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Welkom bij d’n Aelse Dorpsquiz  
Het is bijna een traditie geworden; voor jullie ligt alweer de derde editie van het quizboek van d’n 

Aelse Dorpsquiz. Hopelijk zijn jullie weer net zo enthousiast als voorgaande jaren, wij als werkgroep 

in elk geval wel. We hebben ook dit jaar weer ons best gedaan om er een leuk, gevarieerd quizboek 

van te maken waarin voor iedereen wel een geschikte categorie zit. Of je nu jong of oud bent, 

creatief of goed met Google, Andelnaar of niet-Andelnaar, sportief of juist een denker. 

Maak er met z’n allen een gezellige avond van, maar leun niet te veel achterover. We hebben een 

stevig portie vragen voor jullie klaargezet, maar je hebt dan ook 5 uur de tijd om alle vragen te 

beantwoorden. Er zal een beroep gedaan worden op intelligentie, creativiteit, logica, geheugen, 

scherpte, tactiek en gewiekstheid. Zet dus jullie beste beentje voor en ga voor die hoofdprijs en 

vooral voor de historische eer om de winnaar te worden van de derde editie van d’n Aelse Dorpsquiz. 

Maak er een leuke avond van en denk erom: om 23.30 uur moeten de antwoorden binnen zijn. En 

vergeet hierbij niet de joker in te zetten! 

In geval van nood of bij vragen is de organisatie bereikbaar op: 06-27475748  

Werkgroep d’n Aelse Dorpsquiz 

 
PS 

We hebben enorm geleerd van de voorgaande edities, maar zijn uiteraard altijd op zoek naar 

verbeteringen. Het kan natuurlijk nog altijd zo zijn dat we voor de volgende editie hier en daar wat 

moeten bijschaven. Wij hopen daarom door de deelnemers op een positieve manier gevoed te 

worden met eventuele verbeterpunten. Deze kunnen via aelsedorpsquiz@hotmail.com aan ons 

kenbaar worden gemaakt.  

Voorwoord  
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Op de website van d’n Aelse Dorpsquiz staan het reglement, tips en instructies. Zorg dat je deze hebt 

gelezen. Onderstaand vind je een korte samenvatting om jullie op weg te helpen met d’n Aelse 

Dorpsquiz.   

1. Vragen 
De meeste vragen uit het vragenboekje kun je thuis beantwoorden. Daarvoor heb je kennis, kunde 

en techniek nodig. En met techniek bedoelen we vooral ook: pc, laptop, tablet, telefoon en een 

goede verbinding met internet. Het boekje is opgedeeld in 8 categorieën. Veel categorieën bevatten 

ook een doe-opdracht, waarvoor je meestal op pad moet. Hiervoor zijn 1-2 personen per groep 

voldoende.  

2. Video en foto opdracht  
Ieder team dient een teamfoto en 5 sfeerfoto’s te maken van het team. De video opdracht is het 

maken van een video op basis van een verhaal. Zie verderop in dit quizboek voor meer informatie 

hierover. 

3. Geheime opdracht 
Aan de geheime opdracht mag één persoon van ieder team deelnemen. Deze moet op een bepaald 

tijdstip in de showroom van Van Willegen (ingang Gezetstraat) aanwezig zijn. Hier ontvangt het 

teamlid verdere instructies. Deze opdracht duurt maximaal 75 minuten. Je mag geen hulpmiddelen 

meenemen. De puntentelling wordt tijdens de uitleg van de geheime opdracht bekend gemaakt. 

Hierover willen en kunnen we als organisatie nu nog niets toelichten.   

4. De vlagopdracht 
De vlag gaan jullie tijdens de vlagopdracht zelf in elkaar knutselen. Laat hierbij je verbeelding en 

creativiteit de vrije loop. Je mag hierbij allerlei materialen gebruiken. De voorwaarden waaraan de 

vlag moet voldoen, staan vermeld bij de opdracht. Je levert de vlag uiterlijk 22.30 uur in bij de 

showroom. 

5. Het quizboek  
Het quizboek bevat, naast de foto-, de video- , de vlag- en geheime opdracht en de bonusvraag, 96 

vragen verdeeld over 8 categorieën van elk 12 vragen. Je ontvangt het quizboek in kleur en een extra 

versie eveneens in kleur. Het quizboek dien je uiterlijk om 23.30 uur in te leveren in de showroom bij 

Van Willegen (ingang Gezetstraat). Het extra quizboek kun je gebruiken voor bijvoorbeeld het 

kopiëren of het verdelen van de vragen over de teamleden. 

Let op: het te laat inleveren van het quizboek leidt tot puntenaftrek!  

6. USB stick   
Iedere ploeg ontvangt een USB stick. Hierop worden alle antwoorden geplaatst op de vragen waarbij 

in het quizboek het rode USB logo  staat vermeld. Zorg dat de antwoorden in de juiste map op de 

USB stick worden geplaatst. Lever deze USB stick tegelijk in met het quizboek. 

Tips & Tricks  
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7. Puntentelling  
In totaal zijn er natuurlijk een heleboel punten te behalen, maar wij vinden het toch belangrijk om 

enkele regels hiervoor te hanteren én ook duidelijkheid te verschaffen over de puntentelling.  

Voor elk van de 8 categorieën in het quizboek zijn steeds 80 punten te behalen. Als een vraag uit 

meerdere deelvragen bestaat, dan zijn de punten gelijkmatig verdeeld over alle deelvragen, tenzij 

anders aangegeven. Ieder team mag een joker inzetten op één van de 8 categorieën. De behaalde 

punten voor deze categorie tellen dubbel. Geef op de voorpagina aan op welke categorie jullie team 

de joker inzet.  

Let op: de joker kan niet worden ingezet op de foto-, video-, joker, vlag- of geheime opdracht. 

8. Tips voor het beantwoorden van de vragen  
Alle vragen zijn duidelijk ingedeeld per categorie én genummerd van 1 tot en met 101. Een vraag kan 

bestaan uit meerdere deelvragen. Als dat het geval is, is ook dit weer duidelijk zichtbaar en 

afzonderlijk aangegeven. Voor elke vraag of deelvraag is in principe maar één antwoord mogelijk. Het 

antwoord dient duidelijk leesbaar te zijn.  

Streep geen antwoorden door. Voor doorgestreepte antwoorden bestaat het risico dat het bedoelde 

antwoord onduidelijk of onleesbaar, dan wel voor meerdere uitleg vatbaar wordt. Je loopt dan het 

risico dat er géén punten toegekend worden. Het is het handigst als je eerst op het extra exemplaar 

óf op kladpapier de antwoorden opschrijft. Pas als je definitief besloten hebt welk antwoord je geeft, 

vul je dit op het originele ingebonden quizboek in. Schrijf duidelijk, in blokletters en op de plek die 

daarvoor is bestemd. Als persoonsnamen gevraagd worden geef dan altijd de volledige naam, dus 

voornaam + achternaam.  

Als organisatie van d’n Aelse Dorpsquiz gaan wij er van uit dat deelnemende teams de andere teams 

respecteren en zich houden aan de instructies en spelregels die op de website, dan wel in dit 

quizboek staan. In uitzonderlijke gevallen kan – en zal – de organisatie hierop punten in mindering 

brengen. Overtredingen zijn bijvoorbeeld het hinderen van andere teams, het spieken, het contact 

leggen tussen teams onderling, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, of het niet correct inleveren 

van het quizboek.   

9. De veiligheid in het verkeer voorop 
Het is in ons dorp waarschijnlijk drukker dan normaal op sommige punten. Heb respect voor elkaar 

en gun elkaar doorgang en een goede plaats. Blijf ook niet langer op locaties dan nodig is. Rijd in de 

buurt van locaties extra voorzichtig en let op de aankomende of vertrekkende verkeersdeelnemers. 

Voorzichtigheid en sportiviteit staan in deze leuke opdrachten centraal! Het is niet toegestaan voor 

de opdrachten en het inleveren van het quizboek gebruik te maken van gemotoriseerde voertuigen 

(met uitzondering van een elektrische fiets). Overtreding kan leiden tot puntenaftrek.  

Tips & Tricks  
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Vraag 1.   80 punten 
 De afgelopen 2 edities zijn jullie aan de slag gegaan met het maken van een 
mascotte en joker. Ook dit jaar gaan we wederom een beroep doen op jullie 
creativiteit. Wij vinden vlaggen namelijk erg leuk, dus aan jullie de taak een unieke 
vlag te maken welke helemaal past bij jullie team en d’n Aelse Dorpsquiz.   
 
De vlag moet bevestigd kunnen worden aan een vlaggenstok. Verder willen we de 
volgende elementen terugzien op deze vlag:  

• Teamnummer en teamnaam  

• Teamwapen, logo of symbool  

• Vlag is in kleur  

• Formaat 150x100 cm  
Met deze opdracht verdien je al 40 punten voor het knutselen waarbij in ieder geval 
de bovenstaande 4 elementen niet mogen ontbreken. Wij zijn erg benieuwd naar 
jullie creativiteit.  
 
De overige 40 punten zijn te verdienen op een manier die tijdens de quizavond 
bekend gemaakt zal worden.   
 
De vlag dient tussen 22.20 uur en 22.30 uur te worden ingeleverd in de showroom 
aan de Gezetstraat. Na de quizavond zal bekend worden gemaakt waar de vlag weer 
opgehaald kan worden.  
  

Dit jaar een showroom vol met vlaggen. Nagenoeg alle teams hadden 

een teamvlag op tijd gebracht zodat deze door andere teams beoordeeld 

konden worden. Dank voor jullie inzet!  
  

Vlagopdracht  
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Vraag 2.  80 punten 
De eerste 10 punten hebben jullie afgelopen week al kunnen verdienen met het 
posten van een foto van een versierde speellocatie. De overige 70 punten kunnen 
jullie vandaag verdienen.  

