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Hier ligt hij dan voor je: het vragenboek van de derde editie van De Dongense Dorps Quiz.
Het idee voor DDDQ ontstond eind 2014 na een gesprekje met collega-organisatoren uit een buurt 
gemeente. Op 3 oktober 2015 vond de eerste Dongense Dorps Quiz plaats. De reacties waren over-
weldigend, Dongen was meteen in de ban van DDDQ. 

En dat blijkt wel: dit jaar vindt de derde editie plaats. Na een overweldigende inschrijving van 145 
teams wordt er weer om gestreden welk team zich dit jaar DDDQ kampioen mag noemen. Wij als 
organisatie hebben weer met heel veel plezier gewerkt aan een uitdagende, verrassende Dongense 
Dorps Quiz. 

Via deze weg danken we de deelnemers die massaal ja hebben gezegd tegen deze quiz. Dank aan alle 
vrijwilligers voor het bedenken, mee organiseren, begeleiden en ondersteunen van de quiz. En een 
groot dank je wel aan alle sponsors, die met hun bijdragen De Dongense Dorps Quiz mede mogelijk 
maken.

Bedankt en heel veel succes!  
Bestuur DDDQ

Categorie Sponsoren:
D2P Web
DJ Tom
MKB Webpartner
Rabobank 

Vraag Sponsoren:
Autobedrijf Verharen & Wijnen
Automobielbedrijf Stoomberg
Autoschade Service Van Peer Dongen
BreAss
Café - Zaal ‘t Vaartje
Café Zalen de Viersprong
Carwash Center Dongen
Dierenshop Leo van Riel
dongen.nieuws.nl
Donckhuys
Floris’Hand
Jumbo Dongen
LEF
Trobas Gelatine
Van den Bosch Makelaars
Van Schijndel Metaal

Sponsoren:
Dongen Pallets
Kanters Garantiemakelaars
Kruiwagenoutlet
De Looierij
Oog & Blik
Plasman Vertalingen / Uitgeverij
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Speluitleg

De antwoorden van de vragen dienen te worden ingevuld op de bijgeleverde DDDQ memorycard. Wij 
kennen geen punten toe aan niet of op een onjuiste manier ingevoerde antwoorden. Alleen teams die 
hun antwoorden tijdig en op de juiste manier inleveren dingen mee naar de prijzen.

Het reglement van De Dongense Dorps Quiz staat op de website www.dddq.nl

Wanneer moet de antwoorden ingeleverd worden?
Alle antwoorden moet worden ingeleverd bij De Heeren van Dongen, Sint Josephstraat 187 op 
16 september 2017, voor 23.30 uur.

Hoe moet dit gebeuren?
Stop de cartoon van vraag 98, de joker-stempelkaart, de gepunnikte draad en de kassabon samen 
met de DDDQ memorycard in de enveloppe. 
Zorg dat bij de cartoon en op de stempelkaart je teamnaam en teamnummer staat. 

Geheime opdracht
Ieder team moet voor deze opdracht één teamlid naar V.V. Dongen sturen. 
Dat teamlid moet om 20:45 aan de Procureurweg 2 zijn. 
De deelnamecoupon van de “Geheime opdracht” dient ingevuld 
meegebracht te worden! Neem tevens een balpen en je smartphone mee.

Kleurcodering
Radiovragen staan in een oranje kader.
Doe opdrachten staan in een geel kader.
Sponsorvragen staan in een paars kader. (iedere sponsorvraag is 5 punten waard)
Bij iedere vraag staat een kader met een blauwe rand. Hier kan je het antwoord ook invullen, voordat 
je het op de memorycard invult.

Noodgevallen
In geval van nood is de organisatie bereikbaar op: 06 381 041 20

De Joker! 
De joker is te verdienen door het op de juiste manier uitvoeren van de Joker-opdracht. Wanneer alle 
stempels verzameld zijn op de joker-stempelkaart heb je de joker verdiend. Zet op deze kaart op welke 
categorie jullie de joker willen inzetten. Daarmee kun je het aantal behaalde punten in de betreffende 
categorie verdubbelen. Lever deze stempelkaart in met de antwoorden.

Namens de organisatie wensen wij iedereen succes en heel veel plezier vanavond.
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DDDQ Media Kanaal
Tijdens De Dongense Dorps Quiz zal er ook weer gebruik worden gemaakt van DDDQ Radio TV.
En ook in 2017 gaat dat natuurlijk over radio en TV via internet. 

De mensen achter DDDQ media
Rinus Krijnen en Paul de Jong kennen elkaar al jaren en zijn samen betrokken geweest bij veel Don-
gense organisaties die het dorp leuker probeerden te maken door onder andere muzikale activiteiten 
of het maken van radio-uitzendingen. Zij voelen zich dan ook erg op hun plaats om voor DDDQ ook dit 
jaar weer radio te maken. Zij doen dat met de technische ondersteuning van Adriaan Raesen die sinds 
jaar en dag,  zonder enige vorm van stress, alle kabels en microfoons laat werken.

Wat kun je verwachten?
De uitzending zal bol staan van informatie over DDDQ en met enige regelmaat zal er via de radio ver-
slag gedaan worden van de activiteiten op de avond zelf. Het is een live programma dat uitgezonden 
wordt vanuit de mobiele DDDQ studio die gestationeerd is bij de zwembad de Vennen. 

Als je een beetje op de hoogte wilt blijven van wat er gebeurt, is het een must om te luisteren. Daar-
naast komt er uit het grote archief van Rinus een scala aan Dongense popmuziek voorbij, dat ooit 
opgenomen is op de radio of bij evenementen. Voor de muzikanten die nu een beetje schrikken,
kunnen we verzekeren dat we alleen jullie jeugdzonden hebben gebruikt waar wij als Dongenaren 
trots op mogen zijn.

En dan zijn er natuurlijk ook punten te verdienen bij verschillende onderdelen die op de radio uitge-
zonden worden. Welke onderdelen dat zijn, vertellen we natuurlijk niet. Je moet dus gewoon kijken en 
luisteren.

Hoe ga je kijken en luisteren?
Op de website van DDDQ staat een link naar het DDDQ media kanaal. Met een klik op de link kom je 
op het betreffende kanaal terecht. Soms hoor je alleen geluid en zie je een DDDQ logo, maar soms zijn 
ook de presentatoren live in beeld. Gezien het feit dat de heren een echt radiogezicht hebben, zullen 
we dat laatste tot het minimum proberen te beperken. 
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Geheime opdracht

1 teamlid is om 20:45 bij V.V. Dongen Procureurweg 2
Breng een balpen en je smartphone mee. 

