder veld slechts de helft zien (in de lengterichting van het veld). 
Welke 5 sporten worden er op deze velden gespeeld?

A
A IJshockey

B Badminton

C Basketbal

D Lacrosse

E Zaalvoetbal of Futsal

20
We kennen allemaal Sportpark “t Horstje” waar ieder jaar het Dribbeltoernooi georganiseerd 
wordt.  Op onderstaande sportparken zijn in 2016 professionele tennistoernooien gespeeld. 
Geef de namen van deze toernooien die dit jaar op onderstaande parken gespeeld zijn:

A Coupe Banque Nationale

B Ricoh open

C Australian open

D BNP Paribas open

E Monte-Carlo Rolex Masters

A B C

D

E

B

C

D

E



Communicatie

17

21
Door het gebruik van de smartphone heeft de communicatie in de wereld een vlucht genomen. 
Zaten we eerst nog vastgekluisterd aan de vaste telefoon om elkaar te bellen, tegenwoordig 
staan we altijd en overal in contact met elkaar. Een paar jaar geleden hielden we elkaar nog 
op de hoogte via SMS, maar ook dat is al weer verouderd. WhatsApp is de manier om met 
elkaar in contact te blijven. Ook in Spoordonk wordt er wat af gecommuniceerd via WhatsApp. 
We hebben uit een Sporringse Whatsapp groep 4 telefoonnummers kunnen halen. De vraag 
is van wie deze telefoonnummers zijn en wat de naam van de WhatsApp groep is waarin deze 
nummers allemaal voorkomen?

Telefoonnummer 1: 06-83708503 

Telefoonnummer 2: 06-11392539

Telefoonnummer 3: 06-21951960

Telefoonnummer 4: 06-23328513

Naam WhatsApp groep: 

Simone van de Wouw

Frank van Roessel 

Annelien Rijnen

Pierre van der Heijden

Spoordonk Wandelt

22
Onze Spoordonkenaren beleven veel en leggen dit dan ook maar al te graag vast om met 
elkaar te delen. Een paar van die belevenissen zijn hieronder afgebeeld. We willen van jou 
weten wie de foto heeft geplaatst. 

A B C

D E A Janet Vlemminx

B Thom van Agt

C Stijntje Markgraaf

D Fleur van den Akker

E Martijn van de Wouw
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Het nieuws wat ons op allerlei manieren bereikt is niet altijd even vrolijk. Gelukkig is er dan 
altijd nog De Speld die al het nieuws steeds wat luchtiger maakt. Hieronder staan 5 koppen van 
artikelen uit De Speld. Bij elke kop is de vraag wat de twee echte nieuwsfeiten waren die ten 
grondslag lagen aan het artikel in de Speld. 

A. Sepp Blatter: “Tien seconden stilte van Douwe Bob voor Mandela komen wel heel laat”

- Paar seconden stilte van Sepp Blatter tijdens WK-loting na overlijden Mandela

- Songfestival met Douwe Bob

B. Burgemeester Nijmegen roept mensen op om de straat op te gaan

- Wandel 4 daagse

- Erdogan roept mensen straat op te gaan na coup in Turkije

C. ‘Trillingen in heelal veroorzaakt door gasboringen in Groningen’

- Ontdekking zwaartekrachtgolven

- Aardbevingen door gasboringen in Groningen

D. Doofpotcultuursubsidie voor Veiligheid en Justitie

- Teevendeal

- Subsidie op cultuur

E. Videoscheidsrechter Van Boekel corrigeert Russische regering

- Rusland geeft radarbeelden vrij MH-17 ramp

- Videoscheidsrechter Pol van Boekel deelde een rode kaart uit aan Anouar Kali tijdens de 
bekerwedstrijd Ajax – Willem II

24
Morse is een communicatiecode die in 1835 werd uitgevonden door Samuel Morse met het 
doel deze te gebruiken voor de telegrafie. Morse bestaat uit met tussenpozen uitgezonden 
signalen, die letters, leestekens en cijfers vertegenwoordigen. Hieronder staat een zin in 
morsecode weergegeven. Wat staat er? 
_ . .    . .    _    . .    . . .    . . . .    .    _    . _    _ .    _    . _ _    _ _ _    _ _ _    . _ .    _ . .    _ _ _    . 
_ _ .    _ . .    .    . . . _    . _ .    . _    . _    _ _ .

Dit is het antwoord op de vraag
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Wist je dat er zo’n 130 verschillende gebarentalen bestaan? Op de USB-stick staat een filmpje 
waarin een zin wordt uitgebeeld in NGT (Nederlandse Gebarentaal). Weet jij wat er wordt 
uitgebeeld? Schrijf de zin hieronder op.

Dit jaar staat de quiz in het teken van carnaval, daarom zien wij jullie graag volgende week 
verkleed op het bal.

26
Series van allerlei genres worden tegenwoordig veel gekeken. Dat kan niet alleen op NPO 1, 
2 en 3 maar ook op Netflix, Videoland of HBO. Hieronder staan afbeeldingen uit verschillende 
series, weet jij om welke series het gaat? 

A B

D A Jane the Virgin

B Orange is the new black 

C Homeland

D Teen Wolf

E House of Cards

C

E

27
Alhoewel er heel veel gecommuniceerd wordt tegenwoordig, zijn er maar weinig dingen die 
nog echt kunnen boeien. Vroeger was dat wel anders. In het verleden hebben mensen ge-
luisterd naar speeches van bekende personen die nu nog legendarisch zijn. Op de USB stick 
staan 5 stukjes uit een bekende speech. We willen van ieder geluidsfragment weten wie de 
spreker is en waar de speech gehouden werd.

1.  Koningin Wilhelmina – London 

2.  Nelson Mandela – Monaco

3.  Frans Timmermans – New York

4.  Martin Luther King – Washington

5.  Pim Fortuyn – Hilversum
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28
Iedereen kent ze nog wel: De typemachine. De jongere ouderen onder ons hebben hun 
afstudeerverslag er nog mee geschreven of hun eerste sollicitatiebrief.
Bij deze opdracht vragen we om precies in het onderstaande vak de volgende zin te typen met 
een typemachine:

“De Sporringse Kwis is ieder jaar weer een geslaagd evenement, maar ze moeten niet van 
deze moeilijke vragen stellen!”

29
Snapchat is de laatste tijd helemaal hip. Met deze app stuur je een foto of filmpje naar je 
vrienden of je zet het op je verhaal. Degene die de foto of het filmpje ontvangt kan dit maxi-
maal 10 seconden zien. Wij zijn heel benieuwd naar de sfeer bij jullie tijdens de kwisavond, 
daarom is de opdracht om van heel de avond een ‘verhaal’ (compilatie) te maken met behulp 
van Snapchat. Vervolgens sla je dit verhaal op en zet je het op de bijgeleverde usb-stick. Het 
verhaal moet minimaal 10 foto’s en/of video’s bevatten. 

30
Tegenwoordig zijn er mensen die op treinen springen en overal zichzelf filmen, ze doen er echt 
alles aan om de beste filmpjes te creëren met als doel om meer volgers te krijgen op YouTube. 
Sommige bekende vloggers verdienen er zelfs geld mee. Wie zijn onderstaande vloggers? 

A B C

D E

A Mascha Beautygloss

B Enzoknol

C Henry van Loon/Henry TV

D Foodgloss

E Stuk TV
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Er is toch niets lekkerder dan snoepen? Daarom hebben we in de Kwistas 5 zakjes zitten met 
snoep er in. Natuurlijk maken wij het altijd wat gemakkelijker voor jullie, daarom hebben wij het 
snoepgoed alvast gemalen. Ga lekker proeven en schrijf bij ieder zakje het juiste snoepgoed 
op.  

1.  Gepofte rijst 

2.  Chocolade pepernoot

3.  Fruit hartjes

4.  M&M’s

5.  Bananenschuimpjes

32
Natuurlijk gaan we ook weer knutselen dit jaar. Er hoeft gelukkig niet gekliederd of gebrast te 
worden en de bakspullen kunnen ook in de kast blijven. We gaan gewoon heel netjes vouwen. 
We gaan namelijk origami vouwen. We willen dat jullie voor ons een mooie olifant vouwen met 
origami, met alles erop en er aan. Dus een slurf, staart, flaporen en 4 poten. Lever deze 
zorgvuldig in aan het einde van de Kwis, doe hem niet in de tas maar zet er wel duidelijk je 
teamnaam op. 