Ieder team dient op de quizavond één ‘sprekende’ teamfoto  te maken van zijn 

team op de werkplek ‘thuis’. Daarnaast vragen we om 5 sfeerfoto’s  te maken 
gedurende de avond.  
De foto’s moeten duidelijk genoeg zijn voor publicatie op onze website. Praktisch 
betekent dit dat de grootte van het foto-bestand zeker wel 200 kB moet zijn.  
Voldoe je aan al deze instructies dan heb je weer 40 punten voor je team 
binnengehaald, onafhankelijk van de ‘schoonheid’ en waardering van de inhoud van 
de foto. Echter door originaliteit kan dit oplopen met 30 punten. Dus versier je huis, 
trek je leukste pak aan, maak het feestelijk en verdien deze extra punten! 
 
Let op: voor de foto opdracht kan de joker niet worden ingezet.  

 

  

Een week voordat de Dorpsquizavond plaatsvond waren alle tuinen van 

de teamlocaties prachtig versierd. De sfeer zat er dus ruim van tevoren 

goed in.  
   

Vraag 3.  80 punten 
Andel  – Op zaterdagavond 30 maart is boven het Brabantse dorp Andel een 
onbekend vliegend voorwerp, oftewel een UFO,  gesignaleerd. Rond 19:00 uur zijn 
de eerste meldingen binnengekomen bij de politie te Woudrichem. Ooggetuigen 
spreken van een groen – rood licht dat flitsend over de rivier de Maas vloog. Met 
een gierend geluid vloog het object over Andel om vervolgens neer te storten in het 
dorp. Er zijn ook slachtoffers gevallen. Zo is er een koe geraakt op het hoofd, de koe 
maakt het naar omstandigheden goed. Tevens zijn er paarse ‘Mars’ mannetjes 
gezien die uit het object kwamen. Zij hadden allerlei vreemde voorwerpen 
meegenomen waarmee ze de toegesnelde Andelnaren instraalden. Deze 
Andelnaren kregen vervolgens grote oren en een dikke neus.  
 
De inmiddels toegesnelde politie, brandweer en ambulancemedewerkers hadden de 
grootste moeite om niet in lachen uit te barsten bij het zien van dit bijzondere 
tafereel. Communiceren met de Marsmannen bleek bijzonder eenvoudig, ze hadden 
een zogenaamde vertaler meegenomen van hun thuisplaneet Zorkx. Het bleek dat 
de UFO zonder benzine zat. De nieuwe bewoners gaven aan dat ze melk nodig 
hadden en daarom bij de koe hadden willen landen, een kleine inschattingsfout 
heeft de koe de nodige hoofdpijn bezorgd. De Andelnaren die getroffen zijn door de 
kosmische straal zijn gelukkig weer de oude. Na een hartelijk afscheid zijn de Zorkxs 
weer in hun UFO gestapt en huiswaarts gegaan.  
 
Opdracht:  
Maak van bovenstaande gebeurtenis een nieuwsreportage op film. De reportage 
mag maximaal 60 seconden duren. Lever de reportage in op de bijgeleverde USB 

stick . Beoordeling van de reportage gebeurt door een onafhankelijk jury en zal op 
basis van volledigheid en creativiteit geschieden. 

 

 
Let op: voor de video opdracht kan de joker niet worden ingezet. 

 

Foto- en video-opdracht  
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Elk jaar zien we de professionaliteit van de video’s toenemen. Alle 

middelen werden ingezet om er een prachtige reportage van te maken 

 

  

Vraag 4.  80 punten 
De geheime opdracht mag uiteraard niet ontbreken! Ieder team moet voor deze 
geheime opdracht 1 teamlid sturen. Dit teamlid: 

• moet op het hieronder genoemd tijdstip aanwezig zijn bij de showroom bij 
Autobedrijf Van Willigen (ingang Gezetstraat). Ben je te laat aanwezig dan 
krijgt jullie team geen punten voor deze categorie; 

• moet echt in zijn/ haar eentje komen; 

• mag geen hulpmiddelen meenemen; 

• heeft stalen zenuwen; 

• zorgt ervoor dat hij/ zij zijn/ haar teamnummer en teamnaam weet; 

• heeft scherpe zintuigen; 

• heeft geen voedselallergie; 

• komt niet met de auto maar met de fiets of benenwagen. 
 
Tijd aanwezig: 

• Teamnummers 1 t/m 14:  20.30 uur 

• Teamnummers 15 t/m 27: 21.30 uur 
 
Let op: voor de geheime opdracht kan de joker niet worden ingezet. 
 
We vertellen natuurlijk niet wat de geheime opdracht is. 
  
  

Dit jaar was het de beurt aan de stalen zenuwen en de perfecte 

zintuigen. De afgevaardigden hebben hun best gedaan om zoveel mogelijk 

smaken, geuren en geluiden thuis te brengen en werd de beheersing op 

de proef gesteld met het bouwen van een kaartenhuis.  
  

Vraag 5.  15 punten 
Bonusvraag.  
Wat zijn de antwoorden op de drie vragen die tijdens de captainsavond zijn gesteld?  
  
Antwoord:  

A. 28  

B. Dialoog met de natuur, 9789020290851  

C. 3/8 of 37,5%  
  

De opwarmer voor deze editie werd meegegeven tijdens de 

captainsavond. Voor de teams die meer jaren hebben meegedaan is het 

wellicht opgevallen dat dit vragen waren uit eerder edities.   
  

Geheime opdracht + bonus 
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Vraag 6.   6 punten 
12 ambachten 13 ongelukken 
Veel spreekwoorden zijn voortgekomen uit oude ambachten. Maar laten we eens 
kijken of we een oud spreekwoord in een modern jasje kunnen gieten.  
Maak een modern spreekwoord (één zin) van het volgende bekende spreekwoord:  
Een scheve schaats rijden. 
In het spreekwoord moeten de volgende woorden worden gebruikt: 

• Videoscheidsrechter 

• Internet 

• Tinder 
Het spreekwoord moet uit 1 zin bestaan  

  
Antwoord:  

  

Vraag 7.  5 punten 
Maak een ambachtelijk bord met daarop de naam van je team in schoonschrift 
(kalligrafie). Minimale afmeting A3 formaat. Netheid wordt gewaardeerd! Lever dit 
bord aan het einde van de quizavond in.  
  

  

Oude ambachten  
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Vraag 8.  5 punten 
Je reist met de trein naar Rotterdam en als je het Centraal Station uitstapt, zie je dit 
beeld: 

 
Je loopt rechtdoor naar het zebrapad. Op het zebrapad kijk je naar links en ziet dit 
beeld: 

 
Loop vervolgens in de richting van de pijl. Ga bij het volgende gebouw rechtsaf en 
loop 50 meter verder: 

 
Met welke oud ambacht heeft de straat te maken waar je nu in loopt?  
  
Antwoord:  

Lijnbaan - Touwslagerij  
  

  

Oude ambachten  

sdfsdfdfTrirfsfdsfTricksop

dracht 



 

11 
 

Teamnummer: 

Vraag 9.  6 punten 
Welke gereedschappen worden hier getoond en welk ambacht hoort erbij? 
 

  
 

  
 

   
  
Antwoord:  

A. Dorsvlegel – boer (agrariër)  

B. Paalmes - Klompenmaker  

C. Klopijser – mandenmaker  

D. Winkelhaak met schietlood – timmerman  

E. Aambeeld - Smit  

F. Vaporasiteur - kapper  
  

  

A 
B 

C 
D 

E 
F 

Oude ambachten  
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Vraag 10.  6 punten 
Andel kende in het verleden veel ambachten. De vraag is waar die ambachten 
vroeger werden bedreven. Welke ambacht hoort bij welke foto? 
 

  

    
  
Antwoord:  

A. Horlogemaker: foto 3  

B. Fietsenmaker:  foto 6  

C. Rietdekker:       foto 5  

D. Sigarenmaker:  foto 4  

E. Bierbrouwerij:  foto 1  

F. Mandenmaker: foto 2  
  

  

1 2 3 

4 5 6 

Oude ambachten  
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Vraag 11.  12 punten 
Op veel oude schilderijen zijn ambachten uitgebeeld. Zo ook op het onderstaande 

schilderij. Maak met je team een foto  die zo veel mogelijk lijkt op dit schilderij. 
Kijk goed naar de details. Hoe meer details des te meer punten. 
 

 

 

  
  

Oude ambachten  

sdfsdfdfTrirfsfdsfTricksop

dracht 



 

14 
 

Teamnummer: 

Vraag 12.  8 punten 
Molens zijn niet weg te denken uit ons landschappelijk beeld. Maar ooit waren ze 
ook van grote waarde in de uitvoering van het werk.  
In welke plaats staan de volgende molens?  

  
 

   
  
Antwoord:  

A. Schiedam (molen de Vrijheid)  

B. Leiden (molen de Valk)  

C. Zaanse Schans (De Bonte Hen)   

D. Nieuw-Vosschemeer (De Vos / Heense Molen)   
  

  

A B 

C D 

Oude ambachten  
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Vraag 13.  3 punten 

 
Met welke ambacht heeft dit te maken?  
  
Antwoord:  

Hendrik Ido Ambacht  
  

Vraag 14.  4 punten 
Vakmanschap is Meesterschap. De slogan waar Grolsch groot mee is geworden. 
 

 
 
Van welke bierlogo’s zijn de volgende details? 

 
  
  
Antwoord:  

A. Grolsch  

B. Brand  

C. Alfa  

D. Gulpener  
  

  

A B C D 

Oude ambachten  
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Vraag 15.  6 punten 
Hoeveel geregistreerde kapperszaken kent Andel op dit moment? 

Maak 3 foto’s  van verschillende kapperszaken in Andel. 

 

  
Antwoord:  

5 Knippen&zo (Hoge Maasdijk 2), Knip-Inn (Julianstraat 7b), Hair, 

Beauty & More (Kennedylaan 1), Knippen By Gonnie (Hoge Maasdijk 

142), Hipper (Hoge Maasdijk 44)  
  

Vraag 16.  8 punten 
De meesten zullen waarschijnlijk niet weten dat er in Andel ook een klein museum 
is. De captain van je team wordt verzocht om ergens tussen 19:00 uur en 20:30 uur 
naar Abraham Kuyperstraat 17 te gaan en daar verdere instructies op te volgen.  
  