(plus al je andere hulpmiddelen zoals leesbril, gehoorapparaat enz.)

 Teamnaam:
 Teamnr.:

Jokeropdracht 

 Teamnaam:
 Teamnr.:

Deelnemers dienen de aanwijzingen van de instructeurs op te volgen. Veiligheid staat voorop!
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Jokeropdracht

  19:30 t/m 20:00  Team 1 t/m 30
  20:00 t/m 20:30  Team 31 t/m 60
  20:30 t/m 21:00  Team 61 t/m 90
  21:00 t/m 21:30  Team 91 t/m 120
  21:30 t/m 22:00  Team 121 t/m 150

Muziek opdracht blz 25
Kom om 20:00 naar N 51° 37’ 45.6” E 4° 56’ 02.9”

Breng een pen en papier mee.
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Sponsorvraag 1

  7

Wè kost dè



DDDQ

2. Hoeveel gram wegen de verschillende euromunten bij elkaar? (afgerond op twee  cijfers achter  
 de komma) (5 punten)

3. Een rijke liefhebber van auto’s laat 17 auto’s na aan zijn drie dochters. Volgens zijn testament  
 wil hij de volgende verdeling: 
 Amalia krijgt de helft van de auto’s.
 Alexia krijgt een derde van de auto’s.
 Ariane krijgt maar een negende van de auto’s.
 De dochters willen uiteraard alleen hele auto’s dus vragen ze hun wijze oma om raad. Na lang  
 nadenken komt zij met een oplossing. Hoeveel auto’s krijgen de verschillende dochters? 
 (3 punten)

 

4. In 1921 kwam er een crisis die tot sluiting van veel Dongense looierijen leidde. De crisis werd  
 veroorzaakt door het faillissement van een Dongense bank. Wat was de naam van deze bank?  
 (3 punten)

5. Een inbreker wil bij een bank inbreken om een goede slag te slaan, maar ziet een bewaker  
 staan. De inbreker probeert achter het codewoord te komen door goed te kijken hoe andere  
 mensen de bank binnenkomen. Er komt een medewerker aan die naar binnen wil. De bewaker  
 zegt: 6. De medewerker zegt: 3. De bewaker laat de medewerker binnen. Daarna  komt er een  
 kassier aan. De bewaker zegt: 8; de kassier zegt: 4. De inbreker denkt dat hij het codewoord  
 heeft gekraakt, maar kijkt voor de zekerheid de situatie nog een keer af. Als er een chauffeur  
 aankomt zegt de bewaker: 12. Wanneer de chauffeur 6 antwoordt, mag hij binnen. De 
 inbreker trekt de stoute schoenen aan en loopt naar de bewaker toe. De bewaker zegt 10. 
 De inbreker zegt: 5. De inbreker wordt niet binnengelaten; dat antwoord is dus fout. 
 Wat had het antwoord dan wel moeten zijn? (3 punten)

6. Filmvraag 1. (zie links op de DDDQ memorycard) (4 punten)

 1. Koop voor maximaal € 2,50 zo veel mogelijk verschillende producten bij supermarkt Jumbo  
 in Dongen. Zorg dat je niet boven de € 2,50  komt. De punten worden naar rato verdeeld naar  
 het aantal verschillende producten dat men heeft gekocht. Lever vanavond de kassabon in en  
 schrijf daar je teamnaam en teamnummer op. (25 punten)
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7. Hieronder enkele artiesten die zongen over geld en rijkdom. 
 Wat is de naam van de artiest en om welk nummer gaat het? (12 punten)

8. Hoeveel inschrijvingen vanuit de gemeente Dongen zijn er op dit moment (16 september  
 2017) in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel? (5 punten)

9. Wat is het gewicht van € 3,88 met zo weinig mogelijk munten? (afronden op hele grammen) 
 (5 punten) 

10. Wat was het gemiddeld persoonlijk inkomen van de Dongenaar in 2014? (3 punten)

Sponsorvraag 2
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12 a. Wat was het ezelsbruggetje waarmee je de eurolanden kon onthouden? (1 punt)
 b. Welke landen waren het? (6 punten)
 c. Welke valuta hadden zij voor 2002? (6 punten)
 d. Tegen welke europrijs hebben ze die ingeleverd? (vier cijfers achter de komma)
  (6 punten)

11. Wie waren in 2014 gemiddeld het rijkste? De mensen uit Dongen, Gilze-Rijen of Oosterhout?  
 (zet in de juiste volgorde; de rijkste op 1). (1 punt)

13 Hieronder staan zeven verschillende buitenlandse bankbiljetten uit het heden en verleden  
 afgebeeld. Zet achter het biljet uit welk land het betreffende biljet afkomstig is en hoe de  
 betreffende munteenheid heet. (7 punten)

10

Wè kost dè



DDDQ

14 Een BV uit Dongen heeft de onderstaande balans per 1 januari 2016 gepubliceerd: (5 punten)

      Balans per 1 januari 2016  
   Gebouwen  €       300.000   Aandelenkapitaal  €  200.000 
   Machines  €       100.000   Lening 5%   €  200.000 
   Voorraden  €         25.000   Crediteuren   €    50.000 
   Bank   €         25.000                           
      €       450.000       €  450.000 

 Het gebouw heeft begin 2014 een geschatte levensduur van 20 jaar en de levensduur van de 
 machines wordt dan geschat op 4 jaar. Beide vaste activa hebben geen restwaarde en worden  
 afgeschreven volgens de lineaire afschrijvingsmethode. 
 Samen met de rentebetaling wordt er op 31 december jaarlijks €10.000 afgelost op de lening. 
 Het bedrijf heeft een omzet gerealiseerd van €400.000 (waarvan €380.000 is betaald door 
 klanten). De kostprijs van de omzet bedraagt €250.000. Op het eind van het jaar dient nog  
 €50.000 betaald te worden aan de leveranciers. Op het eind van jaar hebben de voorraden  
 een waarde van €40.000. De overige operationele kosten bedragen €70.000 en zijn gedurende 
 het jaar betaald. Het banksaldo per 31 december 2016 was €50.000 (debet).
 a. De winst van de BV in 2016 bedraagt?
 b. De totale waarde van de activa van de BV per 31 december 2016 bedraagt?

