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DDDQ
Vandaag gaat weer de vierde editie van De Dongense Dorps Quiz van start. De tijd vliegt, het lijkt alsof 
we een aantal maanden geleden begonnen zijn met deze quiz, maar in werkelijkheid zijn we vanaf het 
bedenken al 44 maanden onderweg. 
In die tijd is er al heel wat gebeurd. Zo zijn er al drie quizzen gespeeld, heeft er een wisseling in het 
bestuur plaats gevonden en is er aardig wat avonden vergaderd. We hebben al vele mooie verhalen 
gehoord, blije ethousiaste en zwoegende deelnemers mogen aanschouwen en fijne complimenten 
mogen ontvangen.
We hebben er dan ook heel veel zin in om er dit jaar weer een spetterende quiz van te maken, die 
minimaal de voorgaande evenaart en hopelijk overtreft.

Dit jaar strijden 121 teams voor de overwinning. Als bestuur zijn we net zo benieuwd als de 
deelnemers wie zich dit jaar DDDQ kampioen mag noemen. En welke drie teams dit jaar op het 
podium van de nieuwe Cammeleur staan om te vernemen wie er met brons, zilver of goud aan 
de haal gaan. 

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 dankjewel aan alle sponsors, die met hun bijdragen De Dongense Dorps Quiz mede mogelijk 
maken.

Dank en heel veel succes!  
Bestuur DDDQ

Categorie Sponsoren:
D2P Web
DJ Tom
Rabobank

Vraag Sponsoren:
Autobedrijf Verharen & Wijnen
Automobielbedrijf Stoomberg
Autoschade Service Van Peer Dongen
Café - Zaal ‘t Karrewiel
Carwash Center Dongen
Dierenshop Leo van Riel
Dongen.nieuws.nl
Donkers Reclame
Golfcentrum Dongen
Hapjesschaal.nl
Hem en Haar Kappers
Karwei Dongen
Supermarkt Jumbo Dongen
Trobas Gelatine
Van den Bosch Makelaars
Van Schijndel Metaal

Sponsoren:
Café Zalen de Viersprong
Cafetaria LEF Lekkers en Friet
De Looierij
Floris’Hand
Plasman Vertalingen / Uitgeverij
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DDDQ
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 moeten in de antwoordenveloppe worden ingeleverd bij Café De Valk, Tramstraat 42 
op 29 september 2018, voor 23.30 uur.

Hoe moet dit gebeuren?
Stop de ingevulde pagina 8 en 17 uit dit quizboek en het triplex gefiguurzaagd DDDQ logo samen 
met de DDDQ memorycard in de antwoordenveloppe. 
Zorg dat op de twee pagina’s en achter op het triplex DDDQlogo je teamnaam en teamnummer staat. 
En plak de enveloppe dicht.

Geheime opdracht
Ieder team moet voor deze opdracht één teamlid naar windmolen Koningin Wilhelmina sturen. 
Dat teamlid moet om 20:30 aan de windmolenweg 14 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 paarse 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 - 264 965 18.

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. 
Plak de verdiende joker op pagina 7 en en vul daar ook het categorienummer in waarop jullie de 
joker willen inzetten. Daarmee kunnen jullie het aantal behaalde punten in de betreffende categorie 
verdubbelen. Lever pagina 7 uit dit quizboek ingevuld met de antwoorden mee in.

Namens de organisatie wensen wij iedereen succes en heel veel plezier vanavond.
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De antwoorden op de quizvragen dienen te worden ingevoerd in de Excelsheet die op de 
meegeleverde usb-card staat. Deze Excelsheet heeft als unieke naam het teamnummer en heeft als 
extensie “.xls”.

De Excelsheet is met opzet in het oude Excel formaat zodat zowel teams met een nieuwe Excelversie 
als teams met een Excelversie (van vóór 2007) het formulier kunnen openen, invullen en opslaan. 
Omdat bij het toekennen van de behaalde punten de ingevulde Excelsheets geautomatiseerd worden 
verwerkt is het belangrijk dat de naam niet verandert en ook dat het ingevulde bestand weer als 
“Microsoft Excel 5.0/95-werkmap (*.xls)” wordt opgeslagen en aangeleverd. 

De antwoordvakjes in de Excelsheet zijn in tekstformaat en worden ook in tekstformaat verwerkt. Ook 
als bijvoorbeeld een getal of datum wordt gevraagd dient deze als gewone tekst te worden ingevuld: 

• Een datum dient te worden ingegeven in dag-maand-jaar formaat met tussenliggende   
 streepjes. Voor de dag en maand worden elk twee getallen gebruikt en voor het jaartal vier  
 getallen. Bijvoorbeeld: “31-12-2017” (zonder de “-tekens). 
• Een gevraagd jaartal is altijd een getal van vier cijfers. Bijvoorbeeld: “2018”    
 (zonder de “-tekens).
• Een getal dient te worden ingegeven met het gevraagde aantal decimalen, of indien van   
 toepassing als geheel getal zonder decimalen. Als decimaal scheidingsteken wordt een komma  
 gebruikt en er dienen geen punten te worden gebruikt voor duizendtallen. Bijvoorbeeld:   
 “10000” en “1234,65” (zonder de “-tekens). 
• Een bedrag dient te worden ingegeven met twee decimalen met als decimaal scheidingsteken  
 een komma, en ook hier geen punten voor duizendtallen. Bedragen zijn altijd in euro (indien  
 niet anders aangegeven) en de valuta dient niet te worden ingevuld. Voorbeeld: tweeduizend  
 vierentwintig euro en vijftig cent wordt ingevuld als “2024,50” (zonder de “-tekens).
• Namen dienen zoveel mogelijk volledig te worden gevuld met voor- en achternaam en volledig  
 uitgeschreven tussenvoegsels. Bijvoorbeeld: “Rafael van der Vaart” (en niet “Rafael v/d Vaart “,  
 “van der Vaart”, “M. van der Vaart” o.i.d.).  
• Bij straatnamen en adressen dient de officiële schrijfwijze te worden aangehouden, zoals  
 bijvoorbeeld op het straatnaambordje of op de plattegrond. In geval deze niet hetzelfde zijn  
 worden beide goed gerekend. 
• Zorg ervoor dat bij antwoorden met meerdere woorden zoals namen en adressen er niet  
 meer dan één spatie tussen de woorden staat. Het antwoord zal anders niet altijd automatisch  
 goed gerekend worden. 

Let op: de eigenschappen van de antwoordvakjes mogen niet worden veranderd (naar datum of getal 
o.i.d.), want dan zullen (ook de goede) antwoorden niet worden herkend. Om dezelfde reden is het 
niet handig om regels of kolommen toe te voegen of te verwijderen, want ook dan komen de ant- 
woorden niet bij de juiste vraag terecht. Voor zover mogelijk is het antwoordenblad hiervoor 
beveiligd. 

De ingevulde Excelsheet dient op de usb-card te worden weggeschreven en in de antwoordenvelop te 
worden ingeleverd. 

In een enkel geval is het in het verleden voorgekomen dat de usb-card door de jury niet kon worden 
ingelezen; als extra zekerheid mag de Excelsheet daarom ook worden gemaild naar het volgende 
e-mail adres: antwoorden@dddq.nl. Let op: gemailde Excelsheets worden alleen verwerkt als de usb-
card op tijd is ingeleverd maar niet leesbaar is, en alleen wanneer de mail ontvangen is vóór de 
sluitingstijd van de quiz. 
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DDDQ Media Kanaal

De Dongense Dorpsquiz maakt ook dit jaar weer gebruik van DDDQ TV. De uitzending zal live te zien 
en te horen zijn. Inmiddels is DDDQ Radio langzaamaan getransformeerd in DDDQ TV. Dit jaar gaan 
we met meer reporters op stap door Dongen en door de samenwerking met Langstraat Media zal de 
uitzending live te zien zijn via het YouTubekanaal van De Langstraat Media. De uitzending is ook te 
volgen op TV op kanaal 42 van Ziggo.

