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Eindelijk we gaan weer quizzen.

Na drie jaar van voorbereiding, het bedenken en wegstrepen van vragen en opdrachten, het bedenken van 
nieuwe varianten die eventueel wel mogelijk zouden zijn geweest en deze toch weer op het laatste moment 
moeten cancelen, uiteindelijk is het er toch van gekomen.

Hier is de DDDQ-map met alle vragen en opdrachten voor 2022. Haute Quizzine is nu al drie jaar ongeslagen 
kampioen van de vijfde editie van DDDQ. Een mooie tijd om op zoek te gaan naar de winnaar van de zesde 
Dongense Dorps Quiz.

Misschien hebben we ook wel een beetje de goden verzocht om ons eerste lustrum af te sluiten met de  
feestband de Corona’s.

Zoals  eerder aangekondigd  gaan we vanaf dit jaar het aantal vragen verminderen, zodat het voor de wat  
kleinere teams ook goed te doen is om alle vragen te beantwoorden in de gestelde tijd. Uiteraard zijn we na 
afloop ook erg benieuwd hoe jullie dit hebben ervaren.

Zoals misschien bij de inschrijving al is opgevallen staat dit jaar het badeendje centraal in de quiz. Al zal deze  
gedurende de avond in verschillende vormen nog terugkomen bij de vragen en opdrachten.

Maak er samen met jullie team een hele dolle en gezellige quizavond van. We zien jullie allemaal zaterdag  
15 oktober bij De Cammeleur voor de feestelijke prijsuitreiking.

Veel quizplezier!

Peter van der Maade
Voorzitter De Dongense Dorps Quiz
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Speluitleg
De antwoorden van de vragen moeten 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 moeten de antwoorden ingeleverd worden?
Alle antwoorden moeten in de antwoordenveloppe worden ingeleverd bij café de Gouden Leeuw,  
Sint Josephstraat 107 op 1 oktober 2022, voor 23.30 uur.

Hoe moet dit gebeuren?
Stop de ingevulde pagina’s 10 en 11 uit dit quizboek samen met de DDDQ memorycard in de  
antwoordenveloppe. Zorg dat op deze pagina’s je teamnaam staat. En plak de enveloppe dicht.

Geheime opdracht
Ieder team moet voor deze opdracht één teamlid naar De Cammeleur sturen. Die geheime opdracht 
begint om 21.00 uur. De deelnamecoupon van de “Geheime opdracht” dient ingevuld meegebracht te 
worden! 
Belangrijk: neem ook een (opgeladen) smartphone mee of een tablet met internetverbinding!  
Die heb je nodig tijdens de opdracht. 

Doe-opdrachten
Voor iedere doe-opdracht dient men de deelnamecoupon van die doe-opdracht ingevuld mee te  
brengen! Neem tevens een balpen mee.

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

Noodgevallen
In geval van nood is de organisatie bereikbaar op: 06 - 18 11 11 37.

De Joker!
De joker is te verdienen door het op de juiste manier uitvoeren van de Joker-opdracht. Bij ieder  
onderdeel verdien je een kwart joker. Plak deze vier delen op, op pagina 10 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 10 uit dit quizboek ingevuld 
met de antwoorden mee in.

Namens de organisatie wensen wij iedereen succes en heel veel plezier vanavond.

Speluitleg
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De antwoorden op de quizvragen dienen te worden ingevoerd in het Excelsheet die op de  
meegeleverde usb-card staat. Deze Excelsheet heeft als unieke naam het teamnummer en heeft  
als extensie “.xslx”.   

Omdat bij het toekennen van de behaalde punten de ingevulde Excelsheets geautomatiseerd worden 
verwerkt is het belangrijk dat je de naam niet verandert, en ook dat het ingevulde bestand weer als 
“Microsoft Excel 2016 (*.xslx)” wordt opgeslagen en aangeleverd.

De antwoordvakjes in het 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 moet worden ingevuld in dag-maand-jaar formaat met tussenliggende  
streepjes. Voor de dag en maand worden elk twee getallen gebruikt en voor het jaartal vier 
getallen met tussenliggende streepjes. Bijvoorbeeld: “31-12-2017” (zonder de “-tekens).

•   Een gevraagd jaartal is altijd een getal van vier cijfers. Bijvoorbeeld: “2018”   
(zonder de “-tekens).

•   Een getal moet worden ingevuld 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 moet worden ingevuld 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 het valutateken 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 ingevuld 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 beiden 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  
antwoorden niet bij de juiste vraag terecht. Voor zover mogelijk is het antwoordenblad hiervoor  
beveiligd.

Het ingevulde Excelsheet dient op de DDDQ memorycard te worden weggeschreven en in de  
antwoordenvelop te worden ingeleverd.

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

Antwoorden aanleveren
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DDDQ Media Kanaal
De Dongense Dorps Quiz maakt ook dit jaar weer gebruik van DDDQ TV, dit jaar mede mogelijk  
gemaakt door Dongen Media. De uitzending zal live te zien en te horen zijn. Dit jaar gaan we met live 
reporters op stap door Dongen. De uitzending is te volgen op het YouTube-kanaal van Dongen Media 
en door de samenwerking met Langstraat Media zijn de beelden ook te zien via de TV. Te volgen op 
kanaal 42 van Ziggo, kanaal 1342 van KPN, kanaal 2065 van Telfort en kanaal 718 van T-Mobile.

De Mensen achter DDDQ-media
Bas van Disseldorp en Yaomi de Lange zullen de uitzendingen gaan presenteren. Naast Yaomi en Bas 
zijn Jeroen Verbunt (regie), Jaimy Verduijn (regie), Alexander Gielen (reporter), en Rinus Krijnen  
(techniek) betrokken. De uitzendingen worden in twee delen uitgezonden, het eerste deel is te zien 
van 17:45 tot 18:15 en deel twee loopt van 20:00 tot 21:30.

Wat kun je verwachten?
De uitzending zal bol staan van informatie over DDDQ en met enige regelmaat zal er via Ziggokanaal 
42 / KPN 1342 / Telfort 2065 / T-Mobile 718 verslag gedaan worden van de activiteiten zelf. Voordat de 
uitzending begint zal het team op pad gaan om impressies te maken van de start en reeds gestarte  
activiteiten. Het is verder een live programma dat uitgezonden wordt vanuit de Cammeleur. Als  
deelnemer of geïnteresseerde volger kun je op de hoogte blijven van wat er gebeurt. Voor deelnemers 
is het ook een must om te kijken, 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 wilt 
winnen. Met deze vragen zijn uiteraard punten te verdienen. Tijdens de uitzending kunnen de teams 
foto’s in sturen waar extra punten mee verdiend kunnen worden.

Hoe ga je kijken en/of luisteren?
Op de website van DDDQ staat een link naar het betreffende YouTube-kanaal van Dongen Media. Met 
een klik op de link kom je op het betreffende kanaal terecht. Familie en vrienden die wonen in het 
uitzendgebied van de Langstraat Media 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. 

Speluitleg
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Geheime opdracht
Één teamlid is om 21:00 in De Cammeleur, Hoge Ham 126, zaal 7, 2de verdieping.

Neem een (opgeladen) smartphone of een tablet met internetverbinding mee!

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

Jokeropdracht deel 1 - Badeendjesrace - blz. 34
Één teamlid is om 19:00 in het park aan de Beneluxlaan bij de Donge.

Neem je badeend mee!
 Teamnaam:         Teamnr.: 

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

Jokeropdracht deel 2 - blz. 34
Één teamlid komt naar het Wilhelminaplein op het tijdstip zoals is aangegeven  

in het tijdschema op pagina 9.

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

Jokeropdracht deel 3 - blz. 34
Één teamlid komt naar het terras van de Cammeleur op het tijdstip zoals is

aangegeven in het tijdschema op pagina 9.

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

Jokeropdracht deel 4 - blz. 34
Één teamlid komt naar de Bergen aan de Pastoor Dirvenstraat op het tijdstip

zoals is aangegeven in het  tijdschema op pagina 9.

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

Muziek opdracht blz. 29
Je beste muziekcrack is om 21:00 bij het Cambreur college, Mgr. Schaepmanlaan 13.  
Breng een pen mee. Mobiele telefoons of elektronische gadgets zijn niet toegestaan.

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

Deelnamecoupons
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Jachtseizoen opdracht blz. 58
Één teamlid komt naar het De Kelly van Zon zaal Sint Josephstraat 62 op het tijdstip 

zoals is aangegeven in het tijdschema op pagina 9.
Neem je 5/8 of 3/4 PVC elektriciteitspijp (40 a 70 cm) mee!

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

Paint it Black opdracht blz. 16
Één teamlid komt naar Fornuis aan Huis Kanaaldijk Noord 5 op het tijdstip zoals is

aangegeven in het tijdschema op pagina 9.

 Teamnaam:         Teamnr.:
Deelnemers dienen de aanwijzingen van de instructeurs op te volgen. Veiligheid staat voorop!
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Opdrachten Schema
Jokeropdracht deel 2. Blz. 34

20:00 t/m 20:30   Team   1 t/m Team 20
20:30 t/m 21:00   Team 21 t/m Team 40
21:00 t/m 21:30   Team 41 t/m Team 60
21:30 t/m 22:00   Team 61 t/m Team 102

Jokeropdracht deel 3. Blz. 34
21:00 t/m 21:15   Team 57 t/m Team 102
21:15 t/m 21:30   Team 43 t/m Team 56
21:30 t/m 21:45   Team 29 t/m Team 42
21:45 t/m 22:00   Team 15 t/m Team 28
22:00 t/m 22:15   Team   1 t/m Team 14

Jokeropdracht deel 4. Blz. 34
19:00 t/m 19:15   Team   1 t/m Team 15
19:15 t/m 19:30   Team 16 t/m Team 30
19:30 t/m 19:45   Team 31 t/m Team 45
19:45 t/m 20:00   Team 46 t/m Team 60
20:00 t/m 20:15   Team 61 t/m Team 102

Jachtseizoen
20:40 t/m 21:00   Team 49 t/m Team 102
21:00 t/m 21:20   Team   1 t/m Team 24
21:20 t/m 21:40   Team 25 t/m Team 48

Paint it Black
20:00 t/m 20:15   Team 37 t/m Team 48
20:15 t/m 20:30   Team 49 t/m Team 60
20:30 t/m 20:45   Team 61 t/m Team 102
20:45 t/m 21:00   Team   1 t/m Team 12
21:00 t/m 21:15   Team 13 t/m Team 24
21:15 t/m 21:30   Team 25 t/m Team 36

Overige Doe en DDDQ media vragen
Doe vragen zijn: 3.6. – 3.7. – 9.16.
DDDQ media vragen zijn: 5.4. – 5.5. – 5.6.
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INLEVERBLAD JOKER

LET OP!! Lever deze pagina vanavond mee in!!!!