33
We gaan bij de Sporringse Kwis met de tijd mee, en daarom moeten jullie Pokemons gaan 
vangen! 
Vang vanavond 5 Pokemons, maak een screenshot van je journaal en zet dit op de USB Stick 
die in jullie tas zit.

34
We hebben het allemaal weleens gespeeld, “Wie ben ik?” Hieronder zie je een “Wie ben ik?” 
plaatje, met daarbij 5 vragen. Kunnen jullie ontdekken wie het is? Er zijn 2 verschillende 
Nederlandse versies met deze persoon, geef ons de 2 namen hoe hij in het spelletje heet.

1. Is het een man? Ja

2. Heeft hij een hoofddeksel? Nee

3. Heeft hij een bril? Nee

4. Heeft hij een baard of snor? Ja

5. Heeft hij bruine ogen? Nee

Naam 1 Alfred Naam 2 Jurgen
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Ook dit jaar zijn de groepen van De Fonkeling weer op schoolreis geweest. Toen ze weer naar 
huis wilden gaan en er gecontroleerd werd of de kinderen er weer allemaal waren, misten ze 
bij 2 verschillende groepen 1 leerling. Hieronder zie je alle namen van de kinderen die “ja” ant-
woordden toen hun naam werd opgenoemd door hun leerkracht. Wie misten we, maar werden 
gelukkig toch nog gevonden?

A. Guus, Robin, Pepijn, Raf, Nadia, Mika, Madelon, Samantha, Nina, Leonie, Fenne, Lisa, 
Rick, Kino, Christian, Doris

B. Cil, Lonneke, Eva, Eva,  Ilayda, Tjeu, Dries, Isa, Manou, Willem, Karlijn, Stan, Yimcheal, 
Joep, Emma, Juul, Farah, Mark, Meike, Thomas, Fenne

Sebastian van Schaik

Ankie de Graaf

36
Hieronder zie je de notenbalken van 2  liedjes die vooral populair zijn bij de jeugd. Weten jullie 
welke liedjes dit zijn? Graag naam van artiest plus naam van liedje.

Love yourself - Justin Bieber

Stitches - Shawn Mendes
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Nog een hot item van 2016 en niet alleen onder de jeugd, DE DAB. Maak met zo veel mogelijk 
mensen van jullie team De DAB. Maak hiervan een foto en zet deze op jullie USB Stick. Voor 
iedere 2 personen krijg je een punt en je krijgt maximaal 10 punten.

38
Afgelopen jaar is er weer heel veel georganiseerd door de SJS. Voor iedere activiteit hadden 
ze een heel mooie flyer. Uit deze flyer hebben we een stukje geknipt. Weten jullie uit welke 
activiteit het stukje komt en op welke datum het was?

A

B C

D

E

A  Los in het bos op 28 mei

B Paasbingo op 18 maart

C Filmavond op 23 december

D Camping SJS op 28-29 juli

E Klein en groot kamp 24-25-26 
oktober

39
Wie houdt er niet van raadseltjes? Het lijkt vaak heel moeilijk, soms kom je er helemaal niet uit 
en als je later de oplossing ziet lijkt het heel simpel. Hieronder staan 5 kinderraadsels, kun  jij 
ze mee oplossen?

A. Hier zie je een plek met genummerde parkeerplaatsen. Wij hebben onze auto boven op een 
nummer gezet, weet jij welk nummer het is?

Nummer 87
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B. Je ziet hier een veld met 9 punten. Verbind alle punten met elkaar door 4 rechte lijnen te 
trekken zonder dat de pen los komt van papier en je mag ieder punt maar 1 keer aanraken.

C. Op hoeveel verschillende manieren kun jij door onderstaand doolhof lopen, zodanig dat je 
niet over je eigen voetstappen loopt? 

7 keer

D. Hiernaast zie je een groot vierkant dat bestaat 
uit allemaal kleine lucifers, streep 8 lucifers door, 
zodat je 2 vierkanten overhoudt die elkaar niet 
aanraken.

Streep de 8 lucifers die het grote buitenste vierkant 
met het kleine binnenste vierkant verbinden weg

E. Er zwemmen 10 goudvissen in een tank. Op een dag  zwemmen 4 vissen weg en 
verdrinken er 3. Hoeveel goudvissen zijn er aan het eind van de dag nog in de tank?

10 goudvissen
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We vinden het allemaal maar heel gewoon in Spoordonk: grote speeltoestellen en voetbalveld-
jes in de tuin. Rijd je door  Eindhoven, Tilburg of zelfs Oirschot zie je nog niet zo snel van zulke 
grote speelterreinen. Bij welke kinderen staan de onderstaande speeltoestellen of 
voetbalveldjes in de tuin?

A B

C D

E A Lynn van Gestel

B Sjors en Doris van Brunschot

C Merel en Dirk Dekkers

D Maurits en Cristiaan Brands

E Joep en Pepijn van Breugel
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De Flippo, wie kent hem niet. Ongeveer vanaf halverwege de jaren 90 zaten ze in de zakken 
chips van Smiths en werden ze een rage. Het onderling ruilen was erg populair maar ook 
werden er verschillende spelletjes met de flippo’s gespeeld die jullie je vast nog wel kunnen 
herinneren. 
Hieronder staan 5 flippo’s afgebeeld maar weten jullie ook nog hoeveel punten deze specifieke 
flippo’s waard waren?

A B C D E

A 6 B 1 C 9

D 2 E 8

42
Op de USB-stick staan 5 verschillende geluidsfragmenten. Deze fragmenten hebben allemaal 
iets te maken met de 90’s. Om het jullie natuurlijk niet te makkelijk te maken zijn deze 
fragmenten vervormd. Wij zijn benieuwd of jullie weten wie jullie op deze fragmenten horen en 
wat er door deze persoon gezegd wordt. 

1. Jack van Gelder: “en hij schiet de bal erin, we spelen nog officieel 20 seconden, Dennis  
    bergkamp!”

2. Bill clinton: “I did not have sexual relations with that woman”

3. Samual L Jackson: What? What ain’t no country I’ve ever heard of. Do they speak 
english in what? What? English motherfucker do you speak it?

4. Snoop Dogg: “hey hey heyey smoke weed every day”

5.  
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Iedereen die in de jaren 90 (maar ook zeker in alle andere jaren) op de basisschool in Spoor-
donk hebben gezeten hebben er vast goede herinneringen aan; al die leuke schoolreisjes.
Met zijn alle in de bus, gepakt en gezakt en hop we gaan!
Waar ging de schoolreis voor de bovenbouw in onderstaande jaren heen?

1995 1999Dolfinarium Burgers Bush

44
Hieronder zien jullie 15 willekeurige namen staan van mensen die in Spoordonk wonen. Het is 
de bedoeling dat jullie 5 rijtjes van 3 namen maken. Jullie denken natuurlijk meteen: dat is een 
eitje. Laten we het daarom een beetje moeilijker maken; de leeftijden van de personen in een 
rij moeten bij elkaar opgeteld 90 zijn, succes!

Yvon van de Sande – Mieke van der Heijden - Joep van de Wal – Joris van der Hijden – 
Henk van den Oord – Martijn Renders – Nicky Witlox – Pascal van den Hout – Esther van 

Agt - Ankie Latijnhouwers – Niels van Oirschot – Jan Heyms – Joep van Gestel

Henk van den Oord (63) Rik van de Ven (23) Noor Pijnenburg (4)

 Nicky Witlox (16) Mieke van der Heijden (50) Joep van de Wal (24)

Ankie Latijnhouwers (37) Martijn Renders (28) Jan Heyms (25)

Joris van der Hijden (39) Esther van Agt (45) Mats Deenen (6)

Yvon van de Sande (30) Joep van Gestel (18) Pascal van den Hout (42)

1

2

3

4

5

45
Bij bosbad de kemmer, de rode haktol en de merode hingen ze, de grote blauwe borden met 
allemaal lekkere ijsjes erop. In de jaren 90 stonden de prijzen er zelfs nog met stift bijgeschre-
ven, wie kan dat zich nog herinneren!? Jullie zien hier 5 verschillende ijsjes staan die in de 
jaren 90 ongekend populair waren. Wat zijn de (officiële) namen van deze ijsjes?

