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Breinbrekers

Breinbrekers
Vraag 1

2 pt per juist antwoord, 2pt extra bij alles goed

Laten we meteen maar beginnen met wat typische hersenkrakers.
Wij hebben een aantal cijferrijen in een bepaalde logische volgorde gezet.

Kunnen jullie de logica ontdekken en zeggen welk getal er op de plaats van het vraagteken hoort?

A. 0-3-3-6-9-15-? 24

B. 25-28-37-64-145-? 388

C. 0-1-7-17-30-45-? 61

D. 8-13-21-34-55-? 89
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Breinbrekers

Vraag 2

1pt per juist antwoord. 1pt extra bij alles goed

In elke puzzel zitten drie verbanden verstopt die ieder worden omschreven door vier trefwoorden.
Noteer de drie verbanden per puzzel.

Plantje Uit de pan Hot stone

Zwaarlijvig Happy Ending? Teken

Salon Helle Frituur

Voet Thaise Gaaf!

1. Vet

2. Veeg

3. Massage

Boom Geen centje Tribune

Op instorten Cel En moeite

Jaap Verdriet Op de uitkijk

Boompit Te woord Vader

1. Staan ⇧

2. Pijn 1. Feit

3. Stam 2. Scherm

3. Kas ⇩

Strafbaar Glazen gebouw Beeld

Tekort Wind Dus geen fictie

Oog Gegeven Het tweede

Vaststaand Coulissen Broei
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Breinbrekers

Vraag 3

2pt per juist antwoord

Hieronder staan vijf visitekaartjes van verschillende personen. Als je alle letters in de juiste
volgorde zet, weet je welk beroep ieder persoon uitoefent.

A. Bas der Vaartjes
Wier

Asbestverwijderaar

B. Chiel der Vurkt
Eersel

Luchtverkeersleider

C. Pieter ten Staai
Oss

Operatieassistent

D. Wum ter Runc
Zeist

Zweminstructeur

E. Nar Braw
Demen

Brandweerman
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Breinbrekers

Vraag 4
A. Wat is het onderste kenteken? - 5pt bij juist antwoord

33IHA62

B. Zoek de vijf evenlange meisjesnamen die door opeenvolgende vakjes worden gevormd
(schuin is niet opeenvolgend). Gebruik elke letter maar 1 keer.  - 1 pt per juist antwoord

N A I D E

A A H E C

C I M I I

U L A D L

A I R I A

1. Alice

2. Maria

3. Lucia

4. Diana

5. Heidi
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Breinbrekers

Vraag 5

10 pt bij juist antwoord

De tien verschillende letters van onderstaande woorden hebben een verschillende waarde van 1
t/m 10. Achter elk woord staat de optelsom van de waarde van de verschillende letters. Door de
woorden en de bijbehorende waarde van de letters met elkaar te combineren, kun je erachter
komen wat de waarde van elke letter is. Als je het goed oplost, vind je - door de letters op volgorde
van de waarde te zetten - nog een woord!

DUIK = 13 KRUL = 16

GELD = 32 LAGER = 36

GELID = 36 LAND = 28

GELUK = 31 RAGE = 26

KADER = 24 RUIL = 19

KAR = 10 UIL = 17

KNIE = 20

A D E G I K L N R U

7 5 9 8 4 1 10 6 2 3

Antwoord: Kruidnagel
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Breinbrekers

Vraag 6

1 pt per juist antwoord

Beantwoord de volgende, wellicht ietwat domme, vragen.

A. De moeder van Niels hee� drie kinderen. Het eerste kind heet Zomer, het tweede kind heet
Herfst. Hoe heet het derde kind?

Niels

B. Wat was de hoogste berg op aarde, voordat de Mount Everest werd ontdekt?

Mount Everest

C. Een slager is 1 meter en 86 centimeter, en draagt een T-shirt maat XXL. Wat weegt de
slager?

Vlees

D. Een boer hee� drie hooibalen op zijn ene land, en vier hooibalen op zijn andere land. In
zijn schuur voegt hij alle hooibalen samen, maar onderweg naar de schuur valt er per
ongeluk nog eentje uit elkaar. Hoeveel hooibalen hee� de boer na afloop?

