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SPELREGELS LIEMTSE DURPSKWIS 3 NOVEMBER 2017
Deelname
o

Alle mensen die in Liempde wonen, mogen met een team deelnemen aan de
Liemtse durpskwis 2017.

o

Opgave dient te geschieden door de opgave van de contactpersoon van het
team, dat dient een persoon te zijn die in Liempde woont. Hierbij dient het adres
en het telefoonnummer van die persoon opgegeven te worden en tevens een
teamnaam.

o

De contactpersoon dient de vragen op te komen halen.

o

Alle teamleden dienen minimaal 16 jaar oud te zijn.

o

Tip: zorg dat het team uit minimaal 8 personen bestaat.

o

Deelname geschiedt op eigen risico.

o

Onze Facebookpagina is het communicatiekanaal vanuit de organisatie. Het kan
dat er gedurende de avond ook nog updates verschijnen. Blijf dus goed opletten!
Mocht je zelf vragen hebben, dan kun je die stellen via Facebook
(https://www.facebook.com/durpskwis.liemt) of de mail
(durpskwisliemt@gmail.com). Op de avond zelf kan dit ook via de app aan Rob:
06-40939966.

Tijd
o

Op vrijdag 3 november kunnen de vragen vanaf 19.00u bij het Wapen van
Liempde opgehaald worden.

o

De vragen dienen diezelfde avond (vrijdag 4 november) VOOR 23.00u ingeleverd
te worden bij het Wapen van Liempde. Een team die de antwoorden te laat
inlevert, wordt onmiddellijk gediskwalificeerd.

o

Mocht je twijfelen over de tijd, de klok op teletekst is leidend.

o

Diezelfde avond zal omstreeks 00.30u de prijsuitreiking plaatsvinden in het
Wapen van Liempde.

Prijs
o

Per team dient 20 euro inschrijfgeld betaald te worden, dit gebeurt bij het ophalen
van de vragen. Hiervan worden de kopieerkosten en overige kosten van de
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organisatie betaald. Het overige geld wordt verdeeld onder prijswinnaars 1 t/m 5
en de troostprijs voor het team die laatste wordt.
o

De prijzen zullen uitgekeerd worden in Op Liemt gemunt-bonnen die tijdens de
prijsuitreiking uitgegeven kunnen worden. (Later mag natuurlijk ook!)

Antwoorden
o

De antwoorden op de vragen dienen ingevuld te worden op het bijgeleverde
invulformulier. Aan niet of slecht leesbare antwoorden worden geen punten
toegekend.

o

De linnen tas dient ook ingeleverd te worden, zo niet dan wordt het team
gediskwalificeerd.

o

Inzendingen worden eigendom van de organisatie en kunnen gebruikt worden
voor publicitaire doeleinden. Dit geldt ook voor eventuele knutselopdrachten.

o

Alleen de teams die hun vragenboekje tijdig en op de juiste wijze hebben
ingeleverd, dingen mee naar de prijzen. Het vragenboekje dient in de juiste
volgorde en in de snelhechter ingeleverd te worden. Dit dient samen met evt.
gemaakte creaties t.b.v. een opdracht in een tas ingeleverd te worden.

o

Er wordt niet gediscussieerd over de antwoorden. De jury heeft het altijd bij het
rechte eind ;-)

	
  	
  	
  
Puntentelling
o

Per categorie zijn er 10 vragen. Met elke vraag zijn er 10 punten te verdienen. Per
categorie zijn er dus 100 punten te verdienen. Zo ook met de geheime opdracht.

o

Met een Facebookactie zijn vooraf al 10 extra punten te verdienen.

o

Per team kan er 1 joker ingezet worden op een categorie. Daarmee worden de
punten van die categorie verdubbeld. Dit geef je aan door vooraan bij de
invulvelden te noteren op welke categorie jullie team de joker inzet.
N.B. De joker kan niet ingezet worden bij de geheime opdracht.

o

In totaal kunnen er 1100 punten behaald worden. Het aantal punten bepaalt de
winnaars; hoe meer punten, hoe beter.
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Hierbij willen we alle sponsors hartelijk danken voor hun bijdrage!
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1. ENERGIE
2 punten per
1.1. Energieprojecten Brabant

goed antwoord

Onderstaand hebben we 5 foto’s van energieprojecten in Brabant. Vernoem de naam en
plaats van dit project bij elke foto.
Foto 1.