Teamnr.:__________________________________________________________

Teamnaam:_____________________________

Wij zetten onze joker in op categorie nr.: _______

Plak hier de
Joker 

van vraag 5.8
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INLEVERBLAD VRAAG 9.12

LET OP!! Lever deze pagina vanavond mee in!!!!

Teamnr.:__________________________________________________________

Teamnaam:_____________________________
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De uitslag is 
bekend! 
Rabo ClubSupport 
Goed voor jouw club & geweldig voor de samenleving

Kijk op 
rabobank

.nl/club
support 

Sponsorvraag 1
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1.1. a.  Wat weinigen van jullie zullen weten is dat je ook in Nederland truffels kunt vinden in 
de vrije natuur. Maar weet je ook hoeveel soorten je hier kunt vinden volgens het  
officiële Italiaanse truffel instituut? (6 punten)

 b.  Ook de Romeinen kenden de truffels al als delicatesse tijdens hun banketten. Zo schreef 
Plinius de Oudere er al over in zijn boek Naturalis Historia. Sommige geschiedkundigen 
geloven dat daarvoor al de Sumeriërs en Babyloniërs truffels verwerkten in hun  
voeding. Welke Griekse filosoof beweerde dat de truffel een uitvinding was van de  
god Zeus?

 c.  Biefstuk van de haas die wordt geserveerd met ganzenlever die in boter wordt  
gebakken en enkele plakken truffel en daarna besprenkeld met madeira. Naar welke 
Italiaanse componist is dit gerecht genoemd? Achternaam is voldoende.

1.2. a.  De Limburgse (stink)kaas komt oorspronkelijk uit Belgisch/Nederlands/Duits Limburg. 
Deze kaas wordt op meerdere plaatsen op de wereld nagemaakt. Wat is de naam van 
de enige kaasmakerij in de VS die deze kaas fabriceert? (3 punten)

 b.  Een bepaalde ‘stinkkaas’ uit Frankrijk heeft de geur van je gympen. Dat komt omdat de 
bacteriën die deze kaas haar geur geven dezelfde bacteriën zijn die ervoor zorgen dat je 
gympen zo stinken. Over welke sterk geurende Franse kaas hebben we het hier? 

1.3. Je moet er van houden…
  In sommige delen van Europa zijn scrotum, hersenen, hart, kop en poten (van varken, kalf, 

schaap of lam), niertjes, lever, milt, long, kalfszwezerik (thymus), testikels, tong, snuit, pens 
en maag van verschillende dieren onderdeel van het gewone menu. Tijd om daar toch eens 
wat vragen over te stellen.

 a.  Zo bestaat er in Brussel een restaurant waar je o.a. Brouwersdarmen, Kroketten van 
uier (uierboord), eendenharten en everzwijntong kunt bestellen. Wat is de naam van 
dat restaurant? (18 punten)

 b.  In een Europees land wordt jaarlijks een festival gehouden waar met name testikels van 
dieren op het menu staan. Zo werden daar al de testikels van haan, beer, ezel,  
kangoeroe, das en rendier geserveerd. Over welk land hebben we het?

 c. Wat is de (Engelstalige) naam van dat festival?
 d.  Ook in Italië weten ze orgaanvlees te waarderen. Wat is de naam voor orgaanvlees van 

zuiglam dat op een spiesje wordt geprikt en vervolgens op het houtskoolvuur wordt 
geroosterd?

 e.  In Spanje kent men een gerecht waarin kip- of lamsdarmen op een houten stok worden 
gedraaid en vervolgens gefrituurd. We zoeken de naam van dit gerecht.

 f.  In de VS kent men een gerecht dat gemaakt is van de (gelukkig schoongemaakte) dikke 
darm van een varken. Om de onaangename geur te maskeren worden de darmen uren 
gekookt en gestoofd en daarna gebakken. Wat is de naam van dit gerecht dat deel  
uitmaakt van de ‘soulfood’ traditie?

Ik heb ‘r munnen búik van vol
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1.4. Worstenbroodjes. Brabantser kan bijna niet. (6 punten)
 a.  Ook in het buitenland kennen ze ‘worstenbrood’, vaak in een andere vorm en met een 

ander recept. Zo maken de Antwerpse bakkers hun versie van ‘worstenbrood’ op de 
eerste maandag na de zondag na Driekoningen. Hoe noemen we die maandag?

 b. Welke Nederlandse politica is officieel ambassadeur van het worstenbroodje?
 c.  In het Woordenboek van de Brabantse dialecten wordt één Brabantse plaats genoemd 

waar ‘saucissenbrood’ als benaming voor worstenbrood wordt gebruikt.  Welke plaats 
zoeken we?

1.5. a.  In een Nederlandse gemeente heeft de gemeenteraad besloten dat, als de vergadering 
van de raad om 23.00u nog niet is afgelopen, de raadsleden recht hebben op een  
kroket. Over welke gemeente hebben we het? (2 punten)

 b. Welke politicus stelde dit voor?

1.6. a.  Patisserie en andere lekkernijen. Wie houdt er niet van? Wat is de naam van kleine 
cakejes met een rumsmaak afkomstig uit een Franse havenstad. (9 punten)

 b.  Welke van de volgende lekkernijen is geen cakeje?  Quatre quarts, Madeleine, Sablé, 
Financier. 

 c. Uit welke Belgische stad zijn ‘neuzen’ afkomstig?

1.7. Additieven:
  Smaakversterkers, al dan niet natuurlijke aroma’s, E-nummers, enz., ons bewerkt voedsel zit 

er vol mee. Maar weet u ook in welke voedingsmiddelen deze additieven verwerkt kunnen 
zijn of voor mogen komen? (10 punten)

 a. Arseen: gefilterde dranken bronwater  melk
 b. Menselijk haar: hamburgerbroodjes  pesto ijs
 c. Antivries: sterke alcoholische drank  frisdrank bier
 d. Vissenblaas: pastasaus snoep bier
 e. Knaagdierhaar: pindakaas azijn  Jam
 f. Borax: noedel- en rijstgerechten brood pasta
 g. Luizenpoep: huzarensalade kokosmelk fruit
 h. Anaalklier van bever: gevulde koek chocolade ijsjes
 i. Siliconen borstimplantaatvuller: kipnuggets  drop kaas
 j. Gekookte keverschelpen: gevulde koek roze koek bastognekoek

Ik heb ‘r munnen búik van vol
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1.8.   Pasta en Italië zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Kent u ook de pastasoort op de  
volgende afbeeldingen? (10 punten)

 a. Kort afgesneden, geribbelde pastabuisjes

 b.  Pasta afkomstig uit de Marken, gemaakt van zachte  
     saragolla tarwe  

 c. Gebogen variant van Penne Rigate
 

 d.  Geribbelde pasta in de vorm van een kurkentrekker.
 

 e.  Lange, aan beide zijden gekrulde pasta.
 

1.9. Comfort food (6 punten)
 a. Welke feestdag met een bekende snack in de hoofdrol vieren we op  4 februari?
 b. En welke “feestdag” wordt jaarlijks op 9 oktober gevierd?
 c. Ook op 24 oktober is het feest. Dit keer eren we een bekende groente.
  Welke groente is dat?

Ik heb ‘r munnen búik van vol
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1.10  Paint it black. Kom volgens het schema van bladzijde 9 naar  
Fornuis aan Huis Kanaaldijk Noord 5 om daar deze  
opdracht uit te voeren. (20 punten)

1.11. Calorieën
  We zijn eens in de voorraadkast gedoken en vonden deze boodschappen. Aan jullie de taak 

om de producten te koppelen aan de juiste hoeveelheid kilocalorieën PER 100ML of 100G. 
Het gaat hierbij om de hoeveelheid calorieën die op de verpakking vermeld staat! (10 punten)

 

 a.  Melvita biologische honing.    1. 42 kcal
 b.  Heinz sandwich spread naturel.   2. 235 kcal
 c.  AH smeuïge pindakaas.    3. 75 kcal
 d.  Coca cola.      4. 137 kcal
 e.  Bonne Maman abrikozenjam minder suiker.  5. 352 kcal
 f.  Grand Italia salade pasta.    6. 325 kcal
 g.  Bertolli Siciliana pastasaus    7. 442 kcal
 h.  Dubbel Friss 1kcal Witte druiven & citroen.  8. 164 kcal
 i.  Hela curry.      9. 1 kcal
 j.  Fairtrade hagelslag puur.    10. 645 kca

Sponsorvraag 2
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2.1.  We beoefenen met elkaar heel veel sporten. Vaak in teamverband of individueel. Ook gaat 
het vaak om snelheid, tijd en/of kracht en komt slimheid en uithoudingsvermogen in vele  
sporten voor. Wat weten jullie van diverse soorten sporten:

  Nederland doet het goed in de dartsport. Menig Nederlander gooit regelmatig een pijltje, 
Privé, in de kroeg, op een toernooi of in clubverband. Maar wat weten we nu eigenlijk van  
deze sport. (7 punten)

 a.  Hoeveel verschillende vakjes kent een dartbord?
 b. Wat is de som van alle getallen in een dartbord?
 c. Wat is de maximale score die je kan gooien in 1 beurt?
 d. Wat is de correcte opstelling van een dartbord, Op welke hoogte hangt het dartbord?
 e. Wat is de werpafstand van speler tot aan het bord?
 f. Hoeveel punten moet je gooien om een leg te winnen?
 g. Een leg eindigt altijd met het gooien van een pijl in welke ring?

