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Spinnen kunnen tegen het plafond lopen en daarbij nog eens ca 170 maal hun eigen
gewicht dragen. Pas een paar jaar geleden werd ontdekt dat de spin zijn acrobatische
talenten uitsluitend te danken heeft aan haartjes onder zijn zolen. Dat komt omdat
die haartjes zo klein en talrijk zijn (een paar miljoen) en elk haartje heeft weer
pakweg duizend uitlopertjes. Volgens welk principe werkt deze (electrostatische)
kracht?
DOOR EEN ONDERLINGE AANTREKKINGSKRACHT TUSSEN DE INDIVIDUELE MOLECULEN DIE ZICH OP
MINDER DAN EEN NANOMETER VAN ELKAAR AF BEVINDEN.
Hoe noemt men deze kracht?
DE VANDERWAALSKRACHT.
Bij de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn verliet Adolf Hitler het stadion toen een
zwarte Amerikaanse sporter zijn 4e gouden medaille won. Hoe heette deze sporter?
JESSE OWENS
Welke 100 meter loper (tijd 9.79sec) liep bij de Olympische Spelen van 1988 wegens
doping gebruik de gouden medaille mis?
BEN JOHNSON
Noem de titel van de film die getoond wordt in deze ronde?
DE SCHIPPERS VAN DE CAMELEON
Wie regisseerde de film die getoond wordt in deze ronde?
STEVEN DE JONG
Wie schreef de muziek voor de Nederlandse musical Tsjechov?
ROBERT LONG
Op welk instrument was bandleider en zanger Louis Armstrong een virtuoos?
TROMPET

Een casus gebaseerd op het echte leven van een volleybalscheidsrechter

U bent zondagnacht teruggekomen van een lange en vermoeiende 8-daagse reis door ZevenbergschenHoek. Maandag moet u al weer werken en wanneer u om 18:00u thuiskomt trekt u uw schoenen uit en
gaat languit op de bank liggen. Op het moment dat uw oogleden bijna op uw knieën hangen gaat de
telefoon. Het is Piet Lambregts die vraagt of u een volleybalwedstrijd wilt fluiten om 22:00u in Goes. Dit
is werkelijk het laatste dat u op dit moment wilt, maar na veel tegensputteren gaat u uiteindelijk toch
akkoord. Het blijkt een wedstrijd te zijn tussen 6 zwangere vrouwen en 6 andere krengen van vrouwen.
De agressieve hormonen stijgen boven het net uit, maar het niveau van de wedstrijd blijft erg laag. Toch
beginnen met name die zwangere vrouwen over elke beslissing van u als scheidsrechter te zeuren.
Wanneer u de grote zwangere vrouw Erika T. verbaal vermanend heeft toegesproken, denkt u de
wedstrijd onder controle te hebben.
Maar dan………… U geeft een bal in terwijl de agressieve zwangere vrouwen deze bal toch echt buiten de
lijnen zagen belanden. De vrouw met de grootste en meest gespierde handen komt op u af en zegt het
volgende:
Vuile, gore, achterbakse, van de pot gerukte……………………..(vul zelf maar in). Terwijl ze deze woorden
uitspreekt probeert ze tevens u als scheidsrechter te laten verongelukken door de scheidsrechterstoel om
ver te duwen.
U wordt paars van woede, er komt rook uit uw neusgaten en oren, uw hersenen koken en uw spieren
trekken samen, maar u beseft dat u een professional bent en weet uzelf te kalmeren. Dan moet u een
beslissing gaan nemen.

Welke kaart of kaarten geeft u deze schattige, zwangere vrouw, naar aanleiding van
de bovenstaande situatie?
RODE EN GELE KAART TEGELIJK (= DE SPORTHAL GEDWONGEN VERLATEN)
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Het inwonertal van de gemeente Moerdijk (peildatum februari 2004) groeide met
0,52 % hoeveel inwoners telt onze prachtige gemeente?