1

E. Je staat in een donkere kamer met daarin één kaars, één oven en één gaslamp. Als je maar
één lucifer hebt, wat steek je dan als eerst aan?

De lucifer

F. We zoeken een getal bestaande uit drie cijfers. Het tweede cijfer is 4x zo groot als het derde
cijfer. Het eerste cijfer is 3 lager dan het tweede cijfer. Welke getal zoeken we?

141 of 582
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Breinbrekers

G. Acht plus acht, kan soms ook vier zijn. Wanneer is dit het geval?

Als het 8 uur is en je er 8 bij optelt, kom je op 4 uur uit. Of 4 kwartetten. Op deze
vraag worden meerdere andere creatieve antwoorden ook goedgeteld.

H. Een cowboy komt op zondag aan bij een hotel. Hij verblij� er slechts vier nachten op rij, en
vertrekt ook weer op Zondag. Hoe kan dat?

Zijn paard heet Zondag

I. Een hond zit aan een ketting van 2 meter. Zijn bot ligt 2.5 meter bij hem vandaan. Waarom
kan de hond het bot toch pakken?

De ketting zit niet vast

J. Een man staat aan de ene kant van een hele brede rivier, zijn geliefde hond aan de andere
kant. Als de man de hond roept, steekt de hond in één keer de rivier over zonder nat te
worden. Er is geen brug of boot. Hoe kan dit?

De rivier is bevroren
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Breinbrekers

Vraag 7

3 pt per juist antwoord. 1 pt extra bij alle vragen goed.

In onderstaande tabel staat het aantal behaalde punten van vijf kwis-teams per categorie. Heel
toevallig zijn de getallen aan elkaar te koppelen door middel van triples. Zo is bijvoorbeeld 384 de
triple van 128.

A. Streep in onderstaande tabel alle getallen door die onderdeel zijn van een triple.

279 156 435 239 170

228 223 669 226 888

465 145 306 510 155

792 142 102 426 296

717 678 264 327 981

B. Als alle triples zijn gevonden, blijven er een paar getallen over zonder triple. Van welke
getallen zijn er geen triple beschikbaar?

156, 228, 279

C. Wat is vervolgens de som van deze overgebleven getallen?

663
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Breinbrekers

Vraag 8

2 pt per juist antwoord. 2 pt extra bij alles goed.

In een tuin bevindt zich een vierkant zwembad. Het water verversen ze elke week. Aan elke zijde
van het zwembad zit een kraan. Als kraan W geheel open is, en de andere drie dicht, duurt het 1 uur
voordat het bad vol is. Is alleen kraan O open, dan duurt het 2 uur. Is alleen kraan Z open dan duurt
het drie uur.

A. Hoe lang duurt het voordat het bad vol is als W en O open staan?

40 minuten

B. Hoeveel langer duurt het als W en Z beide open staan (en de anderen dicht)?

5 minuten (na 45 minuten)

C. Hoe lang duurt het voor dat het bad vol is als alleen Z en O open staan?

1 uur en 12 minuten

D. Als de vier kranen open staan, duurt het precies een half uur voordat het bad vol is. Hoe
lang duurt het als alleen kraan N open staat?

6 uur
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Ons dorp

Ons dorp
Vraag 1

2 pt per juist antwoord

Jullie wonen er dan wel, maar wat weten jullie eigenlijk van de geschiedenis van Austerlitz?