Sponsorvraag 3
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15. Corrie en Jan gaan op reis (15 punten) 
 Jan en Corrie gaan cultuur opsnuiven tijdens een reis langs diverse wereldberoemde 
 artefacten. Helaas was de reisgids een wel erg goedkope versie die al snel uit elkaar viel. 
 Hieronder zie je een kaart met nummers bij de bezienswaardigheden. Daaronder zie je foto’s  
 met letters. Zet achter elk cijfer de juiste letter om een punt te scoren.
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16. Waar zijn deze foto’s genomen? (3 punten)

Sponsorvraag 4
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17. Welke ruimtes in de nieuwe Cammeleur staan op deze foto’s? (4 punten)

18. Scootmobielrace (20 punten)
 In 2018 organiseert de stichting Power to the Peekes de eerste Dongense scootmobielrace. 
 De deelnemers zullen langs 11 vlaggetjes moeten gaan (zie foto’s hieronder). De start is bij het  
 vlaggetje met de S; de finish bij het vlaggetje met de F. Als zij de snelste route pakken, hoeveel  
 hectometer zullen de deelnemers dan afleggen? 
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19.  Zoek de juiste foto (letter) bij de juiste straatfoto (cijfer). (15 punten)

15
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21 In de gemeente Dongen is er een plek waar je ongegeneerd keihard mag zingen. Uit volle 
 borst je levenslied of je strijdlied zingen, zonder dat iemand je raar aan zal kijken en/of het
 je zal verbieden. (4 punten)
 a. Waar is deze plek?
 b. Hoe heet deze speciale plek?
 c. Wie was de initiatiefneemster?
 d. Wanneer is dit officieel in gebruik genomen?

  20. Laat een persoon, die geografisch zover mogelijk weg woont, een foto maken bij het 
 plaatsnaambordje met jullie teamnaam en teamnummer en de letters DDDQ. 
 Stuur deze foto per mail naar verweg@dddq.nl 
 Degene die een foto inlevert, voor 23.30 uur, die geografisch het verst verwijderd is van 
 Dongen verdient de meeste punten. De punten worden naar afstand verdeeld (20 punten). 

22. ’s Gravenmoer heeft een prachtig wandelpark “Kerkebos” genaamd. Hoeveel bruggetjes over  
 water zijn er in dit gebied aangelegd? (4 punten)
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23. Foto’s van kenmerkende voordeuren in Dongen. Welk huisnummer hoort bij deze voordeur?  
 (8 punten)

24. Inzoomen op een straat via Google. Welke Dongense straat is dit? (4 punten)

25. In welke straat staat dit kunstwerk? (3 punten)
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 DJ Tom, uw allround dj voor bruiloften, schoolfeesten, 90´s

 Stoomberg 9   5101 AA Dongen  www.djtomdongen.nl 06 - 246 456 50

Sponsorvraag 5
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26 U ziet hier een foto van een Nederlandse band. (7 punten)
   a. Welke band ziet u hier op de foto?
  b. Welke prijs hebben ze in 2016 gewonnen?
  c. Waar hebben ze op 30 Januari 2017 
   gespeeld in het buitenland?
  d. Welke Dongenaar speelt in deze band?
  e. Ook heeft de band in Denemarken 
   opgetreden. Op welk festival was dat?
  f. Op welke datum was dat?
  g. In welke stad in Denemarken was dat?

27. Wat is de titel van de verschillende muziekstukken die hieronder staan? Uitvoerenden worden  
 dus niet gevraagd. (9 punten)
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28. Filmvraag 6 (zie links op de DDDQ memorycard) (4 punten)

29. Filmvraag 9 (zie links op de DDDQ memorycard) (4 punten)

30. Filmvraag 13 (zie links op de DDDQ memorycard) (4 punten)

31. Hoeveel symfonieën schreef Beethoven? (1 punt)

32. Wat is Gangnam dat we kennen van de hit Gangnam Style? (1 punt)

33 a. Wat is de titel van de eerste videoclip die MTV ooit uitzond? (1 punt)
 b. Wie is de uitvoerende artiest? (1 punt)

34. a. Hoeveel Nederlandstalige hits stonden er in de Top 2000 van 2014? (2 punten)
 b. Welke artiest heeft de hoogst scorende Nederlandstalige hit in die lijst? (1 punt)
 c. Welke artiest staat het meest, met Nederlandstalige hits, in de Top 2000 van 2014? 
  (1 punt)

35. Welk muziekteken verlaagt een toon met een halve noot? (1 punt)

36.  Wie waren de artiesten die verantwoordelijk waren voor “Nipplegate”? (2 punten)

37. Welke bekende zanger is ook de eigenaar van een sloopbedrijf? (2 punten)

38. Wat is de top drie van de best verkochte albums uit de muziekgeschiedenis wereldwijd?  
 (Titel van het album en uitvoerenden) (6 punten)
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39. Welk goudkleurig muziekinstrument staat er op het dak van het concertgebouw in   
 Amsterdam? (1 punt)

40. Welk Nederlands meisje is via Youtube ontdekt in Amerika? (1 punt)

41. Zet onderstaande overleden muzikanten in volgorde van jong naar oud en wat is hun naam?  
 (20 punten)
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44. Op de feestavond van De Dongense Dorps quiz 2016 stond de band The Jambassadors. 
 Deze band zorgde mede voor een onvergetelijke avond. In het seizoen 2015/2016 deden  
 zij mee aan de The Clash of the coverbands. Ze hebben toen de finale gehaald. Tijdens de 
 finale werden ook individuele awards uitgereikt. (4 punten)
 a. Waarvoor had één van de bandleden van the Jambassadors de award gewonnen?
 b. Wie had deze award gewonnen?

43. Wat is de titel en wie is de uitvoerende artiest behorende bij de gitaarriffs die op de 
 memorystick staan? (12 punten) 

 
 42. Kom naar N 51° 37’ 45.6” E 4° 56’ 02.9” daar wordt om 20:00 muziek gespeeld. 
 Welke nummers hoor je en wie zijn de uitvoerenden in de oorspronkelijke versie?
 Breng een pen en papier mee. (15 punten)

Sponsorvraag 7
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45. Filmvraag 3 (zie links op de DDDQ memorycard) (4 punten)

46. Filmvraag 8 (zie links op de DDDQ memorycard) (4 punten)

47. Filmvraag 15 (zie links op de DDDQ memorycard) (4 punten)

48. Filmvraag 19 (zie links op de DDDQ memorycard) (4 punten)

49. Filmvraag 20 (zie links op de DDDQ memorycard) (4 punten)

50. Hoe vaak is de Elfstedentocht sinds 1909 gereden? (2 punten)

51. Welke bal van de volgende drie : tafeltennisbal, squashbal, golfbal heeft de grootste
  diameter? (2 punten)

52. In welke stad brandde het Olympische vuur voor het eerst? (1 punt) 

Sponsorvraag 8
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53. Welke voetbalspeler van Oranje kreeg zowel op een WK als een EK een rode kaart? (2 punten)

