2017
Nummer: «Nr»
Team: “«Team»”
Contactpersoon: «Contactpersoon»
Telefoon: «Telefoonnummer»
Locatie: «Kwislocatie»

Reglement
Das Groessen Kwis 2017

1.

De Das Groessense Kwis bestaat uit open vragen in tien categorieën. In totaal zijn er maximaal
1000 punten te verdienen. Controleer s.v.p. het kwisboek op de aanwezigheid van alle pagina’s
(92 zonder voorblad).

2.

Op een vraag kunnen één of meerdere antwoorden gegeven worden. Vul de antwoorden in het
grijze vak bij de vraag. Is het vak te klein: schrijf door of het ernaast of eronder.

3.

Schrijf duidelijk. Aan niet of slecht leesbare antwoorden worden geen punten toegekend.

4.

Spel correct. Als dit symbool
te spelling. Voudt gespeld

5.

Als er gevraagd wordt naar de naam van een persoon dan wordt altijd, tenzij anders vermeld,
naar de voor– en achternaam (meisjesnaam) van de natuurlijke persoon gevraagd. Voluit geschreven. Bijvoorbeeld: Lee Towers = Leen Huijzer.

6.

Als het antwoord een niet geheel getal is dan deze afkappen op tienden. Bijvoorbeeld: 8,99
wordt 8,9.

7.

Het getal achter het #-teken in de titelbalk van een vraag geeft het aantal te verdienen punten
per juist antwoord weer. Bijvoorbeeld als alle antwoorden op vraag 10.4 correct zijn verdient
het team daarmee 14 * 2 = 28 punten.

8.

Voor elke categorie, behalve de geheime opdracht, mogen alle denkbare hulpmiddelen worden
gebruikt om het juiste antwoord op de vraag te vinden, zoals internet, encyclopedie, telefoon,
rekenmachine, buren en/of andere hulpbronnen.

9.

Als er ergens om een kompasstand of windrichting gevraagd wordt dan moeten de
antwoorden gegeven worden volgens deze kompasroos.

10.

Er zijn verschillende vragen waarvoor u wellicht de deur uit moet. Alle locaties zijn
vanaf de openbare weg te zien. Eigen wegen zijn geen openbare wegen. Het is
verboden om de diverse objecten in ons dorp te verplaatsen, wijzigen, vernielen of te verwijderen. Het gehele team wordt dan gediskwalificeerd.

11.

Overbodig om te zeggen wellicht, maar we doen het toch: Houd u te allen tijden aan de verkeersregels en de geldende fatsoensnormen en gebruik als verkeersdeelnemer ook geen alcohol. Zorg dat je als voetganger en fietser opvalt in het verkeer. Draag een reflecterend vest.

12.

Bij diverse vragen moet er informatie van de kwisavondpagina gehaald worden. Het adres is
http://dasgroessen.nl/kwisavond-2017/ en het wachtwoord is 123456 .

13.

De organisatie is vanavond bereikbaar op 06 25387494 (Tom Lentjes) en op 06 83669244 (Nico
Gerrits)

14.

Lever jullie vragenboek tussen 23:30 en 23:45 uur in bij Rinoceros. Er is daar dan ook de gelegenheid om onder het genot van een drankje (eigen rekening) nog na te genieten van deze
kwis met jouw groep en andere deelnemers.

15.

Op zaterdagavond 1 juli 2017 vindt de prijsuitreiking van De Das Groessense Kwis plaats. De
prijsuitreiking met aansluitend een feestavond, zal plaatsvinden bij Zaal Gieling. Aanvang 20.30
uur. Voor een hapje en muziek wordt gezorgd. Drank is voor eigen rekening.

16.

Over vragen, antwoorden en uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

17.

Deelname aan deze kwis geschiedt volledig voor eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid. Stichting Das Groessen en overige mensen welke hun bijdrage leveren aan deze kwis kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en / of materiele schade.

18.

Bovenstaande punten komen uit het kwisreglement of zijn een aanvulling hierop. Het kwisreglement is gepubliceerd op dasgroessen.nl

bij de vraag vermeld staat, let dan zeer scherp op de correcis 0 punten.
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Categorie 1: Geheime Opdracht
Das Groessen Kwis 2017

Categorie 1 is de geheime opdracht. Ieder team moet voor deze opdracht één lid van het
team met een auto naar de parkeerplaats van sportpark de Heggeakkers in Groessen
(Molenstraat) sturen.
Dat teamlid:


moet op tijd (21:00 uur) aanwezig zijn, te laat = 0 punten;



moet nuchter zijn, meer dan 0.0 promille = 0 punten;



komt alleen met verzekerde auto en moet de daar bijbehorende groene kaart aan de organisatie laten zien;



moet zijn/haar geldig autorijbewijs aan de organisatie tonen;



moet een gevarendriehoek aan de organisatie tonen;



moet een reflecterend veiligheidsvest dragen;



heeft ten minste voor 31 km (extra) brandstof in de auto zitten;



is na een klein uurtje weer klaar.
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Categorie 2: Ons Dorp
Das Groessen Kwis 2017

Vraag 2.1 Te koop (#1)
Je gaat verhuizen, maar natuurlijk blijf je het liefst in ons mooie dorp wonen! Op Funda vind
je woningen die in Groessen te koop staan. Ga eens rondneuzen en vertel ons wat het adres
is van de onderstaande foto’s genomen in Groessense huizen die op Funda staan.
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

4.

5.

6.

7.

8.

Vraag 2.2 Busje komt zo (#1)

Al jaren rijdt de bus niet meer door ons mooie dorp.
Echter is er nog wel een bushalte. Waar staat deze bushalte?

Pagina 3

Categorie 2: Ons Dorp
Das Groessen Kwis 2017

Vraag 2.3 Van goede huizen (#2)
Sommige huizen in Groessen hebben een naam. Wat is het adres van de huizen behorende
bij onderstaande foto's?
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

4.
5.

6.

7.

8.

Vraag 2.4 Geachte leden van de jury (#1)
Welke juryleden van de afgelopen Koningsdag playbackshow zitten niet in
het bestuur van Stichting Das Groessen?

Vraag 2.5 The Voice of Groessen (#1)
Wie hebben de Koningsdag playbackshow van dit jaar gewonnen
met het nummer “Kisses & Dancing”?

Pagina 4

Categorie 2: Ons Dorp
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Vraag 2.6 Bekende gebouwen (#2)

Onderweg tijdens een rondje Groessen wil je bij verschillende bekende gebouwen naar binnen. Waar wil je naar binnen?

Vraag 2.7 Lekkerbekje (#2)

Elke week staat de viskar van Sebastiaan op het Schuttersplein. Wat kostte afgelopen vrijdag daar een standaard
bakje kibbeling met knoflooksaus?
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Vraag 2.8 Beatrix boom (#2)

In ons dorp staat een Beatrixboom.
Ter gelegenheid van wat is deze boom geplant?

Vraag 2.9 Google streetview (#2)

In 2009 heeft een Google streetview auto door ons dorp gereden.
Er staat een vrouw naast een stilstaande auto in de Catrijnenstraat. Wat is de naam van deze persoon?

Vraag 2.10 Bolcoördinaten (#1)

Welk historisch gebouw bevindt zich op 6 graden, 2 minuten en 0,6 seconden
ten oosten van de Greenwich en 51 graden, 55 minuten en 38,4 seconden
noordelijk ten opzichte van de evenaar?

Vraag 2.11 Vuurwerk (#1)

Millenniumfeest in Groessen was een grandioos succes. Oud wethouder
Theet Nass opende het vuurwerk. Door welk bedrijf werd dat millenniumvuurwerk verzorgd?

Pagina 6

Categorie 2: Ons Dorp
Das Groessen Kwis 2017

Vraag 2.12 Overeenkomst (#2)

Wat hebben deze Groessenaren met elkaar gemeen?

Vraag 2.13 Overeenkomst (#2)

Wat hebben deze Groessenaren met elkaar gemeen?