Antwoord:  

A. Koekoeksklok                                     

B. 2 liter                                        

C. M. Goemaat                                    

D. Koffie, Thee, Suiker                                                       
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Vraag 17.  10 punten 
Aels puzzeltje.  
Vul het onderstaand Aelse puzzeltje in. Welk ambacht vormen tenslotte de letters in 
het rode vak? 
Zowel de antwoorden op de vragen als het eindantwoord leveren punten op. 

 
Eindantwoord: 

  

1.  

2. Meidenwoning  

3.  

4.   
5. Amsterdamsche Football Club 6. Geel + rood  
7. Opslagplaats 

8.  
 

  

Oude ambachten  
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Oude ambachten  
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Vraag 18.  5 punten 
Laat een kind onderstaande kleurplaat volgens de aangegeven kleuren inkleuren: 
1=Donkergroen, 2=Donkerblauw, 3=Lichtgroen, 4=Bruin, 5=Lichtblauw, 6= Geel, 7= 
Rood, 8=Paars, 9=Oranje  
  

 

  

Beestenboel  
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Vraag 19.  10 punten 
 ‘Kleur’ onderstaande tekening in volgens de onderstaande aanwijzingen. 
  

 

Beestenboel  
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Vraag 20.  5 punten 
Noem 5 verschillende roepnamen van dieren in de dierenweide van Andel.  
Tip: deze zijn niet in de dierenweide zelf te vinden!  
  
Antwoord:  

Mogelijke antwoorden:  

Spekkie, Beer, Benno, Billie, Brownie, Elsje, Chicky, Kimber, Tom, 

Jerry   
A. __________________________________________________________________  
B. __________________________________________________________________  
C. __________________________________________________________________  
D. __________________________________________________________________  
E. __________________________________________________________________  
  

Vraag 21.  10 punten 
Vossenjacht. 
Zoek 2 vossen in Andel tussen 19.30 uur - 20.15 uur.  Vraag naar hun codewoord.  
  
Antwoord:  

Codewoord vos 1: bèèh  

Codewoord vos 2: tjielp  
  

  

Beestenboel  
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Vraag 22.  5 punten 
Wat is de naam van onderstaande dieren. 
 

    
 

   
  
Antwoord:  

A. Grimpoteuthis / Dombo-octopus   

B. Amazonekroontiran  

C. Gordelmol  

D. Yeti krab   

E. Fruitvlieg   

  
  

A B C 

D 
E

D 

Beestenboel  
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Vraag 23.  10 punten 
Heel veel oude films en TV series hebben dieren in een grote (hoofd-)rol. Kent u ze 

nog? Op de bijgeleverde USB stick staan stukjes muziek. Van welke film/serie is 
deze muziek?  
  
Antwoord:  

A. Daktari     

B. Belle & Sébastien   

C. Flipper   

D. Lassie   

E. Black Beauty   

F. Mister Ed     

G. 101 Dalmatiers     

H. Skippy     

I. Beethoven     

J. Free Willy   

  

Vraag 24.  10 punten 
Hieronder zie je spreekwoorden en/of gezegden staan waarvan de klinkers en 
spaties verdwenen zijn. Maak ze compleet mét klinkers en spaties. 
 
A. lspnhgrklmmnwllnztmngwhnbltblln. 
B. Jmtdhdntvrkpnvrdbrgschtns.  
C. Bzknvsblvndrdgnfrs.  
D. Brnnvrknswrdnknrrndvt.  
E. nhtdnkrznllkttngrs.  
  
Antwoord:  

A. Als apen hoger klimmen willen, ziet men gauw hun blote billen.  

B. Je moet de huid niet verkopen voor de beer geschoten is.  

C. Bezoek en vis blijven drie dagen fris.  

D. Boeren en varkens worden knorrend vet.  

E. In het donker zijn alle katten grijs.  
  

  

Beestenboel  
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Vraag 25.  6 punten 
Er zijn in Andel een aantal straten naar een dier vernoemd. Schrijf de straatnamen 

hieronder op en maak van drie van deze straten een foto  van het 
straatnaambordje. 

 

  
Antwoord:  

Koolmeespad, Eendenveld, Vinkenpad, Nachtegaallaantje  
  

Vraag 26.  5 punten 
Dieren worden vaak gebruikt in tekenfilms en series. Herken je onderstaande ogen, 
van wie zijn ze? Vul je antwoorden in. 
 

   
 

   
  
Antwoord:  

A. Maarten (gans uit serie Nils Holgerson)  

B. Calimero   

C. Marty (uit film Madagascar)  

D. Sven (uit film Frozen)  

E. Shaun the sheep  
  

Vraag 27.  5 punten 
Vorig jaar vroegen we tijdens de Aelse Dorpsquiz naar het aantal toiletten op de 
Zaaier. Dit bleken er meer dan 20 te zijn! Omdat we in de categorie Beestenboel op 
de boerderij zijn aangekomen, zijn we deze keer benieuwd of jullie weten hoeveel 
douches Camping ’t Waike heeft. Schrijf het aantal hieronder op.  
  
Antwoord:  

2  
  

  

A 

B 

C 

D E 

Beestenboel  
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Vraag 28.  4 punten 
A. Medio 2012 kwam een archipel in de Stille Oceaan, ter hoogte van de evenaar in 

het nieuws door het overlijden van een uniek, eenzaam dier. Wat is de Latijnse 
benaming van dit dier? 

B. Wat was zijn/haar naam?  
  
Antwoord:  

A. Chelonoidis (nigra/niger) abingdoni / pinta island totoise /  

geochelone (nigra/niger) abingdoni / chelonoidis niger elephantopus   

B. Lonesome George/ Eenzame George   
  

Vraag 29.  5 punten 
In Andel (of Ael) staat een metershoge ooievaar met op zijn snavel een nest. Geef 
van deze ooievaar de coördinaten tot op 3 cijfers achter de punt nauwkeurig. Noteer 
deze coördinaten in decimalen, op dezelfde manier als de showroom van van 
Willegen wordt aangeduid als 51.783, 5.056.  
  
Antwoord:  

51.775 en 5.083  
  

  

Beestenboel  
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Vraag 30.  4 punten 
Typisch Brabant. 
Ik loop hier alleen. In een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee 
gehad. Maar de mensen ze slapen. De wereld gaat dicht. En dan denk ik aan 
Brabant. Want daar brandt nog licht. 
Je ziet 4 Brabantse plaatsen van bovenaf, weet jij welke dit zijn? 

  
 

   
  
Antwoord:  

A. Den Bosch  

B. Moerdijk   

C. Eindhoven  

D. Woudrichem  
  

  

A 
B 

C 

D 

Puzzelen & Rekenen 
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Vraag 31.  6 punten 
Is dat niet eennuuuuh..? 
Je kent ze wel, die autokenners. Die al van mijlenver weten welke auto daar aan 
komt rijden. We gaan nu de echte kenners aan de tand voelen. Je ziet telkens de 
achterkant van een auto. Schrijf per auto het merk en model op. 
 

  
 

  
  
Antwoord:  

A1. (merk) Honda  

A2. (model) NSX  

B1. (merk) Ferrari  

B2. (model) F40  

C1. (merk) Alfa Romeo  

C2. (model) 8C  
  

Vraag 32.  10 punten 
Klassieke Kubus  
De kubus onder de kubussen: De Rubik’s Kubus.  
Los deze puzzel op en lever hem, tezamen met het quizboek, om 23:30u in bij de 
organisatie.  
  

  

A B 

C 

Puzzelen & Rekenen 
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Vraag 33.  4 punten 
Puzzelen met het quizboek. 
In aanloop van de quiz heb je op Facebook diverse puzzelstukjes voorbij zien komen. 
Op welke pagina’s in het quizboek horen de puzzelstukjes thuis?  
  
Antwoord:  

A. 31  

B. 68  

C. 62  

D. 51  
  

Vraag 34.  6 punten 
Hekkie? 
Rondom het terrein van Van Willegen staat een prachtig wit hek, hoeveel spijlen telt 
dit hek grenzend aan de Gezetstraat?  
  
Antwoord:  

346  
  

Vraag 35.  10 punten 
Commissaris Rex 
 
Commissaris Rex gooide het raam in zijn kantoor open en riep naar zijn assistent die 
buiten over de parkeerplaats liep. “Flindel, waar heb je de hele dag uitgehangen? Ik 
heb je overal gezocht!” 
“De scooters, baas!” riep Flindel terug. Rex schudde zijn hoofd. “Kom eerst eens hier 
voordat je op je scooter stapt” 
Even later stond Flindel in het kantoor, nog nahijgend van het haastige 
trappenlopen. “Nee, baas, de scooters die gestolen zijn uit de fabriek van Luiband. Ik 
heb u vanmorgen een ‘what’s app’ gestuurd dat ik vandaag in deze zaak assisteer. Ik 
wilde u er verder niet mee lastig vallen. U hebt wel belangrijkere dingen aan uw 
hoofd.” 
“Wat what’s app?” vroeg Rex verbijsterd. “ 
“Hebt u uw mobiel niet gecheckt? Maar alle vijf de scooters zijn teruggevonden.”  
“Mooi,” gromde Rex. “Dan kun je nu mij weer assisteren.” 
“Nee, want we weten nog niet wie de dief is. We hebben kunnen traceren dat de 
scooters werden doorverkocht via de winkel van Bart de Laat, maar zijn winkel is 
gesloten en hij zelf is verdwenen. We hebben weliswaar een gesprekje gevoerd met 
Suzanne Vandoorn, die in de winkel hielp, maar veel kon ze niet vertellen. Ze kon zich 
alleen herinneren dat de scooters inderdaad aan twee vrouwen en twee mannen 
waren verkocht, steeds met een week ertussen.” 
Rex veerde op. “Interessant. En hebben jullie gesproken met de kopers van de 
scooters?” 
“Nee, want het merkwaardige is dat de meeste scooters door een familielid voor 
iemand anders werden gekocht. Slechts één persoon heeft zelf de scooter bij de 
winkel gekocht. Die scooter hebben we trouwens niet in een woonwijk 
teruggevonden. Hoe dan ook, het maakt de zaak heel ingewikkeld.” 
“En het gaat om vijf scooters....,” peinsde Rex.  