2.2.  Nederland kent ook een grote geschiedenis in voetbal. Vele zijn supporter van een club maar 
bovenal fan van ons Nederlands elftal. We dossen ons uit in oranje, versieren straten en  
pleinen en gaan in optocht naar het stadion. Wat weten we van voetbal? (22 punten)

 a.  Nederland voetbalde in de voorronde voor de EK van 2020 tegen diverse andere 
landen. Helaas ging dit niet door in 2020 zoals zovele evenementen i.v.m. Corona. In 
2021 ging het wel door. Het EK werd niet door 1 land georganiseerd maar werd in vele 
verschillende landen gespeeld. In hoeveel landen werd het EK van 2021 gespeeld?

 b. Noem de steden waar de groepsfase werden gespeeld in alfabetische volgorde?
 c.  Naast het Nederlands elftal deden er ook een aantal Nederlandse scheidsrechters mee 

aan het EK 2021. Wie waren deze scheidsrechters?
 d.  In de openingswedstrijd van het EK 2021, die gefloten werd door de Nederlandse 

scheidsrechter werd door zijn assistent een grote fout gemaakt die volledig viraal ging. 
Wie was deze assistent?

 e. Welke grote blunder maakte deze assistent?
 f. Hoeveel scheidsrechters zijn er voor dit EK aangesteld?
 g. Hoeveel verschillende landen leverden deze scheidsrechters?
 h.   Tegen welke landen speelde Nederland een oefenwedstrijd in voorbereiding op het  

EK 2021?
 i. Wie maakte zijn debuut in Oranje tijdens de 2 oefenwedstrijden?
 j.  Nederland opende hun groepswedstrijd tegen Oekraïne. Nederland won  

ternauwernood deze wedstrijd met 3-2. Maar wie was de scheidsrechter?

Loôpe, fietse sjouwe en aandere fratse
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2.3.d. 2.3.e. 2.3.f.

2.3.   In het schaakspel is de opening de eerste fase van het spel. In de opening worden de stukken 
“ontwikkeld”, wat wil zeggen vanuit hun beginposities op strategische plaatsen gezet. Er zijn 
een groot aantal vaste openingen, die dikwijls voorkomen en uitvoerig bestudeerd zijn in de 
openingstheorieën.

 Welke openingen zien jullie hier? (12 punten)
 
   
    
    
    
 
   
    
    
    
 
   
    
    
    
 
   
    
    
    
 
   
    
    
  

   

2.4  Heel veel sporten, die we kennen, worden beoefend op gras, kunstgras, gravel of andere 
soorten ondergronden. Maar kennen we ook de maten van de diverse sportvelden. Je krijgt 
een aantal afmetingen waarbij je de juiste sport bij moet plaatsen. (10 punten)

 a. 122 m  x  68 m
 b. 91,4 m  x  55 m
 c. 40 m  x  20 m
 d. 274 m  x  183 m
 e. 100 m  x  37 m
 f. 18 m  x  9 m
 g. 109,70 m  x  48,50 m
 h. 105 m  x  68 m
 i. 50 m  x  20 m
 j. 28 m  x  15 m

2.3.a. 2.3.b. 2.3.c.
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2.5. Diverse tussendoor vragen over diverse sporten. (7 punten)
 a.  Hoeveel dagen reed er in totaal een Nederlander in de gele trui in de geschiedenis van 

de Tour de France?
 b. Welke Belgische zwemmer haalde ooit Olympisch goud?
 c. Welk beroep oefent hij nu uit?
 d.  Welke Braziliaanse voetballer die in Nederland heeft gespeeld, hield niet van  

appelmoes?
 e.  Wie is na zijn / haar topsport carrière in de porno-industrie werkzaam geweest tot 

2019?
 f.  Wat is de overeenkomst met de volgende wielrenners: Egan Bernal, Greg Lemond,  

Felice Gimondi, Joop Zoetemelk en Miguel Indurain?
 g.  Deze voormalige sporter / sportster maakt nu niet alleen schilderijen maar verkoopt zo 

ook nog?

2.6.  Hieronder zien jullie verschillende stadions van de hele wereld. De 1e die jullie zien is zeker wel 
bekend. Namelijk de Johan Cruijf Arena. Maar kennen jullie ook de andere die we hieronder 
tonen. (9 punten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.a.

2.6.e.

2.6.e.

2.6.b.

2.6.f.

2.6.f.

2.6.c.

2.6.g.

2.6.d.

2.6.h.
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2.7  Deze denksport wordt door heel veel mensen over de hele wereld gespeeld. Kruiswoordpuzzel, 
letterpuzzel, sudoka, noem maar op. Kennen jullie ook droedel. Een droedel is een raadsel en 
een woordspel waarbij niet alleen letters gebruikt worden maar ook tekens en waarbij de  
onderlinge positie dikwijls van belang is.

 Graag willen we de oplossingen van onderstaande droedels. (14 punten)

a.                                                             b.    c.
 

d.               e.     f.
 

g.
 

2.8. Hieronder nog wat algemene sportquizvragen.(8 punten)
 a.  We zoeken de naam van een Engelse voetbalclub dat in 1865 werd opgericht. De club 

speelt in rode shirts en witte broeken. De club werd één keer landskampioen en won 
twee keer de Europacup I. Na een vijfde plaats in 1982/83 stootte de club door naar de 
halve finales van de UEFA Cup en werd daar gestopt door Anderlecht. De wedstrijd was 
erg controversieel nadat een goal werd afgekeurd en Anderlecht een zeer omstreden 
penalty kreeg. In de Hillsboroughramp van 1989 was de club de tegenstander van  
Liverpool? Tijdens deze ramp verloren 96 Liverpoolsupporters het leven.

 b.  Wat is de naam van deze voormalig Belgische 
sprintster en bobsleester?
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 c.  Wat is de naam van deze Kroatische voetballer? 
Hij scoorde in de verloren WK finale tegen  
Frankrijk eerst in eigen doel en daarna ook nog in 
het juiste doel

 
 d.  Van 1939 tot 1954 speelde hij voor de eerste ploeg van Racing Mechelen. Als voetballer 

was hij een aanvallende binnenspeler, maar heeft nooit een officiële interland van de 
Rode Duivels gespeeld. Als oud-speler werd hij een van de bekendste verslaggevers van 
de Vlaamse televisie ooit. Wie was deze bekende voetbalverslaggever?

2.9  Een beetje sporter heeft natuurlijk een biografie. Onderstaande passages komen uit bekende 
biografieën van bekende sporters. Wat we graag van jullie willen weten over wie gaat deze 
passage? (6 punten)

 a.  Hij stond bekend als een technische spits met een bijzondere lichaamsbeheersing.  
Hij was snel (liep de 100 in 11,0 seconden), tweebenig, had een links-rechts  
schijnbeweging in huis en wist zich te wapenen tegen het harde spel. In Italië ging hij 
het krachthonk in en werd een fysiek sterke speler die van zich af kon slaan. Daardoor 
kreeg hij echter ook het imago van een gemenerik: hij sloeg zelfs een tegenstander 
een tand uit zijn mond, ontving rode kaarten voor ellebogen en gooide met zand om 
de tegenstander af te leiden. Hij ontwikkelde zich tot een kruising tussen een genie en 
een rotzak. Hij wist van zichzelf dat hij een goede voetballer was maar gedroeg zich 
daar ook soms op het veld naar. Hij tartte zijn tegenstander en maakte zich daarmee 
tot prooi van sluipmoordenaars. Dit leverde hem al op jonge leeftijd versleten enkels op 
waar hij echter nog jaren mee door voetbalde. Experts noemen het een wonder dat hij 
het zo lang volhield, maar er wordt gezegd dat zijn talent de slijtage heeft  
gecompenseerd. 

Sponsorvraag 3
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 b.  Deze sportheld maakte furore in de racewereld. Komt uit het Verenigd Koninkrijk. Zijn 
actieve racecarrière duurde 14 jaar. Alhoewel hij meedeed in verschillende klassen, 
heeft hij zijn grootste successen gevierd in de Formule 1. Hij eindigde viermaal op rij 
op de tweede plaats in het wereldkampioenschap en wordt daarom ook wel de beste 
autocoureur genoemd die nooit wereldkampioen werd in de Formule 1. 
Zijn carrière begon in de Formule 500 (een voorloper van de Formule 3). Hij won 
de RAC Tourist Trophy in een Jaguar XK120. Tevens won hij de Mille Miglia met een 
Mercedes-Benz 300 SLR Spider. Het zou tot 1955 duren eer hij zijn eerste Formule 1 
winst op zijn naam kon schrijven. Hij won de Britse Grand Prix die dat jaar op Aintree 
werd verreden in een Mercedes-Benz W196 Monoposto. Twee jaar later werd ook 
weer de thuis-Grand Prix gewonnen. Ditmaal in een Britse auto: de Vanwall van  
ontwerper Tony Vandervell. Hij had een voorliefde voor Britse racewagens. 
Aan het eind van zijn race carrière kreeg hij een ongeluk in een Lotus tijdens de Glover 
Trophy op het Goodwood Circuit. Hij was een maand in een coma en de linkerkant van 
zijn lichaam was gedeeltelijk verlamd gedurende een half jaar. Het volgende jaar  
besloot hij te stoppen met racen. 
 
Britse motoragenten hadden vroeger de gewoonte om aan zojuist gesnapte  
snelheidsovertreders de volgende vraag te stellen: “Wie denk je wel dat je bent? ?????” 
Volgens zijn eigen ervaring werd hij zelf ook een keer aangehouden door een agent en 
had hij behoorlijk wat moeite om uit te leggen dat hij dat inderdaad was.  