Vraag 2.14 Spaarkas (#1)
De kermis is best een dure aangelegenheid: biertjes, botsautomuntjes en pilsjes kosten geld. Met de spaarkas bij Gieling
kun je het hele jaar door sparen zodat je een leuk potje hebt
opgebouwd. De kas keert over het algemeen op vrijdag voor
de kermis uit. Op wiens naam staat het spaarpotje met nummer 28?
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Das Groessen Kwis 2017

Vraag 2.15 De aardappels afschudden (#15)
Je bent in Rinoceros: de zaal is warm en het bier is lauw, op
het podium staat een superslechte band te bateren. De tent
heeft net zoveel sfeer als de TL-lampen van meneer Elfrink
aan de Kerkakkers en je weet nu al dat je morgen een kater
hebt die niet voor de poes is! Kortom; de leukste vrijdagavond van de week!
Na drie blauwtjes moet je nodig.. Een grote boodschap,
SHIT! Je rent de wc in, maar… alleen maar pisbakken! SHIT,
sorry: PLAS! Je moet op zoek naar een fijne wc-pot waar je
even lekker een bruine beer kunt downloaden!
Je rent linksaf de wc uit, je pakt de nooddeur naast de DJ
naar buiten (iedereen kijkt je raar aan en wil je tegenhouden) en als je de deur uitrent en bijna over een vozend stelletje struikelt ren je linksaf. Na
ongeveer 50 meter ga je weer linksaf en je rent alsmaar rechtdoor. Na zo’n 100 meter kun
je twee kanten op en je kiest voor het zuiden. De druk wordt groter, pff, je rent 93 meter
en kiest ervoor om linksaf te slaan! Je rent door en slaat de eerste rechts in om vervolgens
na 230 meter af te slaan naar het westen.
Man wat moet je nodig zeg! Hij komt al bijna om het hoekje kijken, dus je moet nu echt
opschieten en een wc zoeken. Je besluit je tocht voort te zetten! Je rent 210 meter door en
slaat vervolgens rechts af, om een paar tellen daarna weer linksaf te slaan. Je komt voor de
keuze en je besluit om noordwaarts te gaan! Hierna sla je de eerste links en je rent 99 meter richting het westen en slaat linksaf. Je vervolgt deze weg 180 meter lang en slaat
rechtsaf, vervolgens sla je linksaf en na 34 meter sla je weer rechtsaf. Je vervolgt deze weg
en slaat vervolgens de eerste weg weer rechtsaf. Na 80 meter houd je rechts aan en ga je
de eerste weg weer links.
Je hebt het niet meer! De druk wordt verder opgevoerd. Met een hand op je gat ren je door
het duistere Groessen waar de meeste bewoners al fijn in bed liggen.. of op de wc zitten!
Wat een utopie op dit moment zeg!
Het komt je bekend voor hier, maar dat zal wel.. je rent door en gaat de eerste rechts! Je
volgt deze weg 112 meter om bij de eerste mogelijkheid links af te slaan! Je rent en je rent
door, zuchtend en steunend, wel 300 meter! Je steekt over en gaat richting het noorden.
Je bent nu echt ten einde raad! Het zweet breekt je uit en je staat op knappen! Je kunt niet
meer rennen en je gaat gewoon lopen, rechtdoor, en na 4,80 minuten sla je rechtsaf. Er
brandt licht daar! En het ziet er warm uit! Je loopt nog 59 meter en dan ga je rechtsaf, je
loopt naar de deur waar je tegenaan loopt! Je doet de deur open, wat een knusse warmte:
perfect! Je gaat zitten en… Wat een opluchting!
Maar waar ben je eigenlijk terecht gekomen om een “Tom Dumoulin uit de koers” te zetten?
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Vraag 2.16 Klein Candia (#1)
Onze kwaliteitsslagerij Theo en Ria Scholten is gevestigd
aan de Heiliglandsestraat 23. Al jaren kunt je hier terecht
voor het beste vlees en de lekkerste vleeswaren en droge
worst uit eigen keuken. Theo is geboren op Klein Candia
nummer 286 in Groessen. Hoe heet deze boerderij nu?

Vraag 2.17 Buurtverenigingen (#1)

Ons dorp kent zes officiële buurtverenigingen. Wat zijn de volledige namen
van deze verenigingen en wie zijn de huidige secretarissen van deze verenigingen?
1.

7.

2.

8.

3.

9.

4.

10.

5.

11.

6.

12.

Vraag 2.18 Meezingen (#1)
De Groessense koters mochten aan het einde van de playbackshow, tijdens koningsdag van dit jaar, nog een keer het podium betreden. Op welk
lied hebben ze Groessen toen op zijn grondvesten doen schudden?
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Vraag 2.19 Tuinbouw (#2)

Groessen is een land- en tuinbouwdorp pur sang. Al sinds vroegere tijden worden hier verschillende gewassen, planten, groenten en fruit gekweekt; in de volle grond en in de kas. Wat wordt (en werd voor foto 4) er als hoofdzaak gekweekt bij onderstaande bedrijven?

1.

2.

4.

5.

3.

6.

Vraag 2.20 Hekwerk (#1)

Wie woonde er in Groessen achter een “zwarte hekke”?

Vraag 2.21 Kerkklok (#5)

Hoeveel seconden (pagina 1 punt 6) zit er tussen de eerste en laatste slag als
de kerkklok van de Sint Andreaskerk drieëntwintig uur slaat?
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Categorie 3: Eten en drinken
Das Groessen Kwis 2017

Vraag 3.1 Rad van fortuin (#1)

Wat was het bijzondere antwoord, passend in deze kwis categorie, wat assistente Stephanie gaf in een aflevering het programma “Rad van Fortuin” op de vraag van André Hazes jr. “Wat ga je
dit weekend doen?”

Vraag 3.2 Koks (#1)

Wat zijn de namen van deze media koks?
1:

2:

1.

2.

3:

3.

4.

4:

Vraag 3.3 Thee (#3)

Thee-o Scholten drinkt graag een kopje. Hij wil namens de organisatie jullie 3 kopjes thee
aanbieden (meegekregen met het kwisboek), echter zijn de labeltjes eraf gevallen en kwijt
geraakt. Welke 3 smaken herken je?
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Vraag 3.4 Bier (#1)

Van welke biermerk zie hier een gedeelte van het logo?
1:

2:

3:

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

4:

Vraag 3.5 Smullen op het doek (#1)

Wat is de naam van de kunstenaar?
1:

2:

3:

4:

Vraag 3.6 Groenten

Ga naar de kwisavondpagina en bekijk de video behorende bij deze
vraag. Hoeveel verschillende groentesoorten komen hierin voor?
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Categorie 3: Eten en drinken
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Vraag 3.7 Spruitjes (#1)

Ga naar de kwisavondpagina en bekijk de video behorende bij deze
vraag. Hoe vaak komt het woord “spruitjes” hierin voor?

Vraag 3.8 Biologisch (#1)
Slagerij De Groene Weg uit Nijmegen heeft lekker, biologisch vlees. Bas heeft drie stukken
van een varken afgesneden. Van welk deel van het varken komen onderstaande lekkernijen?
Vul het juiste nummer in.

1.

Schnitzel

2.

Hamschijf

3.

Rollade

Vraag 3.9 Vergeten groenten (#1)

Ik wil een ovenschaal maken met vergeten groenten, maar ik ben de naam vergeten! Wat is
de naam van deze groenten?
1:

2:

3:

1.

2.

3.

4.

4:
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Vraag 3.10 Levensmiddelen (#1)

De boodschappen kar zit vol, je bent bij verschillende winkels geweest en je bent verschillende merken tegengekomen. Van welke merken wordt hier een deel van het logo weergegeven?

1

2

3

11

12

18

19

20

28

29

30

39

40

41

4.

13

5.

14

15

22

21

31

32

7.

6.

16

17

23

24

33

34

8.

25

35

9

26

36

10

27

37

38

42

Pagina 14
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1:

15:

29:

2:

16:

30:

3:

17:

31:

4:

18:

32:

5:

19:

33:

6:

20:

34:

7:

21:

35:

8:

22:

36:

9:

23:

37:

10:

24:

38:

11:

25:

39:

12:

26:

40:

13:

27:

41:

14:

28:

42:
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Vraag 3.11 Paleisdiner (#1)

150 Nederlanders hebben op 28 april dit jaar in het Paleis op de
Dam gedineerd met koning Willem Alexander en koningin Máxima. Wat stond er als toetje op het menu?

Vraag 3.12 O Jee (#1)
De groente is doorgeschoten. Wat is de naam van de groente?

1:

2:

1.

2.

3:

3.

4.

4:

Vraag 3.13 Eten in de buurt (#1)
In Zevenaar en Duiven zijn diverse eetgelegenheden te vinden. Van welke zaken zie je een
deel van het logo?
1:

2:

1.

2.

3:

3.

4.

4:
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Vraag 3.14 Verrassingsmenu (#1)
Na de aspergeavond, wildavond en het amusediner schotelt Zaal Gieling Groessen wederom
een geweldig menu voor! Elselien heeft enorm haar best gedaan in de keuken maar ze is
vergeten wat ze voor je heeft gemaakt. Ze weet echter nog wel de ingrediënten die ze heeft
gebruikt. Welke gerechten heeft ze voor ons klaargemaakt?

1.

300 gram goede biefstuk, zout en peper uit de molen, 1 eetlepel fijngehakte peterselie, 2 tl mosterd ,

2.

1 braadkip (ca. 1.5 kg), 100 g ontbijtspek, 4 worteltjes, 10 sjalotten, 1 rode ui, 250 g kastanjechampignons, 2 tenen knoflook, 2 el arachide olie, 20 g
roomboter, 2 el bloem, 400 ml rode volle wijn, 380
ml gevogeltefond (pot), 1 laurierblaadje, 1 takje tijm,
2 mespunten suiker, 4 takjes peterselie,

3.