De mensen achter DDDQ media
Paul de Jong en Walter de Bruijne zullen de uitzending gaan presenteren. Ook in 2017 waren zij de 
presentatoren van de uitzending. Naast Paul en Walter zijn Adriaan Raesen (eindregie), Joost Raesen 
(techniek) en Rinus Krijnen (regie lokale media) betrokken. Het team groeit dit jaar, omdat we ook 
medewerkers live verslag willen laten doen bij de deelnemers thuis en tijdens de activiteiten. 
De uitzending begint om 6 uur ’s avonds, zodat we ook verslag kunnen doen van de start. Rond 11 uur 
zal de uitzending eindigen.

Wat kun je verwachten?
De uitzending zal bol staan van informatie over DDDQ en met enige regelmaat zal er via het YouTube/
Ziggokanaal 42 verslag gedaan worden van de activiteiten zelf. Het is een live programma dat uitge-
zonden wordt vanuit de mobiele DDDQ studio in of in de nabijheid van de Cammeleur.
Als deelnemer of geïnteresseerde volger kun je op de hoogte blijven van wat er gebeurt. Voor deelne-
mers is het ook een must om te luisteren, want er komen ook een aantal vragen voorbij, die je moet 
beantwoorden voor de quiz. Het is dus noodzakelijk dat je de uitzending volgt, als je tenminste wil 
winnen. Met deze vragen zijn uiteraard punten te verdienen. 
De muzieksamenstelling en het draaiboek worden verzorgd door Adriaan Raesen.

Hoe ga je kijken en/of luisteren?
Op de website van DDDQ staat een link naar het betreffende YouTubekanaal. Met een klik op de link 
kom je op het betreffende kanaal terecht. De uitzending zal dynamischer en levendiger zijn dan in 
voorgaande edities, vanwege de verslagen die live worden ingebracht en dat het via de publieke om-
roep wordt uitgezonden. Familie en vrienden die wonen in het uitzendgebied van de Langstraat Media 
op Ziggo in de regio van Dongen kunnen ook meekijken, zoals in Waalwijk, Kaatsheuvel, Waspik, Loon 
op Zand en Sprang Capelle.  Ook leuk dus om te kijken voor niet-deelnemers aan de quiz. Dus pa en 
ma, opa of oma van onze quizdeelnemers kunnen nu ook meegenieten.
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Geheime opdracht

1 teamlid is om 20:00 bij de windmolen Koningin Wilhelmina
Windmolenweg 14. Breng een balpen mee. 
(plus al je andere hulpmiddelen zoals leesbril, gehoorapparaat enz.)

 Teamnaam:
 Teamnr.:

Oriëntatierit + Joker blz. 34
1 teamlid gaat op de fiets naar 

breedtegraad N 51° 37´ 36.701” en lengtegraad: O 4° 56´ 30.536”
(GMS: graden, minuten, seconden) op het tijdstip zoals aangegeven in 

het tijdschema op volgende pagina. Breng een balpen en je golfbal mee.

 Teamnaam:
 Teamnr.:

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

Doe opdracht blz. 21
1 teamlid komt met zijn vliegtuigje naar de Kelly van Zonzaal, 

Sint Josephstraat 62
op het tijdstip zoals aangegeven in het tijdschema op volgende pagina.

 Teamnaam:
 Teamnr.:

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

Muziek opdracht blz. 45
Je beste muziekcrack is om 21:30 bij de Cammeleur, Hoge Ham 126.

Breng een balpen mee. Mobiele telefoon of andere elektronische gadgets zijn niet toegestaan.

 Teamnaam:
 Teamnr.:
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Oriëntatierit + Joker

 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 121

Doe opdracht
 20:15 t/m 20:30  Team 91 t/m 121
 20:30 t/m 20:45  Team 61 t/m 90
 20:45 t/m 21:00  Team 31 t/m 60
 21:00 t/m 20:15  Team 1 t/m 30

Overige doe en DDDQ media vragen 
Doe vragen zijn: 56 - 75 - 78 - 83 - 100 - 110 - 117

DDDQ media vragen zijn: 5 - 57 - 61 - 67 - 86
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LET OP!! Lever deze pagina vanavond mee in!!!!
 
 Teamnr.:   
 
 Teamnaam:

 
 Wij zetten onze joker in op categorie nr.: ________
 (zie bladzijde 1 voor de categorie nummers)
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  Sponsorvraag 1

  9
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1 De straten van Dongen (16 punten)
 De oudste vermelding van Dongen is gevonden in een akte uit 1281. In dat jaar leende Willem
 van Hoorne en Altena, heer van Loon op Zand, een deel van het huidige grondgebied van  
 Dongen aan Wouter Volckaert. Ten oosten van rivier de Donge richtte in 1287 dezelfde Willem
 de afzonderlijke heerlijkheid Dongen op. Beide delen van Dongen kwamen in de daarop-
 volgende eeuw in handen van Willem van Duvenvoorde. Hij verkocht in 1350 zijn woning en 
 landerijen aan zijn dochter Beatrijs en haar man Roelof van Dalem, die daarmee de eerste  
 Heer en Vrouwe van het ‘Heerlijckheid Dongen’ werden. 
 Langzamerhand werden de open plekken opgevuld met woningen en straten, en ontstond het  
 Dongen zoals wij dat kennen. 

  

 a. Wat is de huidige naam van wat beschouwd wordt als de oudst bewoonde locatie in  
  Dongen? 
 b. Wat waren de Lage Ham en de Hoge Ham voordat het straatnamen werden? 
 c. Delen van de Hoge Ham hadden eerst andere straatnamen; geef er twee. 
 d. Dat geldt ook voor een flink deel van de huidige de Sint Josephstraat.
  Hoe heette deze eerst? 
 e. Wat was er bijzonder aan deze weg?
 f. Wat is de oude naam van het Wilhelminaplein? 
 g. En de oude naam van de Kardinaal van Rossumstraat?
 h. En de oude naam van de Sluisweg?

10
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2 Ook in de nieuwere wijken zoals Plan West vinden we nog straten die eerst een andere naam  
 hadden. Wat is de oude naam van de volgende straten? (6 punten)
 a. Dommelstraat   d. Amstelstraat
 b. Siriusstraat   e. Reggestraat
 c. Marsstraat   f. Planetenstraat

3 In aanbouw (16 punten)
 In Dongen is sinds de tweede wereldoorlog veel bijgebouwd en gemoderniseerd, zoals te zien  
 is op onderstaande beelden. 
 * Wat wordt hier gebouwd of aangelegd?
  * In welk jaar is de foto genomen? 
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4. Nieuwe wegen (6 punten)
 Om Dongen te laten groeien zijn nieuwe wegen aangelegd, waarvoor soms bestaande 
 gebouwen moesten verdwijnen.
 Welke straat ligt hier nu? 

 5. Wereldsteden (5 punten)
 Op het DDDQ mediakanaal spreekt een stem net na 20:54 en net na 22:36 de naam van 
 verschillende  hoofdsteden uit in de taal van het betreffende land. Welke hoofdsteden worden  
 uitgesproken? 

  Sponsorvraag 2
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6. Straatnaambordjes (8 punten)
 In de wijk De Hoge Akker staan bijzondere straatnaambordjes, met daarop beeltenissen van  
 bekende personen. 
 Wat is de juiste straatnaam bij onderstaande personen? 

  Sponsorvraag 3
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7 Op reis (18 punten)
 a. Waar gaat deze reis heen?
 b. Wie zien we hier? (geef de volledige Nederlandse naam)
 c. Wat is het vervoermiddel? (geef het merk en type) (totaal 3 punten)

 d. Waar gaat deze reis heen?
 e. Wie zien we hier?
 f. Wat is het vervoermiddel?

 g. Waar gaat deze reis heen?
 h. Wie zien we hier? 
 i. Wat is het vervoermiddel? 

14
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 j. Waar gaat deze reis heen?
 k. Wie zien we hier?
 l. Wat is het vervoermiddel?

 m. Waar gaat deze reis heen?
 n. Wie zien we hier? (noem de drie voorste spelers in de juiste volgorde)
 o. Wat is het vervoermiddel? 

 p. Waar gaat deze reis heen?
 q. Wie zien we hier?
 r. Wat is het vervoermiddel waarin ze dachten in te stappen?