54. Drie vrienden spelen verschillende potjes tennis. Ze spelen volgens het principe de winnaar  
 blijft staan, dus de winnaar van het potje neemt het in de volgende partij op tegen degene  
 die stil zat. Aan het eind van de reeks heeft Bas 15 partijen gespeeld, Kees speelde er 17 en  
 Jan 10.
 Wie heeft de tweede partij tennis verloren? (3 punten)

55 a. Welke plaats behaalde Nadine Broersen dit jaar op het EK vijfkamp indoor? (2 punten)
 b. Hoeveel punten behaalde ze? (2 punten)

56 a.  In de jaren tachtig had Dongen haar eigen fietscrossvereniging. Wat was de naam van  
  deze vereniging? (2 punten)
 b. Er was toen ook een fietscrossbaan. Hoe heet de woonwijk nu waar toen de baan  
  gelegen was? (2 punten)
 c. Ook in 2017 is er nog steeds een fietscrossbaan in Dongen. In welke wijk ligt de   
  huidige baan? (2 punten)
     

57. Van welke verenigingen zijn onderstaande tenues? (7 punten)
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58. Polefitness is de laatste jaren erg hot in de fitness wereld. Uithoudingsvermogen en kracht  
 zijn erg belangrijk in deze sport. Welke technieken worden hieronder afgebeeld? Noem de  
 Engelse termen. (8 punten) 

    

59. In de bergsport wordt het gezien als een bijzondere prestatie als je op alle toppen van de  
 zogenaamde Seven Summits hebt gestaan, ofwel de hoogste berg op ieder van de zeven  
 continenten. Hieronder zie je foto’s van deze zeven bergen. Zet erbij om welke berg het hier  
 gaat én hoe hoog de berg is (14 punten)

 h. Hoeveel Nederlanders zijn er tot nu toe in geslaagd om de top van al deze Seven   
  Summits te bereiken? (6 punten)
 i. Wie was de eerste Nederlander die deze Seven Summits voltooide? (2 punten)
 j.  En op welke datum? (1 punt)
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60. Dongen heeft aan de Oude Baan een prachtig  trimbos waar je diverse uitgezette oefeningen  
 kunt doen om zo in topconditie te blijven. Onderstaande oefeningen zijn gefotografeerd in het  
 trimbos. Zet achter de getoonde afbeeldingen het nummer en de naam van de oefening. 
 (10 punten)

61. In het filmpje schijnbewegingen worden 10 verschillende bekende voetbalschijnbewegingen  
 uitgevoerd. Zet de juiste naam achter de betreffende schijnbeweging. 
 (zie links op de DDDQ memorycard) (10 punten)

62. Met bridge krijg je de volgende kaarten. Met welke kaart komt u het beste uit? (2 punten)

Sponsorvraag 9
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Sponsorvraag 10
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63. Bij welk evenement zijn onderstaande foto’s gemaakt? (2 punten)

64. Noem de namen van onderstaande zomerspelenpersonages. (12 punten)
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65. Filmvraag 11 (zie links op de DDDQ memorycard) (4 punten)

66. Filmvraag 18 (zie links op de DDDQ memorycard) (4 punten)

67 Barbapapa (7 punten) 
 a. Hoe heten de kinderen van Barbamama? 
 b.  Hoe heten de overige personages in de tekenfilm Barbapapa?
 c. Uit welk land komt de naam Barbapapa?
 d.  Wat is de betekenis van Barbapapa in deze taal? 

68. In januari van dit jaar ging een in Dongen gemaakte videoclip viral en haalde de landelijke  
 media. (7 punten)
 a. Wat is de titel van deze clip?
 b.  Wat is de originele titel van dit nummer?
 c. Welke artiest heeft dit origineel uitgebracht?
 d. In de clip komt een woord uit de titel steeds voor. Wat is de achtergrondkleur van de  
  letter E?
 e. In de clip houdt een persoon 4 bidons vast. Wie is dat?
 f. Hoe laat is het in het scheikundelokaal waar mensen aan een proef werken?
  (noteer uur:minuten voorbeeld 10:41)
 g.  Wat dragen alle mensen in de clip op 1 minuut en 26 seconden?
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69 a. Uit welke strip komen onderstaande tekeningen? (1 punt)
 b. Wie is de tekenaar van deze strip? (1 punt)
 c. Deze strip staat in een weekblad waar soms ook ander tekeningen van de tekenaar  
  in staan. Wat voor tekeningen zijn dit? (1 punt)
 d-m. Wat zijn de namen van onderstaande stripfiguren? (5 punten)

Sponsorvraag 11
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70. Zet de onderstaande Micky’s in de juiste volgorde van oud naar jong. (3 punten)

71. Zet de onderstaande strips in de volgorde van oud naar nieuw. (4 punten)

Sponsorvraag 12
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72 a.  Uit welke strip komt onderstaande stripheld?  (2 punten)
 b. Deze strip is een spin off van een andere strip. Van welke? (2 punten)

73. Dit is een vijfjarig meisje. Ze gaat altijd gehuld in een kleurige jurk. Ze heeft op haar neus een  
 aardbei. Op haar hoofd groeit een boom. (3 punten)
 a Wie is dit?
 b Uit welk attractiepark is / was zij een personage?
 c Zij heeft vier broers. Wie zijn dat?

74. Onderstaande foto’s zijn afkomstig uit oude tekenfilms. 
 Hoe heten deze tekenfilms? (10 punten)
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76 Dongen ofwel ’t schóon en onvolpreze Peeënrijk kiest al 45 jaar lang tijdens 
 het Grand Gala du Pee de carnavalshit van ’t jaor. De winnaar van deze titel 
 gaat er vandoor met de felbegeerde notenbalk. Wat is de eerste regel van 
 het eerste couplet van de volgende legendarische hits. (10 punten)
 a. Zomar un lietje
 b. De Peeèncountry
 c. Konfettie
 d. Peejeweek
 e. Gas erop en dak eraaf

 75. Op onderstaande foto zie je Pipo de Clown. Schmink een teamlid als Pipo de Clown en doe dit  
 zo goed mogelijk gelijkend op de afgebeelde pipo.  (15 punten) 
 Let dus vooral ook op de details. Een goede aankleding kan zelfs bonuspunten opleveren. De  
 persoon die geschminkt is moet zichtbaar op de foto een bordje vasthouden waarop staat  
 vermeld: teamnaam + teamnummer. Maak een foto van het geheel en stuur deze naar
 pipo@dddq.nl

77. Boer zoekt vrouw is al een geruime tijd op de buis. Het programma wordt gepresenteerd  
 door Yvon Jaspers. (7 punten)
 a Hoeveel seizoenen presenteert Yvon Jaspers dit programma?
 b Welke boeren deden mee aan seizoen 9? ( geef alleen de voornamen)
 c Hoeveel brieven ontving Jos?