A

B

C

D E

A Apollo B Winner Taco C Boomy

D Gompie E Frigo Pie
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Vergeet One Direction: de echte boybands waren die uit de 90´s!
Deze vraag is dan ook echt bedoeld voor de die-hard fans. Weet jij over welke boybands we 
het hebben als je onderstaande steekwoorden leest:

A.  Pray - Orange

B.  Stuck - TTT

C.   Bye - JC

D.  Nicky - Uptown

E.  Kevin - Incomplete

Take That

3T

*NSINC

Westlife

Backstreet Boys

47
Internet, mobiel bellen, mode, muziek… Het zijn allemaal trends die in de jaren 90 erg snel 
ontwikkeld zijn. Logo’s zijn hierbij erg belangrijk en zorgt voor herkenning.
Hieronder zie je verschillende logo’s uit deze tijd. Herken jij ze?

A B C

D

E 

A  ICQ B Dutchtone C  Napster

D Kangol E Netscape 
Navigator
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Tegenwoordig zijn de actiefilms met zinkende schepen, brandende huizen en vechtende wilde 
dieren niet meer van echt te onderscheiden. Toch konden ze er in de jaren 90 ook al wat van.
Een film uit de jaren 90 was namelijk zo realistisch dat er een nationaal telefoonnummer werd 
opgezet voor getraumatiseerde veteranen. Hoe heet deze film?

Saving Private Ryan

50
De jaren 90 is het laatste decennium van de  Gulden. 
De euro zag op 1 januari 1999 het levenslicht als een virtuele munt voor niet-contante 
betalingen en boekhouddoeleinden. Eurobankbiljetten en –munten zijn er sinds 1 januari 2002.
Niet alleen Nederland ruilde op 1 januari 2002 haar nationale valuta in voor de Europese euro. 
Ook andere Europese landen moesten afscheid nemen van hun oude valuta.
Herken jij onderstaande munten? Noteer bij iedere munt de valuta. 

48
Spoordonk Kermis in de grote tent bij de Stapperij is al jarenlang een begrip. Al vele grote na-
men hebben daar op het podium gestaan waar zowel jong als oud het hele weekend te vinden 
was. Je zal even moeten graven in je geheugen om de volgende vraag te kunnen 
beantwoorden.

Welke 3 artiesten stonden tijdens Spoordonk Kermis in 1999 te zingen op het podium in de 
grote tent bij de Stapperij? : 

BZB Guus Meeuwis Rene Froger

A B C D E

A Italiaanse Lire B Ierse Pond C Slowaakse Kroon

D Portugese Escudo E Franse Frank
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In Sporring stikt het van de bouwvakkers en klussers, allemaal gaan ze er regelmatig op uit, in 
verschillende samenstellingen en dat vereist nauwe samenwerking. Er is echter een probleem 
met een van de soorten spijkers die Frank de Kort heeft ingekocht. Hij dacht daarmee een paar 
euro te besparen voor Hans van Kroonenburg maar de kwaliteit is niet wat we ervan 
mogen verwachten. Hans mag het zoals gewoonlijk weer oplossen en heeft 10 bakjes spijkers, 
waarvan hij weet dat in een van die bakjes de slechte kwaliteit spijkers van Frank zitten. Deze 
spijkers zijn 0.1 gram lichter dan alle andere spijkers van 1 gram. Hans heeft alleen een 
weegschaal ter beschikking, waarmee hij een keer mag wegen. Hoe vindt Hans uit in welk 
bakje de spijkers van slechte kwaliteit zitten?

1 spijker uit bakje 1, 2 spijkers uit bakje 2, etc. totaal 55 spijkers. 

52
In het kader van het elfde van de elfde bal, gaan we een gigantische polonaise opzetten, 
die buiten onze dorpsgrenzen gaat en zelfs een perfecte cirkel om de evenaar van de aarde 
maakt, ja een hele lange polonaise! Nu ligt op de grond een elastiek en als iedereen in de 
polonaise dit elastiek nu van de grond oppakt en precies een meter optilt, hoe ver wordt het 
elastiek dan uitgerekt?

6,28 meter

53
Afgelopen jaar werd de Merodelaan geplaagd door ratten, om dat probleem op te lossen 
werden door enkele mensen de koppen bij elkaar gestoken. Frank, Cees, Peter en Jan 
dachten dat het probleem onder de grond in het riool zou kunnen zitten. Ze besloten om pols-
hoogte te nemen op locatie.
Dat viel nog niet mee, want eenmaal onder de grond met een team van 4 man sterk, bleek de 
zaklamp niet al te veel batterijvermogen meer te hebben. Dus het was zaak om zo snel mo-
gelijk de operatie uit te voeren en met z’n vieren door de buis te kruipen. De mannen zijn niet 
allemaal even snel, Frank doet er 1 minuut over om aan de overkant te komen, Cees 2 
minuten, Peter 5 minuten en Jan 10 minuten. Er kunnen maximaal 2 man tegelijkertijd door de 
buis, en er mag niemand zonder zaklamp door de buis kruipen. 

Wat is de snelste tijd om het hele team door de buis te leiden?

17 minuten. Frank en Cees, Frank terug, Peter en Jan, Cees terug, Frank en Cees



Breinbrekers

31

54
Jan van Rooij werd naar de Spoedeisende hulp gebracht met de volgende klachten: sinds 1 
dag hoofdpijn, koorts, verwardheid en een pijnlijke, wat stijve nek.

Dit stond in de anamnese:
Patiënt werd vanmorgen om 4.00 wakker met wat koude rillingen en hoofdpijn. Tegen de 
middag had hij een versnelde ademhaling en was misselijk. Patiënt moest af en toe overgeven. 
Dit zakte spontaan en patiënt besloot een kort middagdutje te doen. Om 15.00 werd hij wakker 
met hoofdpijn en was erg gevoelig voor licht. Hij had last van zijn nek en de 
lichaamstemperatuur was 38,8 graden C. Hij nam een paracetamol en besloot toch om samen 
met zijn partner Corrie naar het feestje van de buren te gaan. Om 21.00 werd patiënt verward 
en werd hij door zijn partner Corrie naar de SEH gebracht.
Patiënt heeft onlangs geen ziektes door gemaakt en geen verre reizen gemaakt. Heeft geen 
exotische huisdieren en staat niet bekend als drugsgebruiker. Patiënt werkt als beheerder van 
een Sportcomplex. Niet bekend is of patiënt allergieën heeft. Gebruikt op dit moment geen 
medicijnen

Lichamelijk onderzoek:
- Algehele indruk: acuut zieke man van midden 50
- Temperatuur: 38,7 graden C.
- Hartslag: 110/minuut, bloeddruk 136/84, ademhaling 24/minuut
- Hoofd: normale trommelvliezen, droge mondslijmvliezen, geen afwijkingen in de mondholte
- Nek: stijve nek, geen bloeduitstortingen of beschadigingen
- Longen: schoon  
- Hart: geen hoorbare afwijkingen
- Geen afwijkingen aan borst, buik en extremiteiten.
- Huid: kleine puntbloedingen van 2-3 mm op armen, benen en romp.
- Bewustzijn: lethargisch maar aanspreekbaar. Normale spraak. Weet goede maand en jaartal 
te benoemen, maar niet de goede dag of de naam van het ziekenhuis. Patiënt geeft aan dat hij 
de beheerder is van een A&O supermarkt, maar in feite was zijn vader dat. Patiënt weet niet te 
zeggen waar hij woont. Hij kan k-w-i-s correct spellen, maar niet achterstevoren.
- Zenuwonderzoek: pupillen normaal 6mm, bij licht terug naar 3 mm. Oogbewegingen normaal, 
vol gezichtsveld. Gevoel op gezicht is intact, gezicht is symmetrisch. Geen afwijkingen aan het 
gehemelte. Gehoor is goed, reageert op geluid van vingers knippen aan beide zijden. Patiënt 
is in staat om tong recht naar voren uit te steken.
Normale spierspanning, normale sensitiviteit voor aanrakingen.
Patiënt is in staat om afwisselend de rechter- en de linker wijsvinger naar de neus te brengen.

Wat is de meest waarschijnlijke diagnose die gesteld gaat worden bij Jan?