A. Wie was de eerste pater in ons dorp?

Pater De Leeuw

B. Noem minimaal 2 paters die na hem kwamen

Andreoli, Blokdijk, Boef en Schelbergen

C. Wat zijn paterballen?

De snoepballen die pater De Leeuw uitdeelde aan kinderen

D. Wie gaf ons dorp de naam Austerlitz?

Koning Lodewijk Napoleon

E. Wat is dit voor een ding?

Een kruiwagentuig
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Ons dorp

Vraag 2

2 pt per juist antwoord

A. Hoeveel gemeentelijke monumenten
hee� Austerlitz?

8

B. Waar staat dit gebouwtje?             →

Hoenderhuis bij het Witte Huis

C. Wie rekende altijd een kwartje voor eenvoudige diensten?

Fietsenmaker Lucas (Luuk) van der Linde

D. Hoe heet de onderwijzer op de foto en van welke jaargang (geboortejaar van de leerlingen)
is deze foto?

Meester Vlastuin met jaargang 1942

E. Hoe oud is Austerlitz? Om discussie te voorkomen zijn er twee goede antwoorden. Motiveer
je  antwoord.

218 jaar, want in 1804 vestigde zich de eerst bewoners op de plek van het huidige
Austerlitz of 216 jaar, want pas in 1806 kreeg deze nederzetting de naam Austerlitz.
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Ons dorp

Vraag 3

2 pt per juist antwoord

Dat Austerlitz een belangrijke link hee� met Napoleon is vaak wel bekend. Maar wat weten jullie
over die tijd?

A. Hoe lang was de strook tenten en/of barakken van het Frans-Bataafse kamp?

Ongeveer 3 kilometer

B. Wat was het grootste aantal militairen in het Frans-Bataafse kamp?

18.000

C. Wie was de General en Chef van het Frans-Bataafse kamp?

Auguste Frédéric Louis Viesse de Marmont

D. Wanneer was de slag bij Austerlitz?

2 december 1805

E. Wie werd op 13 september 1806 benoemd tot gouverneur van Austerlitz?

Etienne de Pineda
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Ons dorp

Vraag 4

2 pt per juist antwoord

A. Waar ligt de Lieë?

De Kamperlinie, omdat uit officiële stukken, die het tijdperk bestrijken van 1809 tot 1867,
is af te leiden dat het woord Lieje wordt gebruikt voor wat nu de Kamperlinie is of het stuk
Hubertweg tussen de Dirkje van Barneveldweg en de Traayweg omdat die naam door
Austerlitzsers voor dit stukje weg wordt gebruikt. Dit stukje weg/pad ligt op de plaats van
de Linie van wasvrouwen (Blanchisfeuses).

B. Waar ligt de Vinkebuurt?

Het noordelijke gedeelte van de Gramserweg

C. Wat was de naam van de Austerlitzseweg voordat hij officieel deze naam kreeg?

Kampspoor

D. Wie hee� de linde geplant op de hoek van de Gramserweg en de Oude Postweg?

Samuel Boas, secretaris van De Pineda

E. Wat is het adres van de woning die nu op de plaats staat van de woning op de foto?

Weideweg 4
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Ons dorp

Vraag 5

2 pt per juist antwoord

Austerlitz kent een zeer bloeiend verenigingsleven. Maar wat weten jullie hier eigenlijk over?

A. Wat is de oorspronkelijke naam van Cantiamo?

“Ons Genoegen”

B. Wanneer werd de eerste steen van het Dorpshuis gelegd?

31-3-1973

C. Wie hee� dit Bingo spel gemaakt? Het werd in de 60-er jaren gebruikt voor de
Bingo-avonden voor diverse verenigingen in het dorp en voor de bazar van de NH-kerk.

Bertus van Ginkel sr.

D. Tegenwoordig kun je nog steeds bingoʼen in Austerlitz. Waar vinden deze bingo-avonden
plaats?

De Ouwekamp

E. Op welke datum is de Sportvereniging Austerlitz opgericht?

3-7-1934
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Ons dorp

Vraag 6

5 pt per juist antwoord

Naar welk adres zijn we op zoek? Gramserweg 19 / 21

Wat is de naam van het huis? De Pineda
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Ons dorp

Vraag 7
10 pt bij juist antwoord

Weet jij alle locaties in en om Austerlitz te vinden in deze woordzoeker? De overgebleven letters
vormen van linksboven naar rechtsonder de oplossing.