In 2009 heeft Mercedes een 
exclusieve sportwagen naar hem 
vernoemd. Er werden 75  
exemplaren van verkocht. Het  
prijskaartje bedroeg 1,01 miljoen 
dollar, inclusief BPM, in  
Nederland. Deze auto kon alleen 
gekocht worden door bezitters van 
een ‘gewone uitvoering

  
  
 c.  Zij groeide op in een klein plaatsje ten zuiden van Praag. Naast het huis dat haar moed-

er na haar scheiding had betrokken lag een tennisbaan van gravel waar zij haar eerste 
ervaring met tennis opdeed. De familie had bovendien een tennisgeschiedenis: haar 
oma was voor de Tweede Wereldoorlog een goed speelster geweest en ook haar moed-
er kon een aardig balletje slaan. Haar stiefvader, die in 1962 met haar moeder trouwde, 
werd haar eerste coach.

    Ze speelde haar eerste toernooi toen ze acht jaar oud was. Ze strandde in de halve 
finale maar kreeg de smaak te pakken. Ze ging in binnen- en buitenland jeugd- 
toernooien spelen en won zo nu en dan. Haar ambitie om prof te worden vormde zich 
op haar negende nadat ze de Australische Rod Laver had zien tennissen. Eind jaren 70 
erkende zij dat ze op vrouwen valt, wat haar menig sponsorcontract kostte. Haar  
coming-out in 1980 was toentertijd in Amerika en in sportwereld zeer ongebruikelijk. 

    Toen zij de nummer-één-speelster van haar land was geworden, besloot zij tot het  
profcircuit toe te treden. Daarvoor moest zij onder meer wedstrijden in de Verenigde 
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Staten spelen. De regering van Tsjecho-Slowakije dreigde echter voortdurend om haar 
geen uitreisvisum te verlenen, omdat ze er te ruimdenkende ideeën op nahield. Dat 
was haar reden om na het US Open niet meer naar haar vaderland terug te keren en 
asiel in de Verenigde Staten aan te vragen. Een maand na het toernooi kreeg ze een  
verblijfsvergunning. 
Na het winnen van Wimbledon werd ze voor het eerst nummer een van de wereld. 
Haar prestaties waren in die tijd wisselvallig en zij had nog weleens moeite haar 
emoties onder controle te houden, waardoor ze onnodig wedstrijden verloor. 
In het begin van de jaren tachtig begon zij grote successen te boeken als resultaat van 
een nieuw trainingsprogramma gericht op de ontwikkeling van spierkracht, uithoud-
ingsvermogen, technische precisie en een goed dieet. Zij bereikte zodoende het ben-
odigde niveau waardoor er een rivaliteit ontstond tussen de twee speelsters die het 
vrouwentennis jarenlang aantrekkelijk maakte. Vooral hun tegengestelde speelstijlen 
waren daar debet aan. De dames speelden maar liefst 80 keer tegen elkaar, waarvan 60 
finales en 14 grandslamfinales. Een absoluut unicum. Zij won 43 keer.

   In 1994 zette ze een punt achter haar enkelspelcarrière na dat seizoen toch nog twee 
finales te hebben bereikt: op het WTA-toernooi van Rome en op Wimbledon. Beide 
finales verloor. Ze zou in 1995 en 1996 nog wel op een paar gemengddubbeltoernooien 
verschijnen. Na het einde van haar tennisloopbaan bleef ze in de spotlights door de 
publicatie van verschillende boeken, waaronder drie misdaadromans in co-auteurschap, 
haar column in de krant USA Today, haar rol als commentator bij tenniswedstrijden 
en medewerking aan commercials. Ook haar inzet voor de homobeweging bleef niet 
onopgemerkt. Ze is bijvoorbeeld medeoprichter van de Rainbow Card: een creditcard-
maatschappij waarvan tien procent van de opbrengsten ten goede komen aan een 
fonds voor initiatieven van homo-organisaties. Ook spreekt ze zich regelmatig uit over 
het belang van uit de kast komen en vraagt ze aandacht voor gelijke rechten voor  
hetero’s en homo’s.

2.10  Bij deze vraag moet u de onderstaande letter Sudoka oplossen. Gebruik in plaats van cijfers de 
volgende letters:  C T I N H L O E P ( 5 punten) 
Plaats de letters van een regel achterelkaar zonder spaties, en of andere leestekens dit is dan 
het antwoord voor die regel in het antwoordenbestand. Bijvoorbeeld lopetinch.
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3.1. Wie zijn deze ‘PEP’s (op ieder puntje is steeds een letter weggelaten) (10 punten)
 a. R.t..
 b. .e J.n.e
 c. .a.g
 d. .e.te.
 e. .ra..e.h..s
 f. ..weh..d
 g. ..ol.e.s
 h. M.r..ni.s.e.
 i. .l.u.e.
 j. .o..s.r.

3.2. Wie was sinds 1940 de langstzittende burgemeester in Dongen? (4 punten)
 a. Noem zijn achternaam
 b. Noem zijn voorletters
 c. Noem zijn roepnaam
 d. Noem de jaren waarin hij burgemeester van Dongen was 

3.3  Wie (achternaam) zijn de huidige voorzitters van de volgende Dongense verenigingen en 
stichtingen. (6 punten)

 a. Stichting Oranjepark Festival
 b. Jeu de boules vereniging Dongen
 c. Stichting Donckhuys
 d. Stichting De Dongense Dorps Quiz
 e. Postduivenvereniging Dongen
 f. Vereniging Vincentius Dongen

Sponsorvraag 4
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3.4 Welke straten in de Hoge Akker zijn naar deze personen vernoemd. (12 punten)

3.5. Welke Dongense ondernemers zijn dit? (10 punten)
 a. eltbanendgre
 b. skhogeno
 c. erolnevali
 d. kkntbvheraafor
 e. oekikgnrind

3.6.  Maak een foto met alle teamleden en natuurlijk jullie badeendje. Deze foto kan je via jullie  
inlogpagina uploaden. (20 punten)

3.4.a.

3.4.d.

3.4.b.

3.4.e.

3.4.c.

3.4.f.
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3.7. De zes dienaren.
  Sprookjes zijn van alle tijden. En vele worden vertoont in het sprookjesbos van de Efteling. Zo 

ook het sprookje van de zes dienaren. Beeld het sprookje uit en maak daar een foto van. Deze 
foto kan je via jullie inlogpagina uploaden. (18 punten)

Sponsorvraag 5
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Allemaol méese



DDDQ

27

Pagina D2P
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4.1.   In 2020 werd het muziekspektakel, Eurovisiesongfestival, weer door ons land georganiseerd. 
Dit kwam natuurlijk doordat Duncan Laurence het festival in 2019 won. De laatste keer dat 
Nederland deze wedstrijd won was in 1975. (12 punten)

 a. Wie waren in 2020 de Nederlandse commentatoren van het Eurovisiesongfestival?
 b. Wie was er dat jaar de Belgische commentator?
 c.  In welk jaar organiseerde Nederland voor het laatst het Eurovisiesongfestival, 2020 niet 

meegerekend.
 e.  De wedstrijd bestaat nu uit drie shows, twee halve finales en de finale, sinds welk jaar 

is men gestart met deze indeling?
 f. Sinds welk jaar doet Australië aan het Eurovisiesongfestival mee?

4.2.  Het nummer op de usb stick bij vraag 4.2 is geïnspireerd op een ander nummer van een andere 
artiest. (4 punten)

 a. Op welk nummer is deze song geïnspireerd?
 b. Van welke artist is het nummer uit vraag 4.2.a.

4.3. Het nummer op de usb stick bij vraag 4.3 is van een bekend duo. (10 punten)
 a. Wat is de naam van het duo?
 b.  Een van de twee heeft ook in een andere bekende Britse popband gezeten, Wat is de 

naam van deze artiest?
 c. Wat is de naam van de Band bedoeld in vraag 4.3.b.?
 d. Wie was de andere persoon van het duo uit vraag 4.3.a.?
 e. Wat is het huidige beroep van de persoon uit vraag 4.3.d?

 

4.4.  In 2010 was er nogal wat te doen over onze inzending naar het Eurovisiesongfestival. Bij het 
Nationale songfestival waren 5 deelnemers (Loekz Marlous Peggy Mays Sieneke). Uiteindelijk 
ging Sieneke naar het Eurovisiesongfestival. (10 punten)

 a. Wie was de vijfde kandidaat bij het Nationaal songfestival?
 Er waren vier jury leden en een publiekstem, samen goed voor 5 punten.
 b. Hoe werden deze 5 punten verdeeld?
 c.  Wie bepaalde uiteindelijk dat Sieneke won? 
 d. Wat is de titel van het winnende lied?

Herrinnerde gij oe deze nog
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4.5  Stuur je beste muziekcrack naar het Cambreur college. Om 21:00 begint daar de muzikale 
opdracht. Neem een pen mee. Mobiele telefoons of andere elektronische gadgets zijn niet 
toegestaan. Antwoorden dienen ingevuld te worden op het antwoordblad, die men ter plaatse 
ontvangt en weer inlevert. (30 punten)

4.6  Ieder artiest heeft een podium nodig om zijn act op uit te voeren. Hieronder zie verschillende 
Nederlandse poppodia. Wat is de naam van het podium? (18 punten)

4.6.a.

4.6.d.

4.6.g.

2.6.j.

4.6.b.

4.6.e.

4.6.h.

4.6.k.

4.6.c.

4.6.f.

4.6.i.

4.6.l.
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4.7.  Het nummer op de usb stick bij vraag 4.7 is ook bekend als intro van een Nederlands spektakel. 
(5 punten)

 a. Van welk evenement kennen we dit als intro?
 b. Wat is de naam van de artiest?
 c. Wat is de titel van het nummer?
 d. Bij welk evenement (naam evenement) zijn ze hun carrière begonnen?

4.8.  Op de usb stick staan vier nummers bij deze vraag. Wie is de overeenkomende factor bij deze 
nummers? (6 punten)

4.9.  Wat zijn de namen van de festivals, uit de lage landen, die horen bij onderstaande logo’s. Zet ze 
in volgorde van oud naar jong. (4 punten)

 a. het oudste festival
 b. op een na oudste festival.
 c. op twee na oudste festival.
 d. op drie na oudste festival.
 e. op drie na jongste festival.
 f. op twee na jongste festival.
 g. op een na jongste festival.
 h. het jongste festival.