36.744
Hoeveel inwoners heeft ons dorp “Langeweg” in februari 2004?
896
Welk land werd vroeger aangeduid als Caledonië?
SCHOTLAND
Welke Ierse politieke partij organiseerde in 1916 de Paasopstand?
SINN FEIN
Noem de titel van de film die getoond wordt in deze ronde?
HELP DE DOKTER VERZUIPT
Wie regisseerde de film die getoond wordt in deze ronde?
NIKOLAI VAN DER HEYDE
Hoe heette de eerste elektronische computer die werd voltooid in 1946?
ENIAC. (ELECTRONIC NUMERICAL INTEGRATOR AND CALCULATOR)
Uit hoeveel radiobuizen bestond deze computer?
19.000
Om goed muziek te kunnen maken, moet je goed kunnen horen. Dit doe je met je
gehoororgaan. Het gehoororgaan bevindt zich in je oor in het zogenaamde slakkenhuis
(ofwel cochlea). Dit slakkenhuis is gewikkeld rond een botje.

Wat is de naam van dit bot?
MODIOLUS
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Aan het vlaggen, zoals met Koninginnedag gebeurt, zijn regels gebonden, onder
andere dat het een eerbetoon is aan de Natie en daarom ‘s nachts niet buiten mag
hangen. Wat zijn de 9 officiële vlagdata geldend voor heel Nederland?
- 31 JANUARI; VERJAARDAG KON. BEATRIX
- 27 APRIL; VERJAARDAG WILLEM ALEXANDER
- 30 APRIL, KONINGINNEDAG
- 4 MEI; HALFSTOK – DODENHERDENKING
- 5 MEI; BEVRIJDINGSDAG
- 17 MEI; VERJAARDAG MAXIMA
- 15 AUGUSTUS; BEVRIJDING VAN TOENMALIG NEDERLANDS INDIE
- 7 DECEMBER; VERJAARDAG PRINSES AMALIA
- 15 DECEMBER; KONINKRIJKSDAG
PRINSJESDAG IS OOK EEN OFFICIËLE DAG, ECHTER GELD DEZE ALLEEN VOOR DEN HAAG
Als je onze vlag per ongeluk op zijn kop hangt, van welk land heb je dan de vlag?
MONTENEGRO
Vanavond is het Europees Kampioenschap voetbal begonnen, bij alle 31 wedstrijden
wordt de speciale Adidas Roteiro bal gebruikt. De belangrijkste noviteit is dat de bal
thermisch gebonden is in 12 vijfhoeken en 20 zeshoeken. Wat is de omtrek van de
bal?
TUSSEN DE 685 EN DE 695 MM
Welke doelman van onder andere het Nederlandse voetbalelftal had de bijnaam “De
zwarte panter”?
FRANS DE MUNK
Noem de titel van de film die getoond wordt in deze ronde?
THEO EN THEA EN DE ONTMASKERING VAN HET TENENKAAS IMPERIUM
Wie regisseerde de film die getoond wordt in deze ronde?
PIETER KRAMER
Niet alleen koeien en andere grazers zijn dol op gras, ook mensen eten gras of delen
van gras. Noem 5 grassoorten waar wij dol op zijn?
- TARWE – RIJST – MAIS – ROGGE – HAVER – GERST – GIERST – SORGHUM
Wat is het snelst groeiende gras wat er op deze wereldbol is?
BAMBOE
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Op 1 mei jongstleden is de Europese Unie fors naar het oosten uitgebreid. Welke 10
landen zijn toen toegetreden tot de Europese Unie?
CYPRUS, ESTLAND, HONGARIJE, LETLAND, LITOUWEN, MALTA, POLEN, SLOVENIË, SLOWAKIJE,
TSJECHIË
Welke munteenheden hebben deze landen?