36

Een hóop kedaai



DDDQ
78. Wie liggen hier begraven? (8 punten)

79. Een rechercheur loopt over de Hoge Ham en hoort in een huis een vrouw roepen: “Peer, Peer,  
 ik wil niet dood, schiet niet!” Er volgt een knal. De rechercheur aarzelt niet: hij trapt de deur  
 in en rent het huis binnen. Daar ziet hij een vrouw dood op de grond liggen met om haar heen  
 een advocaat, een chirurg en een postbode. De rechercheur loopt naar de postbode en zegt:  
 “Ik arresteer jou wegens moord op deze vrouw.”
 Hoe weet de rechercheur dat de postbode de dader is? (4 punten)

80. Welke Dongense bakkers hadden zich destijds aangesloten bij VerBaDo? (3 punten)

81. Broeder Doretheus was in de jaren zestig een markante directeur van MAVO Titus Brandsma.  
 Wat was zijn bijnaam? (3 punten)

82. In het vierkant zie je deelfoto’s van vier bekende Dongenaren. Wat zijn de namen van de  
 betreffende personen? (4 punten)
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83. Filmvraag 5 (zie links op de DDDQ memorycard) (4 punten)

84. Filmvraag 14 (zie links op de DDDQ memorycard) (4 punten)

85. Wie ontwierp de beroemde punt BH voor Madonna? (1 punt)

86. Wie zijn onderstaande striptekenaars? (6 punten)

87. Onderstaande beroemdheden zijn tussen DDDQ 2016 en DDDQ 2017 overleden. Zet ze in de  
 juiste volgorde van eerst overleden naar de laatst levende en wat is hun naam? (13 punten)
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88 a. Wie heeft de titel van oppersauwelaar van 2017 gewonnen? (1 punt)
 b. Wie waren de andere zes sauwelaars? (3 punten)
 c. Wie was de winnaar van de straotparade van 1980? (2 punten)
 d. Wie was de winnaar van de straotparade van 2016? (2 punten)

89. Onderstaande bekende figuren zijn gebruikt in de straatnamen van Dongen.
 Wij zoeken de juiste straatnaam bij het juiste figuur. (14 punten)

 h. Wat hebben deze personen met elkaar gemeen? (beschrijf dit in 1 woord) (2 punten)
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90. Wie ontwierpen de volgende kledingstukken? (14 punten)

Sponsorvraag 14
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91. Hoe heetten onderstaande typetjes van Kooten en Bie? (12 punten)

Sponsorvraag 15
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92. Drie-woorden-raadsels: welk woord past bij elk van de drie woorden? (12 punten)
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93. Noem zoveel mogelijk spreekwoorden met het woord pee erin of (een) andere groente(n) die  
 onder de grond zit. (Vanaf 15 goede antwoorden krijg je 10 punten)

94. Een boekenwurm eet zich een rechte weg door een tiendelige English Dictionary die in een  
 boekenkast staat. Elk deel bestaat uit 150 bladzijden. De boekenwurm begint aan de voorkant  
 van het eerste deel en eindigt op de achterkant van het laatste deel. Van hoeveel pagina’s  
 heeft de boekenwurm gegeten? (3 punten)

95. Aan het begin van de eerste schooldag wordt er op een school een jongen vermoord aan- 
 getroffen. Er zijn drie verdachten: de schoonmaker, de leraar en een klasgenoot, die alle drie  
 claimen het niet gedaan te kunnen hebben.
 De schoonmaker zei dat hij een klaslokaal aan het schoonmaken was. De leraar zei dat hij  
 proefwerken aan het nakijken was en de jongen zei dat hij buiten muziek zat te luisteren. 
 Wie pleegde de moord? (3 punten)

96. Welk woord hoort niet in onderstaand rijtje: (3 punten)
 bok, pok, dok, wok, rok, gok, tok, hok, mok, nok of lok?
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97. Wat wordt hier cryptisch omschreven? (6 punten)
 a. Het is nogal een aanstekelijk onderwerp
  Men kan hem met recht een heethoofd noemen
  Hij is soms een echte afknapper
  Wrijving heeft een verlichtende werking op hem
 
 b. Het is eigenlijk een waardeloos onderwerp
  Er wordt namelijk dikwijls te veel opgeschept
  Daarna loopt men de kans de wind van voren te krijgen
 
 c. Hij kan behoorlijk uitgekookt zijn
  Op sommige momenten zit ie echt goed in de puree
  Vaak rooit hij het wel
  Eigenlijk moet je hem met een korreltje zout nemen

99. 

 
 (5 punten)

100. Wanneer een bepaalde situatie normaal gesproken geen angst mag inboezemen en iemand  
 toch in paniek raakt, blokkeert of lichamelijke spanningsreacties vertoont, dan is er sprake  
 van een niet-reële angst. Als iemand zich dagelijks meer dan twee uur druk maakt over   
 dergelijke panieksituaties dan wordt het een fobie genoemd.
 Wat betekenen onderstaande fobieën?  (10 punten)
 Geef in het antwoord alleen weer wat de fobie inhoudt. Een voorbeeld bibliofobie betekent  
 een fobie of angst voor boeken. Dus antwoord = boeken.
 a Chaetofobie
 b Dentofobie
 c Geumafobie
 d Lofobie
 e Octofobie
 f Pediculofobie
 g Phobofobie
 h Sciafobie
 i Spheksofobie
 j Xyrofobie

 98. Kies één van de onderstaande tekeningen en maak daar een tekst bij over DDDQ. (5 punten)
 Print er één uit vanaf de DDDQ memorycard, schrijf daarop je tekst en onderaan je   
 teamnaam en teamnummer. Lever deze vanavond mee in.
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101. Onderstaande boeken en auteurs staan door elkaar gehusseld. Maak de juiste combinaties. 
 (5 punten)
 1. André Oerlemans  a. De oordopjesmoord
 2. Bianca Mastenbroek   b. Gevangene van de gele draak
 3. Paul van Luxemborg  c. Het duivelshol
 4. J. Hans Mauritz  d. Stuurman van de stilte
 5. Ad Hoofs   e. Tijdgat

 102. We hebben de klinkers van onderstaande spreekwoorden en gezegden weggehaald.
 Welk spreekwoorden en gezegden bedoelen we? (5 punten)
 a. Bthtnt, dnschdthtnt
 b. Bdbrnshtgrsltjdgrnr
 c. Plkddg
 d. nktnhtnwmktrrsprngn
 e. Whtrstkmt, dhtrstmlt