15
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8 a. Hiervoor heeft op deze plaats nog 
  een ander gebouw gestaan. 
  Welk gebouw was dat? 
 b. Wie was de opdrachtgever?
 c. Waar heeft deze persoon destijds nog
  meer soortgelijk vastgoed gebouwd?
  (totaal 6 punten)

9. Op de volgende pagina staat een afbeelding van de gemeente Dongen uit 1628, maar net iets  
 anders dan de afbeelding bij vraag 1. Geef met duidelijke pijlen de verschillen aan, en doe het  
 blad in de antwoordenvelop. (10 punten)

10. In Dongen hebben we de Viersprong en van de tv kennen we de Zevensprong nog wel. Er is  
 echter in Nederland een plekje waar nog heel veel meer paden bij elkaar komen. (9 punten)
 a. Hoe heet deze plaats?
 b. Hoeveel komen er hier bij elkaar? 
 De bedoelde plaats heeft ook een tweelingbroertje, maar waar beduidend minder lanen bij  
 elkaar komen. 
 c. Hoe heet deze plaats?
 d. Hoeveel komen er hier bij elkaar? 

  Sponsorvraag 4
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 LET OP!! Lever deze pagina vanavond mee in!!!!
 Teamnr.:   Teamnaam:
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11.  Eduard en Antoinette zitten samen in de speeltuin op een wip. De afstand tussen hun       
 zwaartepunten bedraagt 4,25 m. Eduard weegt 75 kg, Antoinette 56 kg. De wip is in evenwicht.     
 Waar ligt het draaipunt ten opzicht van Antoinette? (2 punten)

12. De huidige terugkerende discussie is, wie is de beste voetballer: Messi of Cristiano Ronaldo? 
     Misschien wel de grootste publiekslieveling voordat deze twee doorbraken was Ronaldinho.  
 Ook hij won de gouden bal voor beste voetballer ter wereld.  Noem twee spelers die, in 
 competitief verband, teamgenoot zijn geweest van zowel Ronaldo, Messi als Ronaldinho.  
 (4 punten)

13. We zien hier drie Nederlandse sportstadions vanuit de lucht. Welke stadions zijn het? Om het  
 iets makkelijker te maken geven we je wat hints; het zijn stadions voor drie verschillende  
 sporten. In één stadion vond vorig jaar een NK plaats. In één stadion vond vorig jaar een EK  
 wedstrijd plaats en in één stadion heeft dit jaar een WK plaats gevonden. (6 punten)

14. Tegen welke club speelde VV Dongen de kampioenswedstrijd in seizoen 1957-1958? (2 punten)

15.  Jumbo Dongen heeft over het voetbalseizoen 2016 – 2017 voetbalplaatjes verzamelalbums  
 uitgegeven van de Dongense voetbalclubs. Dus ook van V.V. Dongen. (6 punten)
 a.  Wie was de teamsponsor van JO15-1
 b. Uit hoeveel personen bestaat de onderhoudsploeg van 
  V.V. Dongen (volgens naastgenoemde uitgave)?
 c. Wat is de naam van de speler die op de eerste pagina van het 
  verzamelalbum van het eerste herenteam van V.V. Dongen links 
  onderaan staat?
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16. Op het eerste oog een vreemde reeks getallen die je eerder bij een wiskundige opdracht zou  
 verwachten, toch heeft deze reeks wel degelijk iets met sport te maken. Vul onderstaande  
 reeks aan met het enige mogelijke getal. 169 168 166 165 163 162 ? (2 punten)

17. Helaas was er in 2016 minder leuk nieuws op sportgebied waaronder het trieste bericht   
 van het overlijden van Johan Cruyff op 24 maart. Naast zijn voetbaltalent werd hij befaamd om  
 zijn uitspraken. Hieronder 3 uitspraken, welke is niet van Johan Cruyff? (2 punten)
 1  “Wat is snelheid? Vaak verwisselt de sporter snelheid met inzicht. Kijk, als ik iets eerder  
  begin te lopen dan een ander, dan lijk ik sneller.” 
 2  “Italië heb een paar hele goeie voetballers, maar die moet je dan wel de bal spelen,  
  zodat ze kunnen voetballen.” 
 3 “Kijk, de bal moet minimaal tussen die twee palen, maar dat is logisch.”

18. Tom Dumoulin fietst een berg op met een lengte van 20 kilometer, met een snelheid van 10  
 km/uur. Dan daalt hij gedurende 20 kilometer met een snelheid van 50 km/uur. 
 Hoe hoog is zijn gemiddelde snelheid over het hele traject? (2 punten)

19. Zijn de volgende stelling waar of niet waar? (10 punten)
 a. Nederland behaalde op de Olympische Winterspelen 2018 8 gouden, 7 zilver en 6  
  bronzen medailles. 
 b. Alle Gouden medaille winnaars ontvingen een Koninklijke onderscheiding uit handen  
  van onze minister-president Mark Rutte.
 c. Alle Olympische turntoestellen én basketbaltorens bij de Olympische Spelen in Rio zijn  
  van Helmondse makelarij.
 d. Paralympische hardlopers liepen in Rio sneller dan Olympische renners op de 1500  
  meter.
 e. Klimsport, Speed, Lead en Boulder zijn een officiële Olympische sporten.
 f. In 1869 waren de eerste Olympische Spelen zoals we die tegenwoordig kennen.
 g. Olympische Spelen 2016 telde 28 sporten in het programma, verdeeld in 42 disciplines.
 h. Baanwielrennen vond plaats in het Olympische Copacabana van Rio.
 g. Bij de Olympische Spelen in Rio lagen de stadions/venues in vier verschillende clusters.
 i. Tijdens de Olympische Spelen in Rio was de nieuwe metrolijn alleen toegankelijk voor  
  de deelnemers aan de Olympische spelers.

20. Wie zijn de ereleden van v.v. Olympia’60? (4 punten)
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21. Welke wereldrecords horen hierbij? Vermeld naast de sport tevens de discipline en of het  
 heren of dames betreft. (20 punten)

22. We hebben voor jullie een verzameling ballen (zie afbeeldingen). Het gaat om “herenballen”.  
 Geef de naam van de sport waarbij de bal hoort en zet ze in volgorde van licht naar zwaar. 
 (15 punten)

23.  Waarom heet het scoutinggebouw van Scouting Sint Jozef ’t Wezelhonk? (2 punten)

  Sponsorvraag 5
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24. Rikken is een typisch Brabants kaartspel. Het gaat er niet alleen om welke kaarten je zelf hebt,  
 maar de kaarten van je maat zijn zeker zo belangrijk. De kaarten kunnen af en toe net verkeerd  
 zitt en, waardoor je als speler een hoop slagen mist. Joke kan gruwelijk goed rikken. Ze is een  
 zekere en gaat er alti jd van uit dat de kaarten van haar tegenspelers op z’n aller-aller-  
 verkeerdst zitt en. Vervolgens bepaalt ze, daarvan uitgaande, hoeveel slagen ze zelf met 100%  
 zekerheid kan halen. Ze krijgt de volgende kaarten in handen: 
 
 Joke doet “ acht alleen”. Ze mag zelf uit. En ze mag ook zelf troef kiezen. Joke stelt eerst vast  
 hoeveel slagen ze met 100% zekerheid kan gaan halen. 

 Hieronder staan negen beweringen.
 -Joke kan met 100% zekerheid tenminste 3 slagen halen 
 -Joke kan met 100% zekerheid tenminste 4 slagen halen 
 -Joke kan met 100% zekerheid tenminste 5 slagen halen 
 -Joke kan met 100% zekerheid tenminste 6 slagen halen 
 -Joke kan met 100% zekerheid tenminste 7 slagen halen 
 -Joke kan met 100% zekerheid tenminste 8 slagen halen 
 -Joke kan met 100% zekerheid tenminste 9 slagen halen 
 -Joke kan met 100% zekerheid tenminste 10 slagen halen 
 -Joke kan met 100% zekerheid tenminste 11 slagen halen 
 -Joke kan met 100% zekerheid tenminste 12 slagen halen

 Hoeveel van bovenstaande beweringen zijn juist? (3 punten)

25. Ieder jaar in december wordt serious request gehouden, een onderdeel van deze acti e is een  
 veiling van arti kelen gegeven door bekende personen. In 2017 werd er ook iets door een  
 Dongenaar geschonken. (8 punten)
 a. In welke stad was serious request in 2017?
 b.  Welke Dongenaar leverde een bijdrage aan deze veiling?
 c. Wat werd door deze Dongenaar gedoneerd?
 d. Wat bracht dit veilingitem op?