Foto	
  2:
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Foto 3:

	
  

Foto 4:

	
  

Foto 5:
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1.2. Energieprocessen
Er zijn vele chemische en scheikundige processen om energie te ontwikkelen om machine,
apparaten en mensen arbeid te kunnen laten verrichten.
A. Welk scheikundig proces wordt hier uitgedrukt?
2 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2

2 punten per
goed antwoord

B. Wat is het scheikundige proces wat hier wordt uitgedrukt?
CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O
C. Wat is het scheikundige proces wat hier wordt uitgedrukt?
2H2 + O2 → 2H2O + energie
D. Ook in een elektrisch proces vinden er omzettingen plaats
bijvoorbeeld kan men een lamp laten branden.
In figuur 1 is een deel van de elektrische installatie van een
auto schematisch weergegeven. Als de bestuurder op de
rem trapt, sluit de schakelaar achter zekering 3 en gaan
beide remlichten branden. De remlichten hebben ieder een
vermogen van 21 W. De accu levert een constante spanning
van 12 V.
Bereken de stroomsterkte die dan door zekering 3 loopt.
E. In het menselijk lichaam zijn er ook diverse processen die zorgen dat je je dingen kan
doen die je wil en moet doen. Uiteindelijk wordt eten omgezet in energie.
Hoe wordt dit proces genoemd?
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1.3. Energielabel gebouwen

2 punten per
goed antwoord

Onderstaand staan 5 foto’s van gebouwen in de nabijheid. Elk gebouw heeft zijn eigen
energie prestatie index en daarbij behorend energielabel. Aan jullie is te bepalen om bij elk
gebouw het officieel geregistreerd energielabel toe te voegen en deze op volgorde van
energiezuinigheid in te vullen.
Foto A:

	
  

Foto B:
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Foto C:

	
  

Foto D:

	
  

Foto E:
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2 punten per
goed antwoord

1.4. Energie voor na het sporten

Een sportdrank is een drank die snel de dorst lest van sportbeoefenaars en waarvan de
koolhydraten snel door het lichaam worden opgenomen. Behalve water bevatten
sportdranken hoofdzakelijk suikers, met name glucose en maltodextrine. Verder worden
soms ook nog mineralen, eiwit of vitamines toegevoegd. Meestal zijn de sportdranken
hypotoon of isotoon, waardoor de drank snel opgenomen wordt door het lichaam, ideaal voor
voor of tijdens het sporten. Soms zijn ze ook hypertoon van samenstelling, d.w.z. dat ze
meer suikers bevatten dan de isotone verhouding. Deze zijn bedoeld om de energiereserves
aan te vullen na afloop van de inspanning. Een sportdrank moet niet verward worden met
een Energy Drink.
Verzamel 5 verschillende merken sportdrankflesjes en lever deze in bij het Wapen van
Liempde, voor 22.00u.
5 punten per

	
  

goed antwoord

1.5. Investeren in energie

Zonne-energie is op dit moment een modeartikel van duurzame energie. Men ziet
tegenwoordig dat er diverse zonnepaneelprojecten worden uitgevoerd. Is dit nu wel zo
interessant voor uw portemonnee? Voor een winstmakend bedrijf van subsidie B.V. met een
grote bedrijfshal met plat dak is de volgende aanbieding gemaakt:
Zonnepanelen en toebehoren
•

1780 stuks Talesun zonnepanelen TP660P 265Wp poly.

•

14 stuks Omvormers Solar Edge worden aangesloten op de Power optimizers onder
panelen.

•

890 stuks Power optimizer geplaatst 1 per 2 panelen, waardoor de panelen niet
onderling geschakeld zijn in een grote string.

•

Leveren en monteren van zonnepanelen incl. toebehoren bedraagt €. 448.000,= excl.
BTW

Elektrisch aansluiten
•

Het aansluiten van de omvormers op de hoofdverdeler.

•

Leveren en monteren van E-aansluiting op de bestaande hoofdverdeler bedraagt €.
35.000,= excl. BTW
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Jaarlijks onderhoud en service
•

Jaarlijkse controle en inspectie van de installatie incl. monitoring en 3-jaarlijks wassen
van de panelen.

•

Service en onderhoud per jaar bedraagt €. 3.800,= excl. BTW

	
  
Uitgangspunten
•

De huidige elektriciteit kosten bedragen ca 55.200 EUR/jaar, 600MWh/jr. tegen 92
EUR/MWh excl. BTW.

•

Er is een toekenning van SDE+ 2017 voor het volledig te installeren vermogen, 15
jaar tegen 55 EUR/MWDe hoofdaansluiting is voldoende groot om het totale
vermogen terug te kunnen leveren.