6 eieren middelgroot (alleen de eiwitten worden gebruikt), 250 g suiker, 1 tl vanille, 1 tl azijn, 1 eetl
maizena, 200 ml slagroom +1 tl suiker, vers fruit o.a
kiwi's of rood fruit en bosvruchten

Vraag 3.15 Shotje! (#1)
We zoeken een drank die populair is in Hongarije en Transsylvanië.
De drank is een vruchtenbrandewijn, die vooral gestookt wordt uit
appels, pruimen, peren of abrikozen. Welke sterke drank zoeken we?

Vraag 3.16 Koekje erbij? (#1)
Wat is de naam van het koekje?
1:

2:

1.

2.

3:

3.

4.

4:

Pagina 17

Categorie 3: Eten en drinken
Das Groessen Kwis 2017

Vraag 3.17 Saus (#1)
De saus is een gefermenteerde vloeistof gemaakt met moutazijn,
geestrijkazijn, stroop, maissiroop, water, chilipepers, sojasaus, peper,
tamarinde, ansjovis, uien, sjalotjes, kruidnagels en knoflook. De saus
wordt als smaakmaker gebruikt in gekookte en ongekookte gerechten, en vooral met rundvlees. In de Filipijnse keuken wordt hij vaak
gebruikt als marinade, vooral bij varkensvlees. Wat is de naam van
deze saus?

Vraag 3.18 Vrijdag visdag (#1)

Het is vrijdag, dus tijd voor een lekker visje. De visboer heeft verschillende vissen liggen
waaruit je kunt kiezen. Wat is de naam van de vis op de foto’s ?
1:

2:

1.

2.

3:

3.

4.

4:

Vraag 3.19 Nummer 1 (#1)

Wat is de Japanse naam van het gerecht wat bij de meeste “all you can eat”
sushi restaurants op nummer 1 staat?
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Vraag 3.20 Bakkie doen (#1)

Je komt bij Joost Mulder in Arnhem om de jaarstukken door te nemen! Joost biedt je een
lekker kopje koffie aan. Je vraagt hem wat voor een soorten hij allemaal heeft en hij laat je
de kaart zien. De keuze is reuze! Wat zijn het voor een soorten vraag je hem. ‘Ik ben een
no nonsens adviseur en ik heb enorm veel verstand van administratieve en fiscale zaken. Ik
lust graag een bakkie koffie, maar vraag me niet naar de soorten!’ De verschillende soorten
staan in de glazen en kopjes op de juiste manier geserveerd weergegeven, maar wat zijn de
namen van deze soorten?

1:

2:

1.

2.

3:

3.

4.

6:

5.

6.

7:

7.

8.

4:
5:

8:
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Vraag 4.1 Scheurneuzen (#1)

Groessen kent veel liefhebbers van motor- en autorijden. Elk weekend wordt door menig
man en vrouw de gashendel opengetrokken en lekker getoerd. Hieronder staan vier internationale racecircuits. Wat is de naam van deze circuits?

1:

2:

1.

2.

3:

3.

4.

4:

Vraag 4.2 Aan de wandel (#2)

In welke windrichting loop ik bij onderstaande plaatjes?

1:

2:

3:

4:
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Vraag 4.3 Mijnheer van Dalen wacht op antwoord (#2)

Wat is de uitkomst van onderstaande rekenkundige judo formule?

2
+

*

-

=

Vraag 4.4 Judo (#1)

De Nederlandse judosport kent vele succesvolle dames. Wat zijn de namen van de judoka's
op onderstaande foto’s?

1:

2:

3:

1.

2.

3.

4.

4:

Vraag 4.5 Marathon (#1)

De winnaar van goud op marathon bij de olympische spelen in Rio heeft
afgelopen mei een wereldrecord op de marathon gelopen. Wat was de
gemiddelde snelheid in meters per uur bij dit record en waarom is dit
record niet erkend?

1.

2.
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Vraag 4.6 Uw gezondheid en welzijn (#2)

Adrie Sweers heeft het vijfjarig jubileum van haar praktijk gevierd samen met het
eerste voetbalelftal van Sportclub Groessen. In welke plaats heeft zij dit met “het
eerste” gevierd en in welk jaar was dat?

1.

2.

Vraag 4.7 Voetbalkooi (#1)

In welk jaar werd de voetbalkooi aan de Commendereijstraat in
Groessen gebouwd?

Vraag 4.8 Speellocaties (#1)

Hoeveel geregistreerde speellocaties heeft Groessen volgens de gemeente
Duiven?

Vraag 4.9 Niet voetballen (#1)

In de gemeente Duiven hebben wij meerdere voetbalclubs. Er is echter één
Hollandse gemeente welke geen voetbalclub heeft. Wat is de naam van deze
gemeente?
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Vraag 4.10 Sportclub Groessen (#1)

In welk team van Sportclub Groessen speelde onderstaande personen afgelopen seizoen?

1.

2.

1.

2.

3.

4.

2.

1.

2.

3.

3.

4.

3.

4.

Vraag 4.11 Formule 1 (#1)

Wat zijn de namen van deze snelheidsduivels?
1.

4.

Vraag 4.12 Hoofdtrainer (#1)

Michel Buiting blijft ook komend seizoen hoofdtrainer van Sportclub Groessen.
Het hoeveelste seizoen wordt dat voor hem in deze functie?
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Vraag 4.13 Topsporters (#1)
Wat zijn de namen van deze topsporters?
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

4.

Vraag 4.14 Overeenkomst (#1)
Wat is de overeenkomst uit de carrière van de topsporters uit de vorige vraag?

Vraag 4.15 Kampioenen (#1)

Welke Limburger zorgde er persoonlijk voor dat op de laatste speeldag van
de eredivisie competitie voetbalseizoen 2015/2016 PSV landskampioen
werd?

Vraag 4.16 Schouder aan schouder (#2)
De eerste gezamenlijke feestavond die s.v. Loo en Sportclub Groessen
op vrijdag 12 mei hebben gehouden, is geslaagd. Bij gezamenlijke
sponsor Zaal Gieling in Groessen stal oud-wielrenner Gert Jakobs de
show met zijn humorvolle presentatie. Bekijk zijn video op de kwisavondpagina en beantwoord zijn vragen.
1.

2.
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Vraag 4.17 Sportief veld (#1)
Welke sport worden op onderstaande velden
gespeeld?

1.

2.

3.

4.

Vraag 4.18 Bouwvakken is topsport! (#1)
Je wilt een nieuwe aanbouw aan de woning en je belt Averdonk Groessen. Ernst en Toon
komen direct bij je langs om te kijken wat ze voor je kunnen betekenen. Ze werken een geweldig plan uit met alles erop en eraan. Ook geven ze vier voorbeelden in welk verband je
de muur kunt laten metselen. Hieronder de voorbeelden. Wat zijn de juiste namen van de
metselverbanden?
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

4.

Vraag 4.19 De sterkste man (#2)
Wie heeft de laatste “Sterkste man van Rinoceros” wedstrijd gewonnen? En
wie werd er tweede?
1.

2.
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Vraag 4.20 Verbroedering (#1)
Op deze foto, gemaakt door Koos Roelofs, maken een
aantal dames reclame voor de gezamenlijke feestavond van s.v. Loo en Sportclub Groessen. Wat zijn,
van rechts naar links en beginnend met nummer zeven, de namen van deze sportieve dames?
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Vraag 4.21 Stadions (#1)
Wat zijn de namen van de voetbalclubs welke hun thuisbasis hebben in deze stadions?

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

4.

Vraag 4.22 Komt dat schot! (#2)
Ga naar de kwisavondpagina en luister de 4 sportfragmenten af. Bij welke sporthoogtepunt
hoort dit?
1.

3.

2.

4.
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Vraag 4.23 Ballen (#1)

Welke sport hoort bij welke bal?
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

4.

6.

4.

5.

6.

7.
7.

Vraag 4.24 Olympische spelen (#1)

Welke olympische sporten horen bij deze pictogrammen?
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

4.
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Vraag 4.25 Olympische spelen (#1)

Welke olympische sporten horen bij deze pictogrammen?
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

4.

Vraag 4.26 Kampioenen (#1)

Hoeveel landstitels hebben onderstaande clubs, op het hoogste voetbalniveau, veroverd?
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

4.

Vraag 4.27 Optellen (#1)

Voor een bonuspunt: tel de getallen uit de vorige vraag bij elkaar op.
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Vraag 4.28 Maestro, muziek! (#1)

Deze artiesten zijn zelf helemaal niet sportief. Toch hebben ze iets gemeen op het gebied
van sport, wat precies?

Vraag 4.29 Hoofdzaak (#1)

In de racerij identificeert elke coureur zich met een eigen helm. Fletse kleuren, hippe ontwerpen en kekke figuren. Van welke auto of motorcoureurs zijn deze helmen?

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

4.
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Vraag 5.1 Misdrijf in groep 8 (#2)
Iemand heeft de achterband van meester Ferry leeg laten lopen. De dader zit in de klas
hieronder. Lees de zinnen. Wie is de dader?