27. Op zondag 21 januari 2018 gebeurde het voor de derde keer in Dongen. Er werd weer een  
 perfecte leg gespeeld. Mario Robben in 2002 en Pascal van Mourik 2003 gingen hem voor. 
 Wat is zijn naam? (2 punten)

 26. Vouw met het extra blad wat in de map zit een vliegtuigje. Kom met je nieuwe vliegtuig naar 
 de Kelly van Zon zaal voor je eerste testvlucht. (10 punten) (zie schema blz. 6)

  Sponsorvraag 6
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28. Iedereen kent  Spirello’s  wel! Het is een gefrituurde en als een spiraal gedraaide aardappel op  
 een stokje.  Ook wel bekend als tornado potato chips, aardappel tornado of wel 
 aardappelspiraal. (4 punten)
 a. Spirello B.V. is van oorsprong een Dongens bedrijf. Wie is hiervan de oprichter?
 b. In welke jaar is dit bedrijf opgericht? 

   

29 a. Wie is de persoon op foto A? (totaal 6 punten)
 b. Wie is de persoon op foto B?
 c. Welke gebeurtenis hebben zij samen beleefd? (Benoem dit in één woord)

30. Ten eerste, wat hebben onderstaande mensen met elkaar gemeen? (10 punten)
 En in welk jaar vond deze verbinding plaats?
 a. Ernie Raven, Cees Kuppens, Harry Lucas, Leo Hooymaiers, Cees van Campenhout,
  Richard van Riel, Jef van Lieshout, Jan Nollen, Wim Lourijsen, Ad de Vries, Kees Jolie,
  Jos van Luxemborg, Cees Bastianen en Joop Geels.
 b. Isabella Brinkman, Lottie Brinkman, Roeland Fernhout, Victoria Koblenko, 
  Yvonne van der Hurk, Gijs Staverman, Jim de Groot, Marc-Marie Huijbregts, 
  Sander de Heer en Yvon Jaspers.
 c. Dragan Bakema, Marisa van Eyle, Trudy de Jong, Linde van den Heuvel, Harpert   
  Michielsen, Robbert van den Bergh, Thijs Steenkamp, Rutger Bulsing, Joey Schalker,  
  Raymond Paardekooper, Christine de Boer, Melissa Drost en Bart de Vries.
 d. Jac Willemse, Carel van Aarle, Walter de Bruijne, Bernadette Klerkx, Mustafa 
  Kilinҫarslan, Jan Havermans en Ton Zinger- van de Sande.
 e. Annemiek Vervoort, Marleen Houtepen, Erik Emons, Maurice Aarts en 
  Chantal Verberne.
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31. De in deze vraag bedoelde Peeën en Peeërinnen zijn carnavalsvierders in hart en nieren. Ze  
 hebben allemaal hun sporen verdiend en bijgedragen aan het doel van stichting 
 ‘de Peeënstekers’, namelijk de organisatie van het openbaar carnaval in het Peeënrijk.
 Wie zijn er benoemd tot Commandeur in de Orde van de Zilveren Pee? (2 punten)

32 a. Wie is de persoon op foto A? (totaal 6 punten)
 b. Wie is de persoon op foto B?
 c. Welke gebeurtenis hebben zij samen beleefd? 
  (Benoem dit in één woord)

33 a. Naaststaande heer was een bekende persoonlijkheid in Dongen 
  en wijde omgeving. De zorg voor een betere ontsluiting van 
  Dongen was een van zijn voornaamste bezigheden in de jaren 
  negentig van de negentiende eeuw. Over wie hebben wij het?
 b. Welke rijkskentekens heeft hij toegewezen gekregen? 
 c. Nadat in 1906 de provinciale kentekens zijn ingevoerd, vraagt 
  naaststaande man geen nummerbord aan. Iemand anders deed 
  dat wel in 1914. Wie vroeg de provinciale kentekens aan?
 d. Welke kentekens waren dit? (totaal 7 punten)  

34. Sinterklaas… wie kent hem niet? Sinterklaas bestaat al eeuwenlang. Hieronder zien we foto’s  
 van Sinterklaas door de jaren heen. Welke personen zijn het? (5 punten)
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35 a. Deze vrouw komt oorspronkelijk niet uit Dongen. Ze is in Waalwijk geboren. Ze is de 
  oudste dochter in een gezin van drie zussen en drie broers. Haar vader was 
  bedrijfsleider in een schoenfabriek. In 1930 verhuisde het gezin naar Dongen, omdat ze  
  niet konden aarden in Moergestel. In 1929 zijn ze daarnaartoe verhuisd vanwege het  
  werk van haar vader. In 1949 is ze gevraagd om Gezinszorg in Dongen op te starten.  
  Naast haar werk vervulde ze diverse bestuurs- en adviesfuncties. Ze was jarenlang  
  bestuurslid van de Dongense huishoudschool. 
  Wie is dit? 
 b. Deze viervoudig Nederlands kampioene is geboren en getogen in Dongen. Ze heeft  
  onder meer een overwinning behaald op Jan Timman in 2015 bij Tata Steel Tournooi.  
  Haar vader en drie broers bedrijven deze sport ook.
  Wie is dit?
 c. Deze jongen heeft op 8 jarige leeftijd in de musical Droomvlucht van de Efteling ge- 
  speeld. Hij heeft meegedaan aan het programma New Musical Star. Hij heeft mee-
  gespeeld in het toneelstuk Kramer vs Kramer samen met Kees Boot, Pia Douwes en 
  Rick Engelkes. Naast zijn werk in het theater speelt hij ook in televisie series en in films.  
  Op zijn cv staan bijvoorbeeld de Belgische bioscoopfilm H.I.T. en de tv serie Mees Kees.
  Wie is dit?
 d. In 2015 is deze vrouw uitgeroepen tot Dongenaar van het jaar. Ze heeft meegedaan 
  aan het RTL 5 programma ‘Blind aan de top’. Ze was benaderd door Bartiméus 
  Sonneheert. Deze vereniging zamelt geld in ter ondersteuning van innovatieve 
  projecten om mensen te laten zien waar slechtzienden en blinden tegenaan lopen.
  Wie is dit?
 e. Deze persoon is geboren in de zomer van 1969. Deze persoon is getrouwd en heeft  
  twee kinderen. De loopbaan van deze is gestart in Son en Breugel.  Deze persoon wordt  
  getypeerd als een krachtige en innemende persoonlijkheid. Degene beweegt zich  
  makkelijk in groepen, is benaderbaar en betrokken. Ooit eerder heeft deze persoon in  
  Dongen gewerkt. Ze is lid van de VVD. 
  Wie is dit? (totaal 10 punten)

36. Hieronder staan namen met als achternaam “van Dongen” en verschillende beroepen.
 Welk beroep hoort bij welke naam? (10 punten)
 * Iris - Kees - Merel - John - Leo - Cees - Frits - Adrianus - Peter - Sjef
 * Voetbalster – Striptekenaar – Motorcoureur - Beeldend kunstenaar – Bisschop  
  Uitbater – Politicus – Wielrenner – Kunstschilder – Architect 
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37. Kroeta was een zeer bekende verschijning in het Dongense straatbeeld, waar ze meestal met  
 één of meer honden vertoefde en waar ze vaak het mikpunt was van spottende kinderen.  
 Zij overleed op 12 november 1970 op 70 jarige leeftijd. Men vond haar dood in haar huisje, te  
 midden van huisraad, vuilnis, kranten, ongeopende post en haar kat en honden. 
 Wat was haar naam? (1 punt)

38. Een echte historicus , maar dan eentje die er niet voor door heeft geleerd. Zo kan je deze man  
 typeren. Zoveel belangstelling voor het leven van toen en ook nog eens oog hebben voor het  
 kleine ‘bijna onzichtbare’ leven van nu en wat je rondom je ziet in de natuur op straat en in de  
 tuin. Tegenwoordig is hij vooralbezig met dat laatste. Het fotograferen van insecten en kleine,  
 bijna nietige, maar ´o zo mooie bloemmekes ´ zoals hij ze zelf noemt.
 Wie is deze man? (1punt)

39. Op 4 februari 2004 richtte een groepje van 5 studenten van de Harvard University een 
 internetbedrijfje op dat jaren later uitgroeide tot een miljardenbedrijf en gebruikt wordt over  
 de hele wereld. In 2017 ontstond een schandaal rondom dit bedrijf vanwege hacken. (6 punten)
 a. Welk bedrijf richtten zij op? 
 b. En hoe heten deze studenten? 