T L E V U E H S A A P M A C

B Z N K H E E N S T S E O E

Y A A R T D N O O U O J U E

H N I T P I S D B O B T D G

E D O U M M C N E H R R E R

I E O P A A H O L D E E P E

D R K N K R O L L R T E O B

E I S E E Y T D O O S M S N

S J P K W P E U M O I S T E

T N A K U H N O U N E O W L

E R A A O I R E O W Z B E L

I A H Z K R A K E L I N G A

N A C O S I U H S P R O D W

S M S K P I R A P O L E O N

Bosmeertje
Camp

Dorpshuis
Heidestein

Henschoten
KNZB

Kozakkenput
Krakeling

Maarn
Mollebos

Noordhout
Oud London

Oude Postweg
Ouwekamp
Paasheuvel
Pirapoleon

Pyramide
Schaapskooi

Traay
Wallenberg

Zanderij
Zeisterbos

Zwoer

Antwoord: Theehuis
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Ons dorp

Vraag 8

1 pt per juist antwoord

Austerlitz en omgeving is ook prachtig van boven.

Herken jij alle plekken?

A Ouwekamp B Buurtsuper van Dijk C Schoolplein

D SV Austerlitz E Begraafplaats F Autosloperij

G Bosmeertje H Bergse Bossen I Pyramide

J Henschotermeer
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Guilty pleasures

Guilty pleasures
Vraag 1

Het Eurovisie songfestival. Je bent een liefhebber of je vindt het helemaal niets! Na de winst van
“onze Duncan” in 2021 volgde dit jaar het mooie ʻDe Diepteʼ van S10.

Bij sommige Nederlanders laait elk jaar de Songfestival koorts weer op. Hieronder zie je 5
verschillende edities van het festival afgebeeld staan. Wij willen van jou per editie weten, welk jaar,
in welke plaats werd het gehouden, wie was de winnaar (nummer + artiest) en wat was de
Nederlandse inzending (nummer+artiest)? Je kunt de antwoorden invullen op de volgende pagina.
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Guilty pleasures

Per afbeelding max 2 pt bij alles juist. Minimaal 3 juiste onderdelen per afbeelding: 1 pt.

1 2

Jaartal 1963 1967

Plaats London Wenen

Winnaar Grethe & Jorgen Ingmann Sandie Shaw

Titel winnende lied Dansevise Puppet on a String

Nederlandse artiest Annie Palmen Therese Steinmetz

Titel Nederlandse lied Een Speeldoos Ring dinge ding

3 4

Jaartal 1971 1998

Plaats Dublin Birmingham

Winnaar Severine Dana International

Titel winnende lied Un banc, un arbe, une rue Viva la Diva

Nederlandse artiest Saskia en Serge Edsilia Rombley

Titel Nederlandse lied Tijd Hemel en Aarde

5

Jaartal 2014

Plaats Kopenhagen

Winnaar Conchita Wurst

Titel winnende lied Rise like a phoenix

Nederlandse artiest Common Linnets

Titel Nederlandse lied Calm a�er the storm
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Guilty pleasures

Vraag 2

1 pt bij minimaal 2 elementen goed: voornaam, programma en seizoen/jaar

Nog zoʼn guilty pleasure: reality TV! Wie zijn onderstaande mensen, aan welk programma deden
ze mee en in welk seizoen/jaar?

Tim Wauters,
Temptation Island, 2018

Andries de Jong, Big
Brother, 2011

Channah Koerten,
Ex on the Beach Double Dutch, 2018

Ivan Mauloed, Utopia, 2015 en 2018

Amanda Balk, De
Gouden Kooi, 2007-2008

Jop Nieuwenhuizen, De Bus, 2010

Huub Ballegooy, De
Gouden Kooi, 2006-2008

Britt de Rockere, Ex on the Beach Double

Dutch, 2018

Hiske, Utopia 2, 2018

Laetitia Nouhhaidi, Temptation Island, 2018
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Guilty pleasures

Vraag 3

1 pt per juist antwoord

1. Goudkust 2. Bold and the Beautiful

3. As the world turns 4. Suits

5. Medisch Centrum West 6. Op goed Geluk

7. Onderweg naar Morgen 8. Wie is de Mol?

9. Sex in the City 10. Goede Tijden, Slechte Tijden
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Guilty pleasures

Vraag 4

De mobiele telefoon; We kunnen niet meer zonder! Welke bekende en onbekende apps zie je
hieronder afgebeeld staan? Je kunt de antwoorden invullen op de volgende pagina.
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Guilty pleasures