Vraag 5.2 Hondenraadsel (#1)
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Vraag 5.3 Vader & zoon (#1)

Vader is nu 63 jaar en zijn zoon is 36. De tientallen en eenheden van de
leeftijd van vader en zoon zijn nu van elkaar om te wisselen. Op welke
leeftijd van de zoon was zo’n omkering in het verleden ook mogelijk en op welke leeftijd van
de vader is de eerst volgende omkering in de toekomst mogelijk?

1.

2.

Vraag 5.4 Paardensprong puzzel (#1)

Welke zin komt tevoorschijn als deze puzzel oplost m.b.v. een paardensprong?

Vraag 5.5 Suske en Wiske (#1)

Van welk stripboek (titel) zijn deze afbeeldingen afkomstig?

1:

2:

1.

2.

3:

3.

4.

4:
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Vraag 5.6 Kleurplaat (#10)
Dennis van den Dam schildert altijd netjes binnen de lijntjes! Hij is van alle markten thuis en
levert steevast top kwaliteit! Dennis krijgt een nieuwe opdracht in Frankrijk maar spreekt de
taal niet. Help hem deze kleurplaat in te kleuren met de juiste kleuren op de juiste plek.. wel
netjes binnen de lijntjes natuurlijk!
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Vraag 5.7 D.J.’s (#1)

Wat zijn de namen (zie pagina 1 punt 5) van deze artiesten?

1:

2:
3:

1.

2.

3.

4.

4:

Vraag 5.8 Fonetisch op de motor (#1)

Op de motor zitten 3 personen. Een zit voorop en de tweede zit achterop. Wat de naam van de middelste persoon?

Vraag 5.9 Grote artiesten zijn ook klein begonnen (#1)
Grote muzikanten en acteurs zijn klein begonnen. Onderstaand een aantal jeugdfoto’s, zet
de juiste namen bij de juiste foto’s.
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

4.
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Vraag 5.10 Compleet de weg kwijt (#1)
Wij zijn de weg kwijt geraakt. Welke onderstaande straatnamen horen
niet bij ons dorp?
Achtergaardsestraat, Beerenclaauwstraat, Candiastraat, Catrijnestraat,
Commendereijenstraat, De Aa, De Rietsteeg, De Steenheuvel, De Stokhorst, Den Oldenhoek, Diesfeldtlaan, Dorpstraat, Engeveldsestraat, Germerswaard, Groenestraat, Heiliglandsestraat, Helhoek, Helstraat, Het
Bloemendaal, Kamerstraat, Kampstraat, Kapittelstraat, Kerkakkers,
Kruisherenstraat, Leuvensedijk, Leuvensestraat, Lijkweg, Molenstraat,
Noerinckstraat, Ooysebrug, Pinkslo, Rijnstrangenweg, Rijsakkers, Rijswijksestraat, Schraleweidsestraat, Schouwenburg, Schuttersplein, Sint
Isidorusplein, Sint Jozefstraat, 't Straatje, Tempelstraat, Terpstraat, Vallickstraat, Veldstraat, Vossendel, Weemstraat, Wethouder Nasslaan,
Zandweg, Zwarteweg

Vraag 5.11 Veel benen (#2)
Harrie Smits uit de Weemstraat houdt schapen en kippen. Totaal heeft hij
honderd vijftien van deze dieren. Samen hebben deze dieren vierhonderd
twaalf poten. Hoeveel schapen heeft hij?

Vraag 5.12 Maak er niet zo’n scene van.. (#1)
Het beeld bij Ziggo slaat weer eens vast, net terwijl je een film zit te kijken. Welke film ben
je aan het kijken?
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

4.
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Vraag 5.13 My Little Pony (#1)

Welke hoofdfiguren uit My Little Pony horen bij welke kleur?
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

4.

Vraag 5.14 Op reis (#1)
Jij hebt Dorien den Balvert van The Travel Club de opdracht gegeven om, speciaal voor jou,
een verrassingsreis samen te stellen. Als hint heeft Dorien tekeningen van de landen, welke
jij onder andere gaat aandoen tijdens jouw wereldreis, gestuurd. Welke landen staan er op
onderstaande plaatjes?
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

4.

Vraag 5.15 Eurotrip (#1)
Je bent op Eurotrip; met je auto een paar weken cruisen door
Europa. Je doet verschillende landen aan om de lokale cultuur
te snuiven. Onderweg kom je deze kentekenplaat tegen. Is die
auto zover van huis? Heb je misschien zelf de verkeerde afslag
genomen? Of is het toch een Europees kenteken? Uit welke land
komt dit kenteken?
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Vraag 5.16 Geknipt en geschoren (#1)

In de stoel met een kopje koffie en een schort voor vraagt de kapper aan je: hoe wil je het
hebben? Hoe heten deze soorten kapsels?
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

4.

Vraag 5.17 Hip (#1)

Welke merken horen bij deze mode labels?

1.

2.

3.

4.

Vraag 5.18 Meiden (#1)

Wat hebben deze twee meiden gemeenschappelijk?
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Vraag 5.19 Daar zit een luchtje aan (#1)

Wat is de naam van onderstaande flesjes parfum?

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

4.

Vraag 5.20 Julia (#1)

Julia Roberts is er maar druk mee. Ze speelt veel verschillende rollen in grote kaskrakers.
Hoe heet de film en welk personage speelt zij in deze film?
1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

1.

2.

3.

4.

Vraag 5.21 D.J.’s
Ga naar de kwisavondpagina en luister de 4 muziekfragmenten af. Wat is de titel van het
muziekstuk?
1.

3.

2.

4.
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Vraag 5.22 Duur & draagbaar (#1)

Wat is het merk van deze tas?

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

4.

Vraag 5.23 Mode (#1)

Wat is de naam van deze ontwerpers?

1.

2.

3.

4.

Vraag 5.24 Snoep (#1)

Waar staan de letters M in M&M’s voor?

Pagina 38

Categorie 5: Kids
Das Groessen Kwis 2017

Vraag 5.25 Mens erger je niet (#1)
Je wilt gezellig een spelletje doen, maar je bent de doos en de spullen kwijt. Gelukkig heb je
de speluitleg nog. Hoe heten deze spelletjes?

1.

2.

3.

4.
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Vraag 5.26 Postbodes (#1)
Wat zijn de namen van deze personen?
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

4.

Vraag 5.27 Helden (#1)
Uit welke serie of film zijn deze helden en wat is hun artiestennaam?
1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2
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Vraag 6.1 TV Gelderland (#1)

Twee jaar geleden was TV Gelderland op bezoek in Groessen. Door de uitzending “Zomer in Gelderland” werd het gehele dorp gemobiliseerd. Wie presenteerde dat programma?

Vraag 6.2 Afwezig (#1)

In de uitzending “Zomer in Gelderland” meldde onze plaatselijke leidekker dat
iemand wegens ziekte niet aanwezig kon zijn. Wat is de naam van deze persoon?

Vraag 6.3 Teletekst (#1)
Er is het afgelopen jaar ook weer veel gebeurd in de wereld. Vul het ontbrekende woord uit
de teletekst pagina in.

1.

2.

3.
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Vraag 6.4 Oppassen (#1)

Een ambulance is volgens het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990) een
voorrangsvoertuig welke voorgeschreven optische en akoestische signalen mogen voeren
als deze een dringende taak vervulT. Echter er is een ander
voertuig wat altijd voorrang heeft op een ambulance. Zelfs
als deze de juiste geluids– en lichtsignalen gevoerd worden. Welk voertuig is dat?

Vraag 6.5 Op vakantie (#1)

Twee Groessenaren zijn in de negentiger jaren tijdens hun vakantie gefilmd voor een destijds bekend RTL4 televisieprogramma. Eerste vraag:
wat zijn de namen van deze Groessenaren? Tweede vraag: wat is de
naam van presentator van de remake van dat programma?
1.

2.

Vraag 6.6 Vloggers (#1)

Was zijn de namen van deze vloggers?
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

4.

Pagina 42

Categorie 6: In het nieuws
Das Groessen Kwis 2017

Vraag 6.7 Wij zijn Das Groessen (#10)

Wij voelen ons nog piep, maar wat is, vandaag, de totale leeftijd van de
bestuursleden van de stichting Das Groessen?

Vraag 6.8 Radio fragment (#1)

Ga naar de kwisavondpagina en beluister het radiofragment behorende bij
deze vraag. Wat is volgens Wim van Heugten van de Historische Kring Duiven het voordeel van de doortrekking A15 voor Huis Rijswijck en in welk
jaar heeft de overheid het huis gekocht?
1.

2.

Vraag 6.9 Selfie time (#10)
Maak een selfie van jouw kwisteam in het thema Zon, Zomer & Strand.
Met zomerse kleding, zonnebrillen, zwembaden en wat al niet meer. Zet
deze foto op de tijdlijn van de Facebook pagina van Das Groessen. Vermeld de naam van jullie team en als jullie foto vandaag voor 22:30 uur
minimaal 50
heeft, hebben jullie hiermee 10 punten verdiend.