40 a. Om de hoeveelste bemande missie naar de maan 
  heeft bijgaande foto betrekking?
 b. Welke drie mensen waren maanden in training om 
  deze reis te ondernemen?
 c. Een ongeluk bleef niet uit. Wie sprak de befaamde woorden 
  “ Houston, we have a  problem” uit? (totaal 5 punten)

41 a. Ieder jaar wordt in het gehele land de lintjesregen gehouden. Zo ook in Dongen. 
  Wie zijn er dit jaar benoemd, in Dongen, tot lid in de orde van Oranje Nassau?
 b. Hoeveel personen zijn dit jaar in Nederland tijdens lintjesregen gedecoreerd?
 c. Welke topdarter is in het verleden benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau?
  (totaal 8 punten)
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42. Op 19 mei dit jaar vond The Royal Wedding plaats. Prins Harry en Meghan Markle stapten in  
 het huwelijksbootje. Deze dag waren 800 genodigden aanwezig. Het geschatte totaalbedrag  
 van dit huwelijk is 2,4 miljoen euro. (3 punten)
 a. Welke designer heeft de jurk van de bruid gemaakt?
 b. Voor welk modehuis werkt deze designer?
 c. Van welke serie kennen we Meghan Markle?

43. Deze kunstenaar is in Dongen een markant figuur geweest. Hij heeft 
 geschilderd en getekend, maar verkreeg de grootste bekendheid met 
 zijn monumentale werk: glas in lood ramen en opalines. (3 punten)
 a. Hoe heet deze man?
 b. Hoe oud is hij geworden?
 c. De heemkundekring ‘de Heerlyckheit Dongen’ wijdde in 2007 
  een tentoonstelling aan hem. Hoe werd deze tentoonstelling 
  genoemd?

44. Heemkundekring De Heerlykheit Dongen is opgericht in 1976. Heemkunde is volgens   
 ‘van Dale’ de kennis van en onderzoek naar de eigen leefomgeving. Het gaat onder meer om  
 de geschiedenis, de geografie en het dialect van een woonplaats of omgeving.  
 Het huidige bestuur van de heemkunde kring van Dongen bestaat uit vier personen. (5 punten)
 a. Welke vier personen zijn dit?
 b. Hoe heet hun verenigingsblad?

45. Op vrijdag 24 december 1971 mocht Willemien van café Hof van Holland optreden op 
 televisie. Ze mocht haar nieuwste carnavalsplaat voor 1972 promoten. (2 punten)
 a. Hoe heette dit televisie programma? 
 b. Hoe heette de carnavalsplaat? 

46 a. Hoe heet dit kapelletje?
 b. Waar staar deze?
 c. Op wiens initiatief is dit gebouwd?
 d. Wie was de ontwerper?
 e. Door wie is beeldengroep “Maria is ook onze moeder” 
  vervaardigd? (totaal 5 punten)

47. Mijn vader is wiskundige en mijn moeder is scheikundige, 
 van hen heb ik de bijnaam IJzer59 gekregen. 
 Wat is mijn echte voornaam? (2 punt)
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  Sponsorvraag 7

WEBSITE NODIG?! 
DOMEINNAAM, E-MAIL OPLOSSINGEN,

HOSTING,
OP MAAT GESNEDEN ONTWERP,

SOCIAL MEDIA, 
GOED VINDBAAR OP HET WEB, 

KIJK DAN OP, 
WWW.D2PWEB.NL

OF MAAK EEN AFSPAAK
INFO@D2PWEB.NL

VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE

web

www.d2pweb.nl
De Slof 30a, 5107 RJ DONGEN Tel.: (0162) 322 590 | info@d2pweb.nl

+
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48. Welk gerecht wordt hier bedoeld? (2 punten)
  600 gram doorregen runderlappen
  10 eetlepels olijfolie
  50 gram spekreepjes
  1 grote ui
  2 teentjes knoflook
  4 paprika’s (rood en groen)
  2 eetlepels bloem
  1,5 eetlepel paprikapoeder of chilipoeder
  1 blikje tomaatstukjes (400 gram)
  1 deciliter rode wijn
  2 deciliter rundvleesbouillon
  2 theelepels tijm
  4 vastkokende aardappelen
  250 gram sperziebonen

49. Jullie zien hier vier verknipte foto’s,  die helaas door elkaar zijn geraakt. Op iedere foto staat  
 één persoon. De eerste twee zijn door elkaar gehusseld en de laatste twee ook.
 Knip de puzzelstukjes uit en maak er weer een hele foto van en geef de namen van de 
 afgebeelde personen (8 punten)
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50. Hieronder zien jullie een aantal foto’s van evenementen die de afgelopen jaren hebben plaats 
 gevonden in de gemeente Dongen. (24 punten)
 a. Benoem het evenement?
 b. Zet ze in chronologische volgorde van tijd dat ze door het jaar heen zijn gehouden  
  of worden gestart (bijvoorbeeld ABCDEFGHIJKL)

30

Van alles en nog wè

Indesign master DDDQ 2018.indd   30 29-08-18   02:44



DDDQ

51 a. Wie heeft er dit jaar afscheid genomen van het Weekblad van Dongen als journaliste /
  redactioneel schrijfster?
 b. Hoelang is zij verbonden geweest aan “het Dongens Krantje”?
 c. Welke rubriek, die nog steeds elke week in het Weekblad staat, is door deze persoon  
  bedacht? (totaal 6 punten)

52. Het weer. Iedere dag hebben we er mee te maken. Maar wat weten we er nu werkelijk van?
 Hier zie je een aantal foto’s van diverse wolkenpartijen. (12 punten)
 a. Benoem de vier families van de wolken?
 b. Wie bedacht het internationaal systeem om wolken te benoemen?
 c. Hij was natuurkundige maar had daarnaast ook nog een ander beroep. Welk beroep?
 d.-i. Geef de latijnse naam van deze wolken van onderstaande foto’s.
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53. Achterlichten (12 punten)
 Hieronder zien jullie een aantal achterlichten van verschillende auto’s.
 Zoek bij ieder achterlicht het merk en type auto.

54. Een champagnetoren bestaat uit op elkaar gestapelde champagneglazen.
 Er wordt champagne in het bovenste glas gegoten. Als het bovenste glas
 overloopt, stroomt de champagne in de glazen eronder. Zo worden
 uiteindelijk alle glazen gevuld. (6 punten)
 a. Hoeveel glazen heb je nodig om een champagnetoren te bouwen 
  die bestaat uit 4 lagen?
 b. Op een feest komen 100 gasten, die ieder bij binnenkomst één 
  glaschampagne krijgen. Uit hoeveel lagen moet de champagne-
  toren dan minstens bestaan?
 c. De Nederlander Luuk Broos heeft een record gevestigd door een 
  champagnetoren te bouwen die uit meer dan 60 lagen bestond. 
  Hij gebruikte hiervoor bijna 45.000 glazen. De onderste laag bestond uit 2.016 glazen.  
  Een champagneglas is 15 cm hoog.
  Hoe hoog was de champagnetoeren van Luuk Broos in centimeters?
 d. In een champagneglas gaat 20 cl. Een champagnefles heeft een inhoud van 0,75 l. Bij  
  een goed gebouwde champagnetoren wordt er niets gemorst en gaat alles in de 
  champagneglazen. Bereken hoeveel champagneflessen er benodigd zijn om alle glazen  
  van de toren van Luuk Broos volledig te vullen?
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 56. In de tas zit een triplexplaat en een zaagblad. Zaag uit de triplexplaat het logo van DDDQ en  
 maak er een uniek kunstwerk van. Lever dit vanavond in met alle andere stukken. (15 punten)

55. Het levenslied. Hieronder zie je een aantal foto’s van mensen die het levenslied vertolkten.  
 Deze mensen waren de pareltjes van het levenslied in een ver verleden. (15 punten)
 Wat willen we graag weten van jullie: 
  De naam van de artiest. (niet de artiestennaam) 
  De geboortedatum van de artiest.
  En de grootste hit van deze artiest.