         

4.9.2.

4.9.6

4.9.5.

4.9.3.

4.9.6.

4.9.1.

4.9.5.

4.9.4.
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4.10.  In februari van dit jaar stond er een interview met een bestuurslid van DDDQ in een regionaal 
dagblad. (4 punten) 

 a. In welk dagblad stond dit interview?
 b.  Een deel van de titel is ook de titel van een nummer van een Nederlandse band. Wat is 

de titel van dit nummer?
 c. Van welke band is dit nummer?
 d. In welk jaar speelde deze band in Dongen?

Sponsorvraag 8
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5.1.  Op de usb stick staan 8 geluidsfragmenten van cabaretiers. Welke cabaretier hoor je?  
(8 punten)

 

5.2.  De fragmenten van de vorige vraag stoppen ergens in de conference, het is aan jullie om de 
volgende woorden in te vullen.(16 punten)

 a. Wat zijn de 10 volgende woorden? 
 b. Wat zijn de 9 volgende woorden? 
 c. Wat zijn de 6 volgende woorden? 
 d. Wat zijn de 10 volgende woorden? 
 e. Wat zijn de 5 volgende woorden? 
 f. Wat zijn de 12 volgende woorden? 
 g. Wat zijn de 7 volgende woorden? 
 h. Wat zijn de 10 volgende woorden? 

Sponsorvraag 9

Van alles en nog wé



DDDQ

33

5.3.  Een voetgangerslicht helpt om veilig over te steken. In sommige steden hebben ze het stoplicht 
wat veranderd. In welke steden waren onderstaande verkeerslichten voor het eerst te zien.? 
(24 punten)

5.3.a.

5.3.e.

5.3.i.

5.3.b.

5.3.f.

5.3.j.

5.3.c.

5.3.g.

5.3.k.

5.3.d.

5.3.h.

5.3.l.
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5.4  Radio vraag 1 
Door Dongen Media wordt tussen 20:00 en 21:30 wordt de vraag de puzzelronde uitgezonden. 
Vul de juiste antwoorden in. (6 punten)

5.5  Radio vraag 2 
Door Dongen Media wordt tussen 20:00 en 21:30 wordt de vraag Dongen Media weetjes uitge-
zonden. Vul de juiste antwoorden in. (4 punten)

5.6  Radio vraag 3 
Door Dongen Media wordt tussen 20:00 en 21:30 wordt de vraag de gebarentolk uitgezonden. 
Vul de juiste antwoorden in. (5 punten)

Tip:  Vraag gemist? Kijk dan via het YouTube-kanaal van Dongen Media (te vinden via de link op 
de website van DDDQ) een deel van de uitzending terug. Je kunt tijdens de uitzending  
pauzeren en terugspoelen.

5.7 Jokeropdracht deel1 - Badeendjesrace
  Kom met één teamlid om 19:00 naar het park aan de Beneluxlaan bij de Donge. Breng je 

Badeendje mee. Zie deelnamecoupon en speelschema op blz. 7 en 9 in dit quizboek.  
(25 punten)

5.8 Jokeropdracht deel 2, 3 en 4
  Deze wordt in drie keer gespeeld op drie locaties. Zie de drie verschillende deelnamecoupons 

en de speels schema’s op blz. 7 en 9 in dit quizboek. (12 punten)

Sponsorvraag 10
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6.1.  De Duitse bezetter verordende op 16 mei 1940 dat de Nederlandse kranten moesten  
vermelden dat ze uitkwamen zonder voorafgaande censuur. Welke krant meldde naar  
waarheid dat deze wél onder controle van de Duitsers stond? (2 punten)

 a. Het Haarlems Dagblad
 b. De Volkskrant
 c. De Telegraaf
 d. De Nieuwe Rotterdamsche Courant

6.2.  Tijdens het bewind van Stalin werden miljoenen mensen opgesloten in werkkampen.  
Welke groep mensen werd ook in deze kampen geïnterneerd? (2 punten)

 a. Schakers
 b. Duivenmelkers
 c. Filatelisten
 d. Archeologen

6.3.  Tijdens de Koude Oorlog was de invloed van de Sovjet-Unie op haar satellietstaten groot.  
Toch was er één land dat brak met de SU, en zelfs haar lidmaatschap van het Warschaupact 
opzegde. Welk land was dit? (2 punten)

 a. Litouwen
 b. Joegoslavië
 c. Bulgarije
 d. Albanië

Sponsorvraag 11
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6.4.  Er zijn heel wat theaterstukken, films en tv-series gemaakt waarin een acteur de rol van  
“Hitler” speelde. Wie zijn de acteurs op de volgende foto’s? (9 punten)

 

6.5.  Noem de titel van het theaterstuk, de film of de tv-serie waarin zij deze rol speelden?  
(9 punten)

 a. In welke film speelde acteur a?
 b. In welke film speelde acteur b?
 c. Voor acteur c zoeken we een tv-serie. De naam van deze serie?
 d.  In welke film speelde acteur d?
 e.  Deze acteur speelde Hitler op het toneel. Wat is de naam van het toneelstuk?
 f. In welke film speelde acteur f?
 g. In welke film speelde acteur g?
 h. In welke film speelde acteur h
 i.  In welke film speelde acteur i?

6.4.a.

6.4.d.

6.4.g.

6.4.b.

6.4.e.

6.4.h.

6.4.c.

6.4.f.

6.4.i.

Hoe zaat ’t òok al wir?
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 Dongen 75 jaar bevrijd
6.6.  Tijdens het eerste weekend van november 2019 werd herdacht werd dat Dongen 75 jaar 

geleden bevrijd werd. Er is in dat kader aan de Gemeenteweg in Dongen Vaart een plaquette 
onthuld naar aanleiding van een ramp met een neergestorte bommenwerper. (10 punten)

 a. Op welke datum stortte dat vliegtuig neer?
 b. Welke Duitse stad had het vliegtuig kort daarvoor gebombardeerd?
 c. Wat was het merk en type van het vliegtuig?
 d.  Tot welk squadron van de Royal Air Force behoorde het vliegtuig?  

(alleen het nummer van het squadron invullen)
 e. Wie is de initiatiefnemer tot het oprichten van de plaquette?

6.7.  In hetzelfde weekend werden in de 3 dorpskernen (Dongen, ’s-Gravenmoer, Dongen Vaart)  
herdenkingsmonumenten onthuld. Wie was die dag de eregast? (2 punten)

6.8. Op deze monumenten staan woorden die allemaal beginnen met de letter V. 
 Welke woorden zijn dat in de juiste volgorde van boven naar beneden? (8 punten)

6.9.   U ziet hier vrouw Verdiesen met haar zoon Jan in 
de deuropening op de binnenplaats van hun  
boerderij aan de Haanse Hoef. Op de muur naast 
de deur staat een symbool geschilderd. Wat is de 
betekenis van het symbool? (2 punten)

   
 1.  Omdat men in die tijd geen huisnummers gebruikten kon je hieraan zien wie er 

woonden
 2. Het is een paasversiering
 3. Het teken bood bescherming tegen kwade geesten
 4. Het teken bood bescherming tegen blikseminslag, heksen, spokerij, en ziekte
 5. Het was een teken van vruchtbaarheid om een goede oogst af te dwingen

Hoe zaat ’t òok al wir?
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6.10.   Wat is de benaming van het hoofddeksel die de vrouw op de foto op de vorige bladzijde  
draagt? (2 punten)

6.11.  In het Stedelijk Museum in Breda was van 12 oktober 2019 t/m 26 januari 2020 de  
tentoonstelling ‘De heks van Dongen’ te zien. (5 punten)

 a. Door wie werd Dongen ‘ontdekt’ als kunstenaarsdorp?
 b.  Welke kunstenares wordt ook wel de ‘vrouwelijke van Gogh’ genoemd?
 c.   Hoewel Vincent van Gogh voor zover bekend nooit in Dongen heeft geschilderd liet hij 

zich voor zijn beroemde werk ‘De aardappeleters’ inspireren op een schilderij van een 
andere kunstenaar die dat wel heeft gedaan. Wie was die kunstenaar?

 d. Wat is de naam van dat schilderij?
 e. Waar bevindt zich dit schilderij?

6.12.  Inspirerende vrouwen. We beschrijven in het kort een vrouw die een voorbeeldfunctie heeft of 
had. Wat is hun naam? (7 punten)

 a.  Zij won als eerste Chinese burger de nobelprijs voor fysiologie en geneeskunde en ont-
dekte een medicijn tegen malaria. 

 b.   Wil met haar bedrijfje regenachtige ontwikkelingslanden helpen om energie op te wek-
ken. 

 c. Eerste vrouw die in Nederland – en mogelijk zelfs Europa – naar de universiteit ging.
 d. Deze vrouw runt een ondergronds ziekenhuis in Syrië en redt daarmee vele levens.
 e.  Eén van de eerste publieke transvrouwen in de Verenigde Staten. Zij hielp dakloze 

queer jongeren die vanwege hun seksuele geaardheid of gender niet meer bij hun  
ouders mochten wonen.

 f.  Zij schreef geschiedenis als eerste vrouw die een hijab draagt op de cover van onder 
andere Sports Illustrated Swimsuit en de Britse Vogue.

 g.  Zij is de eerste Afro-Amerikaanse vrouw die Beste Regisseur won op het Sundance Film 
Festival en die een film geregisseerd heeft die werd genomineerd voor een Oscar. 