Acute meningitis
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Hieronder een aantal wetenswaardigheden die soms duizelingwekkend voorkomen. Maar 
kloppen deze feiten? Aan jullie om te beoordelen of deze feiten waar zijn of niet! 
(Omcirkel achter iedere vraag het juiste antwoord) 

A.  De eerste volledig elektrisch aangedreven auto dateert van 1832. 

B.  Bij TomTom komen elke dag meer dan 6.000.000.000 
 geanonimiseerde metingen binnen van auto’s wereldwijd. 

C.  Elke minuut worden er iets minder dan 12.500 chocoladerepen 
 geproduceerd in Veghel

D.  De resolutie van de FEI Titan microscoop is zo groot dat je als  
 vergelijking vanaf de maan een tennisbal op aarde zou kunnen  
 zien.

E.  In 2012 werd het eerste Europese record neergezet door een 
 Tesla, model S. Op een lading kon 635 km gereden worden.

F.  Er zijn meer dan 275.000.000 mannen uit de slimste regio nodig  
 om, als zij bij elkaar op de schouders staan, de afstand tussen 
 aarde en maan te overbruggen.

G.  De laagste buitentemperatuur ooit gemeten buiten is -81,5 graden  
 Celsius

H.  Met de beste microscoop ter wereld kun je 20 NM/S bewegen.  
 Daarmee beweeg je zo langzaam dat je één jaar nodig zou 
 hebben om op de stoel naast je te gaan zitten. 

I.  De 5 beste, meest succesvolle uitvindingen van Philips zijn de 
 Philishave (1939), het cassettebandje (1963), de VLP-videoplaat  
 (1978), de Compactdisc (1983) en de Senseo (2001)

J.  Een kilo tomatenzaad kostte in september 2015 13x zo veel als  
 een kilo goud.

Waar   |   Niet waar

Waar   |   Niet waar

Waar   |   Niet waar

Waar   |   Niet waar

Waar   |   Niet waar

Waar   |   Niet waar

Waar   |   Niet waar

Waar   |   Niet waar

Waar   |   Niet waar

Waar   |   Niet waar

56
De krant brengt de leugens in het land. We weten niet of het waar is maar pak er de krant van 
19 oktober maar eens bij. (Geen paniek, hij zit gewoon in jullie tas)
We zijn op zoek naar allerlei getallen en maken daar een rekensommetje mee.

Hier komt het: 
Aantal liters melk per jaar van een Franse melkgeit  + leeftijd Kay  +  jaartal hoogste 
temperatuur dagrecord  -  geboortedatum Piet Bierens  +  aantal jaren cel ALDI-overvaller  
-  huidige europrijs kilo Hollandse garnalen  :  (leeftijd vriendin Marjan Berk  - nummer Dutch 
designroute Bart Hess).
Bereken op de uitkomst het kortingspercentage van een 2-3 zits hoekbank.

Uitkomst: 46,5 
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Wij hebben een pauw in Sporring en daar zijn we trots op... Als je deze Japanse puzzel oplost 
zie je een ander dier, welk dier zie je hier dan?

Een Zwaan

58
Na de repetitie van de fanfare zitten een aantal leden nog aan de bar na te praten. De derde 
helft is altijd gezellig en er wordt volop gedronken èn opgeschept. Ben beweert dat hij super 
snel is in het spelen van zijn trompet. Maar ook dat de snelheid waarmee hij niest de snelste is 
van allemaal. André zegt dat hij daarentegen heel snel bloed heeft; zijn bloed stroomt 
sneller dan Ben niest. René zit te lachen:  “als ik klaar kom, is de snelheid waarmee het sperma 
het lichaam verlaat is 2x sneller dan de snelheid waarmee Andre’s bloed stroomt. Maar Louis 
beweert dat hij niet alleen het verste kan plassen, maar ook dat de snelheid van het plassen 
de genoemde snelheden  van de andere heren overtreft.
Maar wie heeft er nu gelijk?

Ben heeft gelijk. Plassen 10 km/u, Bloed 32 km/u, ejaculatie 50 km/u en niezen 160 km/u
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Deze rubriek heet niet voor niets Breinbrekers. We breken ons hoofd over moeilijke vragen 
van alle dag en over de vragen van de Sporringse kwis in het bijzonder. Er vinden allerlei 
chemische processen plaats, een heleboel verbindingen worden er gelegd. Kortom dankzij de 
kwismasters blijven jullie hersenen in optimale conditie. Toch tijd om eens dieper in dit brein te 
kijken.

A. Deze cellen spelen een belangrijke rol in de hersenen en daarbuiten. 
Hoe heten deze cellen?

Gliacellen

B. Hoe heten deze onderdelen van ons brein?

25 Epiphyse

17 Thalamus

11 Hypocampus

Aa Lateraal ventrikel, anterior horn

6 globus pallidus

59
Wij zijn allemaal apetrots op ons eigen Spoordonk, maar ergens anders in Nederland zijn ze 
dat ook. In welke provincie ligt dit stukje Spoordonk?

Utrecht
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Veel Spoordonkenaren zijn nogal honkvast. Veel huizen in Spoordonk worden nog bewoond 
door de eerste bewoners ervan, of door iemand van hun nakomelingen. Zo niet met 
onderstaand huis. Hier woonden tot nu toe 7 verschillende gezinnen, bestaande uit 1 of meer-
dere personen. Geef de voor- en achternaam van 7 verschillende mannelijke bewoners  van 
dit huis en bij 3 van deze mannen de voornaam van hun partner.

1 Janus van de Wal

2 Otto Oei + Mieke

3 Toon van der Heijden  + Jeanne

4 Hans Kolsters + Angelique

5 Roelof Jan Lutken + Roos

62
Natuurlijk mag een vraag over de nieuwe windmolens ook niet ontbreken in de Sporringse 
Kwis. Nu zullen jullie allemaal al wel gegevens hebben opgeslagen, van hoe groot, wanneer 
ze voor het eerst allemaal draaiden, open dag, hoeveel stroom ze leveren en ga zo maar door. 
Maar dit komt vast wel aan bod in een andere kwisrubriek. Wij willen van jullie weten, vanuit 
welke kruising van twee straten de onderstaande foto is gemaakt. Je ziet ze bijna vanuit elke 
straat, maar toch kijk je er weer anders tegenaan, dus geef ons de twee juiste straatnamen.

1 Mousten

2 Lubberstraat

6 Hans van Mook + Carla

7 Jan Verhoeven + Marieke
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Wie wat bewaart heeft wat. Zo vonden we ook nog advertenties van bijna 50 jaar oud van 
toenmalige Spoordonkse bedrijven. De meeste onder ons kennen ze nog wel, maar weet u ook 
wat ze precies verkochten, wat hun adres was of gewoon de naam van het bedrijf. We hebben 
uit deze oude advertenties wat oorspronkelijke tekst, adressen of gewoon namen weggelaten. 
Weten jullie wat er moet staan bij de letters A-E? 

A Café Van de Poll

B Batavette

C Broekstraat 24

D Dancing

E Slijterij De Kruik

A B C

D E

64
In de Broekstraat wonen 2 echte Spoordonkenaren bijna naast elkaar die afgelopen jaar door 
hun bijzonder beroep de krant haalden. Hieronder ziet u de bijbehorende foto’s, weet u wat de 
bovenstaande kop was van hun krantenartikel?

Stoelendans binnen bestuur boeren-
organisatie ZLTO

Vissen spartelen waar ooit varkens 
knorden
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Het valt allemaal misschien niet zo op, maar we hebben in Spoordonk veel verschillende 
daken. Het afgelopen jaar zagen we hele grote daken, vervallen daken en gloednieuwe daken 
die worden hersteld. Bij welk adres zijn onderstaande foto’s gemaakt? 

A B C

D E

A Krukkerd 3 B Spoordonkseweg 134 C Langendonksedijk 3

D Broekstraat 21 E Kampsesteeg 15

Nog zoiets uit de oude doos, herkent u onderstaand Spoordonks logo nog? Bij, in, boven, 
onder en/of op dit logo, stond een bepaalde tekst. Maak het logo zo af dat het weer klopt met 
het origineel.

66

Jeugdspoor in de 
V-vorm
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B. Dit A4 hangt iedere dag achter een voordeur in 
Spoordonk, met iedere dag de juiste datum erop. Hoe laat 
moet het geweest zijn voordat je iemand moet gaan bellen?

C. De Sporringse Kwis heeft Spoordonk op de kaart 
gezet. Het is zelfs al zo erg dat er in Spoordonk al 
wegwijzers staan voor de weg naar Antwerpen. Waar 
zagen wij dat bord staan in Spoordonk?