103. Op het olieverfschilderij ‘Nederlandse spreekwoorden’ van Pieter Bruegel de Oude zijn ten  
 minste 125 spreekwoorden te zien.
 Geef de juiste spreekwoorden bij de aangegeven cijfers. (10 punten) 
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105. ‘Spaanders’ is een column waarin Dongenaar Henk Spaan zijn visie geeft op actuele Dongense  
 zaken, de lokale politieke processen en al wat verder afkomt op de bewoners van de gemeente  
 Dongen. Hoeveel columns heeft hij geschreven voor www.dongen.nieuws.nl? (3 punten)

106. Letters van de namen van straten, stegen en pleinen  in de gemeente  Dongen zijn hieronder  
 gehusseld. Welke straten zoeken we? Let op:  sommige straten hebben namen die bestaan  
 uit twee woorden. Deze staan als één woord gehusseld. (10 punten)
 a. asaoiungmenasemarheclnpn
 b. aorteklpsdo
 c gnsieawterstjrea
 d. ranertasskaamkt
 e ouiareminztjrn
 f tatarrrgjteuist
 g. enaeawtnfgz
 h. tklitesaarmeearnt
 i. ezrcnthaiuhe
 j. krsirrapoao

104. Wat zijn de bijbehorende leestekens van onderstaande emoticons? (10 punten)

Sponsorvraag 17
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107. Europese Unie (8 punten)
 a. In welk jaar werden Groot-Brittannië en Noord-Ierland lid van de Europese Unie?
 b. Op welke datum ontving President Tusk de brief met de definitieve opzegging van  
  Groot-Brittannië als lidstaat van de Europese Unie?
 c. Op welke datum stemde Groot-Brittannië in een referendum over het verlaten van de  
  Europese Unie? 
 d. Door wie werd het referendum georganiseerd?
 e. Hoeveel procent van de Britse bevolking stemden, op 1 cijfer achter de komma precies,  
  voor uittreding uit de Europese Unie?
 f. Welk artikel van het verdrag betreffende de Europese Unie zal in werking moeten 
  treden om de uittreding in gang te zetten?
 g. Wie waren de bekenste voorvechters van de Brexit?
 h. Wie werd er tijdens de Brexit Campagne vermoord waardoor de campagne met 3  
  dagen werd opgeschort? 

108. Waarvoor diende begin 20ste eeuw de windturbine bij Huize Overdonk? (2 punten)

109. Van 1933 tot 1944 bevond het politiebureau zich in de toren van de Nederlands Hervormde  
 Kerk. Maar in welke straat bevond zich het politiebureau, voor dat deze was gevestigd op de  
 hoek van de Prins Bernhardstraat – Wilhelminaplein? (2 punten)

110. In welke straat was de eerste moskee in Dongen gevestigd? (2 punten)

111. In welke straten van de gemeente Dongen staan / stonden de villa’s 
 met de naam. (5 punten)
 a. Villa Maria
 b. Villa Marguerite
 c. Villa Berkenheuvel
 d. Villa Bierwagen
 e. Villa Mijn Lust
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112. In welke Dongense straat is ooit Albert Heijn gestart? (2 punten)

113. Jeugdcentrum OJD werd destijds door brand verwoest. In welk jaar vond deze vreselijke  
 gebeurtenis plaats? (3 punten)

114. Filmvraag 2 (zie links op de DDDQ memorycard) (4 punten)

115. Filmvraag 7 (zie links op de DDDQ memorycard) (4 punten)

116. Filmvraag 10 (zie links op de DDDQ memorycard) (4 punten)

117. Filmvraag 21 (zie links op de DDDQ memorycard) (4 punten)

118. In welk jaar werd de eerste aflevering van het jeugdjournaal uitgezonden? (1 punt)

119. Welke historische personen zie je in de afbeelding hieronder? (7 punten)
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121. Dit jaar is de voormalige Aloysiusschool verbouwd tot woningen. Maar in welke straat bevond  
 zich de eerste Aloysiusschool in Dongen? (2 punten)

 120. Op het DDDQ Mediakanaal wordt net na 19:11 en net na 20:26 de vraag Dongen in het nieuws 
 uitgezonden. (15 punten)

122. Noem drie openbare gebouwen in Dongen die na sloop en herbouw hun naam en functie  
 hebben behouden. (3 punten)

123. Eind jaren 80 nam Dongen talloze Vietnamese bootvluchtelingen op. Zij werden ondergebracht  
 op een bungalowpark. Hoe heet dit park tegenwoordig? (2 punten)

124. Waar gaat dit over (5 punten)?
 Zwitserland 1971; Belgie 1948; Nieuw Zeeland 1893; Senegal 1945; Kuweit 2005.

125. Hieronder staan vijf historische auto’s afgebeeld. Geef aan om welk merk en type het gaat. 
 (10 punten) 

 126. Op het DDDQ Mediakanaal wordt net na 20:06 en net na 21:22 de vraag Fietsend door Dongen 
 uitgezonden. (15 punten)
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127. Wie werd er de klas uit gestuurd en door wie? (15 punten)
 Op het Cambreurcollege is niet altijd iedereen even braaf. Hieronder vinden jullie aanwijzingen  
 om de logiquiz op te lossen. Wij willen uiteindelijk weten:
 Welke leraar verloor zijn geduld met welke leerling tijdens welk uur en in welke klas?
 
 Leraren: Akkermans – Jolie – Tennebroek – Van der Weele – Van Sunten
 Leerlingen:  Luc – Yannick – Lara – Indy – Colette
 Lesuur:  1 – 3 – 5 – 6 – 8 
 Klas:   MAVO 3 – HAVO 2 tto – HAVO 5 – VWO 1 tto – VWO 4
 • “Raus!”, brulde de lerares tegen de eindexamenleerlinge.
 • Yannick kreeg, vlak voor de kleine pauze begon, een rekenmachine naar zijn hoofd  
  gesmeten. Dat was niet zo schattig als de naam van de leraar deed vermoeden.
 • De lerares techniek begon haar dag meteen met een groep vol Engels kwebbelende  
  brugpiepers.
 • Indy werd vlak na de lunch betrapt met haar handen in de liquide middelen van de  
  leraar economie.
 • At noon the lesson started in which Lara learned several techniques of field hockey   
  until the moment she lost her temper and started to break her hockeystick on the head  
  of poor mister van Sunten.