6.13.   Het Rijke Roomsche leven 
Nergens ter wereld werden er tussen 1850 en ca, 1960 zoveel jongens tot priester gewijd als in  
Nederland. Nergens ook werden er zoveel religieuzen in den vreemde gestuurd. Wat is juist?  
(2 punten)

 a. 1 op 5 missionarissen was van Nederlandse komaf?
 b. 1 op 6 missionarissen was van Nederlandse komaf?
 d.  1 op 7 missionarissen was van Nederlandse komaf?
 e. 1 op 8 missionarissen was van Nederlandse komaf?
 f. 1 op 9 missionarissen was van Nederlandse komaf?
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6.14.   Voordat het echter zover was moest ook Brabant worden gekerstend. Vanaf de achtste eeuw 
kwamen missionarissen uit het buitenland naar Brabant om het Christelijk geloof te  
introduceren. Uit welke twee landen kwamen zij? (2 punten)

6.15.  Rond 1500 was in Den Bosch maar liefst één op de achttien inwoners kloosterling of begijn. 
Wat was daarom de bijnaam van die stad? (2 punten)

6.16.   Het Genootschap van de Heilige Kindsheid was een missiegenootschap dat in 1843 werd  
opgericht in Parijs. Deze organisatie moest bij katholieke kinderen een missiebewustzijn  
vormen en hen aanzetten tot gebed en het geven van offers. Daarvoor organiseerde men 
onder andere zogenaamde Kindsheidoptochten, ook in Dongen. Welke Nederlandse bisschop 
stond hier aan de wieg van deze organisatie? (2 punten)

6.17. Kent u ze nog? Deze Dongenaars? (5 punten)

 a. De naam van deze man. Hij speelde jarenlang voor Hulpsinterklaas.
 b.  Wat was zijn beroep als hij geen hulpsinterklaas was?
 
 

 c. Deze jonge Dongense politicus werd in 1991 burgemeester.
  Wat is zijn naam?
 d. Van welke gemeente werd hij burgemeester?
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 e.  Deze man schilderde in zijn vrije tijd oude foto’s na.  In 1976 exposeerde hij in de  
openbare bibliotheek. Wat is zijn naam?

6.18. 

 a.  Deze man leidde vanuit zijn bedrijf in Dongen in de jaren ’80 van de vorige eeuw een 
prof-wielerploeg. Wat is zijn naam?

 b. Wat was de volledige naam van de wielerploeg? (totaal 2 punten)
 

6.19.

 Wat is de naam van deze Dongense kunstenaar van Antilliaanse komaf? (1 punt)

6.20. 

 Wij zoeken 2 namen van deze kunstenaar: (2 punten)
 a. Wat was zijn wereldse naam?
 b. Wat was zijn kloosternaam?
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6.21. 

 a. Wie is deze vakbondsman die opgroeide in Dongen. (6 punten)
  b.  Tijdens een speech stelde hij dat de Nederlandse economie gedomineerd werd door 

een “old-boys network” van ongeveer 200 man. Onder welke naam is dit netwerk  
bekend?

 

 c.  De vakbondsman uit de vorige vraag had een illustere voorganger. Wie is deze man op 
de foto waar later nog een Dongense straat naar werd vernoemd?

 
6.22.  Ook in Dongen zijn vele markante panden niet ontkomen aan de slopershamer of hebben een 

andere bestemming gekregen. Wat is de naam van de gebouwen op de volgende foto’s?  
(16 punten)

6.22.a.

6.22.e.

6.22.b.

6.22.f.

6.22.c.

6.22.g.

6.22.d.

6.22.h.
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7.1.  Welke Dongense waterpartijen zijn dit? 
(omschrijf deze zo goed mogelijk: naam en/of ligging): (14 punten)

7.1.a.

7.1.d.

7.1.g.

7.1.b.

7.1.e.

7.1.c.

7.1.f.

Waor was dè òok al wir?
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7.2. Welke eilanden zijn dit? (12 punten)
 

  

7.3 Welke onderneming/bedrijf was er vroeger op dit adres gevestigd? (16 punten)
 a. St. Josephstraat 92
 b. Eindsestraat 22
 c. Geer 89
 d. Tramstraat 33
 e. Hoge Ham 42
 f. Dorpspad 18
 g. Groenstraat 13
 h. Wat hadden zij gemeen met elkaar?

7.4. Welke straten zijn dit? (12 punten)

7.2.a.

7.4.a.

7.2.d.

7.4.d.

7.2.b.

7.4.b.

7.2.e.

7.4.e.

7.2.c.

7.4.c.

7.2.f.

7.4.f.
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7.5. Wat is de cryptische omschrijving van de volgende Dongense straten? (14 punten)
 a. de treinlaan
 b. het beginnende pad
 c. de zeeën
 d. de lage kaas
 e. de vaartweg
 f. Stadskikker
 g. Luxemburgweg

7.6.  Noem het onderwerp van één redactioneel artikel op de voorpagina van het  
Dongens Weekblad van: (10 punten)

 a. van donderdag 10 juni 2021
 b. van donderdag 17 juni 2021
 c. van donderdag 24 juni 2021
 d. van donderdag 1 juli 2021
 e. van donderdag 8 juli 2021

7.7.  De volgende winkels en bedrijven zijn niet meer op hun historische adres gevestigd. Welke 
winkels en bedrijven zijn daar momenteel gevestigd? (18 punten)

 a. Hout Houdt
 b. Cycles Jabo
 c. Van Gorp Interieur
 d. Rueg
 e. Makelaar Arnold van Loon
 f. IJpelaar Mode
 g. Supermarkt Ballemans
 h. IJdema Bouwmaterialen
 i. NMB
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8.1.  In een bos, op de grens van Dongen en Oosterhout, moet eens een burcht gestaan hebben. 
Daar woonde een roofridder, die zijn plundertochten uitstrekte over heel Brabant. (8 Punten)

 a. Hoe heette deze roofridder?
 b. Wat was zijn bijnaam?
 c. Waar stond de roofburcht van deze ridder?
  Willem van Duivenvoorde was het helemaal beu dat de roofridder rondom zijn omgeving  

plunderde en tijdens strooptochten kooplieden liet opsluiten in onderaardse kerkers.  
Van Duivenvoorde stuurde een stevig leger op hem af en liet de burcht platbranden.

 d. Maar hoe is het de ridder volgens de verhalen aan zijn einde gekomen?

8.2.  Van februari tot juli 1858 zou de Heilige Maria 18x aan een Frans meisje in een grot in de  
Pyreneeën zijn verschenen, in de buurt van Lourdes. Het meisje kreeg pas bij de zestiende keer 
antwoord op haar vraag wie de hemelse dame in het wit en blauw was die aan haar verscheen. 
(10 Punten)

 a. Wat was het antwoord van de hemelse dame?
  Vanaf ongeveer 1875 begon men over de hele wereld kopieën van deze Lourdesgrot te  

bouwen. Alleen al in Noord-Brabant zijn er meer dan 100 bekend. In Dongen zijn ook een  
aantal grotten gebouwd.

 b. Waar is onderstaande grot te vinden?

 
 c. Waar is deze grot te vinden?
  

 
 d. En waar is deze grot te vinden?

   

Hatsekidee!
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8.3. In de 18e eeuw stond aan de vijfeikenweg in Oosterhout een galg. (8 Punten)
 a. Hoe heet dit bos tegenwoordig?
 In Dongen heeft ook een galg gestaan. Zie onderstaande afbeelding.

 
 b.  Op welk (huidig) adres stond toen de galg van Dongen?  

(geef straatnaam en huisnummer)

8.4  kruiswoordpuzzel De Fabeltjeskrant (25 Punten)

Horizontaal: 6 Wie sprak de stem in van Wasa de beer? 10 Hoe werd de Fabeltjeskrant in  
het Verenigd Koninkrijk genoemd? 11 Wat is de achternaam van het brein achter de  
Fabeltjeskrant? 12Welke televisie omroep zond de eerste serie uit?
Verticaal: 1 Hoe sprak meneer de Uil de kleuters aan in het programma? 2 Wie is de  
bosmeester in het Grote Dierenbos? 3 Wie had de uitspraak; Hoea, ik ga wel naar het enge 
bos? 4 Hoe hete Isadora Paradijsvogel ook wel? 5 Wie was de eerste geliefde van mevrouw 
Ooievaar? 7 In 1968 was de eerste aflevering te zien op de televisie. In welke maand is de serie 
gestart? 8 Wie was het vriendinnetje van Woef Hektor? 9 Hoe heet meneer de uil met zijn 
voornaam?
Welk woord kan je maken met de letters die in de roze vakjes staan.

Hatsekidee!
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8.5. Waar of niet waar? (10 Punten)
 a. Vrouwen knipperen vaker met hun ogen dan mannen.
 b. Een baby heeft minder botten in het lichaam dan een volwassene.
 c. Een volwassen persoon kwijlt meer dan drie badkuipen per jaar vol.
 d. Hersenen bestaan voor 70 procent uit water.
 e. Achter het lapje dat een piraat draagt, zit een verminkt oog.
 f. Na je dood groeien je haren en nagels verder.
 g. Je krijgt artritis als je je vingers kraakt.
 h. De tong is de meest sterke spier van het lichaam.
 i.  Het enige 15 letterwoord dat gespeld kan worden zonder dat je letters herhaald is  

‘uncopyrightable’
 j. Je voet is even groot als de binnenkant van je onderarm.

8.6  Volksverhalen zijn verhalen van het volk en vertellen impliciet ook óver het volk dat die  
verhalen vertelt. In het westen van Noord-Brabant bestond omstreeks 1900, onder meer  
vanwege de lage geletterdheid en lage bevolkingsdichtheid, nog een traditie van verhalen  
vertellen. Verhalen hielpen mensen om de wereld om hen heen te begrijpen. 
In de jaren ‘20 en ‘30 van de twintigste eeuw zijn veel volksverhalen, zoals sagen, sprookjes en 
legenden, opgeschreven voor het nageslacht. (8 punten)

 a. Welke twee personen waren in die tijd bezig deze volksverhalen op papier te zetten?
 b. In welke twee tijdschriften publiceerden zij? 

8.7  De rivier de Donge vormt de grens tussen Oost- en West-Brabant. Er lagen van oudsher niet 
veel bruggen over. Een van die weinige, historische bruggen over de Donge is de Roode Brug in 
Dongen. De Roode brug dankt haar naam aan de kleur waarin zij geverfd is. (4 punten)

 a. Waarom werd de brug rood geverfd?
 b.  De bruggen die uit hout bestonden zijn uiteindelijk door beton vervangen. In welk jaar 

vond dit plaats?