0,5 per juist antwoord

A. Too good to go

B. SnappCar

C. Parkmobile

D. Trouw

E. Bol.com

F. New York Pizza

G. 9292ov

H. Vakantieveilingen

I. Radio 2

J. Lidl

K. Weeronline

L. Goodreads

M. Tinder

N. Shazam

O. Strava

P. RMN

Q. RTV Utrecht

R. Untappd

S. Flitsmeister

T. Polarsteps
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Guilty pleasures

Vraag 5

1 pt per juist antwoord

A. ʻAch man, pleur toch op. Jij hebt nog nooit je best voor iets hoeven doen. Jij hoe� alleen maar
even met je bakkebaarden te wapperen en dan valt iedereen toch wel flauw.̓

Alles is liefde

B. ʻUiteindelijk ben ik gewoon een vrouw, staande tegenover een man, hem vragende of hij van
haar wil houden.̓

Nothing hill

C. J̒ouw missie, als je er voor kiest hem te accepteren.̓

Mission Impossible

D. ʻZie ik er goed uit?ʼ Antwoord: ʻAls een prachtige blonde ananas!ʼ

Grease

E. ʻOh nee, ik heb Marvin in zijn gezicht geschoten.̓

Pulp Fiction

F. ʻIk waardeer de hele verleidingsmethode die je hier gebruikt, maar laat me je een tip geven: Ik
ben een zekerheidje.

Pretty Woman

G. ʻIk ben de Gozer, dus zo noem je me. Dat of koninklijke gozer, of uhmmm gozerd, of El Gozer, als
je het anders te kort vindt.̓

Big Lebowski

H. ʻElke kampioen was ooit een deelnemer die weigerde om op te geven.̓

Rocky

I. ʻGroots en meeslepend zal het leven niet meer worden. Maar dat het altijd nog erger kan is een
hele troost.̓

Soof

J. ʻWraak is een gerecht dat het beste smaakt als het koud wordt opgediend.̓

Godfather
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Guilty pleasures

Vraag 6

1 pt per juist antwoord, met een maximum van 10 punten

Wie zʼn koplampen staan hieronder afgebeeld?

Cindy Crawford Ferrari Lamborghini

Vespa BMW Aston Martin

Kim Kardashian Yamaha Angelina Jolie

Porsche Fajah Lourens Harley Davidson
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Guilty pleasures

Vraag 7

1 pt per juist antwoord, met een maximum van 10 punten

Nu zijn de vrouwen aan de beurt! Chocolade… Een echte vrouwen guilty pleasure!

Welke 12 chocolademerken kun je in deze chocoladereep terugvinden?

1. Milka 7. Celebrations

2. Maltesers 8. M&Mʼs Peanut

3. Bolletje chocoladekruidnoten 9. Chocolate Cookies

4. Ben en Jerryʼs ijs 10. Toblerone

5. Tony Chocolonely 11. Merci

6. Ritter Sport 12. Ferrero Rocher

27



Guilty pleasures

Vraag 8

1 pt per juist antwoord

Maar goed, de ultieme guilty pleasure blij� natuurlijk: Kerst! Je mag doen alsof je het haat, maar
stiekem verschijnt er toch een glimlach op je gezicht, als je die eerste kerstjingle op de radio
voorbij hoort komen. In welke steden vindt je onderstaande kerstbomen:

Berlijn Zeist

Milaan Lopik
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Guilty pleasures

New York Praag

Parijs Barcelona

Rotterdam Washington
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Flora en fauna

Flora en fauna
Vraag 1

2 pt per juist antwoord

We wonen in Austerlitz in een prachtige bosrijke omgeving. Maar hoe goed ken jij de bomen nou
echt? Noem 5 loofbomen die in het bos rond Austerlitz veel voorkomen en teken het blad dat  bij
deze boom hoort.

● Berk
● Nederlandse zomer- of wintereik
● Amerikaanse eik
● Beuk
● Amerikaanse Vogelkers
● Lijsterbes
● Tamme kastanje
● Paardenkastanje
● Hazelaar

Niet uitputtend
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Flora en fauna

Vraag 2

2 pt per plant; 1 pt extra voor de tweede bijnaam

Hieronder zie je vier planten. Hoe heten ze?