Splitsing Mousten – Lieveld langs familie 
Van de Loo

D. Waar staat dit huisje?

Beerseveld, terrein langs Blauwe Goaltjes

E. Dit jaar kwam er dan uiteindelijk glasvezel in het 
Spoordonkse buitengebied. Wie had hier eerst nog 
niet zo’n geloof in en plaatsen deze palen?

Ties Peijnenburg

67
Op ons rondje door Spoordonk kwamen we dit jaar weer verschillende opvallende zaken 
tegen. Weet je de antwoorden op bijgaande vragen? 

A. Bij wie staat dit voor het huis?

Eric Sessink
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Er stonden afgelopen jaar vele huizen te koop in Spoordonk. Het leuke hiervan is dat je nu 
voortaan bij iedereen binnen kunt gluren hoe het eruit ziet. Van 5 te koop staande huizen van 
het afgelopen jaar hebben we een foto, die werd gebruikt voor de verkoop van het huis. 
Kunnen jullie ons het juiste adres geven van het huis dat het afgelopen jaar te koop stond of 
nog staat?   

A B C

D E

A Sweerts de 
landasstraat 1

B Spoordonkseweg 84 C Spoordonkseweg 93

D Merodelaan 7 E Merodelaan 30



Skon Sporring

40

69
Spoordonk(enaren) in het nieuws. Er is het afgelopen jaar in Spoordonk weer van alles 
gebeurd hetgeen het nieuws haalde. Gelukkig hebben jullie alle kranten van het afgelopen jaar 
bewaard. Het is wel even zoeken maar we willen graag weten of onderstaand nieuws waar of 
niet waar is. (Omcirkel achter iedere vraag het juiste antwoord)

A. Op 28 maart stond Kees van den Oord op de Spoordonkse Bijen  
markt. Hier waren ook bijenboompjes te koop. Geef deze boompjes 
echter wel de ruimte want ze kunnen flink uit de kluiten wassen.  
 
B. Ciska Klompers en Miet Beekmans reden met de buurtbus de Lichtjes-
route. Onderweg kregen ze van een mevrouw ieder twee schuimpjes.

C. Spoordonk is blij met de komst van glasvezel. Volgens Peter Oomen 
had het ook een nadeel. De kinderen zijn niet meer weg te slaan achter de 
computer.

D. Kees van der Meijden opende dit jaar zijn  nieuwe stal. Hierin zijn  
allerlei nieuwtjes verwerkt. Om ammoniakgeur te verminderen wordt de 
mest gekoeld naar 15 graden.

E. Niek van Agt is erg blij met zijn nieuwe werkplek bij Topic. Er is zelfs een 
inpandige fitnessruimte. Hiervan maakt hij bijna dagelijks gebruik door een 
half uurtje op de loopband te staan.

Waar   |   Niet waar

Waar   |   Niet waar

Waar   |   Niet waar

Waar   |   Niet waar

Waar   |   Niet waar

70
Voormalig Kwismaster Ria Dekkers, was onze fotograaf in alle voorgaande afleveringen. 
Iedere zondag vroeg in de ochtend, pakte Ria haar fiets en reed ze door Spoordonk, om weer 
nieuwe kiekjes te maken. Maar om te onthouden waar ze allemaal al geweest was moest Ria 
toch op 1 of andere manier noteren wat haar routes waren. Simpel zou je denken: Zet het in 
een bestandje op de computer, wachtwoord toevoegen, niemand die in Huize Dekkers achter 
Ria’s kwisvragen kon komen. Maar onder ons gesproken, Ria was niet zo handig met de 
computer. Om Jos en de kinderen toch niet achter de vragen te laten komen schreef ze alles op 
in geheimtaal. Zo had ze deze puzzel gemaakt van de straten waar ze allemaal was geweest.
Zoek de straten, waar Ria allemaal is geweest in de voorgaande jaren, in onderstaande 
kruiswoordpuzzel. (Heel misschien heeft Ria een kleine schrijffout erin staan, maar we weten 

wel welke straat het is). Dit kan horizontaal, verticaal 
en diagonaal zijn en streep ze door. 
Van de overgebleven letters wist Ria een woord te 
maken dat echt bij Spoordonk past.
Wat is het woord dat Ria kon vormen? 

Merodeleuters
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In veel landen krijg je een stempel in je paspoort. Wij als Kwismasters hebben er een paar 
verzameld in het afgelopen jaar. Weten jullie in welk land de volgende stempels gezet zijn? 

A B C

D E

A India B Maleisië C China

D Thailand E Amerika

72
Je kent ze wel, die typerende slogans. Soms heb je maar één woord nodig en je weet al welk 
bedrijf erachter schuilt. Ook in Sporring komen ze voor bij o.a. verschillende Bed & Breakfast 
accomodaties. 

A. Hieronder lees je vijf slogans van verschillende B&B’s uit de buurt. Kan jij ze afmaken?

1. Kom genieten op…......................................................   Ons erf 
2. ‘t Is goed toeven in…...................................................  de Goeientier
3. Logeren in het…..........................................................  dal  van de Beerze
4. Ge zult oe eige….........................................................  tuis vuule
5. Ook voor gastvrij…......................................................  zakelijk vertoeven

B. Welke B&B gaat er schuil achter bovenstaande slogans? Schrijf achter elk cijfer de naam 
van de bijbehorende B&B die bij de bovenstaande slogan hoort.

1. .....................................................................................  Erfgoed arbeid adelt
2. .....................................................................................  De Goeientier
3. .....................................................................................  De Meander
4. .....................................................................................  De Ouw skuur
5. .....................................................................................  De Donkhoeve
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Ieder bedrijf heeft een logo en zeker in de reiswereld. Soms zie je maar een stukje ervan en is 
het al overduidelijk.  Herken jij aan deze kleine stukjes logo van welk reisbureau het is?

A B C D E

A TUI B Expedia C Neckermann / 
Thomas Cook

D Sunweb E Corendon

74
Toeristenpoorten! Ken jij ze al? Ze zijn  de start-, aanleg-, of eindpunten voor bezoekers om het 
omliggende gebied te beleven.
Het is de eerste kennismaking met het gebied, bezoekers vinden hier informatie over natuur-
gebieden, recreatiemogelijkheden, streekproducten en eet- en verblijfmogelijkheden. 

Hieronder lees je twee zinnen die we van een toeristenpoort in de buurt hebben geplukt.  Weet 
jij bij welk bedrijf ze staan?

A. Het gebied staat ongeveer 3 maanden per jaar onder water en wordt als rustgebied door 
diverse trekvogels gebruikt.

De Stroom

B. De gemeente nam de verplichting op zich om dit eenvoudig maar netjes blijvend te 
onderhouden.

De schutskuil

75
De actieve recreanten onder ons gaan niet ver weg en gaan gewoon een rondje fietsen in 
Spoordonk. De manier om dat te doen is natuurlijk om een knooppunten route te volgen....
Als je vanaf fietsenzaak van Overdijk in de omgeving de volgende knooppunten aandoet: 8, 9, 
21, 60, 61, 62, 20, 23, hoeveel km heb je dan gefietst als je vanaf het laatste knooppunt weer 
terug gaat naar van Overdijk? 

19,9 km 
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Ik ga op vakantie en neem mee...
Het is altijd weer een groot drama als je op vakantie gaat en natuurlijk weer veel te veel 
meeneemt omdat je het zekere voor het onzekere wilt nemen. 
Hieronder zie je een meeneemlijst van Evy van de Ven die gaat backpacken van 1 april 2017 
tot 1 augustus 2017. Kan jij aan de hand van dit lijstje zien wat de bestemming gaat worden?

- Bankpas activeren voor wereld, Credit card
- Checken: Paspoort nog 6 mnd maanden geldig na aankomst?
- Aanbevolen vaccinaties: Buiktyfus, DTP, Gele koorts, Hepatitis A/B,  Rabiës, Malaria
- Checken: Zika virus?
- Geen visum
- Verloopstekker/ wereldstekker
- Klein bedrag aan dollars
- 28 – 29 juli feestdag
- Zakwoordenboekje Spaans

Peru

77
Camping, backpacken of hotel, ieder jaar weer een lastige keuze. Van sommige Sporringse 
mensen weten we precies waar ze volgend jaar in de zon gaan liggen en waar ze overnachten, 
maar een aantal zoekt nog naar het juiste hotel. Kun jij hen helpen met het vinden van het hotel 
waarvan wij hieronder het logo hebben weergegeven?