Sponsorvraag 13
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8.8  Hans Christiaan Andersen, de gebroeders Jacob en Wilhelm Grimm, Charles Perrault en  
Giambattista Basile zijn bekende sprookjesschrijvers. Roodkapje, Sneeuwwitje en Hans en  
Grietjes zijn sprookjes bij iedereen wel bekend zijn. Maar welke sprookjes zoeken wij bij de 
onderstaande teksten? Geef de correcte titel van het sprookje. (16 punten)

 a.  Er was eens een arme molenaar. Zijn vrouw was gestorven, maar hij had nog een lieve 
dochter. De molenaar wilde graag dat zijn dochter niet meer in armoede zou leven.  
Op een dag kwam de koning naar het dorp van de molenaar op zoek naar een vrouw. 
De arme man greep zijn kans. “Majesteit! Is mijn dochter niet prachtig?” En hij  
verzon erbij dat zijn dochter goud kon spinnen van stro. Daar zou de koning vast blij 
van worden. De volgende dag werd het meisje ontboden op het paleis. Direct werd 
ze naar een kamertje gebracht waar een spinnewiel stond en een baal stro. “Je hebt 
tot morgenochtend de tijd om van dat stro goud te spinnen. Lukt je dat niet, dan zul 
je voor altijd opgesloten blijven.” Het meisje huilde van radeloosheid. Opeens hoorde 
ze een raar geluidje. Krrr… In de hoek van de kamer ging een geheim deurtje open. Er 
kwam een raar mannetje tevoorschijn. “Ik kan je wel helpen”, zei het mannetje, en hij 
begon te spinnen. Zo ging het drie dagen lang.  
Telkens spon het mannetje goud uit stro voor het meisje in ruil voor een sieraad. De 
derde dag waren de sieraden op. Het mannetje wilde nu in ruil voor zijn hulp een  
kindje. Maar het meisje had helemaal geen kindje. “Nee, zei het mannetje, het kindje 
dat je krijgt als je koningin bent.” Het meisje dacht helemaal nog niet aan kinderen en 
ze stemde toe. Dankzij de hulp van het mannetje werd het meisje koningin en… Kreeg 
een kindje. Op een slechte dag kwam het mannetje zijn beloning halen. Wat huilde de 
koningin. Ze kreeg nog één kans. “Als je binnen drie dagen mijn naam raadt,” zei het 
mannetje, “dan mag je het kindje houden.” Maar zou de koningin de naam wel  
weten…?

 b.  Het was oudejaarsavond en gruwelijk koud, het sneeuwde en het begon donker te 
worden. Op straat liep een klein arm meisje, blootshoofds en barrevoets.  
In een oude schort hield zij een heleboel zwavelstokken. Uit alle vensters straalden 
kaarslicht vanwege oudjaar. Op straat rook het heerlijk naar gebraden gans. In een 
hoekje tussen twee huizen ging het meisje ineengedoken zitten. Ze had het koud, maar 
naar huis durfde zij niet. Zij had nog geen zwavelstokjes verkocht, haar vader zou haar 
slaan. Ze besloot één zwavelstokje op te steken om haar vingers te warmen. Plotseling 
zag alles er warm en gezellig uit.  
Toen ging het zwavelstokje weer uit. Het meisje besefte dat ze gewoon op straat zat. 
Vol hoop streek ze nog een stokje af. Heel even had ze het weer warm. Ook dit keer zag 
ze de mooiste taferelen. Zo bleef ze stokjes afstrijken. Bij het laatste stokje verscheen 
als een wonder de grootmoeder van het meisje. Ze was gestorven, maar was altijd als 
enige goed voor het meisje geweest. De grootmoeder tilde het meisje op, nam haar in 
haar armen, en samen vlogen ze hoger en hoger… Waar vlogen die twee naartoe?

  

Hatsekidee!
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 c.  Er waren eens, lang geleden, een koning en een koningin. Ze waren zielsgelukkig met 
hun lieve kleine dochter, het prinsesje.  
Elke dag zei de koningin: “Dag mijn prinsesje, mijn dochtertje-klein. Voor eeuwig zul je 
mijn lieveling zijn.” En dan zei het prinsesje: “Dag koningin, mijn moedertje-fijn. Voor 
eeuwig zal ik jouw lieveling zijn.” Op een dag kwam de koning thuis van een lange reis. 
Hij had een papegaai meegebracht. “Deze vogel kan praten”, sprak de koning, maar 
wat ze ook probeerden, de vogel zei niets. Het prinsesje, die het wel een leuk spelletje 
vond, begon wel iedereen na te praten. Iedereen werd er zo wanhopig van dat ze de 
dokter riepen. “Dokter, ze praat alles maar na.” De dokter kon niet helpen en advi-
seerde het prinsesje een lange boswandeling te laten maken.  
Onderweg kwam het prinsesje een oude vrouw tegen. “Dag meisje.” “Dag meisje.”  
Het prinsesje kon het niet laten de oude vrouw na te doen. Ze deed zelfs na hoe het 
kromme vrouwtje liep. “Wat ben jij een stout meisje. Je lijkt wel een papegaai!”  
De vrouw zwaaide met haar stok en sprak een vreemde toverspreuk uit. Flits!  
Het volgende moment was de prinses veranderd in een papegaai. Het oude vrouwtje 
was een heks. Het meisje vloog als papagaai naar het paleis terug waar iedereen al naar 
haar op zoek was. Natuurlijk herkende niemand het meisje nu ze veren en een snavel 
had. Gelukkig kon ze wel napraten, misschien kwam het dan toch nog goed…?

 d.  In een prachtig koninkrijk leefde eens een mooie prinses. Elke dag mocht ze kiezen wat 
ze ging doen, en elke dag koos ze ervoor in de paleistuin te spelen met haar bal.  
De prinses gooide de bal dan hoog in de lucht en ving hem weer op. Altijd. Tot op die 
ene dag… Het prinsesje keek even de andere kant op en ‘PLONS’… Haar mooie  
gouden bal belandde in het water. Gelukkig was daar een kikker die haar wilde helpen. 
“Kwaak!” Hij viste de bal van de bodem in ruil voor vriendschap. Het prinsesje beloofde 
dat ze vriendjes zouden worden. Maar ze meende er niets van.  
Toen ze de bal terug had, rende ze snel naar het paleis. Nog dezelfde avond werd er aan 
de paleisdeur geklopt. “Kwaak! Doe open… Ik ben het, de kikker!” De kikker kwam zijn 
beloning halen. Hij at mee aan de koninklijke tafel en dronk uit een koninklijk glas. Toen 
wilde de kikker nog een kus van de prinses. “Bah! Dat is toch vies!” Maar de prinses 
deed het toch en wat er toen gebeurde…

 
 
 
 

 e.  Lang geleden woonden op een prachtig kasteel eens zes koningszonen. Het waren 
ijdele knapen.  
Op een dag bestelden ze bij een machtige tovenaar een klok met zes ridders te paard. 
Iedereen die de klok zag, zou voortaan aan de prinsen denken. Wanneer de prinsen op 
hun trompet geblazen hadden, mocht de klok gaan lopen. Toen de klok klaar was,  
hadden de prinsen hun geld echter al uitgegeven aan mooie kleding, op één zak goud 
na. “Dan verkoop ik de klok aan iemand anders”, zei de tovenaar. En hij ging op reis 
op zoek naar een nieuwe koper. “Jij past ondertussen op de klok, Slimme Toon” zei de 
tovenaar tegen zijn knecht, “maar denk erom! Laat niemand bij de klok.” De knecht was 
echter een gemeen ventje. Zodra de tovenaar uit zicht was, vertrok hij naar de prinsen 
en zei: “Ik verkoop jullie de klok voor één zak goud.”  
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De prinsen waren blij en gingen snel met de knecht mee naar de toren van de tovenaar. 
Ze haalden alle onderdelen op, gingen weer terug naar het paleis, waar de knecht aan 
het werk ging om de klok in elkaar te zetten. Wat was hij mooi! Maar… de knecht was 
niet alleen gemeen, hij was ook dom. En tovenaars zijn slim. Hij zou vast een straf  
bedenken wanneer hij de diefstal ontdekte…

 
 
 
 

 f.  Er was eens een keizer die zo ijdel was dat hij drukker was met kleding passen dan met 
regeren.  
De hele dag stond hij voor de spiegel te bedenken wat hij nu weer aan zou doen.  
Zijn oude kleedster rende af en aan met mantels en maillots. Maar tevreden was hij 
nimmer. Totdat twee kleermakers een wel héél bijzonder gewaad voor hem maakten... 

 g.  Er was eens een oude heks die door haar gemene toverkunsten koningin was  
geworden. Ze had ook een dochtertje dat lief en mooi was.  
De heks kon dat niet uitstaan en sloot haar daarom op in een toren. Elke prins die met 
haar wilde trouwen moest drie opdrachten voltooien. Lukte dat niet, dan liep het slecht 
met hem af. De heks gaf natuurlijk onmogelijke opdrachten en van geen één prins is 
ooit nog iets vernomen. Maar er was nog een prins. Hij had gehoord hoe geweldig 
mooi de dochter van de heks was en op een dag besloot hij zijn geluk te beproeven. 
Onderweg ontmoette hij zes mannen. Elk van hen had een gekke eigenschap.  
De een was zo dik dat hij de hele wereld wel op kon eten. Een tweede kon alles van 
de hele wereld horen. De derde had benen, zó lang, hij kon in twintig stappen de hele 
wereld rond, de vierde had een scherp oog dat afgedekt was met een doekje. Wanneer 
het doekje afging, viel alles wat hij zag in duizend stukjes uiteen. De vijfde was een man 
die het altijd zo koud had dat geen vuur hem kon warmen. De zesde was een man met 
een lange nek, zodat hij de halve wereld kon zien. Al deze mannen werden de dienaren 
van de prins en samen gingen ze op weg naar de boze heks. Ook deze prins moest drie 
opdrachten voltooien. Wat denk je? Zou hij het redden met behulp van zijn bijzondere 
vrienden…?

 h.  Er was eens een schatrijke sultan. Op een dag kreeg hij een cadeau van een bevriende 
emir. Het was een soort ui.  
“Dit is een tulpenbol”, zei de emir. “Stop hem in de grond, dan groeit er een  
wonderschone bloem. Ik heb er een paar duizend voor u meegebracht.” De sultan was 
niet onder de indruk van de ‘tulpendingesen’. Zijn oude tuinman stopte er echter toch 
eentje in de grond. Nadat de emir was vertrokken, werd de sultan ziek. Zelfs de dokter 
kon hem niet genezen. Op een dag kwam er een zwerver naar de tuinman toe.  
De tuinman gaf hem wat te drinken en de zwerver speelde op zijn vreemd uitziende 
fluit. De tuinman luisterde ademloos.  
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Opeens kwam er een rode bloem uit de grond. Heel snel. De zwerver zei: “Ik ben een 
fakir. De sultan is zo ziek omdat hij te rijk is. Alleen als hij de schoonheid van één enkele 
bloem kan waarderen, wordt hij beter.” De tuinman zette de tulp naast het bed van de 
sultan. Hij knapte zienderogen op. De dokter gebood hem om alle ‘tulpendingesen’ die 
hij had te planten om de sultan te genezen. De volgende dag verscheen de sultan op 
zijn balkon. Beneden speelde de fakir op zijn fluit. Honderden rode bloemen staken hun 
kopjes uit de aarde. Het was een fantastisch gezicht, en tranen van geluk stroomden 
over de wangen van de sultan.