Vraag 6.10 Sportclub Groessen (#1)

Ga naar de kwisavondpagina en bekijk de video behorende bij deze vraag. Uit
welk jaar is deze video en wie was toen de hoofdtrainer van dit winnende
team?
1.

2.
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Vraag 6.11 Doorgaan (#1)

Wie, van de succesvolle groep van de vorige vraag (6.10), is nog steeds actief bij de hoofdselectie?

Vraag 6.12 Rebus (#2)

Vanavond om 22:00 uur is er één minuut lang een rebus
te zien op de facebook pagina van Das Groessen. Wat is de
oplossing van deze rebus?

Vraag 6.13 WhatsApp (#1)

Per team is het mobiele nummer, waarop het team bereikbaar is tijdens
deze kwis, toegevoegd aan onze whatsapp-groep. Hoe vaak komt het getal zes voor in de telefoonnummers van alle deelnemers uit deze groep?

Vraag 6.14 Onze vrienden van… (#1)

Hoeveel “Vrienden” heeft de Das Groessen Kwis?
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Vraag 6.15 Ondernemer van het jaar (#1)

Jan Kütschruiter is dit jaar bij MKB Duiven gekozen tot ondernemer van
het jaar. Welke Groessense ondernemer(s) hebben deze prestigieuze al
eerder mogen ontvangen?

Vraag 6.16 Feesten bij Gieling (#1)

Tom & Eefje zijn recent getrouwd. Zij hebben hun huwelijksfeest gevierd
bij Zaal Gieling en waren zeer tevreden over de gastvrijheid die zij daar
ervaren hebben. Op welke datum zijn Tom en Eefje getrouwd?

Vraag 6.17 Gezonde voeding (#1)

Een aantal jaren geleden heeft Rianne Mulder op televisie mogen vertellen over gezonde voeding. In welke programma was dat en in welke jaar?

1.

2.

Vraag 6.18 Het Nationaal Schoolontbijt (#1)

Rianne Mulder heeft meegekeken hoe gezond de Liemerse burgemeesters
ontbijten. In dat interview bekende onze burgemeester Rik de Lange aan
haar dat hij in zijn studententijd ‘s ochtend wel eens aan een bijzonder gerecht zat. Welke gerecht was dat?
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Vraag 6.19 Zelfs in Cuba (#1)

Zelfs in Cuba kennen ze ons
dorp. Ruud Maaswinkel stuurde deze foto op. Welke merk
motor drijft deze bus aan?

Vraag 6.20 Voor het spoor (#5)

Voor het spoor staat een publicatieraster van de gemeente.
Wat is de oppervlakte, in vierkante decimeters, van het op
één na grootste reclamebord op dit raster?

Vraag 6.21 Koninklijk onderscheiden (#1)

Welke Groessena(a)r(en) zijn dit jaar koninklijk onderscheiden in de orde van Oranje Nassau? En welke Groessena(a)r(en) ontvingen deze eer in 2016? En 2015?
1.

2.

3.
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Vraag 6.22 Liemers Fietsen (#1)

Michiel de Warle heeft dit jaar zijn eigen fietsenwinkel geopend. Welke
hoogwaardigheidsbekleder heeft de officiële opening van zijn winkel
verricht?

Vraag 6.23 Das Groessen (#1)

14 juni 2015 vond de eerste editie van de manifestatie Das Groessen plaats. Onderstaand
de plattegrond met alle deelnemers. Welke deelnemers stonden op nummer 3, 47 en 65?

Deze plattegrond is ook te bekijken op de kwisavondpagina.

3:

47:

65:

Vraag 6.24 Gebarentaal (#1)

Ga naar de kwisavondpagina en bekijk de video’s behorende bij deze vraag. Wat betekenen
de zomerse gebaren?
1.

2.

3.

4.
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Vraag 6.25 Sociale Vrienden (#1)

Van wie zijn onderstaande facebook profielpagina’s?

1.

2.

3.

4.

Vraag 6.26 Op het bordes (#1)

Op welke datum is de foto gemaakt?
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

4.
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Vraag 6.27 Ster reclame (#1)

Bij welke merken horen deze bekende reclamegezichten?

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

4.

Vraag 6.28 Fotomodellen (#10)

U heeft ze vast wel gezien, de aankondigingsposters en banners. In de krant, digitaal en in
het dorp stonden deze toppers weergegeven. Hoe oud zijn deze knappe koppen bij elkaar?
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Vraag 6.29 Slagzinnen (#1)
Bij welk merk horen bijgaande bekende slogans?
“De enige échte”

1.

“Wat mooi is, moet mooi blijven”

2.

“t Komt wel goed, schatje…”

3.

“Even Apeldoorn bellen”

4.

“Geen fratsen, dat scheelt”

5.

“Er is geen betere”

6.

“Goeiemoggel”

7.

“Foutje, bedankt!”

8.

Vraag 6.30 Decreet 13780 (#1)

President Trump tekende een decreet welke het inreizen van burgers
uit een aantal landen in de VS blokkeert. Over burgers van welke landen gaat dit decreet?

Vraag 6.31 Anders geaard (#1)

Welke zittende premier(s), van landen uit de EU, komen openlijk voor hun
homoseksualiteit uit.
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Vraag 7.1 De jeugd van vroeger (#1)

Gruosna 838 had dit jaar een onderdeel “De Brommer-Disco Tour”. Het ouderwetse brommers kieken zat er voor de meeste deelnemers waarschijnlijk er
niet in. Van welk merk tweewieler zijn onderstaande details afkomstig?

1:

2:

3:

1.

2.

3.

4.

4:

Vraag 7.2 Karakter (#1)

Niet alleen in Groessen, maar ook elders in de Liemers staan/stonden enkele zeer oude, karakteristieke gebouwen. In de geschiedenis zijn ze vaak genoemd, getekend of gefotografeerd. Wat is de naam van de onderstaande gebouwen?
1:

2:

3:

1.

2.

3.

4.

4:
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Vraag 7.3 In de ruimte (#1)

Er zijn nu en in het verleden vele objecten de ruimte in gelanceerd. Wat is de naam van de
ruimte objecten op onderstaande foto’s?

1.

2.

3.

Vraag 7.4 Vraag Tom (#2)

Ga naar de kwisavondpagina en bekijk de video behorende bij deze vraag
en beantwoordt de vragen die onze onafhankelijke assurantieadviseur
daarin stelt.
1.

2.

Vraag 7.5 Kathedraal van de Liemers (#2)

Boven de grote toegangsdeuren van de Groessense kerk zitten twee
identieke beeltenissen in het gesteente. Wat stellen deze voor?
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Vraag 7.6 De Ronde van Gelderland (#1)

Radio Gelderland kwam in 2007 met radioprogramma de Ronde van Gelderland naar Groessen. Wat was het goede doel waar Groessen voor
streed en wat beloofde burgemeester Henk Zomerdijk van de gemeente
Duiven destijds?
1.

2.

Vraag 7.7 Voorwerp (#1)

Bij de centrale opdracht uit de vorige vraag (7.6) moesten er een minimaal aantal
van een bepaald voorwerp verzameld worden. Wat was het voorwerp en hoeveel
stuks moesten er minimaal verzameld worden?
1.

2.

Vraag 7.8 Herdenken (#1)
In Groessen bevindt zich het monument op de foto. In welk jaar werd dit monument onthuld en in welke straat staat dit monument?
1.

2.

Vraag 7.9 Van een van Wely dakje (#1)
Van Wely is de expert in leidekken en loodgieten. Hun ambacht is sinds 1921 te bewonderen
op huizen, paleizen, kastelen, kerken en de meest prachtige gebouwen. Welke beroemde
kastelen en zijn hieronder afgebeeld?
1:

2:

3:

1.

2.

3.

4.

4:
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Vraag 7.10 Tijdmachine (#1)

Met telescopen kun je terug kijken in de tijd. In welk land staat de telescoop op het plaatje?
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

4.

Vraag 7.11 Straattaal (#2)
De straten in Groessen hebben meestal geen willekeurig gekozen namen. De straten zijn vernoemd naar bijzondere gebeurtenissen, rituelen,
plekken of personen. Het schijnt zelfs zo te zijn dat de orde van de tempeliers gevestigd is geweest in ons dorp. Wat is van de volgende straten
de relatie met de geschiedenis van Groessen: Weemstraat, Lijkweg, Vallickstraat en Diesfeldtlaan?
1.

2.

3.

4.

Vraag 7.12 Wulpse wichtjes (#1)

Zet deze playboycovers in volgorde van uitgavejaar van meest
recent naar minst recent.
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Vraag 7.13 Flippo’s (#1)
De flippo’s waren een grote rage. Zakken chips werden tegen heug en meug weggegeten
alleen voor de ronde schijfjes. Los de 24 game puzzels op de flippo’s op.
1:

2:

3:

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

4:

Vraag 7.14 Uit de oude doos (#1)
Wat is er op deze historische foto’s te zien?
1:

2:

3:

4:

Vraag 7.15 Uit de oude doos (#1)
Wat is er op deze historische foto’s te zien?
1:

2:

3:

4:
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Vraag 7.16 Klinkt als muziek in de oren (#1)

In Between zit er nooit naast! Elk optreden klinkt als muziek in de oren. Vandaag hebben ze
helaas een optreden afgezegd, maar gelukkig ben jij er nog. Neem de volgende twee deuntjes van ze over en noteer de titel!