  Sponsorvraag 8
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58. Hieronder zie je een schema staan met in de linkerkolom een Dongense uitdrukking. 
 In de rechterkolom is de Nederlandse vertaling. Maak de juiste combinatie. (5 punten)

59. Geef de Dongense vertaling van de volgende woorden. (10 punten)
 a. Vlaamse gaai
 b. Adem
 c. Kleine hoeveelheid
 d. Vingers
 e. Mond
 f. Kletspraat
 g. Wegpikken
 h. Daarginds
 i. Roomboter
 j. Kort jasje

 57. Tien vragen 
 Op het DDDQ mediakanaal wordt net na 19:09 en net na 21:39 tien straatnamen getoond. 
 We zijn op zoek naar de juiste straatnamen. ( 10 punten)

 60. Jokeropdracht
 Ga met je fiets naar GMS (graden, minuten, seconden) coördinaten:
 Breedtegraad:  N  51°  37´  36.701”
 Lengtegraad:    O    4°  56´  30.536”
 Hier ontvang je een startnummer, routeschema en stempel- antwoordenkaart. Vergeet niet  
 om een balpen mee te nemen maar bovenal vergeet niet je golfbal mee te nemen die je bij de  
 inschrijving op 27 mei hebt ontvangen. (buiten de joker zijn er 14 extra punten te verdienen)
 (zie schema blz. 6)
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62. Geef de juiste verklaring voor de afkortingen die hieronder staan. Deze afkortingen zijn zeker  
 bekend bij mensen die in de Zomerspelen zitten of hebben gezeten. (5 punten)
 a. AWPK- bekers
 b. BBOW
 c. ZS
 d. GM 
 e. PKS

63. Woordzoeker. (10 punten)
 Streep de woorden weg en maak van de overgebleven letters een woord en vul dit in.
 AARDE    HOOGTE   OEREXPLOSIE
 AFSTANDSBEDIENING  INTERGALACTISCH  OMWENTELINGSAS
 ANDROMEDANEVEL  KOMETEN   OMWENTELINGSTIJD
 BEVROREN   KOSMOS   ROTATIESNELHEID
 CONTINU SPECTRUM  KOUD    STERRENBAAN
 DEELTJES   LOOP    HEMELLICHAAM
 DWERGPLANETEN  MAAN    STERRENCATALOGUS
 ELLIPTISCH   MARS    STERRENHOOP
 EXTRAGALACTISCH  METEOOR   STOFSCHIJF
 HEELAL   MIRA    TOEKOMST
 HELDER   NASA    ZONNESPECTRUM
 HEMELLICHAAM  NEPTUNUS   ZWAARTEKRACHT
 STERRENBEELD  NEUTRONENSTER

 61. Straten met eeen verhaal 
 Op het DDDQ mediakanaal wordt net na 20:10 en net na 22:06 verhalen verteld over een  
 bepaalde straat. Met enkele letters uit de straatnaam moet een woord worden gevormd. 
 Naar welk woord zijn we op zoek? ( 10 punten)

  Sponsorvraag 9
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  Sponsorvraag 10

36

Wè zeetie?

Indesign master DDDQ 2018.indd   36 29-08-18   02:44



DDDQ
64. Welke letter hoort er in de onderstaande reeks op de plaats van de drie puntjes? (2 punten) 
 t, y, u, … , o, p

65. Leesplènkske
 We kennen allemaal het Dongens Leesplènkske, maar er zijn er meer. We willen graag weten  
 waar we onderstaande leesplankjes zouden kunnen vinden. (14 punten)
 - Uit welke plaats komen de eerste vijf leesplankjes?
 - Uit welke provincie komen de laatste twee leesplankjes?
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66. Welke vijf Nederlandse spreekwoorden worden met onderstaande afbeeldingen uitgebeeld? 
 (10 punten)

 67. Dongens verhaal. 
 Op het DDDQ mediakanaal wordt net na 20:33 en net na 22:23 een Dongens verhaal verteld.  
 Echter de volgorde klopt niet meer. Zet de verhaalstukken in de juiste volgorde. ( 10 punten)
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68 a  Wat is een ’s Gravenmoers Turfke?
 b. Waar kon men dit Turfke kopen? ( totaal 4 punten)

69. Wat kon men vroeger met deze munten kopen in Dongen? (4 punten)
 

70. Waar werden vroeger de volgende voorwerpen voor gebruikt? (6 punten)
   

71. In november 2017 werden er verschillende scenes opgenomen in ons dorp. 
 a. Wat is de naam van de film?
 b. Waar in Dongen werden de scenes opgenomen?(totaal 6 punten)

71 a  De Hervormde kerk in ’s Gravenmoer heeft een bijzonder orgel. Wat is bijzonder aan 
  dit orgel? 
 b. Hoeveel orgels in de wereld hebben deze bijzonderheid? (totaal 4 punten)

  Sponsorvraag 11
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72. Hoeveel Dongense echtparen vieren tussen DDDQ editie drie en vier hun zestigjarige jubileum 
 en wat zijn de namen van de man en de vouw (voor en achternaam)? (20 Punten)

73.  Vorige week  zaterdag vloog er iets door het Dongens luchtruim. 
  Wat was de tekst die het met zich mee droeg? (4 punten)

74. In de 18 eeuw was in onze gemeente ook de hoofdschuilplaats van een roversbende gevestigd.
 a. Wat is de naam van deze bende? 
 b. Wat was de naam van hun voorman?
 c. Wat is nu het adres van hun toenmalige schuilplaats?
 d. Wat was de naam van hun schuilplaats? (totaal 8 punten)

 75. Wat is op exact één meter hoogte de omtrek van het enige openbare toilet dat Dongen rijk is? 
 (10 punten) (In centimeters nauwkeurig)

  Sponsorvraag 12
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76 a. De Koepelkerk is alweer de derde Laurentiuskerk in Dongen. 
  In welke straat stond de tweede Laurentiuskerk? 
 b. En in welke straat stond de eerste Laurentiuskerk? 
 c. Het torengebouw van de protestante kerk in Dongen kan nu worden afgehuurd voor  
  diverse activiteiten. Rond de tweede wereldoorlog heeft de toren echter ook een 
  andere functie vervuld. Welke? 
 d. Nog heel wat eerder had de toren ook al een andere functie dan alleen die van 
  kerktoren, en stond er een bijzondere apparaat. Welk apparaat was dat? 
  (totaal 8 punten)

77. Dit is de begrafeniskoets van Dongen. Hiermee werden vroeger de uitvaarten verzorgd.   
 Men had verschillende prijzen voor een uitvaart. Dat kon men aan de koets herkennen.
  Zo was er een uitvaart van 10, 15 en 25 gulden. Hoe kon men het verschil zien? (6 punten)
 a. Wat kreeg men voor 10 gulden?
 b. Wat kreeg men voor 15 gulden?
 c. Wat kreeg men voor 25 gulden?

  Sponsorvraag 13
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 78. Een huishouden van Jan Steen. (20 punten)
 Beeld onderstaand schilderij uit samen met je team. En maak daar een foto van. 
 Hernoem de foto naar jullie teamnummer en teamnaam en mail de foto naar  
 vraag78@dddq.nl.

  Sponsorvraag 14
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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 15
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79. Koren uit Dongen. Wat zijn de namen van onderstaande koren? (20 punten)
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81. Op de memorystick staan verschillende geluiden waar herken je deze van?
 Waar zijn al deze geluiden te horen? (12 punten)

82. Wat wordt door Pinkpop oprichter Jan Smeets beschouwd als het meest memorabele moment  
 uit de geschiedenis van Pinkpop? (3 punten)

 80. Stuur je beste muziekcrack naar de Cammeleur. Om 21:30 uur begint daar de muzikale 
 opdracht. Neem een pen mee. Mobiele telefoon of andere elektronische gadgets zijn niet  
 toegestaan. Antwoorden dienen te worden ingevuld op de antwoordkaart, die men ter 
 plaatste ontvangt en weer inlevert. (30 punten) (zie schema blz. 6)

 83. Iedereen kent de evergreen van de Village People “YMCA”. Maak met je team een foto 
 waaruit blijkt dat jullie dit nummer van de Village People uitbeelden. Hernoem de foto naar  
 jullie teamnummer en teamnaam en mail de foto naar vraag83@dddq.nl (15 Punten) 

84. Bandlogo’s. 
 Van sommige metal bands is niets te verstaan en vaak is hun logo net zo onleesbaar. Weet jij  
 van welke bands deze logo’s zijn? (10 punten)

45

Herinnerde gij oe deze nogHerinnerde gij oe deze nog?