A. B.

C. D.

A. Acanthus

B. Oosterse Karmozijn bes

C. Ezelsoor Tweede bijnaam: Prikneus

D. Fluitekruid Tweede bijnaam: Belgische kant
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Flora en fauna

Vraag 3

2 pt per juist antwoord

A. B.

C. D.

A. Hazelworm

B. Hornaar

C. Larve lieveheersbeestje

D. Meikever

E. Oh wat ligt daar nou? Wie hee� dit achtergelaten? Poep van een egel
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Flora en fauna

Vraag 4

A. Noem 6 vlindersoorten die in Austerlitz te zien zijn. - 1 pt per juist antwoord
- Bont dikkopje

- Bont zandoogje

- Boomblauwtje

- Citroenvlinder

- Dagpauwoog /

- Eikenpage

- Gehakkelde Aurelia

- Goudtipje

- Groentje

- Kleine vos

- Kleine dagpauwoog

- Kleine vuurvlinder

- Koolwitje

- Pijlstaartvlinder

- Sleedoornpage

Niet uitputtend

B. Teken met 2 mensen 2 van de vlindersoorten die je hier wel eens bent tegengekomen en
ook de plek waar je ze zag. Maak een foto dat jullie met 2 mensen de  tekening aan het
maken zijn en van het eindresultaat.
Mail het resultaat naar

2 pt per tekening

Vraag 5

Maak twee kleuren (eetbaar) koekjesdeeg (meerdere kleuren mag altijd). Maak vier verschillende
koekjes die iets uitbeelden wat met het bos te maken hee�. Stop de koekjes in een zakje met je
teamnaam er op. Lever ze tegelijk in met dit Kwisboek.

2,5 pt per koekje
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Flora en fauna

Vraag 6

Noem 10 zoogdieren die in ons bos wonen.

1 pt per juist antwoord
- Spitsmuis

- bosmuis

- Eekhoorn, bruine

- Amerikaans eekhoorn zwart-bruin

- Das

- Boommarter

- Bunzing

- Vos

- Ree

- Egel

- Hermelijn

Niet uitputtend

Vraag 7

Het is een zwaar jaar geweest voor de kabouters. Door de storm is er een boom op hun huisje
gewaaid, door de droogte zijn er scheuren in de muren gekomen. Ze hebben echt een nieuw huisje
nodig en iets verderop een schuilkelder. Dan kunnen ze schuilen als het weer zo hard gaat waaien.

A. Bouw met vier mensen/kinderen een huisje en een schuilkelder voor de boskabouters
Huisje 3 pt, schuilkelder 2 pt

B. Maak een natuurlijke bewegwijzering van het huisje naar de schuilkelders zodat ze hem
kunnen vinden. (Broodkruimels van Hans en Grietje werken niet!).
Bewegwijzering 3 pt

C. Begin de bewegwijzering met twee grotere stenen op elkaar met jullie teamnaam er op
geschilderd (gebruik waterverf of stoepkrijt).
Teamnaam 2 pt

D. Maak een foto van jullie team bij het huisje en de schuilkelder.
Mail het resultaat naar
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Flora en fauna

Vraag 8

0,5 pt per juist antwoord (volgorde niet van belang)

Vind jij het ook zo fijn als de vogeltjes buiten fluiten? Veel mensen weten echter niet welke vogel ze
dan horen fluiten. Jij wel?

Ga naar https://soundcloud.com/dorpskwisausterlitz/vogelgeluiden en schrijf vervolgens
hieronder de 20 vogels op die je hoorde.