A Hilton B Doubletree C Westin

D Sheraton E Sofitel

A B C

D E
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Metrostations
In Spoordonk zijn verschillende avonturiers  als jongeling op tienertoer door Nederland en later 
door Europa gereisd. De meesten van jullie zijn ook vast wel eens met de metro geweest... 
Weten jullie van welke steden onderstaande metrokaarten zijn?

B
A

C D

E

A Moskou

B Berlijn

C Brussel

D Londen

E Barcelona
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Veel vakantieparken hebben animatieteams waarin één of meerdere helden centraal staan. 
Alle kinderen zijn gek op ze willen met ze op de foto.
Ken jij deze helden nog?

A B C

D E

A Orry B Puk C Koos Konijn

D Frits de Fruit-
kabouter

E Ed de Egel

80
Erik Sessink is druk bezig met zijn nieuwe actie. Toeristen rondleiden in ons dorp om ze 
kennis te laten maken met de Sporringse natuur, cultuur en bezienswaardigheden. Maar wat 
een drukte weer bij de watermolen:een groep internationale gasten is op bezoek. Ze komen er 
alleen niet helemaal uit, er moet nog het een en ander worden omgerekend...

A. Die Amerikaan heeft het over 79 graden Fahrenheit, maar 
hoeveel graden Celsius is dat eigenlijk? A 26,1

B. Die Engelsman wil zijn koffie met molentaart afrekenen met 
ponden, en legt een briefje van 10 Pond neer, maar hoeveel moet 
Emile teruggeven, als er 4,50 Euro afgerekend moet worden?

B Alles tussen 6,5 en 7 
is goed.

C. Vervolgens begint die Brit op te scheppen over zijn 10 inch, 
maar over hoeveel mm heeft ie het dan? C 254

D. Uiteraard komen we dan vanzelf aan bij hoeveel bier hij zou 
kunnen drinken, 8 pints, zonder een keer te gaan plassen!! 
Hoeveel liter is dat?

E. Tenslotte begint die Amerikaan over zijn stuk land van 
6,5 hectare in het bos. Hoeveel m2 is dat dan wel?
 

D 4,5

E 65000
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De Sporringse Kwismasters zijn door het jaar druk bezig met het samenstellen van de kwis. 
Maar er zijn natuurlijk altijd dingen die tot het laatst blijven liggen. Zo wilde Dorien nog snel 
even een nieuwe broek kopen voor onder haar “kwismastershirt”. Je wilt er natuurlijk goed 
opstaan als je voor de eerste keer meedoet met de organisatie. Maar toen ze aankondigde dat 
ze snel nog wat boodschappen ging doen voor de kwis kreeg ze meteen een 
boodschappenlijstje mee van de andere kwismasters. Johan wilde graag nieuwe hardloop-
schoenen van de Shoetime in Oirschot, maat 43. Irene wilde graag een nieuwe deurmat voor 
haar woning in Heesch. Die zou Dorien vast wel een kunnen vinden bij Wonen en ZO. Nou zei 
Piet-Hein: “kun je dan voor mij wat vogelzangzaad mee nemen bij de boerenbond?” Omdat 
Sanne bang was voor koude voeten tijdens de kwisavond wilde zij graag dat Dorien een paar 
dikke sokken voor haar meebracht bij Terstal. En dus op het eind van de middag ging Dorien 
haar eigen nieuwe broek halen bij Schijvens. Iedereen wilde Dorien graag terugbetalen, ze had 
overal een bonnetje van. Maar wat was zij kwijt aan een plastic tasje bij iedere winkel? 

A. Wat kosten de 5 plastic tasjes in Oirschot tezamen? (Schijvens, Boerenbond, Shoetime, 
Terstal en Wonen & Zo)

(1+5+5+1+0=)12 cent

B. Lever twee van deze genoemde tasjes in jullie Kwistas aan voor extra bonuspunten.

82
Niet te missen, er zijn gigantische windturbines geplaatst langs de A58. Sommige vinden ze 
foeilelijk, anderen zien vooral de voordelen van groene stroom. Natuurlijk heeft iedereen van 
jullie de open dag bezocht en weten jullie de antwoorden op de volgende vragen uit jullie mouw 
te schudden.

A. Hoe lang moet één windturbine draaien om een gemiddeld huishouden een jaarlang van 
stroom te voorzien.

B. Hoeveel m3 was er nodig om de fundering te storten van een windturbine?

1,5 uur 

570 m3
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Bij het ophalen van de kwisboeken vorig jaar kon iedereen in Den Deel genieten van een 
mooie tentoonstelling van Spoordonkse kunstenaars. Maar hebben jullie goed opgelet? Van 
wie waren de volgende kunstwerken?

A B C D E

F

G H I

J

A Piet Nouwens BYoni vd Wal/ John vd Wal/ 
Garden Sense

C Patricia Bildstein D Merel Dekkers

E Henk Sterken F Marjan Beekmans

G Willeke Meeuwis H Cees van Dommelen

I Moniek Rijnen J Zwien
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In het afgelopen jaar vonden er allerlei bijzondere gebeurtenissen plaats, sommige indrukwek-
kend en groots. Andere gingen juist bijna onopgemerkt voorbij. Gelukkig zijn de kwismasters 
altijd alert en oplettend om ook de kleinste veranderingen vast te leggen.

A. Waar is deze bijzondere toiletwagen gefotografeerd waarbij 
de dames behoorlijk moesten klimmen voor hun sanitaire stop?

T.g.v. open dag windmolenpark op Bekersberg

B. Ook Spoordonk werd getroffen door een grote stroomstoring die in sommige gevallen bijna 
de hele nacht duurde. De kwismasters zijn benieuwd naar het geboortecijfer 9 maanden na 
dato. Maar wanneer was die stroomstoring? 
Om precies te zijn, in de nacht van ………. op …………

24 op 25 juni

C. Op 19 mei 2016 vond er een bijzondere gebeurtenis  in de meester de Weertstraat plaats. 
Iedereen kon ervan mee genieten. Maar wat was er aan de hand op deze datum?

Dubbele aantal lantaarnpalen

D. De Pokemonrage gaat ook aan Spoordonk niet voorbij. Waar is de  
foto hiernaast genomen?

Op het terras bij de Merode

E. En heel spijtig, deze persoon kan vandaag niet aan de Kwis meedoen. Hij/zij viert de ver-
jaardag van zijn/ haar partner. Bel, app of sms deze persoon (06-53364386) om te feliciteren 
en te weten hoe oud zijn/haar partner wordt. Wie is er jarig en hoe oud wordt hij/zij? 

Willie van de Laar wordt 60 jaar
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In het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd in Nederland. Bijna te veel om op te noemen. 
Hieronder een poging tot een kleine samenvatting, vul jij de ontbrekende woorden in?

De Olympische Spelen in Rio werden goed bekeken en er werd genoten van alle 
successen. Veel aandacht voor alle records, maar ook voor Yuri van Gelder die naar huis 
werd gestuurd. Chef Sportredactie van het ED berichtte hiervan in een open brief in de krant 
van 1………………………. Maar ook de 100e Nijmeegse vierdaagse was een topprestatie 
met een record aantal deelnemers en tropische temperaturen. Wat dichter bij huis was het 
nieuws van de zoektocht naar een vermist echtpaar onder de garagevloer bij een kapsalon in 
2…………………… De zoektocht heeft nog geen concreet resultaat, lees lijken, opgeleverd.
Positiever nieuws was van de 10 jarige 3……………………… uit Wijchen, die mocht dansen 
tijdens een optreden van Justin Bieber in Gelredome. Ze vond het wel leuk en zijn 
muziek ook wel oké. Staatsecretaris Wiebes kwam in het nieuws met de stopzetting van het 
fiscaal voordeel voor plug-in-hybrides. Deze regeling stond ook wel bekend onder de naam 
4……………………………………
Waar de Nederlandse overheid juist scheutig was met deze regeling, zo was zij zeer 
terughoudend met het erkennen van de schade tijdens de hagelbui/ijsstorm op 23 juni. 
Klokkengieterij Eijsbouts  lag  hierdoor  wekenlang  stil, nadat  zij ook al getroffen waren door 
5………………………… eerder in de maand. Terugkijkend op het voorbije jaar kunnen we 
concluderen dat er weer voldoende nieuws was om een hele kwisrubriek mee te vullen.