Indesign master DDDQ 2018.indd   45 29-08-18   02:44



DDDQ
85. Er zijn vele bands met een of meer Dongenaren in hun gelederen.
 Wat zijn de namen van onderstaande bands? (10 punten)

  Sponsorvraag 16
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87. Hoeveel honingbijen zitten er in een kilo? (2 punten)

88. Hoeveel eitjes kan een bijenkoningin per dag leggen? (2 punten)

89. Veronderstel een bijenvolk bevat op 1 juni 20 bijen met een top koningin. 
 Per dag sterft 3% van het volk. Hoeveel bijen bevat de kast op 30 juni? (2 punten)

Nog meer BIJzaken en BIJzondere weetjes………

90. Hoeveel water verbruikt een bijenvolk ongeveer per dag onder zomerse omstandigheden? 
 (2 punten)
 A. 100 ml
 B. 300 ml
 C. 500 ml

91. Hoe groot is de voorraad honing die bijen bij zich dragen voordat het volk gaat zwermen? 
 (2 punten)
 A. 25 mg per bij
 B. 35 mg per bij
 C. 45 mg per bij

92. In Dongen en omgeving zijn verschillende 
 bijenstallen aanwezig. 
 Onder andere bijenstal A JE TO 
 In welke straat is deze bijenstal te vinden? 
 (2 punten)

93. Werksterbijen lopen zwaar zoemend in golven over het kastfront en de vliegplank terwijl ze  
 met hun vleugels waaieren en andere bijen aanstoten. Dergelijk gedrag is een teken (2 punten)
 A. dat het volk gaat zwermen
 B. dat het zijn moerloosheid heeft ontdekt
 C. dat een vreemd dier – muis, pad, egel – de kast is binnengedrongen

 86. Vogelgeluiden. 
 Op het DDDQ mediakanaal worden er  net na 19:36 en net na 21:52 vogelgeluiden   
 uitgezonden. Welke vijf vogels hoor je? (10 punten)
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94.  Natuurlijk herkennen de bijen hun eigen koningin, maar slechts voor een beperkt tijd. 
 Hoe lang kunnen ze onderscheid maken tussen hun eigen moer en een andere, gelijkwaardige  
 koningin? (2 punten)
 A. 24 uur
 B. 36 uur
 C. 48 uur

95. Voor het bouwen van raten in een bijenvolk wordt heel wat was verwerkt. 
 Hoeveel cellen kunnen er gebouwd worden uit 1 kg bijenwas? (2 punten)
 A. 600
 B. 6.000
 C. 60.000
 D. 600.000

96. Herken het onkruid. Geef de naam van onderstaande onkruidsoorten. (12 punten)

  Sponsorvraag 17
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97. Hieronder zie je een zestal bloesems. Welk fruitsoort hoort hierbij? (12 punten)

98. Welke boomsoort zie je op onderstaande foto’s? (8 punten)

99. Zet vervolgens deze bomen in de juiste volgorde van bloeiperiode. Gebruik in het antwoord  
 uitsluitend de letters van de hierboven afgebeelde bomen. (bijvoorbeeld ABCD) (2 punten)
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101. Hoeveel vissen zitten er in de kom bij dierenspeciaalzaak Leo van Riel? (6 punten)

102 a. Hoeveel vogelsoorten zitten er in de volière van Park Vredeoord?
 b. In welk jaar is deze volière gebouwd? (totaal 8 punten)

103. In Park Vredeoord staan veel oude en bijzondere bomen. Eén van deze bomen is in 1918   
 geplant ter nagedachtenis aan het overlijden van twee kinderen van Cees Bressers, de 
 voormalige eigenaar van het park. Deze kinderen stierven aan de Spaanse griep. De boom  
 werd geplant in de nabijheid van de villa, zodat de familie zicht had op deze boom. 
 Welke boom wordt hier bedoeld? (2 punten)

104. In vroeger tijden was schaapherder een beroep. (6 punten)
 a. Wat is de naam van de laatste schaapherder die zijn schaapskudde in Dongen had?
 b. Zijn huisje met aangebouwde schaapskooi staat er nog. Waar is het rijksmonument  
  tegenwoordig gelegen?
 c. Op dit moment is er nog een Dongenaar die zelfstandig het beroep van schaapherder  
  uitoefent. Wat is zijn naam?

 100. Maak één foto met zoveel mogelijk soorten gezelschapsdieren.
 (dus geen landbouwhuisdieren, en ook geen verschillende rassen) Op de foto dient ook het  
 teamcaptainbordje duidelijk zichtbaar te zijn! 
 Hernoem de foto naar jullie teamnummer en teamnaam en mail de foto naar 
 vraag100@dddq.nl (10 punten) 

105. Welke kattenrassen zie je op onderstaande foto’s? (6 punten)
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106. In 2018 hebben we gemeenteraadsverkiezingen gehad. (26 punten)
 a. Op welke datum gingen we naar de stembus?
 b. Hoeveel partijen namen deel aan de verkiezingen van 2018 in Dongen?
 c. Hoeveel verkiesbare kandidaten deden mee aan de verkiezingen in Dongen? 
 d. Hoeveel fouten stonden er op de kieslijst van deze verkiezingen?
 e. Om welke personen ging dit?
 f. Hoeveel zetels zijn er te verdelen in de gemeenteraad van Dongen?
 g. Hoeveel goedgekeurde stemmen zijn er in Dongen uitgebracht?
 h. Hoeveel stemlokalen waren er in de gemeente Dongen?
 i. Geef een overzicht van alle stemlocaties in de gemeente Dongen?
 j. Wat waren de openingstijden van deze stemlokalen?
 k. Er hebben drie nieuwe politieke partij aan de Dongense gemeenteraadsverkiezing 
  deelgenomen in 2018. Welke waren dit?
 l. Welke partij heeft niet de kiesdrempel gehaald?
 m. Wie was daar de lijsttrekker van?
 n. Hoeveel procent aan stemmen behaalde de 3e grootste partij?
 o. Hoeveel stemmen behaalde de grootste nieuwkomer bij deze verkiezing?
 p. Hoeveel stemmen kreeg de grootste partij van de gemeente Dongen
 q. Hoeveel zetels heeft deze partij nu in de gemeenteraad van Dongen?
 r. Op dezelfde dag konden we ook stemmen voor een referendum. 
  Over welke wet ging dit?
 s. Door welke partij is deze verkiezing gewonnen?
 t. Na de verkiezingen zijn er twee informateurs benoemd. Wie waren zij?
 u. U ziet hier een foto van het nieuwe college. 
  Noem de namen van de bestuurders?
 v. Hoeveel zetels in de raad kregen deze drie partijen?
 w. Wanneer zijn ze door de gemeenteraad benoemd?
 x. Wie kwamen er in de raad nadat het College 
  benoemd was?
 y. Wie heeft financiën in zijn portefeuille zitten?
 z. Twee Dongense stemgerechtigden mochten meteen op hun achttiende verjaardag 
  voor het eerst stemmen, wat zijn hun volledige namen?
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107. Historische middenstand. (34 punten)
 Dongen kende vroeger al een rijke plaatselijke middenstand die vooral vertegenwoordigd 
 was in het centrum. De bedrijven hadden een grote functie in het dagelijkse leven van de 
 Dongenaren. Helaas hebben velen van hen het niet overleefd door de veranderende 
 economie. Veelal bestaat het pand zelfs niet meer of het is dermate verbouwd dat het een  
 hele andere functie heeft gekregen. Welk bedrijf en of winkel was ooit op dit adres gevestigd?

  Sponsorvraag 18
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108. App Logo’s. Iedereen die een smartphone gebruikt kent ze wel. De apps. 
 De volgende apps zijn  het meest gebruikt. (22 punten)
        

 Maar kennen we ook deze? Wat is de naam van de volgende apps?