8.9  Bokkenrijders waren volgens het volksgeloof personen of geesten, die op bokken door de lucht 
reden. In de 18e eeuw was dit de naam die gegeven werd aan een bende dieven,  
afpersers en plegers van gewelddadige berovingen in de Landen van Overmaas en het  
voormalige graafschap Loon. 

  Het verhaal achter Villa Volta in de Efteling is gebaseerd op de verhalen rond de Bokkenrijders.
  De Bokkenrijders gaven hun komst aan door middel van een teken op de boerderij of het huis 

dat door hen zou worden overvallen. Volgens het verhaal is de leider van de Bokkenrijders, 
Hugo van den Loonsche Duynen, vervloekt vanwege een bestorming. (2 punten)

 a. Waar was deze bestorming op?
 b. Door wie werd hij vervloekt?

8.10  Een haven in Westenschouwen verzandde in de 16e eeuw. Een verwoestende storm overtrof 
de vissers in hun wreedheid. De haven verzandde en kort daarna verlieten de dorpelingen 
noodgedwongen het wegkwijnende vissersplaatsje. (2 punten)

 Wat is de oorzaak van de verwoesting van de haven volgens het volksverhaal?
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8.11  In sagen, mythen en fabels of volksverhalen wordt er vaak gesproken over bijzondere  
bovennatuurlijke wezens. Hieronder staan een aantal beschrijvingen van een aantal van deze 
bijzondere wezens.

 Schrijf per beschrijving de juiste benaming op. (4 punten)
 a.  Ander woord voor kabouters. Ze zijn meestal groen gekleed. Ze verwisselen hun  

kinderen nogal eens voor mensenkinderen.
 b.  Geest in de vorm van een hond of weerwolf met een bel om de hals en rammelende 

kettingen om zijn lijf. Hij achtervolgt nachtelijke wandelaars tot aan hun deur.
 c. Naam voor een dode, die geen rust kan vinden in het graf en die gaat spoken.
 d.  Een kaboutervrouwtje. Ze waren heel behulpzaam en verzorgden zieke vrouwen of 

hielpen vrouwen met baren. Ze maakte tevens het werk af van overwerkte vrouwen. 
Als je ze kwaad maakte dan krasten ze met hun nageltjes je huid vol of ontvoerden ze je 
naar hun onderaardse holen. 

 e.  Een dolende geest in de vorm van een man die gloeit van binnen en daardoor een zacht 
licht uitstraalt.

8.12  Het is meer dan honderd jaar geleden dat in oost Brabant de pestziekte uitbrak. Het was een 
vreselijke ziekte waar geen middel tegen bestand was. Er waren wel een aantal voorschriften 
en verbodsbepalingen waaraan zich ze moesten houden. Het waren allemaal maatregelen die 
niets om het lijf hadden. Soms stierven er in het dorp wel drie of vier mensen per dag aan deze 
ziekte. Deze mensen werden begraven op een apart kerkhof. De lijken werden vervoerd op een 
kar met een paard bespannen. De kar werd pestkar genoemd. De mensen die de lijken  
vervoerden hadden een gevaarlijk beroep en werden dan ook behoorlijk goed betaald.  
De mensen die aan de pest stierven, werden ’s nachts begraven als iedereen sliep. Om de 
inwoners niet wakker te maken door ratelende karrewielen, maar vooral om de inwoners geen 
angst aan te jagen, werden de karrewielen omwonden met doeken die het geluid dempten.  
(2 punten)

 a.  Wie of wat stond paraat om in het dorp te helpen de doden te vervoeren naar hun  
laatste rustplaats volgens de sage?

 b. In welk dorp in Brabant vond deze bijzondere gebeurtenis plaats?
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9.1. 

 

 Bovenstaande foto is op 17 juli 2018 gemaakt. (6 punten)
 a. In welk Europees land is deze gemaakt?
 b. In welke stad is deze gemaakt?
 c. Wie traden er op deze dag op?

9.2 

 Zie bovenstaande foto. (4 punten)
 a. Wie is deze zanger?
 b. Hij gaf een concert in Cultureel Centrum de Schakel. In welk jaar was dit?

9.3. 

 Ook het bestuur van de DDDQ is actief. (6 punten)
 Zie bovenstaande foto. 
 a. Welk evenement is dit?
 b. Wanneer was de eerste editie van dit evenement?
 c. Wie van het bestuur nam hieraan deel?
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9.4 

 Zie bovenstaande foto. (8 punten)
 a. Welk evenement is dit?
 b. In welk jaar vond deze plaats?
 c. Wie van het bestuur nam deel aan dit evenement?
 d. Op welke plaats eindigde hij?

9.5 In een straat in Oud Dongen staat een aangeklede
 lantaarnpaal. (14 punten)
 a. In welke straat is dit?
 b.  Wie heeft/hebben deze aankleding gemaakt?  

 Geef alleen de voorna(a)men. 
 c. In welk jaartal is de eerste jas gemaakt?
 d. Welke techniek werd bij de eerste jas gebruikt?
 e.  Hoeveelste jasje van de lantaarnpaal is dit?  

 Vul alleen het getal in. 
 f. Welk(e) materia(a)len zijn er bij de laatste paalbekleding
  gebruikt?
 g. Welke fruitsoort zit erin verwerkt?

9.6 In 2021 mocht in mei het Eurovisiesongfestival weer gehouden worden. (6 punten)
 a Waar vond het songfestival plaats?
 b Door wie werd het songfestival gepresenteerd?
 c Wie vertegenwoordigde Nederland?
 d Wat was de titel van het nummer?
 e Wie heeft het nummer geschreven?
 f Wanneer werd dit nummer uitgebracht? (00-00-0000)

Een hòop kedaai



DDDQ

56

9.7. 

 a.  Bij welke TV opnamedag van het Eurovisiesongfestival zat Hare Majesteit Koningin  
Maxima op de tribune? (2 punten)

 b. Waarvoor was zij speciaal aanwezig?

9.8. 

 Muurschildering (4 punten)
 a. Wie is er hier geschilderd?
 b. Tegenover welk gebouw is hij geschilderd?
 c. Wat is de naam van de kunstenaar die dit heeft gemaakt?
 d. Hoe werd het portret onthuld?

9.9. 

 Eurovisiesongfestival Rotterdam(4 punten)
 a. Welk land vertegenwoordigt deze groep?
 b. Wat is de volledige naam van deze groep?
 c.  Hoe heet het nummer waarmee ze eigenlijk in 2020 het Eurovisiesongfestival   

zouden vertegenwoordigen?
 d. Als hoeveelste act stond deze groep op 20 mei in de 2e halve finale live in Ahoy?

Sponsorvraag 14

Een hòop kedaai



DDDQ

57

9.10. 

 Eurovisiesongfestival Rotterdam (5 punten)
 a. Bij welk land behoort deze foto?
 b. Wat is de naam van de zangeres?
 c. In welke stad studeerde zij ten tijde van dit songfestival?
 d. Hoe heet het instituut waar zij op dat moment studeerde?
 e. Wat zag je niet op de televisie van deze foto tijdens het optreden?

9.11. 

 a. Op welk evenement in 2022 zijn deze foto’s gemaakt? (6 punten)
 b. Wat betekent bewijzering a?
 c. Wat betekent bewijzering b?
 d. Het Weekblad van Dongen heeft over dit evenement een verslag geschreven. 
  Wat was de krantenkop?
 e. Welke jaargang had het weekblad, waarin dit verslag is geschreven?
 f. Wat heb je volgens het artikel nodig voor dit festival?

A B
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9.12. Hoe zag de plattegrond van de kermis 2022 eruit? 
 Teken dit op de kaart op bladzijde 11. (12 punten)

9.13. a. Wat kregen de bewoners van De Volkaert op woensdag 27 april 2022? 
  (1 punt)
 b. Waarom werd dit uitgedeeld? (1 punt)

9.14. a. Op welk evenement is onderstaande foto gemaakt? (1 punt)
 b. Wanneer vond deze dit jaar plaats? (1 punt)

9.15. Zie onderstaande foto? (4 punten)
  

 a. Welk evenement is dit?
 b. Wanneer werd deze dit jaar gehouden? 
 c. Welke oproep werd er geplaatst in het Dongens weekblad voor dit evenement?
 d. Welke lengtes waren de runs?

9.16. Jachtseizoen
  Kom met één teamlid in jullie tijdslot samen met een ingevuld deelnamecoupon (zie blz. 7 en 

9) naar de Kelly van Zon zaal, Sint Josephstraat 62. Neem je 5/8 of 3/4 PVC elektriciteitspijp 
mee. (15 punten)
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