Puzzelen & Rekenen 
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“Ja, we hebben ze op verschillende plekken in de stad teruggevonden. Het meisje dat 
op de scooter reed die we bij de middelbare school zagen staan, vertelde dat ze die 
voor haar verjaardag had gekregen van een mannelijk familielid.” 
“Aha, jullie hebben dus wel met de eigenaars gesproken.” 
“Nou, technisch gezien zijn ze niet de eigenaars. Vooral Pieter Suiker, die al drie 
weken op een gestolen scooter rijdt, was van streek, omdat we alle scooters in 
beslag hebben genomen. Een ander die minder lang een scooter had, nam het veel 
laconieker op.” 
“Hebben jullie kunnen achterhalen wie welke scooter voor wie heeft gekocht?” 
“Eh, ja zo ongeveer. De scooter die we bij het station vonden was door een tante 
gekocht. Dat was een week eerder dan dat iemand een scooter voor Luuk Ruig kocht 
en de scooter die we in de winkelstraat terugevonden was van nog een week later. 
Er was ook een oom die een scooter voor iemand kocht, maar niet voor Frits Gardijn. 
En een zoon kocht een scooter voor zijn bejaarde vader, dat was twee weken nadat 
Claudia Jonker haar scooter kreeg, maar dat was niet de scooter die we bij het 
restaurant zagen staan. Dat is alle informatie die we tot nu toe hebben, baas. En als 
u me wilt verontschuldigen, dan ga ik weer, want we willen vanavond nog ene 
Janine Muggens ondervragen hoe zij aan haar scooter is gekomen. Zij kwam als 
eerste in het bezit van een scooter.” 
“Ho ho, niet zo haastig. Hoe lang is de winkel van Bart de Laat al gesloten?” 
“Sinds tien dagen. Mag ik nu gaan, baas?” “Nog een ding. Je hebt drie familieleden 
genoemd. Was er ook een vierde familielid?” Flindel bleef staan met de deurknop in 
zijn hand en dacht na. “Ja, nu u het zegt. Iemand had een scooter van een zwager 
gekregen.”  
“Laat Janine Muggens maar zitten,” zei Rex. “Als ik jullie was, zou ik achter die 
zwager aangaan. Hij zou jullie wel eens op het spoor van de dief kunnen zetten.” 
Flindel haastte zich weg. Rex pakte zijn mobiel uit zijn zak en tuurde er naar. “Wat 
app?” mompelde hij. 
  
Antwoord:  

  
  

  

Gevonden Eigenaar Gekocht via Volgorde

Restaurant Janine Muggers Rechtstreeks Eerste

School Claudia Jonker Oom Tweede

Station Pieter Suiker Tant Derde

Winkelstraat Frist Gardijn Zwager Vijfde

Woonwijk Luuk Ruig Zoon Vierde

Puzzelen & Rekenen 
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Vraag 36.  10 punten 
De Kakuro  
Een wat zegt u? Nou een Kakuro. Van elk in te vullen getal is de som van de cijfers 
gelijk aan het getal in het gekleurde vakje. Een getal boven een diagonale lijn heeft 
betrekking op de daarnaast naar rechts in te vullen cijfers. Een getal onder een 
diagonale lijn is de som van de cijfers die eronder verticaal worden ingevuld. De 0 
wordt niet gebruikt en een uitkomst bevat uitsluitend verschillende cijfers. Succes. 
 

  
  

  

Puzzelen & Rekenen 
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Vraag 37.  5 punten 
Schaakmat 
Hoewel schaken een aanduiding is voor een groep verwante bordspellen, bedoelen 
we hier het westers schaken, een strategisch bordspel voor twee spelers. De 
officiële naam volgens de FIDE van dit westers schaken is het schaakspel. Het is een 
strategisch spel omdat de spelers veel speelmogelijkheden hebben en omdat het 
vaak onmogelijk is de consequentie van elke zet te overzien, waardoor inzicht, 
ervaring en moed de zetkeuze mede bepalen. In sommige schaakpartijen zijn 
karakteristieke speelstijlen te herkennen zoals: agressief, passief, tactisch, 
forcerend, radicaal. Hoe heet onderstaande zet? 
 

  
  
Antwoord:  

Siciliaans verdediging  
  

Vraag 38.  5 punten 
Schattingsvraagje. 
Schat de lengte, in centimeters, van de organisatoren van d’n Aelse Dorpsquiz. Tel 
deze bij elkaar op. Wanneer je waarde afwijkt met maximaal 10% krijg je 5 punten.  
  
Antwoord:  

Totale lengte ligt (incl. marge +/-10%) tussen 1285 - 1571cm  
  

  

Puzzelen & Rekenen 
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Vraag 39.  8 punten 
De slimste mens. 
Je kent het TV programma wel, de slimste mens. Maar wie zijn nu eigenlijk de 
slimsten ooit? Hieronder 4 personen die om bepaalde redenen onze wereld hebben 
veranderd. Weet jij wie het zijn?  
 

  
 

   
  
Antwoord:  

A. Leonardo da Vinci  

B. Isaac Newton  

C. Galileo Galilei  

D. Aristoteles  
  

  

A B 

C D

C 
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Vraag 40.  8 punten 
De Bazaar 

 
De jaarlijkse Bazaar bij Sparta 30 staat weer voor de deur. Dit jaar hebben de loten 
nummers 000 tot en met 999. Alle loten zijn verkocht. Er is 1 eerste prijs, er zijn 2 
tweede prijzen en er zijn 3 derde prijzen. Op volkomen aselecte wijze wordt een 
lotnummer getrokken. Geef de antwoorden op onderstaande vragen als breuk, 
indien van toepassing. 
 
A. Jij hebt het nummer 113. Hoe groot is de kans dat jij de eerste prijs hebt? 
B. Je vriendin zegt dat ze een even lotnummer heeft. Hoe groot is de kans dat zij 

de tweede prijs heeft? 
C. Hoe groot is de kans dat er een even lotnummer wordt getrokken? 
D. Waarom zijn de kansen bij b en c verschillend?  
  
Antwoord:  

A. 1/1000  

B. 1/500  

C. 1/2  

D. Bij b is alleen het nummer van je vriendin goed, bij c is elk even 

nummer goed.  
  

Vraag 41.  4 punten 
Een tennisracket en een bal. 
Een tennisracket en een bal kosten samen € 110,-. Het racket kost €100,- meer dan 
de bal. Hoeveel Euro kost de bal?  
  
Antwoord:  

5 euro (5 + 105)  
  

  

Puzzelen & Rekenen 
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Vraag 42.  6 punten 
Musical in Andel 
A. Tijdens de 4-jarige grote feestweek heeft Oranjevereniging Juliana een aantal 

prachtige musicals op de planken gebracht in de feestweek. Wat waren de titels 
van de laatste 2 musicals? 

B. MusicAel wordt sinds 2016 traditioneel gehouden in september. Een muzikale 
avond waarbij diverse hoofdrolspelers uit de musicalwereld voorbijkwamen. 
Noem zoveel mogelijk van deze hoofdrolspelers per jaartal.  

  
Antwoord:  

A. 2012: Boer en Bedrog, 2016: Het testament van Ome Hent  

B. 2016: Benny Holzken 2017: Jasper Taconis 2018: Jasper Taconis, 

Nicky van der Kuijp  
  

Musical  
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Vraag 43.  4 punten 
Op onderstaande foto’s vinden jullie een aantal bekende musicalsterren. Wie zijn 
deze musicalsterren? 
 

  
 

   
  
  
Antwoord:  

A. William Spaaij  

B. Antje Monteiro  

C. Joke de Kruijf  

D. Nelly Freida  
  

  

A B 

C D 

Musical  
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Vraag 44.  6 punten 
Stage Entertainment is het bedrijf van Joop van den Ende. In Januari 2015 hebben zij 
ook het bedrijf Albert Verlinde Entertainment overgenomen. Als grootste bedrijf op 
het gebied van musicals hebben ze uiteraard een groot aantal musicals in hun 
portefeuille. 
 
A. Een musical begint uiteraard altijd met een grote première. Welk theater of 

locatie in Nederland is het meeste gebruikt voor deze premières?   
B. Welke acteur/ actrice speelde als vaakste een hoofdrol in een musical van Stage 

Entertainment Nederland? 
C. Welke musicalproductie werd het vaakst opgevoerd in Nederland?  
  
Antwoord:  

A. Koninklijk Theater Carre Amsterdam  

B. Simone Kleinsma  

C. Mamma Mia (3 keer)  
  

Vraag 45.  8 punten 
Onderstaand staan een aantal liedjes uit bekende Nederlandse musicals vertaald in 
het Engels. Bij welke musical horen deze liedjes?  
  
A. Then give me a number 

Instead of my name 
Deny me, forget me 
I did not exist 

B. A word wrong then everything is over. 
A word wrong and she does not love me. 
I know exactly how it is. 
The first sentence goes wrong.  

C. There would be more than this? 
This may not be the outcome 
of my life? 
There would be more than this? 

D. Even if it was early morning. 
I look at you and keep silent. 
It's like I get wings. 
It's never enough for me  

  
Antwoord:  

A. Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat  

B. Cyrano  

C. Petticoat  

D. My fair lady  
  

  

Musical  
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Vraag 46.  8 punten 
Onderstaande foto’s zijn allemaal te linken aan een musical. Om welke musicals gaat 
het hier? 
 

  
 

   
  
Antwoord:  

A. West Side Story  

B. Miss Saigon  

C. My fair lady  

D. Jersey Boys  
  

  

A B 

C D 

Musical  
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Vraag 47.  6 punten 
Broadway is in Amerika de meest prestigieuze vorm van professioneel theater. De 
naam verwijst naar een toneelstuk of musical, voor een groot publiek, gehouden in 
1 van de theaters in het theaterdistrict van New York, rond de straat Broadway in 
Manhattan.  
 