128. Filmvraag 12 (zie links op de DDDQ memorycard) (4 punten)

129. Filmvraag 16 (zie links op de DDDQ memorycard) (4 punten)

130. Filmvraag 17 (zie links op de DDDQ memorycard) (4 punten)

 131. Punniken….hee da’s gezellig! (20 punten)
 Bij het quizboek heb je ook een punniksetje ontvangen. Maak een zo lang mogelijke 
 aaneengesloten (dus niet aan elkaar geknoopt) punnikdraad met de wol die je thuis hebt of  
 nog kunt bemachtigen. De langste punnikdraad verdient vanzelfsprekend de meeste punten. 

132. a. Het logo van DDDQ was op verschillende plaatsen verstopt op de dag van het park  
  van de stichting Park Plezier. Hoeveel logo’s waren er verstopt? (4 punten)
 b. Er was die dag ook een verrassingsoptreden, dat tot aan het optreden geheim werd  
  gehouden. Wie was/waren deze verrassingsact? (3 punten)
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133. FIFA 17 (11 punten)
 De organisatie van DDDQ houdt van spelletjes en natuurlijk ook van videogames. Speciaal voor  
 deze quiz hebben we een team samengesteld met spelers uit FIFA 17. Wat is de rating van de  
 afzonderlijke spelers van dit team?
 

 a. Leroy Sane  b. Kylian Mbappe Lotin  c. John Brooks
 d. Henrikh Mkhitaryan e. Sadio Mané   f. Nathan Rutjes
 g. Samuel Umtiti  h. N’ Golo Kanté   i. Bernd Leno
 j. Dele Alli  k. Cédric Bakambu

134. Hieronder zie je details van houten spelen. Welke zijn het? (10 punten)

Sponsorvraag 18
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135. Kruiswoordpuzzel omgekeerd. Vul alle velden omgekeerd in. (25 punten)
 Voorbeeld: Vraag: Planeet Antwoord: edraa (aarde)
 Vul de gevonden letters bij de overeenkomstige nummers hier onder in en noteer de gevonden  
 zin in op het antwoordenblad. De omschrijvingen staan op de volgende pagina.
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Horizontaal:
  1  ongevuld   4  koelmiddel voor dranken  11  vrolijkheid 
14  numero   15  rivier in Italië   16  zeer verheugd
17  plus    18  dier op de boerderij  20  in de richting van 
22  innerlijk   23  levend wezen   25  garennummer voor nylon
27  vasthechten  29  een zaak beheren   31  Europese vrouw
32  gewicht controleren 34  losbandig drinkgelag  35  dierenverblijfplaats  
36  reisweg   37  woestijnbron   38  berouw
40  per vierentwintig uur 42  houtsoort    45  de tweede 
48  wintersportartikel  50  verdieping     53  vertegenwoordigster
55  steekorgaan van wesp 56  pikant    57  nerts 
58  blijvend   60  op deze wijze   62  Mexicaanse maïspannekoek 
63  ad interim   64  bewoner van Nieuw-Zeeland 66  toestaan 
67  vroegere partner  68  tijdelijk gebruik   69  ophouden
70  type auto
 
Verticaal:
1  edelman   2  rivier in Parijs   3  lieverd
4  telwoord   5  adjunct    6  bestuurslichaam 
7  koolmonoxide  8  veel     9  indien
10  niet ver verwijderd 11  toegangsweg   12  vervallen
13  aardzone   19  fabriekswezen   21  dulden  
22  niet op de hoogte  24  wijnsoort    26  brandstof
28  emeritus (afk)  30  hervatting van werkzaamheden 32  Zuid-Amerikaanse muziek 
33  financiële hulp  39  hart van een eicel   41  kroonprinses
43  betreffende  44  rijke laag van de maatschappij 46  Italiaanse dichter
47  acteren zonder woorden  49  Groot-Brittanië   51  groep spelers 
52  nauwkeurig      54  rekening    56  pas
59  lokvoer    61  ogenblik     65  sint

Sponsorvraag 19
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136. Een boot ligt in het kanaal bij sluis 3 aan een paal. Vanaf de reling hangt een touwladder naar  
 beneden. De onderste tree van de touwladder raakt het water. De touwladder is 30 cm breed,  
 270 cm lang en elke tree is 1 cm dik en zit 34 cm van de andere tree vandaan. Als het vloed  
 wordt stijgt het water met 15 cm per uur. Wanneer raakt het water de bovenste tree van de  
 touwladder? (3 punten)

137. Stel de doodstraf wordt opnieuw ingevoerd. Een multimoordenaar annex harddrugsfabrikant  
 wordt als eerste tot de dood veroordeeld. Hij mag kiezen uit drie kamers:
 Kamer a. Deze staat constant in brand.
 Kamer b.  Deze zit vol met zwaar bewapende sluipmoordenaars.
 Kamer c. Deze zit barstensvol woeste roofdieren die al drie jaar niets gegeten hebben.
 Welke kamer moet hij kiezen?  (3 punten)