0:00 Roodborst

0:22 Putter

0:55 Merel

1:22 Huismus

1:48 Vink

2:15 Koolmees

2:40 Pimpelmees

3:04 Zanglijster

3:28 Nachtegaal

3:51 Zwartkop

4:12 Fitis

4:34 Tji�jaf

4:51 Grasmus

5:16 Heggenmus

5:34 Winterkoning

5:58 Witte Kwikstaart

6:21 Groenling

6:42 Turkse Torel

7:05 Ekster

7:29 Kauw
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https://soundcloud.com/dorpskwisausterlitz/vogelgeluiden
https://www.youtube.com/watch?v=ghPDu-65jHM&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ghPDu-65jHM&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=ghPDu-65jHM&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=ghPDu-65jHM&t=82s
https://www.youtube.com/watch?v=ghPDu-65jHM&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=ghPDu-65jHM&t=135s
https://www.youtube.com/watch?v=ghPDu-65jHM&t=160s
https://www.youtube.com/watch?v=ghPDu-65jHM&t=184s
https://www.youtube.com/watch?v=ghPDu-65jHM&t=208s
https://www.youtube.com/watch?v=ghPDu-65jHM&t=231s
https://www.youtube.com/watch?v=ghPDu-65jHM&t=252s
https://www.youtube.com/watch?v=ghPDu-65jHM&t=274s
https://www.youtube.com/watch?v=ghPDu-65jHM&t=291s
https://www.youtube.com/watch?v=ghPDu-65jHM&t=316s
https://www.youtube.com/watch?v=ghPDu-65jHM&t=334s
https://www.youtube.com/watch?v=ghPDu-65jHM&t=358s
https://www.youtube.com/watch?v=ghPDu-65jHM&t=381s
https://www.youtube.com/watch?v=ghPDu-65jHM&t=402s
https://www.youtube.com/watch?v=ghPDu-65jHM&t=425s
https://www.youtube.com/watch?v=ghPDu-65jHM&t=449s


Wondere wereld

Wondere wereld
Vraag 1

2 pt per juist antwoord

Is er een onderwerp in Nederland wat vaker besproken wordt dan het weer? Er is niets zo
wonderlijk in de wereld als het weer. Er bestaan ontzettend veel weersverschijnselen. Hoe worden
de volgende weersverschijnselen genoemd? We zijn op zoek naar de Nederlandse naam.

A: Halo B: Mammatus

C: Rijp/rijm D: Rolwolk

E: Tornado/cycloon/wervelstorm
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Wondere wereld

Vraag 2

1 pt per juist antwoord (hoofdstuk of titel)

De boeken van Harry Potter nemen je mee naar een wonderlijke fantasiewereld. De boeken
worden gelezen door alle lee�ijden. Hieronder staan verschillende beginzinnen van hoofdstukken
uit het laatste deel: ʻHarry Potter en de relieken van de dood .̓

Vind bij de vijf openingszinnen de juiste hoofdstukken. Noteer het hoofdstuknummer en de titel.

A. “De volgende ochtend vroeg, nog voor de anderen wakker waren, verliet Harry de tent en
zocht in het bos naar de oudste, knoestigste en meest onverwoestbare boom die hij kon
vinden.”

Hoofdstuk: 15

Titel: De wraak van de Kobolt

B. “De twee mannen verschenen uit het niets, slechts enkele meters van elkaar verwijderd, op
een smal, maanverlicht weggetje.”

Hoofdstuk: 1

Titel: De heer van het duister regeert

C. “Zodra haar vinger het Duistere Teken raakte, begon Harryʼs litteken verschrikkelijk te
branden.”

Hoofdstuk: 30

Titel: Het vertrek van Severus Sneep

D. “Als Knijster kon ontsnappen uit een meer vol Necroten, zou het waarschijnlijk hoogstens
een paar uur duren voor hij Levenius te pakken had, dacht Harry.”

Hoofdstuk: 11

Titel: De Omloop

E. “Harry bloedde.”

Hoofdstuk: 2

Titel: In Memorian

37



Wondere wereld

Vraag 3

2 pt per juist
antwoord

A. Wat is het nieuws achter deze foto?

Dieselgate Volkswagen

B. Waar is deze foto gemaakt?

Woestijn bij Victorville, Californie

C. En waarom is er gekozen voor deze locatie?

Vanwege het gunstige klimaat

D. Welk jaar speelde dit?

2015

38



Wondere wereld

Vraag 4

2 pt per juist antwoord

Onderstaande tekeningen, afkomstig uit een boek voor kinderen, geven deze bijzonderheden
weer.