A. Op welke dag van de week worden er de minste shows en musicals gegeven op 

Broadway? 
B. Hoeveel shows van de musical Grease zijn er gegeven op Broadway?  
C. Welke musical is de langst lopende musical op Broadway en wordt op dit 

moment nog steeds uitgevoerd?  
  
Antwoord:  

A. Maandag  

B. 3.388  

C. Phantom of the opera  
  

Vraag 48.  10 punten 
We gaan weer een beroep doen op jullie creativiteit. Onderstaand zien jullie 2 

posters van bekende musicals. Maak één foto   waarbij de hoofpersoon uit deze 
musical op een zo realistische of creatief mogelijke manier wordt uitgebeeld. 
 

 

 

  
  

Musical  
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Vraag 49.  8 punten 
"O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo? De bekende tekst uit de 
balkonscene van de musical Romeo en Julia van William Shakespeare. Onderstaand 
zien jullie een aantal balkons in Andel. Wat is het adres waar deze balkons te vinden 
zijn (straatnaam en huisnummer)? 

  
 

   
  
Antwoord:  

A. Burgemeester Baxlaan 31  

B. De Poort 14 (Schansstraat)  

C. Langenhof 9  

D. Albert Schweitzerlaan 9  
  

  

A

C 

B 

C D 

Musical  
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Vraag 50.  6 punten 
The Phantom of the Opera is een musical, gecomponeerd door Andrew Lloyd 
Webber en gebaseerd op het boek Le Fantôme de l'Opéra van de Franse schrijver 
Gaston Leroux. Wat weten jullie over deze musical? 
 
A. In hoeveel landen heeft de productie van de musical  Phantom of the Opera 

gedraaid? 
B. Welke nationaliteit heeft Erik, The Phantom of the Opera? 
C. De musical is gebaseerd op het boek, Le Fantôme de l'Opéra, een Franse roman 

door Gaston Leroux. In welk jaar kwam voor het eerst een Engelse versie uit van 
dit boek?  

  
Antwoord:  

A. 35  

B. Frans  

C. 1911  
  

Vraag 51.  4 punten 
Simone Kleinsma is een van de grootste musicalsterren van ons land. Beantwoord 
onderstaande vragen over haar? 
 
A. Zij won in totaal 6 Musical Awards en is hiermee mede recordhoud(st)er. Welke 

musicalster won ook in totaal 6 Musical Awards?  
B. Welk koosnaampje of bijnaam heeft Simone Kleinsma?  
  
Antwoord:  

A. Alex Klaasen  

B. Moon of Moni  
  

  

Musical  
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Vraag 52.  6 punten 
Waarschijnlijk zijn jullie allemaal al wel eens bij de musical Soldaat van Oranje 
geweest. Een musical die maar niet lijkt te stoppen. Wat weten jullie over deze 
musical? 
 
A. De “echte” soldaat van Oranje heeft een sterke band met ons Koningshuis. Op 

welke datum bezochten Koning Willem Alexander en zijn dochter Amalia de 
musical? 

B. Wie was de ontwerper van het monument wat tijdens het 7,5 jarig jubileum van 
de musical werd onthuld? 

C. Er worden verschillende decors gebruikt tijdens de musical. Wat zijn de namen 
van deze decors?  

  
Antwoord:  

A. Vrijdag 11 april 2014  

B. Eiso Bergma  

C. Noordzee, Kazerne, Spoortoneel, Minerva, Verzendkamer, Schietbaan, 

Rapenburg, Verhoorkamer, Paleis Noordeinde/Engeland, Kurhaus  
  

  

Musical  
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Vraag 53.  8 punten 
We hebben een aantal posters van musicals “geknipt”. Weten jullie om welke 
musicals het hier gaat? 
 

  
 

   
  
Antwoord:  

A. Les Miserables  

B. Hij gelooft in mij  

C. Moeder ik wil bij de revue  

D. Was getekend Annie M.G. Schmidt  
  

A

C 

B

C C D

C 

Musical  
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Vraag 54.  4 punten 
Wanneer werd de bouw van de Wilhelminasluis voltooid?  
  
Antwoord:  

1896  
  

Vraag 55.  10 punten 
Wie is wie? Geef de namen van de personen op de onderstaande foto. Elke goede 
naam levert een punt op. 
 

  
  
Antwoord:  

Staand vlnr: C. Boender, J. van Andel, J.J. Oosterom en L.A. van 

Eeten.  

Zittend vlnr: P. van Houwelingen, A.D. van der Schans, J.W. Dibbits, 

P van Wijgerden, P. de Cloe en G. Naaijen  
  

Vraag 56.  2 punten 
De Wilhelminastraat verbindt de Beatrixstraat met de Burgemeester van der 
Schansstraat. Er was destijds discussie over de naamgeving. Een lid van het college 
van burgemeester en wethouders stelde een andere naam voor. Weet u welke?  
  
Antwoord:  

Nieuwstraat  
  

  

Ael  
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Vraag 57.  3 punten 
Sparta’82 is de naam van de huidige ijsclub. Veel eerder, voor de Tweede 
Wereldoorlog, was er ook al een ijsvereniging. Wat was de naam van deze 
vereniging?  
  
Antwoord:  

Andel Vooruit  
 4 punten 

Vraag 58.   
L.A. van Eeten was ooit gemeenteontvanger. Hij werd dat omdat bij de verkiezing 
tussen kandidaten voor deze functie in de gemeenteraad iemand verkeerd stemde. 
Wie had eigenlijk ontvanger moeten worden?  
  
Antwoord:  

L (een) J. Vogelaar  
  

  

Ael  
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Vraag 59.  12 punten 
Ken uw dorp Andel.  
Geef het huisnummer of een korte omschrijving en in welke straat dit te vinden is. 

    
 

    
  
Antwoord:  

A. Luifel bij nr. 12 aan de Hoge Maasdijk  

B. Bliksemafleider tegen de muur van de Romboutstoren aan de 

Hoofdgraaf  

C. Vleermuizenkast aan de gevel van nr. 20. In de Kennedylaan  

D. Muuranker aan voorgevel van nr. 20 in de Mr. S Naaijenstraat  

E. Gevel nr. 34 in de Julianastraat  

F. Buitenlamp en ijzeren stang aan de gevel van de schuur bij nr. 17 in 

de Hoofdgraaf  
  

Vraag 60.  4 punten 
Andel is niet rijk aan kunst in de buitenruimte. Bij basisschool De Zaaier treffen we 
wel een kunstwerk aan. Wie is de maker ervan?  
  
Antwoord:  

Paul Peet of Eveline Bauw  
  

Vraag 61.  2 punten 
Ooit heeft Andel twee kleuterscholen gehad. Hoe luidde de naam van de tweede 
school die werd gebouwd?  
  
Antwoord:  

De Notendop  
  

A

C 

B

C 

C

C 

D

C 

E

C 

F

C 

Ael  
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Vraag 62.  12 punten 
In Andel staan allerlei borden. Wat is de complete tekst op deze borden?  
 

    
  
Antwoord:  
A.  

De Kaswinkel 

Eieren 

Aardappels 

Groente & Fruit 

Bloemen & Planten  
B. 

BERT BENCKHUIJSEN ONDERHOUD 

SCHILDER| KLUSSER 

TEL. 06-21647378  
C. 

SIBA 

AUTOBANDEN 

www.siba.nl - TEL. (0031)(0)413-250803 

banden@siba.nl               pneus@siba.nl  
  

  

A

C 

B

C 

C

C 

Ael  

sdfsdfdfTrirfsfdsfTricksop

dracht 



 

46 
 

Teamnummer: 

Vraag 63.  12 punten 
Ken uw dorp Andel.  
Geef een korte omschrijving met huisnummer en de straat waar deze objecten zich 
bevinden. 
 

    
 

    
  
Antwoord:  

A. Hek tussen nr. 12 en 14 in de Julianastraat  

B. Bij hek tussen nr. 14 en 16 in de Gezetstraat  

C. Straatkolk tussen nr. 8 en 10 in de Koningin Emmastraat  

D. Hek bij de vijver/sloot partycentrum ’t Buitenhoff  in de Hoofdgraaf  

E. Bank staat naast de Oude Silo bij de Hoge Maasdijk  

F. Poort bij nr 31-33 in de Beatrixstraat  
  

  

A

C 

B

C 

C

C 

D

C 

E

C 

F 

Ael  
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Vraag 64.  10 punten 
De Romboutsprijs is niet meer weg te denken in Andel. Noem tenminste 10 namen 
aan wie deze prijs is uitgereikt.  
  
Antwoord:  

Frits Wyatt, Tankens Andel BV, Vrijwilligers zorgcentrum De 

Notenhoff, Stichting Sport en Spel Gehandicapten, AFC, Ziekomroep 

De Horizon, EHBO Andel, Lia van Rees, Thea en Anton van Rijswijk, 

Stijnie en Wim Kraaij, Jan en Lenie Viveen, Oranjevereniging Juliana, 

dokter P.H. Esseveld, Joost Schmidt, Ton van der Stelt, Adrie van 

Breugel, Frans Sterrenburg, Arnold van Andel, Kees van der Linden, 

Groep Oud en Nieuw, Bastiaan Elshout en Gijsbert (us) van Andel, 

Henk van Noorloos.  
  

Vraag 65.  5 punten 
Een zeer bekende hervormde theoloog is in de 19e eeuw in de hervormde kerk in 
Andel gedoopt en heeft gestudeerd in Utrecht en was onder andere predikant in 
Kortgene. Wie was dat?    
  
Antwoord:  

Prof. Kornelis Heiko Miskotte  
  

Ael  

sdfsdfdfTrirfsfdsfTricksop

dracht 
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Vraag 66.  11 punten 
Op 1 januari 1973 is de inmiddels opgeheven gemeente Woudrichem ontstaan. Een 
aantal inwoners van Andel heeft in de periode van 1973 tot en met 2018 zitting in 
de gemeenteraad van Woudrichem gehad. Wie waren dat?  
  