109. Dongen Pallets, van lokale producent van ambachtelijke houten frisdrankkratjes tot 
 internationaal toonaangevende onderneming in productie, reparatie, onderhoud en 
 beheer van houten pallets en verpakkingen. Dat is het verhaal van Dongen Pallets. Ondanks  
 de enorme ontwikkelingen die de afgelopen decennia plaatsvonden, is Dongen Pallets trouw  
 gebleven aan wat zij als de mooiste en veelzijdigste grondstof ter wereld beschouwt: hout! 
 De liefde voor hout combineert Dongen Pallets met vergaande kennis van logistieke processen  
 en hoge standaarden in kwaliteit en continuïteit. Ook de zorg voor het milieu speelt een 
 belangrijke rol bij de jubilerende onderneming. (10 punten)
 a. Uit drie onderdelen bestaat Dongen Pallets? 
 b. Welke soorten pallets worden er gemaakt?
 c. Wanneer bestond Dongen Pallets 55 jaar?
 d. Wat is de maatvoering van de Europallet?
 e. Wat is nr.4 van de Top 10 meest gemaakte 
  fouten die leiden tot palletschade opgesteld 
  door Heftruckopleider Blom?

 110. Hoeveel personen zitten er vanavond in de bus (lijn 327) die van Tilburg naar Breda rijdt en die  
 rond 21:35 ongeveer ter hoogte van de Laurentius kerk rijdt? (8 punten)
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111 a. Aan welke Engelse legerarts schrijft men in het jaar 1645 de uitvinding toe van het  
  darmcondoom?
 b. Wie maakten er in Londen in het midden van de 18e eeuw met dit gedicht reclame  
  voor hun producten? (totaal 4 punten)
   “Indien ge zonder vrees of schaamte wilt beminnen,
    Dienaars van Venus, treedt hier ijlings binnen.
    Aan onze waar heeft nooit iets gemankeerd
    Zelfbehoud is wat de Natuur ons leert.”

112 a. Waar staat de naam DUREX voor in het Nederlands?
 b. Hoeveel condooms worden er nu nog jaarlijks verkocht in Nederland? (totaal 4 punten)

113 a. In 1968 werd door Hans Hartog in de rosse buurt in Amsterdam een souvenirwinkeltje  
  overgenomen met de naam “Pigalle”.
  Welke naam kreeg deze al snel na de overname?
 b. Wie opende na de 2e wereldoorlog de eerste seksshop ter wereld en behaalde 
  op 18e verjaardag haar 1e vliegbrevet? (totaal 4 punten)

114. In welk jaar werd in de Amsterdamse Kalverstraat de 1e zelfbedieningssekswinkel 
 met videocabines geopend? (2 punten)

115 a. Wie speelde voor “Floor van der Terpen” in de film “Naakt over de schutting”?
 b. Deze acteur heeft ook nog in een film andere gespeeld, welke geregisseerd werd door  
  de regisseur van de documentaire (korte film) “Glas” uit 1958.
    Welke film was dit? (totaal 4 punten)

  Sponsorvraag 19
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116. Speciaal voor de quiz mannen. (16 punten)
 Van welke super bekende ladies zijn de volgende borsten?
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118 a. Over welke figuur wordt hier gesproken:

 

 b. Door wie is dit vervaardigd?
 c. In opdracht van welke persoon is dit gebeurd?
 d. In 2010 werd het naar de Chinese stad Shanghai getransporteerd om daar te worden  
  tentoongesteld. Dit overigens met veel protest.
  Wat plaatste het Natuurhistorisch Museum toen op de sokkel?
 e. Op 24 april 1964 werd het  beeld onthoofd. 
  Door wie werd deze daad later opgeëist? (totaal 10 punten)

 117. Hieronder vind je een tweetal technieken uitgelegd.
 Wat is de naam van de techniek en stuur ons de foto’s die de techniek zo waarheidsgetrouw  
 uitbeelden. Wel een gekuiste versie, met kleding aan natuurlijk!
 Hernoem de foto’s naar jullie teamnummer en de naam van de techniek en mail de foto’s  
 naar vraag 117@dddq.nl (20 Punten)
 a. De geliefden gaan tegenover elkaar staan, waarna de man met zijn rechterknie   
  neerknielt en de vrouw op zijn linkerknie gaat zitten met haar armen om haar nek.
  De man plaatst zijn armen om het middel van de vrouw en staat langzaam op en de  
  vrouw slaat haar benen achter zijn rug. De man buigt licht naar voren zodat hij iets zakt  
  waarna er penetratie plaatsvindt.
  Tenslotte laat de man zijn partner achterover zakken, waarbij zij haar handpalmen voor  
  hem op de grond plaatst om zichzelf te ondersteunen.
 b. De man plaatst zijn linkerknie en rechtervoet op de vloer.
  De vrouw gaat op zijn schoot zitten met haar rug naar hem toe, haar rechterknie voor 
  waarts gericht en haar linkerknie naar beneden. 
  De man pakt haar bij haar middel vast waarna zij naar voren buigt. Zij laat haar   
  armen op een meubelstuk voor haar leunen. De man gaat daarna staan en pakt met  
  zijn handen haar dijen vast en brengt haar naar zijn stijve ingram. 
  De vrouw houdt haar benen recht achter hem voor meer bewegingsvrijheid.
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119.  “Ik heb alleen pikante foto’s 
  van je hier (ohoh) 
  Daar sta je in je eentje op de pier”
 Dit zijn de eerste twee couplet regels van een hit ooit geschreven en geproduceerd door een  
 bekende tekstschrijver, welke stierf in 26 mei 1997 en tevens ontdekker was van F. Mortiers 
 en M. Jacobs. ( 4 punten)
 a. Over welke hit hebben we het hier?
 b. Hoe heet de door veel mannen fel begeerde vrouw?

120. Deze lieve woordjes zullen jullie allemaal wel kennen. Het is  Italiaans voor “Ik hou van je” 
 Maar je kunt op vakantie in het buitenland ook opeens aangesproken worden.
 Geef de betekenis van deze liefkozende zinnen. (10 punten)

121. a. Wie leest hier voor tijdens De middag van het erotische gedicht op zondag 30 juli 2017
  in Café Eijlders te Amsterdam?
 b. Wat is de naam van dit gedicht? (totaal 4 punten)

   Vonken spatten
   Hete vuren
   Wow dit is lekker
   Dit mag eeuwig duren

   Vol passie
   Genieten van elkaar
   Kreunen en gekronkel
   Tegelijk komen we klaar

   Dit was heftig
   Dit was lekker
   Plots schrik je wakker
   Verdomme de wekker!
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122. Over deze figuur  bestaat een gedichtje waarin hij bij Aphrodite uithuilt nadat hij zich heeft 
 geprikt aan een doorn. Aphrodite repliceert: (2 punten)
  “Als jij nu al zo’n pijn voelt, 
  hoe moeten de mensen zich dan niet voelen 
  als ze door jouw pijlen getroffen worden?”
 Over wie hebben we het? 

123. Speciaal voor de quiz vrouwen (8 punten)
 Wordt er eigenlijk bij het bekijken van al het mannelijk schoon in commercials, advertenties e.d. 
 nog wel gekeken naar het merk waar de commercial over gaat?
 Noem de juiste merken bij de onderstaande afbeeldingen, die allen uit een commercial of 
 een advertentie komen.
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124 a. Waarom is deze man zo ongelooflijk boos geworden?
 b. Wat gebeurt er op de laatste tekening met de man op het witte bedje ?
  (totaal 4 punten)

125. Pijpcursus (4 punten)
 Na een succesvolle Masturbation Masterclass is daar een orale opvolger! Meer dan 2.500  
 mensen deden mee met de cursus masturberen bij je partner.
 De cursus start in Arnhem, Bergen op Zoom, Den Bosch, 
 Den Haag, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Hilversum, 
 Hoorn, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam,
 Tilburg en Zwolle.
 Er zijn verschillende technieken die duidelijk gedemonstreerd
 worden, zoals bijvoorbeeld de dennenboom, de citruspers en 
 het melkmeisje. In deze masterclass leer je jouw partner beter
 verwennen. 
 Elke deelneemster oefent op een dildo en na afloop ontvang je een goedgevulde  goodiebag.
 a. Wat is de prijs voor deze workshop van ongeveer 1 ½ uur?
 b. In welke stad, van de hierboven genoemde steden start de cursus dit jaar niet?
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