Naar welke Europese landen zijn wij op zoek?

A: San Marino.

B: Denemarken.

C: Spanje.

D: Bosnie en Hercegovina / Bosnie.

E: Letland.
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Wondere wereld

Vraag 5

2 pt per juist antwoord

De wereld wordt vaak net wat wonderlijker na een paar biertjes of wijntjes. Maar weet jij eigenlijk
hoeveel kilocalorieën er in (rosé)bier of wijn zit? Verbind het drankje met het juiste aantal
kilocalorieën.
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Wondere wereld

Vraag 6

3 pt per juist gerecht. 1 pt extra bij alle onderdelen goed.

Uit eten gaan is voor Marieke altijd een ramp. Ze hee� namelijk diverse allergieën: een gluten- en
koemelk-intolerantie, een notenallergie en ze is allergisch voor pitten en zaden. Haar allergieën
hee� ze in de sterkste mate; ze mag dan ook geen enkele vorm van de producten hebben. Het is
niet erg als het eten in dezelfde ruimte bereid is als de producten waarvoor ze allergisch is.

Welke drie gerechten moet Marieke kiezen?

Voor: Trio van vis.  Hoofd: Portobello Dessert: Scroppino
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Wondere wereld

Vraag 7

2 pt per juist antwoord

Over de hele wereld zijn er nogal wat rare gewoonten en rituelen. Ook op culinair vlak… Sommige
delicatessen zijn dan ook het toppunt van gekheid. Beantwoord de volgende vragen hierover.

A. In China wordt een ei, meestal van een eend, zoʼn honderd dagen onder de grond gestopt
om daarna gegeten te worden. Wat betekent de Chinese benaming van deze ʻlekkernijʼ in
het Nederlands?

Pinusboombloesem-ei / ei met vel

B. Deze irritante beestjes worden gevangen en verwerkt tot koekjes. Welke plaats staat erom
bekend wespen te nuttigen?

Omachi

C. Ratelslangen komen vooral in Noord-Amerika voor. Vandaar dat ze daar dus ook gegeten
worden, maar in welke streek van de Verenigde Staten is het een echte delicatesse?

Texas

D. In Japan moet een kok jarenlange training ondergaan om dit te bereiden omdat één foutje
dodelijke gevolgen kan hebben. Wat is de Japanse benaming van dit gerecht en dier?

Fugu (kogelvis)

E. Welk dier wordt er gebruikt om de duurste koffiebonen ter wereld te produceren?

De Loewak / civetkat
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Wondere wereld

Vraag 8

1 pt per juist gezin (alle gezinsleden)

BNʼers zijn soms ook erg wonderlijk. En niet zelden hee� dat ook zo invloed op de gezinsleden.
Hieronder staan een aantal bekende gezinnen door elkaar gehusseld. Zet de juiste familieleden bij
elkaar en noem de ouders als eerste (achternaam is niet nodig).

Annemarie - Bo - Emma - Kiki - Jesse - Michael - Kas - Simon - Barry  - Joe
Valerie - Alec - David - Toby - Leontien - Levi - Floor - Edwin - Irene - Joa

Ted - Indy - Edwin - Stephan - Gabriella - Paul - Jochem - Anouk - Rosalie - Lynn - Jaap
Kim - Max - Muck - Richard - Henkjan - Petra - Tijn - Annemarie - Daphne - Youp

1. Irene - Barry - Rosalie - Tijn Moors
2. Richard - Daphne - Alec - Emma Krajicek / Dekkers
3. Leontien - Michael - Indy van Moorsel
4. Edwin - Annemarie - Lynn - Joe van der Sar
5. Henkjan - Petra - Valerie - Floor Smits
6. Jochem - Gabriella - David - Levi - Jesse van Gelder
7. Simon - Annemarie - Kiki - Joa Keizer
8. Paul - Stephan - Toby - Kas de Leeuw
9. Edwin - Anouk - Max - Bo Smulders
10. Kim - Jaap - Muck - Youp - Ted Kötter / Reesema
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