Antwoord:  

Jan van Rijswijk, Arie Schreuders, Piet Jansen, Anton de Groot, 

Marien de Jonge, Roland van Vugt, Maurits van den Bosch, Ad de 

Graaf, Henk van Putten, Ad van der Wiel, Izak Koedoot en Daan van 

Driel.  
  

Vraag 67.  4 punten 
Nederland heeft ooit een minister-president gekend die in het Land van Heusden en 
Altena is geboren. Wie was dat?    
  
Antwoord:  

Gijsbert van Tienhoven  
  

Vraag 68.  3 punten 
Hoeveel kandidaten waren er voor de verkiezing van de gemeenteraad van Altena?  
  
Antwoord:  

209  
  

Vraag 69.  5 punten 
Andel heeft straten die naar een burgemeester zijn genoemd. Wat is de totale som 
van alle huisnummers van deze straten? Ieder huisnummer telt slechts eenmaal 
mee, dus bijvoorbeeld 10a en 10b geven bij elkaar 10.  
  
Antwoord:  

3491  
  

  

Politiek  

sdfsdfdfTrirfsfdsfTricksop

dracht 
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Vraag 70.  11 punten 
Onlangs hebben we de verkiezingen gehad voor de leden van Provinciale Staten van 
Noord-Brabant. Ook inwoners van wat nu de gemeente Altena is, zijn daar lid van 
geweest. Noem de namen van hen die in de periode 1970 tot en met 2018 hierin 
zitting hebben gehad.  
  
Antwoord:  

Jan Nico Scholten, Max Jellema, Dick Sonneveld, Hermen Vreugdenhil, 

Jack Bakker, Ronald van Vugt, Renze Bergsma, Inge Schuller, Henk 

Bouman, Jeannette Zwijnenburg, Joop Lankhaar, Reinie Brienen, Jan 

Luteijn, Joop Alderliesten, Henk Hellegers en Jan Ockers.  
  

Vraag 71.  8 punten 
Noem vier van de meest actuele thema’s die speelden in de verkiezingen voor de 
gemeenteraad van Altena.  
  
Antwoord:  

Huisvesting arbeidsmigranten, Duurzaamheid (windmolens), 

Winkelsluiting op zondag, Drugsproblematiek  
  

Vraag 72.  4 punten 
Een lid van de Tweede Kamer, hier niet zover vandaan, was heel actief in het verzet 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij had ook een bijnaam. Hoe luidde de naam van 
dit Kamerlid?  
  
Antwoord:  

Maarten Schakel  
  

 

  

Politiek  

sdfsdfdfTrirfsfdsfTricksop

dracht 
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Vraag 73.  6 punten 
Een primeur bij de gemeenteraadsverkiezingen Altena. Er was namelijk ook een 
mobiel stembureau. Weet u waar en op welke tijden het stembureau gestaan heeft?  
  
Antwoord:  

Busstation De Kromme Nol in Wijk en Aalburg (7.30 tot 8.30 uur), 

parkeerplaats bij Dorpshuis De Oude School in Drongelen (9.30 tot 

10.30 uur), basisschool Den Biekûrf in Babyloniënbroek (11.30 tot 

13.00 uur), basisschool Waardhuizen in Waardhuizen (14.00 – 15.30 

uur), busstation De Tol in Werkendam (16.30 tot 18.30 uur) en bij 

de Watertoren in Uppel (19.30 tot 21.00 uur)  
  

Vraag 74.  4 punten 
A. Waar en in welke ruimte werd de uitslagenavond van de 

gemeenteraadsverkiezing Altena gehouden 
B. Van welk stembureau werd de eerste uitslag bekendgemaakt?  
  
Antwoord:  

A. Loods K van Fort Altena in Werkendam.  

B. Buurthuis De Burcht in Werkendam.  
  

Vraag 75.  9 punten 
Ooit deed een landelijke politieke partij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in 
de gemeente Woudrichem. De partij behaalde geen zetel. Een inwoner van Andel 
was lijsttrekker. 
 
A. Welke partij betrof dit? 
B. Hou luidde de naam van de lijsttrekker? 
C. In welk jaar speelde dit?  
  
Antwoord:  

A. D’66 A. SGP A. RPF A. SGP  

B. Jan Wijtmans B. van der Hoef B. - B. -  

C. 1982 C. 2002 C. 1986 C. 2006  
  

Vraag 76.  5 punten 
In de 19e eeuw was er een probleem bij de herbenoeming van de burgemeester van 
Andel. Hoe luidt de naam van de minister die daarbij betrokken was?  
  
Antwoord:  

Van Heemskerk  
  

Politiek  

sdfsdfdfTrirfsfdsfTricksop
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Vraag 77.  10 punten 
Onderstaande personen hebben gemeen dat ze burgemeester zijn, of zijn geweest. 
Weet u wie dit zijn? 
 

     
 

    
 

    
  
Antwoord:  

A. Reinie Melissant  

B. Jan de Geus  

C. Piet IJssels  

D. Henk Willems  

E. Hanne van Aart  

F. Willemijn van Hees  

G. Frans Buijserd  

H. Andreas Holstein  

I. Pauline Krikke  

J. Hans Beenakker  
  

  

A

C 

B

C 

C

C 

D

C 

E

C 

F

C 

G 

H

C 

I

C 

J

C 
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Vraag 78.  4 punten 
Onlangs zijn Arie en Dorien Quint op vakantie geweest. Zij waren zo lief om de 
captains een ansichtkaart te sturen. Waar zijn zij geweest? Plaatsnaam vermelden.  
  
Antwoord:  

Mayerhofen  
  

Vraag 79.  4 punten 
Tijdens de start van de dorpsquiz om 18.30 bij Van Willigen lagen er een aantal 
koffers in de showroom. Heeft de captain ze gezien? Hoeveel waren het er?  
  
Antwoord:  

Acht  
  

Vraag 80.  6 punten 
Ook in Andel hebben we toeristische trekpleisters. Welke namen horen op de 
plaatsen van de letters op de bewegwijzering? 
 

  
  
Antwoord:  

A. Het huis van Jan Claesen  

B. Het graf van Jan Claesen  

C. AquaAltena  

D. De Hoge Waard  

F. Maas   

G. Buitenhoff  
  

  

Vakantie  

sdfsdfdfTrirfsfdsfTricksop
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Vraag 81.  12 punten 
Hoe goed kunnen jullie een tent opzetten? Zet een vakantietentje op in de tuin. 
Zorg dat hierin een opgeblazen luchtbed, slaapzak en zaklamp aanwezig zijn. Maak 2 

foto’s  met min. 3 teamleden. Een van de buitenkant en één van de binnenkant.  

 

Vraag 82.  6 punten 
Van welke luchtvaartmaatschappijen zijn deze vliegtuigstaarten?  
 

   
 

    
  
Antwoord:  

A. Lufthansa  

B. Ryanair  

C. Vietnam Airlines  

D. Eva Air  

E. United Airlines  

F. Emirates Airlines   
   

  

A

C 

B

C 

C

C 

D

C 

E

C 

F
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Vraag 83.  4 punten 
De wereld heeft prachtige plekken. Hoe heten de plekken op deze foto’s?  
 

   
 

   
  
Antwoord:  

A. Pinnacle Rock, Galapagos   

B. Ayers Rock (Uluru), Australie  

C. 1000 Islands National Park, Toronto  

D. Cameron Highlands, Maleisie  
  

  

A

C 

B

C 

C

C 

D

C 
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Vraag 84.  8 punten 
Kamperen is populair bij de Nederlanders. Welke campings worden hieronder 
weergegeven?  
 

  
 

   
  
Antwoord:  

A. Hof Domburg  

B. De Leistert  

C. Hoge Waard  

D. Kurenpolder  
  

  

A

C 

B 

C

C 

D

C 
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sdfsdfdfTrirfsfdsfTricksop

dracht 



 

56 
 

Teamnummer: 

Vraag 85.  7 punten 
In onderstaande afbeelding zie je een aantal bekende locaties. Zet deze op volgorde 
van afstand vanaf Andel, van dichtbij naar ver weg. 
 

  
  
Antwoord:  

1. Colloseum – Italie   +/- 1234 km  

2. Petra – Jordanie +/- 3445 km  

3. Taj Mahal - India +/- 6504 km  

4. Chinese Muur - China +/- 7809 km  

5. Chichén Itzá - Mexico +/- 8464 km  

6. Cristo Redentor - Brazilië +/- 9550 km  

7. Machu Picchu - Peru +/- 10.328 km  
  

  

Vakantie  
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dracht 

https://www.anwb.nl/vakantie/wereldreis/wereldwonder-taj-mahal-in-india
https://www.anwb.nl/vakantie/wereldreis/wereldwonder-chinese-muur-in-china
https://www.anwb.nl/vakantie/wereldreis/wereldwonder-chichen-itza-in-mexico
https://www.anwb.nl/vakantie/wereldreis/wereldwonder-cristo-redentor-in-brazilie
https://www.anwb.nl/vakantie/wereldreis/wereldwonder-machu-picchu-in-peru
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Vraag 86.  3 punten 
Floortje Dessing is een bekende presentatrice van reisprogramma’s. 
 
A. Eén van de afleveringen van Floortje had 2,16 miljoen kijkers. Hoe heette de 

vrouw die de hoofdrol had in deze aflevering? 
B. Voor haar nieuwste tv-programma bezocht ze een aantal vrouwen. Wat hebben 

deze vrouwen gemeen?  
C. Hoe oud was Floortje Dessing toen ze voor de eerste keer naar het buitenland 

ging?  
  
Antwoord:  

A. Maggie Doyne  

B. Allemaal ambassadeurs  

C. 10 jaar  
  

Vraag 87.  8 punten 
De Lonely Planet is een bekende reisgids. Onderstaand een aantal teksten uit deze 
gids, vertaald naar het Nederlands. Weet jij welke landen het betreft? 
 