138. In 2017 hebben we verkiezingen gehad voor het parlement.  (14 punten)
 a. Op welke datum gingen we naar de stembus?
 b. Hoeveel mensen waren kiesgerechtigd?
 c. Hoeveel mensen hebben gebruik gemaakt van hun kiesrecht?
 d. Hoeveel partijen namen deel aan de verkiezingen van 2017?
 e. Hoeveel verkiesbare kandidaten deden mee aan de verkiezingen?
 f. Wie was de voorzitter van de Kiesraad van 2017?
 g. Hoe hoog was de kiesdeler van deze verkiezingen?
 h. Hoeveel restzetels waren er te verdelen dit jaar?
 i. Hoeveel restzetels kreeg de VVD?
 j. Hoeveel restzetels kreeg D’66?
 k. Hoeveel restzetels kreeg de SGP?
 l. Welke Dongenaar stond op de kieslijst van 2017?
 m. Op welke plaats stond deze kandidaat op de kieslijst?
 n. Voor welke politieke partij?
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139 Korte algemene vragen: (15 punten) 
 a. Welke popgroep stond bij de 1e verschijning van de Nederlandse top 40 op nummer 1?
 b. Hoe heette vroeger de koelende vloeistof in een vriezer?
 c. Waar staat de afkorting NFC voor?
 d. Welke steen kan door het lichaam worden gevormd?
 e. Wie staat er op de Oostenrijkse Euromunt afgebeeld?
 f. Wat is de snelheid van het geluid in km/h?
 g. Naar welk werelddeel is 1 van de manen van Jupiter vernoemd?
 h. Tijdens welk nummer pinkte Maxima, tijdens haar huwelijk, een traantje weg?
 i. Op welk atletiek onderdeel staat nog steeds het wereldrecord sinds 1991?
 j. In welk jaar werd het 1e SMS verstuurd?
 k. Welke voetbalclub in Europa wordt vergeleken met een oude dame?
 l. Op welk guldenbiljet stond de vuurtoren afgebeeld?
 m. Tijdens welke oorlog werd Nederland onafhankelijk?
 n. Hoeveel kilobyte is 1 megabyte?
 o. Welke sport heet in het Japans “zachte weg”?
 p. Uit welk jaar dateert de huidige Nederlandse grondwet?
 q. Hoe hoog is het “Vrijheidsbeeld” zonder sokkel?
 r. Wie was de ontwerper van de Nederlandse zijde van de Euromunt?
 s. Waar staat de afkorting HSS voor op een boortje?
 t. Van wie is Sasha Fierei het alter-ego?
 u. Welke hoofdstad is het hoogst gelegen, NAP, in Europa?
 v. Welk record werd er in 2012 gevestigd in de Brabanthallen met 1723 deelnemers?
 w. Hoe heet de kleinste onafhankelijke staat ter wereld?
 x. Hoeveel minuten muziek konden er op 1 kant van een 12’LP?
 y. Welke stof komt er vrij in de hersenen als je chocolade eet?
 z. Welk woord werd het meest gezocht in 2012 in de Nederlandse Google zoekmachine?
 aa. Welk land is het dichtst beboste land ter wereld?
 bb. Hoe worden Italiaanse bitterkoekjes genoemd?
 cc. Welke stad in Holland kreeg als 1e stadsrechten?
 dd. Hoe wordt een periode van 1 miljard jaar genoemd?
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140. In Dongen zijn we heel goed in het scheiden van afval. We hebben inmiddels verschillende  
 afvalstromen, te weten : de Papiercontainer, GFT container, Restafval container, PMD zak, 
 Glasbak en de Milieustraat. Afgekort: Papier, GFT, Rest, PMD, Glas en Milieu.
 Geef aan hoe/waar je onderstaande afvalproducten zou afvoeren:  (13 punten)
 a. Krant   b. Planten  c. Etensresten
 d. Aluminiumfolie e. Lege melkpakken f. Spuitbussen
 g. Koffiecups   h. Hout   i. Vleeswarenverpakking
 j. Plastic tassen  k. Wijnfles  l. Porselein Servies
 m. Landbouwplastic n. Eierschalen  o. Lege tubes tandpasta
 p. Electrische apparaten q. Plastic Bekers  r. Doordrukstrips medicijnen
 s. Luiers   t. Plastic speelgoed u. Opblaasbare strandbal
 v. Kattenvoer  w. Frituurvet  x. Polystyreen
 y. Bierflessen  z. Chipszakken

 141. Op het DDDQ Mediakanaal wordt net na 19:48 en net na 21:54 de vraag Varen op de Donge 
 uitgezonden. (5 punten)
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142. Een auto, een 5 deurs stationwagon met een 1,6 liter benzinemotor met 150 pk, heeft een  
 rijklaargewicht van 1230 kg en rijdt van Eindhoven naar Amsterdam over de A2.
 De auto heeft 6 versnellingen en rijdt met een gemiddelde snelheid van 120 km/h. De auto is  
 voorwiel aangedreven en staat op zomerbanden 215 / 55 x 16”. Bij een snelheid van 100  km/h,  
 draait de motor 2200 omwentelingen per minuut in de 6e versnelling. (9 punten)
 a. Hoeveel kilometers heeft de auto afgelegd in 26 minuten en 30 seconden? 
  (in 2 decimalen)
 b. Hoeveel omwentelingen heeft 1 wiel gemaakt na 50 kilometer? (in 2 decimalen)
 c. Nu rijdt de auto op banden met een minimaal wettelijk profieldiepte per band. Hoeveel  
  omwentelingen maakt elk wiel bij een afgelegde weg van 50 km? (in 2 decimalen)
 d. Hoeveel % wijkt de snelheidsmeter af tussen nieuwe- en versleten banden? 
  (in 2 decimalen)
 e. Hoelang doe je er over als je met versleten banden rijdt een afstand aflegt van 88 km  
  als je volgens je snelheidsmeter 62 km/h rijdt? 
  (Antwoord in uren, minuten en seconden) 
 f. Nu wil de bestuurder winterbanden onder zijn auto laten monteren. Hij heeft de keuze  
  uit 2 verschillende maatvoeringen maar wel met dezelfde velgmaat van 16”. Hij heeft  
  de keuze uit Band A: 205 / 60 x 16” of  Band B: 195 / 65 x 15”.  Welke banden zijn de  
  beste als vervanger voor zijn huidige banden 215 / 55 x 16”?
 g. Bij welke band wijkt de snelheidsmeter het meest af als hij 100 km/h rijdt? 
 h. Hoe hard rijdt hij werkelijk als de snelheidsmeter 100 km/h aangeeft bij 
  band A: 205 / 60 x 16”?
 i. Hoe hard rijdt hij werkelijk als de snelheidsmeter 100 km/h aangeeft bij 
  band B: 205 / 60 x 16”?
 

143. Filmvraag 4 (zie links op de DDDQ memorycard) (4 punten)

144. Wat zijn de 7 grootste fastfoodketens van de wereld? (7 punten)
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145. a. Een Duitser heeft het wereldrecord bier tappen in een uur, op hoeveel glazen staat  
  dat?  (2 punten)
 b. Wat is het snelheidsrecord van 1977, voor het opdrinken van 1 liter bier? (in seconden) 
  (2 punten)

146. a. Welk voorwerp staat er op onderstaande afbeelding? (1 punt)
 b. Door welke organisatie zijn deze in Dongen geplaatst? (2 punten)

147. Van wie of wat zijn onderstaande logo’s? (6 punten)

148. Hoeveel procent van onze gemeente bestaat uit water? (2 punten)

149. Een Vlaamse Schuur, zoals te bewonderen valt op de Oude Oosterhoutsebaan, wordt overeind  
 gehouden door een gebint. Dit is een houten constructie die de kap draagt. Om rotting aan de  
 verticale staanders aan de onderzijde tegen te gaan werd er een soort van fundering 
 aangebracht. Hoe heet zo’n trapeziumvormig bouwelement? (2 punten)
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150. Hieronder staat een aantal vlaggen. Kom erachter van welk land de vlag is en vul de naam  
 van het land in onder de betreffende vlag. Zoek dit land vervolgens op in onderstaande
 woordzoeker.
 Welk land wordt gevormd met de overgebleven letters? (10 punten)
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