1.

2.

Vraag 7.17 Van koninklijk bloed (#1)

Wie is de partner van de persoon op de foto? Geen ABC-tje deze keer.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

4.
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Vraag 7.18 Satellieten (#1)

Van welke satellieten zijn deze foto’s afkomstig?

1.

2.

1.

2.

3.

4.

2.

1.

2.

3.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

3.

4.

Vraag 7.19 R.I.P. (#1)

Deze personen zijn recent overleden. Wat was hun naam?
1.

4.
5.
6.
7.
8.
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Vraag 7.20 Geen Commodore 64 (#1)

In de tachtiger jaren van de vorige eeuw had je als tegenhanger van de Commodore 64 de
MSX computer. Welk MSX spel behoort bij het plaatje?
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

4.

Vraag 7.21 België (#1)

De geschiedenis van België begint met de oprichting van deze staat in 1830. Naar welk jaartallen verwijzen de foto’s behorende bij belangrijkste Belgische gebeurtenissen?
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

4.

Vraag 7.22 Verbouwing (#1)

In 1933 werd de St. Andreaskerk in Groessen na een ingrijpende verbouwing
heropend. Een plaquette herinnert nog aan deze gebeurtenis. Wie verzorgde
deze opening en wat was de functie van deze persoon?
1.

2.
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Vraag 7.23 Ken onze klassiekers (#1)

Van welke literair werk is dit een deel van de voorkant van een van de uitgaven en wat is de
naam van de schrijver?
1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

1.

2.

3.

4.

2

1.

2.

3

3.

4.

Vraag 7.24 Schakelen (#1)

Van welke merken zijn de volgende klassieke schakelmechanismes?

1

4

Vraag 7.25 Goed opgelet?
Toen iemand van jouw team met, het kwisboek in de hand, bij Rinoceros
vanavond naar buiten is gelopen was er een opvallende A3 met een letter
opgehangen. Vraag één: welke letter was dat? Ook bij het oplossen van
vraag 2.15 is ben je onderweg ook een opvallend opgehangen letter tegen
gekomen. Vraag twee: welke letter was dat?
1.

2.
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Vraag 8.1 Karakters (#1)

Wat is de naam van onderstaande karakters?
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

4.

Vraag 8.2 Karakters (#1)

Wat is de naam van onderstaande personen
1.

2.

3.

4.

Vraag 8.3 Televizier-Ring (#1)

Wat zei Chantal over Fatima’s kwaliteiten na haar optreden tijdens een tv
uitzending, ongeveer, negen jaar geleden?
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Vraag 8.4

Academy Award (#1)

Wat is de waarde in $ van een Oscarbeeldje voor de winnende acteur of
actrice?

Vraag 8.5 Nominatie (#1)

Welk acteur heeft de meeste Academy Award nominaties achter zijn naam
staan?

Vraag 8.6 Oscar winnaar (#1)

Wat is de voor– en achternaam van de acteur links op de foto?

Vraag 8.7 Film categorie(#1)

Om een film te kunnen nomineren voor een Academy Award moet
deze minimaal een speelduur hebben van 40 minuten. Er is echter
één categorie waarbij deze eis niet geldt. Welke categorie is dat?
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Vraag 8.8 Sterren (#1)

In Groessen hebben diverse belangrijke inwoners een bijnaam. Wat is de
echte naam van Smokey, Boelie, Spats, Upkuh, Balletje en Bud?

1.

4.

2.

5.

3.

6.

Vraag 8.9 Rolling Stones (#1)

De Rolling Stones komen dit jaar naar het Gelredome en wij
overnachten met z’n tweeën bij Hotel Gieling. We komen 1 dag
eerder aan dan het concert en vertrekken twee dagen erna. Tijdens ons verblijf maken we gebruik van het luxe ontbijtbuffet in
het hotel. Wat moeten wij, aan het eind van ons verblijf, afrekenen voor deze heerlijke ontbijtjes?

Vraag 8.10 BN’ers (#1)

Welke bekende Nederlanders hebben de Das Groessen Kwis
gepromoot?
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Vraag 8.11 Stone good (#1)

Uit welke nummers komen de volgende songteksten die van het Engels naar het Nederlands
zijn vertaald of andersom?
I met you,
you were shy,
But i’m walking for days
because i have a question for you

1.

2.

3.

4.

Can you spend some time with me
Can you make some time for me
Every hour of the day,
I keep thinking of your smile

Ik zat gevangen,
Tussen twee sporen
Ik keek om me heen,
En ik wist dat er geen weg terug was
Mijn geest ging te keer,
En ik bedacht me wat mijn mogelijkheden waren
Maar ik wist,
Er kwam geen hulp van jou!

A day full of kisses, a day full of kisses
Everything is possible, you can do anything
Yes, today is a day full of kisses
A day full of kisses
Yes, today is a day full of kisses
One little kiss, one little little kiss
It’s a party in this country
Everyone is getting ready fort his special day!

Ik sta op als het avond is en heb niet zoveel te melden,
Ik kom pas thuis in de ochtend en
ga naar bed op dezelfde manier
Man, ik ben alleen maar moe en verveeld met mezelf
Een beetje hulp zou welkom zijn, meisje
Zonder een vonk ontstaat er geen vuur,
Je mag me wel lenen, al is het maar voor een dansje
als de zon onder is.
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Vraag 8.12 Overeenkomst (#1)

Wat hebben deze gezichten gemeenschappelijk?

Vraag 8.13 Overeenkomst (#1)

Welk albums van welke artiesten zijn hier afgebeeld?
1:

1:

2:

2:

3:

3:

4:

4:

1.

2.

3.

4.

Vraag 8.14 Overeenkomst (#1)

Wat hebben deze mensen in hun werk gemeenschappelijk?
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Vraag 8.15 Songfestival (#1)

In welk jaar deden deze personen mee aan het Eurovisie Songfestival?
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

4.

Vraag 8.16 Maak er niet zo’n scene van.. (#1)

Het beeld bij Ziggo slaat weer eens vast, net terwijl je een film zit te kijken. Welke film ben
je aan het kijken?
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

4.

Vraag 8.17 Aover, veur en deur Groesse (#1)

Wie heeft ‘m niet in de kast staan; de cd Da’s Groesse! Van Friction.
Uit welk nummer komt de volgende tekst: Gi-j krieg hos niks te zuupe, Ut
bier is halluf lauw. Wi-j vuule ons de dupe,
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Vraag 8.18 Mister President @ NetFlix (#1)

Donald Trump is beëdigd als 45e president van de Verenigde Staten van
Amerika. Als acteur was hij ook niet onverdienstelijk. Uit welke film komt
deze scene?

Vraag 8.19 Oude fiets (#1)

Rob de Nijs zingt (autobiografisch?) over zijn eerste seksuele ervaring.
Wat was het leeftijdsverschil tussen hem en zijn geliefde?

Vraag 8.20 Blauwtje (#1)

Een zingende Nederlandse vrachtwagenchauffeur heeft zijn geliefde voor
het altaar laten staan. Zij heeft vervolgens een kledingstuk voor deze gelegenheid te koop aangeboden. Op welke telefoonnummer kon je haar
hierover bereiken?

Vraag 8.21 Antwoord (#1)

De zangeres van het levenslied van de vorige eeuw zong over de vrouw
van een militair welke vragen moest beantwoorden van een edelman.
Wat was het antwoord op de derde vraag?
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Vraag 8.22 Vrouw van [nationaal] (#1)

Wie is de huidige partner van de persoon op de foto?
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

4.

Vraag 8.23 Vrouw van [internationaal] (#1)

Wie is de huidige partner van de persoon op de foto?
1.

2.

3.

4.

Vraag 8.24 Duckie (#1)

Een, in 1945 geboren, cabaretier zingt over een eend. Maar wat is er
met de ouders van deze eend gebeurd?
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Vraag 8.25 In het gehoor (#1)
Ga naar de kwisavondpagina en luister de muziekfragmenten bij deze vraag af. Wat is de
naam van de artiest of groep en wat is de titel van het nummer?
1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

Vraag 8.26 Tom (#1)

Tom Cruise is er maar druk mee. Hij speelt veel verschillende rollen in grote kaskrakers. Hoe
heet de film en welk personage speelt hij in deze film?
1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

1.

2.

3.

4.

Vraag 8.27 Moeder keek angstig omhoog (#1)
Een zangeres zingt, in de jaren vijftig van de vorige eeuw, over haar geboorte.
Op welke datum is ze, volgens het lied, geboren.