A. Dit land is de perfecte date: ongelooflijk knap, onberispelijk, ontwikkeld en 

enorm goed in de keuken 
B. Dit land is zo complex als zijn meest ingewikkelde en voortreffelijke weefsels 
C.  Dit land heeft het allemaal: adembenemende nachtclubs, berghellingen met 

stoepa’s, idyllische stranden en eilanden en de meest befaamde gastvrijheid en 
keuken van de regio.  

D. Dit is een wild land, wiens natuurlijke en menselijke geschiedenis is uitvergroot 
op een onmogelijk mooi doek.  

  
Antwoord:  

A. Italië  

B. Peru  

C. Thailand  

D. Australië  
  

Vraag 88.  8 punten 
Er zijn behoorlijk veel verschillende talen in de wereld. Welke talen kun jij verstaan? 

Op de USB-stick  is een geluidsfragment waar in 4 verschillende talen de tekst ‘ik 
ga op vakantie’ gezegd wordt. Wat zijn de talen?  
  
Antwoord:  

A. Portugees: Vou de férias  

B. Pools: Idę na wakacje  

C. Fries: Ik gean op fakânsje  

D. Fins: Olen menossa lomalle  
  

Vakantie  

sdfsdfdfTrirfsfdsfTricksop
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Vraag 89.  10 punten 
Heb jij nog verre vakantievrienden? Laat een persoon die niet om de hoek woont 

een foto  maken met jullie teamnaam en het plaatsnaambord van zijn of haar 
woonplaats er op. Dit mag een selfie zijn of een foto waarbij de teamnaam op het 
plaatsnaambord is geplakt. Hoe verder weg (hemelsbreed), hoe meer punten. 
Schrijf hieronder de plaatsnaam waar de foto gemaakt is. 

 

  
Plaatsnaam: __________________________________________________________  
  
  

  

Vakantie  

sdfsdfdfTrirfsfdsfTricksop
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Vraag 90.  8 punten 
In Andel zijn het afgelopen jaar weer een aantal baby’s geboren. Zet bij 
onderstaande foto’s de naam van de baby die geboren is. 
 

   
 

   
  
Antwoord:  

A. Baby Mathis aan de Maasdijk  

B. Baby Anouk in de Abr. Kuyperstraat  

C. Baby Cato in de Burg v/d Schansstraat  

D. Baby Bram in de Hoflaan  
  

  

A

C 

B 

C

C 

D

C 

Jeugd  
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Vraag 91.  8 punten 
Letten jullie goed op als jullie op het schoolplein spelen? Wij zijn namelijk heel 
benieuwd of jullie dit (nog) weten.  
A. Hoeveel knikkerpotjes heeft het plein van groep 3/4/5 van basisschool De 

Zaaier? (3p) 
B. Hoeveel tractorbanden zitten er in het gras van het kleuterplein? (3p) 
C. Op het plein van groep 7/8 staat een rekstok. Welke kleur heeft die? (2p)  
  
Antwoord:  

A. 9 knikkerpotjes  

B. 4  

C. Blauw  
  

Vraag 92.  10 punten 
Op het internet zijn talloze filmpjes te vinden over speelgoed dat wordt 

uitgeprobeerd. Wij willen van jullie een filmpje/vlog  waarop jullie een 
kindersurprise-ei openmaken. We willen graag zien dat hij opengemaakt wordt, 
presenteer wat erin zit, zet het speeltje in elkaar indien nodig en vertel wie/wat het 
is. Kan jij dit net zo enthousiast als op de Youtube filmpjes? Dit filmpje mag 
maximaal 1 minuut duren. 

 

  

Vraag 93.  6 punten 
In een bekend computerspel worden bepaalde dansjes veel gedaan. Deze dansjes 
hebben allemaal een naam. Hoe heten de dansjes die jullie op deze filmpjes zien? De 

filmpjes staan op de bijgeleverde usb-stick .  
  
Antwoord:  

A. Take the L  

B. Keep it tidy  

C. Orange justice  

D. Electro shuffle  

E. Reanimated  

F. Zany  
  

Vraag 94.  8 punten 
Een hype onder de jeugd was het afgelopen jaar het maken van slijm. Dus, maak je 
voor ons ook wat en maak je 2 mooie foto's? 

• Zet de ingrediënten bij elkaar op de foto  (2p).  

• Ook willen we een foto  van de teamleden tijdens het slijm maken (2p). 

• Lever het slijm in tijdens het inleveren van het quizboek (4p). 

 

  
  

Jeugd  
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Vraag 95.  4 punten 
De volgende foto’s zijn van Nederlandse achtbanen. Hoe heten deze achtbanen? 
 
 

   
 

   
  
Antwoord:  

A. Formule X - Drievliet  

B. Troy - Toverland  

C. Rioolrat - Hellendoorn  

D. Baron 1898 - Efteling  
  

  

A

C 

B

C 

B 

C

C 

D

C 
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sdfsdfdfTrirfsfdsfTricksop

dracht 



 

62 
 

Teamnummer: 

Vraag 96.  4 punten 
We gaan even door met een muzieklesje. Kunnen jullie lezen van welke 
kinderliedjes dit de bladmuziek is? We willen graag de titel weten. 
 

  
  
Antwoord:  

A. Boer wat zeg je van mijn kippen  

B. Let it go (film Frozen)  
  

  

A

C 

B

C 

Jeugd  
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Vraag 97.  8 punten 
A. Welk serienummer hoort bij het onderstaand Lego-autootje? 
 

 
B. Welke Lego cartoons zijn hieronder afgebeeld? 
 

   
 

   
  
Antwoord:  

A. Serienummer 6453  

B1 Suske en Wiske  

B2 Asterix en Obelix  

B3 The Simpsons  

B4. Kuifje  
  

  

1 2

C 3

C 

4 

Jeugd  
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Vraag 98.  4 punten 
Walt Disney heeft veel bekende tekenfilms gemaakt. Iedereen heeft ze (jong en 
oud) wel eens gezien. 
 
A. In welke film praat de hoofdpersoon de gehele film niet? 
B. Het verhaal van Sneeuwwitje kennen we allemaal wel. De makers van de film 

hebben alleen wel iets veranderd. In de film ontwaakt Sneeuwwitje door een 
kus van de prins. In het originele verhaal niet. Hoe ontwaakt ze daar uit haar 
‘eeuwige’ slaap?  

  
Antwoord:  

A. Dombo  

B. Tijdens het transport van de glazen kist naar het kasteel schiet het 

stukje los uit haar keel.  
  

  

Jeugd  
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Vraag 99.  8 punten 
De bekende tv-bioloog Freek Vonk is vorig jaar in zijn arm gebeten door een rifhaai. 
Normaal gesproken zijn deze haaien niet gevaarlijk, maar deze was een beetje 
"doorgedraaid". Kunnen jullie van de onderstaande haaien vertellen welk soort het 
is? Graag de Nederlandse én Latijnse benaming. 
 

   
 

   
  
Antwoord:  

A1. Alopias Vulpinus  

A2. Voshaai  

B1 Ginglymostoma Cirratum  

B2. Verpleegsterhaai  

C1 Rhincodon Typus  

C2 Walvishaai  

D1 Stegostoma Fasciatum  

D2. Zebrahaai  
  

  

A

C 

B

C C D 
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Vraag 100.  8 punten 
De kinderen op school zijn druk bezig met het verzamelen en ruilen van 
voetbalplaatjes van Panini 2018/2019 (FIFA 365). Ze proberen allemaal hun album 
vol te krijgen en iedere speler die erin hoort te bemachtigen. Alle voetballers op de 
plaatjes hebben een eigen nummer, te zien rechtsboven. Pak je voetbalboek er 
maar bij, want we willen graag van jullie weten welke voetballers bij de 
onderstaande nummers horen. 
 
A. Nr 60  
B. Nr 173  
C. Nr 256  
D. Nr 113  
  
Antwoord:  

A. Philippe Coutinho  

B. Giorgio Chiellini  

C. Fernando   

D. Thiago  
  

  

Jeugd  
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Vraag 101.  4 punten 
Hoe heten de volgende kinderboekenpersonages? 
 

  
  
Antwoord:  

A. Ibbeltje (Annie M.G. Smidt)  

B. Bobba (Gorgels)  

C. Andy (De waanzinnige boomhut)  

D. Boer Boris  

  

A

C 

B

C 

C D

C 
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Hoe nu verder? 
Eerst stoom afblazen en bijkomen van de quiz-stress en uiteraard zijn we erg benieuwd naar jullie 

reacties. De organisatie heeft ruim 3 weken de tijd om alle antwoorden te beoordelen en de punten 

aan de teams toe te kennen. Jullie blijven zolang in spanning. Houd de website en Facebook in de 

gaten voor het geval er nieuws te melden is. Ook kun je gezond meedoen aan de rivaliteit en 

discussies die ongetwijfeld op straat gaan ontstaan. Wist je dat het antwoord op vraag 51 hier 

verstopt zit? A. Alex Klaasen, B. Moon of Moni 

En dan ……… dan.... dan volgt de grote ontknoping op donderdag 25 april 2019 tijdens de finaleavond 

van d'n Aelse Dorpsquiz in de feesttent bij de Romboutstoren! De tent is open vanaf 19.30 uur en we 

starten rond 20.30 uur. We gaan er weer een gezellige avond van maken met de presentatie van een 

aantal antwoorden en oplossingen, een greep uit de verrassende antwoorden, gegeven door de 

verschillende teams, een serieuze eindranglijst én natuurlijk met als climax de bekendmaking van de 

prijswinnaars van d’n Aelse Dorpsquiz 2019.   

  

Wij hopen die avond weer op veel, héél veel volk!  

  

Tot ziens, tot donderdag 25 april 19.30 uur!   

  

Werkgroep d’n Aelse Dorpsquiz 

 

 

  

Nawoord 
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1. Algemeen 
1.1 De organisatie van d’n Aelse Dorpsquiz is in handen van de Oranjevereniging Juliana uit Andel.  
1.2 Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers afzonderlijk.  
 