1 10 augustus 2016 2 Cuijk 3 Ninthe

4 Slurptax 5 regenbui/ 
wateroverlast

86
Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws lezen de kwismasters heel wat af. Dat gaat 
redelijk goed. Maar wisten jullie dat dyslectische mensen vaak nog moeite hebben met het 
lezen van eenvoudige woorden zoals:  de, het en een?
Kies nu zelf maar wie je deze opdracht wil laten uitvoeren.
We zijn op zoek naar een artikel uit bijgevoegde krant die in de kwistas zit waarin precies 
26x  het woord “de” is gebruikt. Wat is de naam van het artikel? 

Container helpt tegen herrie
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Wie kent hem niet? David Bowie.
Op 10 januari 2016 moesten we helaas afscheid van hem nemen.
Hieronder zie je 10 tekeningen gebaseerd op foto’s van de zanger. Zet deze foto’s in
chronologische volgorde van jong naar oud. 

A B C D E

F G H I J

A 10 B 1 C 7 D 3 E 6

F 8 G 9 H 2 I 4 J 5

88
In 2015 werd de grutto verkozen tot nationale vogel van Nederland. 
Ook andere landen hebben een vogel als nationaal symbool.
Welke vogel hoort bij welk land?

B C

D E

A

A Kroatië (Luciana megar-
hynchos) Nachtegaal

BLuxemburg (Regulus 
regulus) goudhaan

C Noorwegen (Cinclus 
cinclus) waterspreeuw

D Letland (Motacilla alba) 
Witte kwikstaart

E België (Falco tinn-
uncullus) torenvalk
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Jullie hebben toch zeker de kranten, Weekjournaals, Mooi Oirschot kranten en Uitstralingen 
van afgelopen jaar bewaard?
Mooi, dan is dat niet voor niets geweest. Haal de stapels van het Oirschots Weekjournaal en 
Mooi Oirschot maar voor de dag en gooi de kranten en Uitstralingen maar in de bruine kliko.
Wat we graag van jullie willen weten is of onderstaande foto’s in het Weekjournaal of 
Mooi Oirschot krant stonden.

B C D E

F G H I J

A

A Weekjour-
naal

B C Mooi 
Oirschot

D E

F G H I J

Weekjour-
naal

Weekjour-
naal

Weekjour-
naal

Weekjour-
naal

Weekjour-
naal

Mooi 
Oirschot

Mooi 
Oirschot

Mooi 
Oirschot

90
Bijzondere prestaties van Spoordonkenaren zetten we graag in het zonnetje. Zo zijn er een 
heleboel sportieve prestaties behaald in het afgelopen jaar. Maar ook een heleboel 
Spoordonkenaren zijn slimmer geworden in 2016. Niet alleen dankzij de deelname aan de 
Sporringse Kwis, maar ook door het volgen van een opleiding. Wat wij willen weten is welke 
studie deze mensen hebben afgerond.

A.  Janet Vlemminx
B.  Maud Schepens
C.   Fleur van den Akker
D.  Sjors Verhagen
E.  Suus van Nunen

F.  Sjoerd van Ham 
G.  Kylie van Hamont 
H.  Jetske der Kinderen 
I.  Rens Liebrand 
J.  Simone van de Wouw

A Bachelor of Communication

B Bachelor Sociaalpedagogisch 
hulpverlener

C Bachelor Sociaalpedagogisch 
hulpverlener

D Bachelor Human Resource 
management

E Bachelor Maatschappelijk werk en 
dienstverlening

F Bachelor Advanced Business 
Creations

G Bachelor CO-IEMES

H HAS Hogeschool Bedrijfskunde & 
Agribusiness

I Bachelor Aerospace Engineering

J Bachelor of Communication
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In Oirschot is men erg trots op de heerlijke alcoholische versnapering: de Orre borrel. De Orre 
Borrel is een heerlijke zachte koffie-karamel likeur. Gemaakt volgens een oud Oirschots re-
cept. Jaaaaaren geleden dacht Cees van Gorp: “Wat Oirschot kan, dat kunnen wij in 
Spoordonk ook!”
En zo begon hij in het diepste geheim met het bedenken van een recept voor een borrel waar 
Spoordonk trots op kon zijn.. Na weken van proeven, koken, destilleren, ruiken tot diep in de 
nacht was hij nog niet echt opgeschoten. Maar het idee liet Cees niet los, hij bleef er maar 
over denken. Toen op een avond in de Merode in de vroege uurtjes, er nog maar één stam-
gast aan de bar zat. Cees besloot hem om hulp te vragen en vertelde hem zijn idee. De gast 
werd razend enthousiast en samen zijn ze verder gegaan met de zoektocht naar het perfecte 
Sporringse borreltje. Ze proefden, roken en destilleerde er op los, tot het moment daar was. 
Cees slurpte het goedje naar binnen en riep: “hik, dit hik… hik.. is de hik hik Sporre Borrel! 
Deze uitvinding moest natuurlijk gevierd worden, en zo schonken de mannen de ene na de 
andere borrel in…… Met een driedubbele tong riep Cees: dit is hik.. mijn recept! Hier ga ik in 
hik Spoordonk wereldberoemd hik mee worden! Dit schoot bij Cees zijn compagnon in het ver-
keerde keelgat, hij had immers ook mee geholpen om dit resultaat te bereiken! De stamgast 
werd boos en het liep volledig uit de hand. Hij griste alle papieren waarop ze het recept hadden 
staan bij elkaar, scheurde het in stukken, propte het in zijn jaszak en sprong op zijn fiets om 
naar huis te gaan. De gast slingerde naar huis maar dat ging niet zonder af en toe in de sloot te 
belanden. Ook kon hij zich door al de borrels niet meer herinneren wat de weg naar huis was. 
Onderweg verloor hij alle stukken van het recept, en toen hij de volgende ochtend met een 
houten kop wakker werd dacht hij maar één ding: “dat was een slechte droom”.

Na deze avond is er nooit meer een woord gesproken over de Sporre Borrel, en het recept was 
spoorloos verdwenen. Tot vanavond! We vragen jullie hulp bij het terugvinden van Spoordonks 
trots: De Sporreborrel!

> vul alle antwoorden behorend bij deze categorie in op het antwoordvel op pagina 58 
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91
Om de perfecte kruiden te vinden voor de Sporrelborrel hadden Cees en zijn compagnon 3 
routes ontdekt. Alleen hier konden zij de juiste ingrediënten vinden om de Sporre Borrel 
hemels te maken. 
 
Route 1: Etten leur- Helmond – Wychen – Houten – Haarlemmermeer/Hoofddorp – Enkhuizen 
- Epe – Amersfoort – Ijsselstein – Etten leur
Route 2:  Bolsward – Leeuwarden – Groningen – Emmen – Kampen – Almere – Oldenzaal
Route 3: Texel – Leiden – Zutphen – Heino – Sittard

Bestudeer deze routes goed, dan kom je erachter hoeveel gram er van deze kruiden nodig was 
voor 5 liter Sporreborrel. 
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Cees en co hadden een geheime plaats gevonden waar ze ongestoord hun gang konden 
gaan. Op een groot bord schreven ze al hun berekeningen. Ze hadden zelf een manier 
gevonden waardoor niet iedereen kon lezen wat ze op het bord schreven, stel dat iemand 
deze schuilplaats zou ontdekken! Als je naar deze locatie gaat, en je ontdekt wat de truc was 
van Cees en Co, dan kom je erachter hoeveel glaasjes Sporringse gemeente pils er nodig was 
voor het maken van 5 liter Sporre Borrel.

93
Een van de ingrediënten hebben we nog kunnen redden. Hiervan lag een grote hoeveelheid bij 
de Merode in de kelder. Maar omdat Cees natuurlijk niet wilde dat iemand erachter zou komen 
wat het was, had hij alle etiketten eraf getrokken. In de tas zit een klein buisje van deze vloei-
stof. Wat is het 3e ingrediënt wat we zoeken?

94
Voor het roerproces van de borrel heeft Cees zich door de Spoordonkse natuur laten leiden. 
Hij liep regelmatig op een winderige dag een rondje door het dorp. De windrichting bepaalde 
naar welke kant hij moest kijken tijdens het roeren, hij moest dan kijken naar de zelfde richting 
als de pijl van de windroos aan gaf. Dit proces moest vijf dagen gebeuren. Zie hieronder foto’s 
van de vijf dagen.
Naar welke kant moest hij deze dagen kijken tijdens het roeren:

2

3 4

5

1
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In zijn huiskamer heeft Cees vaak avonden zitten denken hoe hij de juiste ingrediënten op een 
sublieme, perfecte manier kon combineren, en wat er nodig was om deze borrel sprankelend 
te maken. Zijn bevindingen heeft hij natuurlijk niet zomaar opgeschreven maar ook hier 
probeerde hij iedereen om de tuin te leiden en heeft hij zijn bevindingen in zijn huiskamer 
verstopt. Op onderstaande locatie kunnen jullie met de bijbehorende spullen uit de tas hopelijk 
de antwoorden vinden....