Pagina 68

Categorie 8: Entertainment
Das Groessen Kwis 2017

Vraag 8.28 Im Kino (#1)
In Duitsland zijn ze gek op hun eigen taal. Elke film en serie wordt, hoe provisorisch het
vaak ook klinkt, nagesynchroniseerd. Zelfs de titels worden vervangen voor een Duitse variant. Wat zijn de originele titels van de films die hier in het Duits staan weergegeven?

Stirb Langsam

1.

Der Weisse Hai

2.

Spiel mir das Lied vom Tod

3.

Zombies im Kaufhaus

4.

Zwei stahlharte Profis

Spion in geheimer Missionarsstellung

Eine Familie zum Knutschen

Meine Braut, Ihr Vater und Ich

5.

6.

7.

8.

Vraag 8.29 Imitaties (#1)

Ga naar de kwisavondpagina en bekijk het videofragment van Jochem
Meyjer. Welke imitaties van (artiesten-)namen hoor je voorbij komen?
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Vraag 8.30 En de winnaar is (#1)

Op tweede paasdag gaven Tom Lentjes en Sjoerd Geurts van de stichting
Das Groessen een voorproefje van de Das Groessen Kwis op de Groessense Lente Pruuveri-j. Wie was de winnaar van dit voorproefje?

Vraag 8.31 Plaquette (#1)

Op welke datum werd deze plaquette onthuld?

Vraag 8.32 Balkonscene (#2)

Onze Koning en Koningin hebben hun bekende balkonscene op dit Groessens balkon tijdens
Koningsdag. Naar welke windrichting kijkt het koninklijk paar?
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Vraag 8.33 Groessens Drempeltje (#1)

Met het vierenveertig jarig jubileum van carnavalsvereniging De Deurdreiers werd het drankje het “Groessens
Drempeltje” uitgebracht. Welk alcoholpercentage stond
vermeld op het etiket?

Vraag 8.34 Prins Carnaval (#1)

Wie was, ten tijde dat onderstaande foto is gemaakt, prins Carnaval bij De Deurdreiers?

Vraag 8.35 Optocht (#1)

Welke groep heeft, rond de eeuwwisseling, de carnavalswagen op de foto gebouwd?
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Vraag 8.36 Pronkzitting (#1)

Op welke data was de pronkzitting in het jaar van dit programmaboekje?

Vraag 8.37 Optocht (#1)

Tijdens de laatste carnavalsoptocht zijn er door Das Groessen ansichtkaarten uitgedeeld met
daarop drie vragen. Wat zijn de antwoorden op deze vragen?
1.

2.

3.

Vraag 8.38 Eén van de oprichters van de Deurdreiers (#1)

Wat is de voor– en achternaam van de omcirkelde
persoon op de foto?

Pagina 72

Categorie 9: Kleur
Das Groessen Kwis 2017

Vraag 9.1 Raboscanner (#4)

De Rabobank heeft de Random Reader vervangen door de Rabo Scanner. Hieronder zie je
twee nagenoeg identieke kleurenvelden echter horizontaal en vervolgens ook verticaal gespiegeld. Hoeveel punten zijn er verschillend?

Vraag 9.2 Wapen van Groessen (#1)

Het wapen van het dorp Groessen is een omzoomd schild bestaat uit vlakken.
Wat is de betekenis van elk vlak?

1.

2.

1.

2.

3.

4.

3.

4.
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Vraag 9.3 Blauw (#1)

Deze persoon trad met zijn band ooit in Groessen
op. Op welke datum was dat?

Vraag 9.4 Onder de 18: geen alcohol (#1)

Met de Kermis zijn sommigen zo blauw als een tientje.
Maar als je naar binnen wilt bij de kermistent én alcohol wilt
drinken heb je een toegangsbandje nodig. Wat was de kleur
van het 18+ polsbandje, van de afgelopen kermis, op de
maandagavond?

Vraag 9.5 S.V. Loo (#1)

Blauwe broek en Witte trui, (w)(d)at zijn de Loose lui!
SV Loo staat in de top 3 van de succesvolste voetbalverenigingen van de gemeente Duiven. Echter waren zij nooit zo succesvol zonder inbreng van Groessens talent. Noem de Groessena(a)r(en) die afgelopen seizoen in Loo 1 speelden.
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Vraag 9.6 Schema (#2)

Wat is de stroomsterkte bij A van dit elektrische schema? De weerstanden zijn gecodeerd
volgens IEC 60757.

230 volt
1.

A

230 volt
2.

A

Vraag 9.7 Zwarte tafel (#1)

Sjoerd Geurts van Geurts Media gaat vandaag naar Duiven. En wel naar de Ikea. Hij bestelt
daar één zwarte tafel Karpalund / Ryggestad. Wat moet hij betalen als hij zijn bestelling laat
thuisbezorgen? Hoeveel tafels liggen er in Duiven vandaag om 21 uur op voorraad? En uit
hoeveel onderdelen bestaat deze tafel?
1.

2.

3.
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Vraag 9.8 Tatoeages (#1)

Van welke bekende Nederlanders zijn onderstaande tatoeages?
1:

2:

3:

1.

2.

3.

4.

4:

Vraag 9.9 Winterklaar (#1)

Bij Garage Palm kun je de elf belangrijkste punten van jouw auto laten checken. Deze
checkpunten zijn verstopt in herfst- en wintertekening op de volgende pagina. Bijvoorbeeld:
beschadigingen in voorruit - E2 (deze telt dus niet meer mee). Zoek en noteer de tien overige verborgen checkpunten en de bijbehorende locatie.
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Vraag 9.10 Achterlichten (#1)

Van welk auto (merk en type) zijn dit de achterlichten?
1:

2:

1.

2.

3:

3.

4.

4:

Vraag 9.11 Film (#1)

In welke films spelen de auto’s uit de vorige vraag een hoofdrol?
1:

2:

3:

4:

Vraag 9.12 Strategie (#1)

In het casino speel ik bij het roulettespel altijd op rood. Wat is mijn
statische kans op winst (in procenten) na een avondje alleen maar
dit spel spelen?
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Vraag 9.13 Social media (#1)

Welke kleur hoort wij welke groot social media programma’s? Bij meerdere mogelijke antwoorden kies je voor het programma met de meeste gebruikers.
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

4.

Vraag 9.14 Weblog (#1)

Wat is, volgens Paula van Remmen van DVVR, een onlosmakelijk deel van
een presentatie?

Vraag 9.15 Averdonk (#1)

Aannemersbedrijf en interieurbouwer Ernst Averdonk heeft de recentste verbouwing van de winkel van twee Groessense gezusters
gedaan. Wat is de kleur van het logo van deze winkel?
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Vraag 9.16 Kleur (#1)

Welke kleur geeft je, volgens de makers van de website van Das Groessen,
vleugels?

Vraag 9.17 Prijs voor …. (#1)

De voorzitter van Das Groessen heeft recentelijk van een raadslid een
prijs in ontvangst mogen nemen voor zijn bijdrage aan de Duivense samenleving. Wat is de kleur van deze prijs?

Vraag 9.18 Lekker kontje (#1)

Van welk merk en type motor is deze achterkant?

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

4.
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Vraag 9.19 Lavarood (#1)

In de wereld bevinden zich vele actieve vulkanen. Wat zijn de namen van de vulkanen op
foto’s?
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

4.

Vraag 9.20 Aanbiedstation (#2)
Bij het aanbiedstation van de gemeente Duiven staan diverse gekleurde containers. Welk
afval moet in de container op de voorgrond op de foto? Helaas het aanbiedstation is nu gesloten. Wat zie je op de foto’s en doen een gok.
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

4.

Vraag 9.21 Groene bankje (#2)
Er is een groene bankje verdwenen uit de Achtergaardsestraat.
Deze is ergens anders in Groessen weer opgedoken. Waar staat dit
bankje nu en door wie was dit bankje, op de oude locatie, aangeboden?
1.

2.
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Vraag 9.22 Groene bordjes (#2)

In ons dorp bevinden zich diverse groene bordjes. Welke twee straten bevinden zich, hemelsbreed, het dichtst bij het bordje op de foto?
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

4.

Vraag 9.23 Dat heeft een staartje… (#1)

Welke vliegtuigmaatschappijen behoren bij onderstaande foto’s?

1.

2.

3.

4.

Vraag 9.24 (N)iets met kleur… (#1)

Hoeveel maanden hebben in 2017 achtentwintig dagen?
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Vraag 9.25 Met vlag en wimpel (#1)

Bij welke landen behoren onderstaande vlaggen?
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

4.

Vraag 9.26 En de winnaar is (#1)

De kleuren in de vier vakken corresponderen met de huidige kleur van de leiderstrui van een
groot meerdaagse Europese wielerwedstrijd. Welke Nederlanders hebben, als eerste, deze
wedstrijd ooit gewonnen?
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

4.

Vraag 9.27 Rood insect (#1)

Hoeveel stippen heeft een lieveheersbeestje?
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Vraag 9.28 Rages (#1)

In de afgelopen jaren zijn er veel rages geweest. Hoe heten deze kleurrijke rages:
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

4.