2. Teams  
2.1 Het aantal teamleden is onbeperkt. Maar voor het goed uitvoeren van de quiz is een team tussen 
de 8 en 15 personen ideaal. Er is geen maximum aan het aantal deelnemers in een team.  
2.2 Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain. Van de teamcaptain dient het 
telefoonnummer en het emailadres opgegeven te worden. Ieder team verzint een originele 
teamnaam.  
2.3 De teamcaptain van het team is woonachtig in Andel en is minimaal 18 jaar.  
2.4 De organisatie voert alle communicatie met een team uitsluitend per email en/ of telefoon en 
uitsluitend met de teamcaptain. Het opgegeven telefoonnummer dient ook bereikbaar te zijn via 
What’s app.   
2.5 De werkplek van een team tijdens de quizavond bevindt zich op één adres in Andel en alle 
teamleden worden geacht dan vanuit deze werkplek aan d’n Aelse Dorpsquiz deel te nemen.  
2.6 Kinderen zijn uiteraard meer dan welkom om deel te nemen aan d’n Aelse Dorpsquiz. Al dient 
vermeld te worden dat het grootste deel van de vragen een volwassen karakter heeft.  
 

3. Inschrijven  
3.1 Een team kan zich uitsluitend aanmelden door het inschrijfformulier volledig ingevuld binnen de 
inschrijvingstermijn te versturen via de website www.aelsedorpsquiz.nl. Alle deelnemers van het 
betreffende team dienen hier vermeld te worden.  
3.3 Bij aanmelding middels het inschrijfformulier dient elk team ook een eigen (ludieke) teamnaam 
op te geven.  
3.4 De organisatie stelt jaarlijks het inschrijfgeld vast dat voor het totale team geldt. Het inschrijfgeld 
kan uitsluitend per bank betaald worden.  
3.5 De kosten voor deelname aan d’n Aelse Dorpsquiz bedraagt €35,00 per team en dient per team in 
zijn geheel overgemaakt te worden.  
3.6 De inschrijving is pas definitief als de organisatie van d’n Aelse Dorpsquiz het inschrijfgeld heeft 
ontvangen op hun rekening. Het inschrijfgeld dient uiterlijk 6 maart 2019 bij de organisatie binnen te 
zijn en via e-mail de bevestiging van inschrijving is ontvangen.  
3.5 Het inschrijven van een team kan tot uiterlijk 23 februari 2019.  
 

4. Deelnemen  
4.1 Op woensdag 6 maart 20.00 uur vindt een informatieavond plaats voor de teamcaptains. De 
teamcaptain of een plaatsvervanger zal verplicht aanwezig moeten zijn en dient minimaal 18 jaar te 
zijn. Per team mogen maximaal 2 mensen aanwezig zijn.   
4.2 Een team waarvan geen afgevaardigde aanwezig is op de captainsavond kan niet deelnemen aan 
d’n Aelse Dorpsquiz.  
4.3 Tijdens de informatieavond worden de officiële spelregels voor d’n Aelse Dorpsquiz uitgelegd is 
er de mogelijkheid voor het stellen van vragen.  
4.4 De organisatie stelt jaarlijks het vragenboek op waarin alle vragen en opdrachten voor d’n Aelse 
Dorpsquiz zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan twee exemplaren in kleur op de quizavond 
zaterdag 30 maart 2019. Er kunnen geen extra exemplaren van het vragenboek besteld worden.  
4.5 De organisatie stelt jaarlijks de datum van de quizavond van d’n Aelse Dorpsquiz vast.  
4.6 Elk team draagt er zelf zorg voor dat het op de quizavond zaterdag 30 maart 2019 tijdig haar 
vragenboek in de showroom bij Autobedrijf van Willegen (Gezetstraat) ophaalt en daar ook weer 
tijdig ingevuld inlevert incl. alle materialen.  
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Aanwezig in de showroom bij Autobedrijf van Willegen (Gezetstraat) 18.00 uur, uitreiken quizboek 
18.30 uur exact, inleveren uiterlijk 23.30 uur. Middels het scannen van de barcode op het quizboek 
zal het tijdstip van inleveren worden vastgelegd bij binnenkomst van de showroom bij Autobedrijf 
van Willegen (Gezetstraat).  
Bij niet op tijd inleveren volgt puntenaftrek. 0-15 minuten te laat, 50 punten aftrek. 16-30 minuten te 
laat, 100 punten aftrek Na 00.00 uur is inleveren niet meer mogelijk.  
4.7 De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij zich niet aan 
het reglement houden. Restitutie van het inschrijfgeld is dan vanwege de gemaakte kosten niet van 
toepassing.  
4.8 Teams worden geacht zelf het vragenboek goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ algemene 
vragen en de vragen over Andel staan er ook doe-vragen en creatieve vragen tussen en opdrachten 
waarvoor men het dorp in moet of aan een geheime opdracht moet deelnemen.  
4.9 Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het vragenboek eenduidig, op de juiste 
plaats en duidelijk leesbaar te worden ingevuld.  
4.9 Het boek mag uit elkaar gehaald worden, maar moet op dezelfde manier in de goede 
paginavolgorde en volledig worden ingeleverd. Bij het niet op de juiste wijze inleveren kan 
puntenaftrek volgen.  
4.10 Tijdens de captainsavond, quizavond en de daaropvolgende feestavond van d’n Aelse Dorpsquiz 
worden foto’s, video’s en/of geluidsopnames gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt voor 
promotiedoeleinden van d’n Aelse Dorpsquiz. Wij gaan ervan uit dat de deelnemers hier geen 
bezwaar tegen maken. Mocht dit wel zo zijn, kunt u dit tijdig kenbaar maken bij de organisatie 
middels ons e-mailadres.  
 

5. De opdrachten  
5.1 Deelnemers mogen alle mogelijke hulpmiddelen inzetten, bijvoorbeeld: computers, vrienden, 
familie, kennissen, telefoon, enz.  
5.2 Ieder team moet één of twee personen beschikbaar stellen voor de geheime opdracht op een 
nader bekend te maken locatie. Het uitwerken van deze opdracht kost ongeveer één uur.  
5.3 Deelnemers moeten op locatie in het dorp vragen oplossen. Volg daarbij de verkeersregels, zorg 
dat de verlichting het doet en zorg desnoods voor hesjes.  
5.4 Deze locaties mogen alleen per fiets of te voet bereikt worden. Wanneer de organisatie 
constateert dat er gebruik wordt gemaakt van gemotoriseerde voertuigen, zal het desbetreffende 
team gediskwalificeerd worden. Een elektrische fiets is toegestaan. Tenzij anders vermeld in het 
quizboek is het gebruik van gemotoriseerd vervoer bij geen enkele opdracht toegestaan.   
5.5 Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden 
gediskwalificeerd en dingen niet meer mee om opgenomen te worden in de einduitslag.  
5.6 Alle foto- en video opdrachten worden ingeleverd middels de bijgeleverde USB-stick o.v.v. het 
teamnummer en vraagnummer.  
5.7 Voorwerpen, aanwijzingen en andere attributen welke in Andel aanwezig zijn tijdens de 
quizavond en welke onderdeel uitmaken van het quizboek mogen niet verplaatst worden door de 
deelnemende teams. Mocht dit geconstateerd worden zal puntenaftrek volgen.  
 

6. Puntentoekenning, uitslag en prijzen  
6.1 De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de quizavond op hun 
juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team 
toegekend. Ook worden er voor elk team punten toegekend voor de antwoorden op speciale 
opdrachten of andere activiteiten die van d’n Aelse Dorpsquiz deel uitmaken. Niet eenduidige 
antwoorden of een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten 
worden toegekend. Ook kunnen strafpunten in mindering worden gebracht, bijvoorbeeld als het 
boek niet op de juiste manier wordt ingeleverd.  
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6.2 Voor elk van de 8 categorieën zijn 80 punten te behalen. Voor de geheime opdracht, foto – en 
video opdracht geld een andere puntentelling.  
6.3 Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het 
totaalaantal behaalde punten. Bij een gelijke stand, zal het tijdstip van inleveren bepalend zijn.  
6.4 Het aantal behaalde punten zal op de afsluitavond op donderdag 25 april 2019 bekend worden 
gemaakt. De uitslag is bindend en staat niet ter discussie.  
6.5 Jaarlijks bepaalt de organisatie de hoogte van het prijzenbedrag.  
Voor 2019 gelden de volgende bedragen;  
1e prijs € 150,00 contant per team  
2e prijs € 100,00 contant per team  
3e prijs € 50,00 contant per team  
6.6 De bekendmaking van de uitslag zal plaatsvinden tijdens de afsluitavond van d’n Aelse Dorpsquiz, 
welke op donderdag 25 april 2019 gehouden zal worden. Ieder team zal gevraagd worden om 
passend bij hun teamnaam, verkleed te komen. Dit is echter niet verplicht maar wordt wel 
gewaardeerd.  
6.7 Ieder team mag voor 1 categorie de joker inzetten. Alle punten van deze categorie worden 
verdubbeld. De joker mag niet ingezet worden voor de foto- en video-opdracht en bij de geheime 
opdracht. Het inzetten van de joker kan men bekend maken op het voorblad van het quizboek.  
6.8 Creativiteit stellen wij zeer op prijs en zal in een aantal vragen naar voren komen. De beoordeling 
van het creatieve gedeelte van deze vragen zal niet worden gedaan door de organisatie van de d’n 
Aelse Dorpsquiz.   
 

7. Tenslotte  
7.1 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan d’n 
Aelse Dorpsquiz. Deelnemen aan D’n Aelse Dorpsquiz is dus geheel op eigen risico.  
7.2 Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een 
bindende beslissing te nemen.  
 
 
De organisatie heeft geen bemoeienissen met commerciële achtergronden en bestaat uit een 
gevarieerd samengesteld aantal enthousiaste Andelse inwoners, die zich ten doel hebben gesteld op 
onbaatzuchtige wijze de Andelse inwoners en eventuele vrienden uit andere plaatsen een paar 
gezellige en leerrijke avonden te bezorgen.  
Niet het winnen is belangrijk, maar de gezelligheid en het meedoen: hoewel eeuwige roem niet te 
versmaden is. 
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