CYPRIOTISCHE POND (TURKSE LIRA), ESTSE KROON, FLORINT, LATS, LITAS , MALTEZER LIRA,
ZLOTY, TOLAR, SLOWAAKSE KROON, TSJECHISCHE KROON
Hij was de zoon van de Muze Calliope en Apollo, hij wist met zijn kunst zelfs dieren
en stenen te ontroeren. Wie was deze zanger en citer speler?
ORPHEUS
Welke oorlog brak er uit nadat Helena geschaakt was door Paris?
TROJAANSE OORLOG
Noem de titel van de film die getoond wordt in deze ronde?
DE VRIENDSCHAP
Wie regisseerde de film die getoond wordt in deze ronde?
NOUCHKA VAN BRAKEL
In welk jaar werd de motorfabriek Harley-Davidson opgericht?
1903
Door welke personen werd deze fabriek opgericht?
WILLIAM S. HARLEY - WILLIAM A. DAVIDSON - ARTHUR DAVIDSON - WALTER DAVIDSON
Hoeveel regisseurs heeft de Heul gehad tot nu toe en noem de namen?
1 JAN VAN LEEST, 2 HANNY DUBBELMAN, 3 JACK MARTENS, 4 RENIELD BOSHART, 5 REINDERT
ROOVERS, 6 RIET DE CONINCK, 7 PETER VAN WATERSCHOOT VAN DE GRACHT, 8 MIMI SCHAAK
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Waar liggen de eerste straten bij Monopoly nadat men AF gepasseerd is?
ONS DORP
Hoeveel getallen staan er op een rouletteschijf?
37
Wie won in 1909 als eerste de elfstedentocht?
MINNE HOEKSTRA
Wie won in 1996 als laatste de elfstedentocht?
HENK ANGENENT
Noem de titel van de film die getoond wordt in deze ronde?
DOKTER VLIMMEN
Wie regisseerde de film die getoond wordt in deze ronde?
GUIDO PETERS
Deze plant blijft heel de winter groen en komt zelden in contact met de grond.
Vroeger schreef men aan deze plant bijzondere krachten toe, men kon er heksen
mee verjagen, ze bevorderde de vruchtbaarheid en hielp tegen kiespijn. Nu
gebruiken wij deze plant als kerstversiering, welke plant bedoelen wij?
MARETAK (MISTLETOE)
Van welke boom werd vroeger een extract gebruikt om malaria te behandelen?
KINABOOM
Hoeveel jaar is Beatrix dit jaar koningin?
24 JAAR
Welk tweetal heeft de eiergooiwedstrijd gewonnen en met welke afstand?
ALAIN WOZNIAK EN TIM SIMONSE MET 27.10 METER
Wie heeft het biljarttoernooi met Koninginnedag gewonnen?
ANDRÉ VAN OOSTERHOUT JR.
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Welke 3 astronauten gingen dit jaar naar het ruimte station ISS?
ANDRÉ KUIPERS – MIKE FINCKE – GENNADY PADALKA
Welke 3 astronauten kwamen dit jaar terug naar de aarde?
ANDRÉ KUIPERS – ALEXANDER KALERI – MICHAEL FOALE
Wie was de eerste turnster die bij de Olympische Spelen de hoogste waardering 10
kreeg?
NADIA COMANECI (MONTREAL 1976)
Wat duiden de Olympische ringen aan?
DE CONTINENTEN
Noem de titel van de film die getoond wordt in deze ronde?
EEN VLUCHT REGENWULPEN
Wie regisseerde de film die getoond wordt in deze ronde?
ATE DE JONG
Wat was het eerste straalvliegtuig wat vertikaal kon opstijgen?
HARRIER
Welk voertuig kwam in februari 1998 in Cavalese in botsing met een Amerikaanse
straaljager?
GONDEL VAN EEN SKILIFT
Met hoeveel schijven word het sjoelspel gespeeld?
30 SCHIJVEN
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De echte naam van één van de grootste Hollywood sterren luidde Marion Michael
Morrison. Hij was een typische Amerikaanse held die het symbool was van de ware
pionier, hoe luidde zijn artiestennaam?