Vraag 9.29 Rode kubus (#1)

In de foyer van Schouwburg Amphion in Doetinchem hangen levensgrote, vierkante foto's
van theaterartiesten. Ze zijn gefotografeerd door Paul Dekker vlak voordat of vlak nadat ze
het toneel opstapten of afkwamen. Wat is de naam van de artiest op de foto?
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

4.

Vraag 9.30 Geef mij hoop Jan (#1)

Jan de Hoop presenteert al bijna 28 jaar het RTL ontbijtnieuws. Elke
dag staat er een kleurige koffiekop op zijn presentatiedesk. Wat was
afgelopen donderdag de kleur van deze koffiekop?
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Vraag 9.31 Kleurrijke muziek

Onderstaande muzikanten hebben een nummer gemaakt met een kleur. Wie is de artiest en
wat is het nummer dat wordt beschreven?
Deze zanger zingt over een orgaan dat de eerste
prijs heeft gehaald!
1.
2.

Deze band, voluit geschreven, (ook bekend als afkorting) heeft een nummer gemaakt over een meneer vernoemd naar een hemel zonder wolken.
3.
4.

Deze acteur heeft in zijn vroege jaren een nummer
gemaakt over goed geklede mannen.
5.
6.

Deze band heeft een nummer geschreven over een
mooie dame in een mooie jurk waar hun mond van
openviel.
7.
8.
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Vraag 10.1 Binaire puzzel (#5)

Bij het oplossen van deze binaire puzzel
gelden onderstaande regels:
Elke cel moet een nul of een één bevatten.
Er mogen niet meer dan twee dezelfde cijfers direct naast elkaar of direct onder elkaar worden geplaatst. Elke rij en elke kolom moet evenveel nullen als enen bevatten. Elke rij is uniek en elke kolom is uniek.
Een willekeurige rij mag echter wel hetzelfde ingevuld worden als een willekeurige
kolom.
Welk decimaal getal correspondeert met
het binaire getal wat na het oplossen staat
in het gele vak? Het meest significante bit
van het binaire getal staat rechts.

Vraag 10.2 Fietscomputer(#2)
Ik heb bij de Liemers Fietsen een
nieuwe herenfiets (een blauwe)
gekocht. Ook heb ik hierbij een
fietscomputer gekocht. Michiel wilde deze voor mij gratis monteren
maar, zo Groessês eigenwijs als ik
ben, zei ik tegen hem dat ik deze
zelf wel kon monteren en installeren. Het monteren is mij gelukt
maar voor het installeren moet ik
de omtrek van de fietsband in centimeters ingeven. Rechts staat een
foto van de wang van het voorwiel
van mijn nieuwe fiets. Welke waarde moet ik in mijn fietscomputer invoeren?

Pagina 86

Categorie 10: Ingewikkeld
Das Groessen Kwis 2017

Vraag 10.3 Woordzoeker (#20)
De woorden staan in alle richtingen. Sommige letters worden vaker gebruikt. Na oplossing
vormen de overgebleven letters de oplossing.

Betuwelijn / Bingo / Borden / Carnaval / Derksen / Dijk / Dorpsraad / Dorpstraat / Eefenco / Feesten / Feestweek / Fietsen / Friction / Fruit / Genieten / Geurts / Godschalk / Groeneweg / Gruosna / Handbal / Helhoek / Holland / Huizen / In Between / Intocht / Irene /
Kaarten / Kandia / Kogel / Koning / Lentjes / Liemers / Manege / Molen / Monument / Muziek / Nagelsalon / Natuur / Oeverwal / Ooievaar / Oosthoek / Optocht / Pinkslo / Polder /
Politiek / Processie / Rinoceros / Scholten / Scouting / Senioren / Showband KDO / Slagerij /
Steekje Los / Terp / Tiedink / Van Hal / Voetbal / Vossendel / Wandelen / Welling / Wethouders / Wijken / Willemsen / Witjes / Zwembad
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Vraag 10.4 Tweede Kamerverkiezingen 2017 (#2)

Als alleen de stemmen van de kiesgerechten uit de gemeente Duiven bepalend waren geweest voor de zetelverdeling tijdens de afgelopen tweekamerverkiezingen. Hoeveel zetels
hadden onderstaande partijen dan, lijstverbinding niet meegenomen, gehad?
PVV:

PvdA:

CDA:

50+:

VVD:

CU:

SP:

PvdD:

D66:

SGP:

FvD:

DENK:

GL:

VNL:

Vraag 10.5 Ga er maar aan staan (#5)
In een fruitboomgaard in Groessen heerste er ooit eens een bladluizenplaag. De teler van deze boomgaard wilde deze ramp bestrijden met lieveheersbeestjes, deze insecten eten immers bladluizen. Hij trok de velden en de bossen in er verzamelde er lieveheersbeestjes. De teler had uitgerekend dat er niet meer dan vijfduizend lieveheersbeestjes in zijn boomgaard losgelaten mochten
worden. Er waren geen lieveheersbeestjes bij die meer dan tweeduizend bladluizen per week konden eten. Er zijn, die week, geen
nieuwe lieveheersbeestjes in de boomgaard bijgekomen en weggegaan. Op het eind van die
week bleek dat elke lieveheersbeestje evenveel bladluizen had gegeten. Er werden in totaal
precies zes miljoen negenhonderd zevenduizend vierhonderd vijfentwintig bladluizen gegeten. Hoeveel lieveheersbeestjes heeft de teler in zijn boomgaard los gelaten om deze bladluizen op eten?
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Vraag 10.6 Afwijking? (#1)
Wat is vandaag, in Groessen, het verschil tussen het magnetische en geografische noorden (in graden en minuten)?

Vraag 10.7 Gemeenschappelijk? (#2)
De volgende vier getallen kun je alle vier door hetzelfde getal delen. Wat is
die gemeenschappelijke deler? Vierhonderd negenenveertig, achthonderd
negen, twaalfhonderd negenentwintig, en zestienhonderd negen.

Vraag 10.8 Maanstand (#1)
Welke maanfase heeft de maan vandaag? En op welk tijdstip (hh:mm:ss) is
deze maanstand exact bereikt?
1.

2.

Vraag 10.9 Naambellen (#1)
Onderstaande namen van landen zijn ingetoetst op een telefoontoestel met druktoetsen.
Welke landen staan hier?
235443

1.

24454

2.

2822

3.

3454

4.
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Vraag 10.10 Brokkenpiloten (#2)
Door de capriolen van de aspirant verkeersdeelnemers
breekt bij Theo de Kinkelder regelmatig het angstzweet uit.
Om de volgende dag weer fris en fruitig in een lesauto van
de rijschool van zijn dochter Natasja plaats te nemen gaat
Theo dagelijks in bad. Theo heeft in zijn bad 3 kranen zitten.
Als hij alleen kraan één vol open draait duurt het zevenhonderd eenentwintig seconden voor dat zijn bad vol is. Als hij
alleen kraan twee vol open draait duurt het negenhonderd
eenentachtig seconden en als hij alleen kraan drie vol open
draait duurt het veertienhonderd elf seconden. Als Theo alle
kranen vol open draait, hoe lang duurt het dan voordat zijn
bad vol is?

Vraag 10.11 Liever een goede buur (#2)
Ik woon in Groessen in een mooie straat. Laatst ontdekte ik
dat als ik de nummers aan mijn kant van de straat die kleiner zijn dan mijn huisnummer bij elkaar optel, dan is dat
precies evenveel als de som van alle nummers aan mijn kant
die gróter zijn dan de mijne. Ik vertelde dit ook aan vriend
uit een andere straat uit ons dorp en hij zei: ‘Hé dat is toevallig, dat geldt ook voor mijn huisnummer, maar jij en ik
hebben echter niet hetzelfde huisnummer’. Welke huisnummers hebben wij?
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Vraag 11.1 Feedback (#1)

Wij willen graag jullie reactie op deze eerste Das Groessen Kwis. Wij willen van jullie leren
om het de volgende keer (nog) beter te kunnen doen.
Uit hoeveel personen bestond jullie groep?
1.

Wat is de leeftijd van de jongste deelnemer?
2.

Wat is de leeftijd van de oudste deelnemer?
3.

Wat vonden jullie van de hoeveelheid vragen?

Wie heeft er voor jullie deelgenomen
aan de geheime vraag?

4.

Wat vonden jullie van het (gemiddeld) niveau
van de vragen?

5.

Hoeveel computers, laptops en tablets
hadden jullie ter beschikking?

6.

7.

Welke verbeter verbeterpunten hebben jullie voor ons gezien?
8.

Met hoeveel personen komen jullie (vermoedelijk) naar de prijsuitreiking/feestavond?
9.

Zouden jullie een volgende keer weer meedoen?
10.
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Wij bedanken bovenstaande
sponsoren. Door hun bijdrage is
deze kwis mogelijk gemaakt.
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