96
De Stamgast had zelf ook een koffertje met een slot waarin hij een geheim ingrediënt 
bewaarde. Deze koffer is een paar weken na de ruzie gevonden in een sloot op de 
langendonksedijk.
We hebben de koffer voor deze avond bij de Merode neer gezet, maar zonder code van het 
slot heb je er natuurlijk niets aan. 

In de tas zit de krant van woensdag 19 oktober. Onderstaande stukjes komen uit deze krant. 
Speur deze stukjes op en kijk goed naar de pagina’s waarop deze stukjes staan. Deze kunnen 
je helpen met het kraken van de code.

1

2

3

4 2
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Om de smaakpapillen te trainen hebben Cees en Co veel moeten proeven. Elke smaak moest 
over de tong zijn gegaan. Dit leverde een grote hoop aan lege flessen op. Deze durfden ze niet 
naar de glasbak te brengen, uit angst dat de mensen rare gedachtes zouden krijgen. Daarom 
dumpten ze alle flessen ergens achteraf waar niemand ze zou vinden. Zorg dat er iemand 
van jullie team precies om 21:15uur bij deze locatie is zodat je kunt achterhalen hoeveel lege 
flessen het zijn. Het aantal lege flessen dat daar te vinden is, staat gelijk aan het aantal gram 
basterdsuiker wat nodig is om 5 liter Sporre Borrel te maken.

98
Op ieder potje past een dekseltje, en op elke fles drank past een kroonkurk. De stamgast was 
erg bijgelovig en was er stellig van overtuigd dat alle flessen met een andere kroonkurk be-
slagen moesten worden. 5 liter Sporre Borrel moest in 10 flesjes van een halve liter gegoten 
worden, en daarna gesloten worden met 10 verschillende kroonkurken. Hij kan zich niet meer 
zoveel van het recept meer herinneren, maar één ding weet hij nog.  Hij heeft beloofd dat als 
jullie 10 verschillende kroonkurken inleveren van 10 verschillende bieren bij de op de 
schatkaart aangegeven plek, hij het enige wat hij nog weet prijs zal geven.

99
Het produceren van de Sporre Borrel hangt natuurlijk aan elkaar van natuurkundige en 
scheikundige formules. Cees en Co hebben deze formules op een geheime manier 
beschreven. Deze beschrijvingen vind je in de tas. Om erachter te komen wat er uit deze 
formules komt moet je naar de aangegeven locatie op de schatkaart.
Het antwoord wat eruit komt staat gelijk aan het aantal minuten dat het gehele mengsel moet 
koken.

100
De volgende ochtend bedenkt de stamgast om toch maar op zoek te gaan naar het recept. Hij 
vertrekt vanaf zijn huis en gaat links af. Dan slaat hij het 1e voetpad linksaf. Aan het einde van 
het voetpad gaat hij verder rechtdoor op deze weg. Aan het einde van de weg gaat hij rechts 
af. Daarna gaat hij de eerste weg links. Vervolgens komt hij bij een splitsing, daar gaat hij links, 
en aan het einde van de weg weer rechts. Na ongeveer 50 meter heeft hij de mogelijkheid om 
rechts te gaan, maar hij blijft de weg links volgen. Daarna slaat hij de 1e straat rechts af, en 
meteen weer de eerste straat rechts. Deze straat blijft hij volgen tot aan een splitsing, daar 
houdt hij rechts aan en aan het einde van de weg slaat hij weer rechts af.  Na  500 meter slaat 
hij weer links af. Vervolgens gaat hij de eerste straat weer rechts en deze weg volgt hij met de 
bocht mee tot het einde van de weg. Daar slaat hij links af, en na ongeveer 40 meter arriveert 
hij bij de Merode. 
Vraag: wie was de stamgast die Cees mee geholpen had met het recept, en 
op welk adres woonde hij? 
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Gietijzeren 
kookgerei

Goudstof 

Scheut cognac

Genialiteit  

Koffie
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1.  3 doosjes

2.  15 keer

3.  Chiwawa

4.  8 kwismasters

5.  Gehaakt doekje

6.  Scootmobiel

7.  3 broemies

8.  Roestbruin

9.  Geel

10. Stopcontact aan het maken 

11. Blikje kalfsragout

12. Blauw

13  paaldanseres

14  Grozzie van munne buurman

15 Paarse cowboyhoed

16  2

17  Toupet

18  10 

19   Robin Hood hoed

20   85

21   82

22   Lieveld 

23   Kerstboom

24   Rollator, telefoon jasje

25   Hijger
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Martien Mattheeuwse

Wie aan Martien denkt, denkt natuurlijk aan het Dorpscafé Spoor-
donk en “we doen ’t soame.” Martien stond aan de wieg van de 
oprichting van het Dorpscafé en is vanaf toen een zeer gedreven 
persoon hiervoor geweest. Hij wordt daarom vaak gezien als 
het boegbeeld van het Dorpscafé en dus ook vaak ergens over 
aangesproken, zowel over leuke of mindere leuke dingen. Zijn 
grootste bijdrage leverde Martien misschien wel met zijn mede-
werking aan de schitterende Spoordonkse boeken “Het leven 
rond den torre” en “75 jaar St. Jozefschool Spoordonk, op school in de Bernadettestraat” Door zijn 
grote interesse in de Spoordonkse geschiedenis en het verzamelen van duizenden foto’s werd 
het mede een succes. Daarnaast staat Martien voor iedere vereniging of evenement klaar als ze 
hem ergens voor nodig hebben. Zo ook maakte hij in de 4 afleveringen van de Sporringse Buurt 
een schitterende column. Martien zal zijn grote inzet altijd (onterecht) afzwakken met de woorden 
“we doen het soame.”

Irma van de Wal

Irma van de Wal is zeer actief binnen onze Spoordonkse gemeenschap. Zij 
zorgt vaak voor een vrolijke noot. Zo is Irma sinds 1994 dirigente van het 
kinderkoor de Regenboogjes. Irma is ook actief als lid en bestuurslid van 
fanfare Concordia waarbij ze zich verder inzet voor de opleidingscommissie. 
Ze is zeer betrokken bij korfbalvereniging de Spoordonkse Girls. Als speelster, 
scheidsrechter, lid van de technische commissie en al vanaf 1987 als trainer/
coach. Het sportieve zit zeker in haar want ze heeft ook nog eens gymles ge-
geven bij gymnastiekvereniging Spoordonk. Deze bezige bij verdient dan ook 
een nominatie voor de Sporringse Pauw.

Tiny Renders 

Tiny Renders is geboren in Zeelst en vanaf januari 1985 woonachtig in 
Spoordonk. Vanaf dat moment heeft hij zich tomeloos ingezet voor de 
Spoordonkse gemeenschap. De gemeenschapszin heeft hij hoog in het 
vaandel en daar waar hij kan probeert hij zijn steentje bij te dragen. Vele 
jaren is Tiny penningmeester geweest van het parochiebestuur 
Bernadette en heeft mede vorm gegeven aan de samenvoeging van 
deze parochie met de Petrusparochie uit Oirschot. Ook heeft hij veel 
energie gestoken in het tot stand komen van de twee prachtige 
boeken “het leven rond d’ntorre” en “75 jaar St. Jozefschool Spoordonk, 
op school in de Bernadettestraat” uit de serie Sporen in Spoordonk. 
Tiny is penningmeester bij het stichtingsbestuur van “Het bijna Thuis 
Huis” aan de Dekanijstraat en heeft zich hier het afgelopen jaar ingezet 
om de nodige financiën binnen te halen.
En last but not least steekt Tiny, samen met een groot aantal andere 
vrijwilligers, veel energie in het tot stand komen van het MFA, een project dat zich nu in de 
beslissende fase begeeft. Vooral zijn kennis op financieel gebied wordt veelvuldig benut voor de 
juiste onderbouwing van de plannen. Tiny, in alle bescheidenheid, verdient deze nominatie.