JOHN WAYNE
De ster uit de stomme film de sjeik uit 1921 werd over de hele wereld door fans
aanbeden, hoe heette hij?
RUDOLF VALENTINO
Wat was “de Langeweg” voordat “de Langeweg” “de Langeweg” was?
EEN TURFVAART
Wanneer werd “de Langeweg” aangelegd?
1962
Noem de titel van de film die getoond wordt in deze ronde?
MOORD IN EXTASE
Wie regisseerde de film die getoond wordt in deze ronde?
HANS SCHEEPMAKER
Wat zijn "Dragon Kahn", "Katun" en "Silver Star"?
HET ZIJN ALLE DRIE ACHTBANEN.
Wie zijn de bouwers van deze drie?
BOLLIGER EN MABILLARD
Welke activiteiten organiseren de Slikgatse Kemphanen?
BINGO, OPTOCHT, SLEUTELOVERDRACHT, KINDERMIDDAG, KLEURWEDSTRIJD, SENIORENOCHTEND
(55+), LAMPIONNEN OPTOCHT, VERLOTEN KNUPPELTJE EN VERBRANDEN KNUPPEL.
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Wat was het beroep van de vrouw van Jan Jansen, die niet van het dak af wilde
komen?
KOORDDANSERES
Welk kerkhof wil van Jim Morrison af?
CIMETIÈRE DU PÈRE-LACHAISE
Michael Boogerd werd dit jaar verschillende malen geklopt door dezelfde renner, die
Luik-Bastenaken-Luik, de Waalse Pijl en de Amstel Goldrace won. Wie was deze
renner?
DAVIDE REBELLIN
Welke 5 wielrenners wonnen de Tour de France allen vijf keer?
JACQUES ANQUETIL, EDDY MERKX, BERNARD HINAULT, MIGUEL INDURAIN EN LANCE ARMSTRONG
Noem de titel van de film die getoond wordt in deze ronde?
OP HOOP VAN ZEGEN
Wie regisseerde de film die getoond wordt in deze ronde?
GUIDO PIETERS
Tot hoeveel graden Celsius kan de temperatuur oplopen bij een bliksemstraal?
30.000 GRADEN CELSIUS
Tot hoeveel graden Celsius kan de temperatuur oplopen bij een kernfusie?
100.000.000 GRADEN CELSIUS
Naast het "gewone" badminton bestaan er officieel ook twee erkende aangepaste
vormen van badminton voor gehandicapten. Welke zijn dit?
ZITTEND EN ROLSTOEL BADMINTON
Hoeveel clubs (en leden) zijn er aangesloten bij het N.B.B?
647 CLUBS, 62.870 LEDEN
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Welk automerk heet in het Latijns “Ik rol voort”?
VOLVO
Wie heeft de eerste Volkswagen ontworpen (c.q. gebouwd)?
FERDINAND PORSCHE
In welk land spreekt men Sranangtongo?
SURINAME
In hoeveel Zuid-Amerikaanse landen is Portugees de voertaal?
1 (BRAZILIË)
Noem de titel van de film die getoond wordt in deze ronde?
PIETJE BEL
Wie regisseerde de film die getoond wordt in deze ronde?
MARIA PETERS
De algemene rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat zelf bepaalt waar en
wanneer ze onderzoekt of de overheid wel doelmatig met belastinggeld omspringt, en
of beleidsmaatregelen ook ergens toe leiden. Door wie is, met het destijds prachtig
omschreven doel:”onbenevelde kennis van alle behoeften en bezwaren des Lands”,
de algemene rekenkamer opgericht, en in welk jaar was dit?
DOOR KONING WILLEM I IN 1814

B
9.5

Wie is de huidige president van de rekenkamer en sinds welk jaar?
SASKIA STUIVELING SINDS 1999
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Welk bordspel kwam uit India via Perzië en het islamitische Spanje naar Europa?
SCHAAKSPEL
Welke oosterse kunst beheerst u als u een papieren kikker kunt vouwen?
ORIGAMI
Pasen is een jaarlijks terugkerende feestdag die niet altijd, zoals bijvoorbeeld
kerstmis, op dezelfde datum valt. De data van een aantal andere christelijke
feestdagen voor de Nederlandse kalender hangen samen met Pasen. Welk feest (1)
en welke heiligendagen (2) zijn qua datum afgestemd op Pasen en hoeveel
weken/dagen ervoor of erna vinden deze plaats?
CARNAVAL 7 WEKEN VOOR PASEN
PINKSTEREN 7 WEKEN NA PASEN
HEMELVAART 10 DAGEN VOOR PINKSTEREN.
Hoe bepaalt men elk jaar wanneer het Pasen is en in welk jaar is deze methode
vastgesteld?
PASEN VALT OP DE EERSTE ZONDAG NA DE EERSTE VOLLE MAAN NA HET BEGIN VAN DE LENTE.
DEZE METHODE VAN PAASDATUM BEPALING IS VASTGELEGD IN HET JAAR 325. DE BEDOELDE
VOLLE MAAN IS NIET DE VOLLE MAAN DIE WIJ NORMAAL PLAATSELIJK WAARNEMEN MAAR EEN
BEPAALDE STANDAARD

"PASCHAL - PFM" DIE WERELDWIJD GELDT OMDAT DE KERK NIET

AFHANKELIJK WILDE ZIJN VAN ASTROLOGEN.
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Noem de titel van de film die getoond wordt in deze ronde?
SPETTERS
Wie regisseerde de film die getoond wordt in deze ronde?
PAUL VERHOEVEN
Op 18 mei 1904 werd op een brug over de Rijn, de Hohenzollernbrücke, een
opmerkelijk instrument gedemonstreerd door een technicus uit Düsseldorf. Wat is
de originele benaming van dit instrument en geef de naam die heden ten dage
gebruikt wordt voor dit soort instrumenten?
DE TELEMOBILOSKOP, DE HUIDIGE RADAR
Noem de naam van de technicus uit Düsseldorf?
CHRISTIAN HÜLSMEYER
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Wie was de geestelijk vader van Old Shatterhand?
KARL MAY
Hoe heette de jonge held die in Rudyard Kiplings “Junglebook” door wolven werd
opgevoed?
MOWGLI
Tegenwoordig kennen we binnen het voetbal in Europa nog maar twee
verschillende Europese bekers, namelijk de Champions League en de UEFA-cup.
Hiervoor waren er ieder jaar 3 verschillende Europese bekers te winnen. Welke
bekers waren dit?
EUROPACUP 1 (KAMPIOENEN); EUROPACUP 2 (BEKERWINNAARS); UEFA-CUP
Welke drie voetbalclubs zijn in het bezit van al deze drie Europese bekers?
AJAX, BAYERN MÜNCHEN EN JUVENTUS
Noem de titel van de film die getoond wordt in deze ronde?
IN DE SCHADUW VAN DE OVERWINNING
Wie regisseerde de film die getoond wordt in deze ronde?
ATE DE JONG
Een Brits/Nederlands vloot eskader voer in februari 1942 de Japanse vloot
tegemoet om slag te leveren, wie leidde dit eskader en waar vond de slag plaats?
SCHOUT-BIJ-NACHT KAREL DOORMAN IN DE JAVAZEE
Op 17 september 1944 begonnen de geallieerden een grote militaire operatie die
tot doel had via Nederland en het Roergebied door te stoten naar Berlijn. Wat was
de codenaam van deze operatie en waar liep de operatie stuk?
MARKET GARDEN – ARNHEM
Wanneer is het smartlappenkoor opgericht?
22-01-2004 TER GELEGENHEID VAN CARNAVAL