Het dak is bestand tegen de belasting van de te plaatsen zonnepanelen.
Het aantal vollast equivalent aan zonuren is 920 uur.
De opbrengst van het paneel vereist geen correctie i.v.m. de ideale ligging en invalshoek.
Vermogensgarantie paneel is 100% van het nominaal vermogen voor 10 jaar.
Alles wordt gefinancierd met 100% eigen vermogen
A. Wat is de simpele terugverdientijd van de zonnepanelen gebruik makend van
bovenstaande gegevens?
Wat is verstandig? Inzetten op fossiele energie of een alternatief?
De fossiele energiebron aardgas is, naast de invloeden van de vrije gasmarkt, nog steeds
deels gekoppeld aan de olieprijs. De olieprijs is de afgelopen jaren sterk in beweging
geweest. Het zou kortzichtig zijn om bij de realisatie van een nieuw gebouw met een
verwachte gebruiksduur van minimaal 30 jaar slechts de huidige energieprijzen als basis te
nemen voor de integrale kosten. De prijsontwikkeling van elektriciteit kent een eigen
dynamiek. De verwachtingen luiden dat de elektriciteitsprijzen minder snel zullen stijgen dan
de aardgasprijzen. Dit is een gevolg van:
•

De brandstofmix voor de productie van elektriciteit: aardgas, steenkool, bruinkool,
biomassa, kernenergie en duurzame energie (wind). De prijsontwikkelingen van de
brandstoffen zullen naar verwachting met de olieprijzen mee stijgen, maar zullen
deze mogelijk niet geheel volgen

•

Het aandeel brandstofkosten in de elektriciteitsprijs is ongeveer 50%. De andere 50%
zijn kapitaallasten van de elektriciteitscentrales en het transportnet. Deze
kapitaallasten zullen minder stijgen dan de olieprijzen
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•

Door het steeds grotere aandeel duurzame energie (20% in 2020 is de doelstelling)
neemt de relatie tot de prijsontwikkeling van fossiele energie van elektriciteit verder af

•

Het rendement waarmee brandstof in elektriciteit wordt omgezet (elektrisch
rendement) zal in de toekomst verder toenemen

Indien men nu voor de keuze staat om een gasgestookte cv-ketel te gaan vervangen wat zou
dan de beste keus zijn? Dit is natuurlijk voor iedereen een eigen keuze en men maakt deze
keuze steeds op basis van verschillende gronden.
Bij Fam. Groen is de huidige cv-ketel aan vervanging toe. Men heeft bij verschillende
kennissen gehoord dat er echt wel andere mogelijkheden zijn om de verwarming te
realiseren. Zij willen graag van jullie weten of het interessant is op de huidige cv-ketel door
een warmtepomp te vervangen. Bepaal de terugverdientijd van de warmtepomp met de
volgende uitgangspunten:

•

Woonhuis met een warmteverlies van 11kW.

•

Er hangt nu in huis een 25 kW cv-ketel waarvan maximaal 11kW benodigd is voor de
verwarming van een woonhuis.

•

Het uitgangspunt is ongeveer 1198 equivalent vollast uren (11Kw)

•

Huidige elektraverbruik van de woning is 4.850 kWh/jr

•

Huidige gasverbruik van de woning is 1500 m3/jr

•

Investering voor het vervangen van de cv-ketel 1 op 1 bedraagt €. 2.500,= incl. BTW

•

Investering door vervanging van de cv-ketel door een warmtepomp bedraagt €.
8.500,= incl. BTW

•

De prijs van de elektra bedraagt €. 0,19 per kWh

•

De prijs van het gas bedraagt €. 0,64 per m3

•

Het rendement van de cv-ketel is 8,79 kWh/m3

•

De SCOP van de warmtepomp = 4,4

•

Op de warmtepomp is een eenmalige ISDE subsidie mogelijk van €. 2.250,=

B. Wat is de simpele terugverdientijd van een warmtepomp op basis van
bovenstaande gegevens?
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1.6. Lampen

2 punten per
goed antwoord

Een lamp is een samengesteld voorwerp bestaande uit een lichtbron in een armatuur, dat
primair wordt gebruikt om ruimten en/of voorwerpen kunstmatig te verlichten.
Het woord lamp stamt via het Franse lampe af van het Latijnse lampas (genitief lampadis)',
dat fakkel of toorts betekent. Alle lampen die wij de laatste jaren gebruiken zijn allemaal
elektrische lichtbronnen. De lamp geeft tegenwoordig steeds meer licht per Watt.

	
  
A.

Geef aan hoeveel Watt nodig is om 200 Lumen licht te krijgen. Bij een Ledlamp,
Halogeenlamp en Spaarlamp. Omcirkel het juiste antwoord.

B.

Wanneer en door wie werd de eerste kooldraadgloeilampen firma opgericht?

C.

Wie heeft verkoopverbod op standaard gloeilampen bepaald en wanneer was
dat?

D.

Wie produceerde de eerste Nederlandse gloeilamp en in welk jaar was dat?

E.

Wie heeft er het eerste patent gekregen voor de gloeilamp?

	
  
5 punten per

1.7. Energiepuzzels

goed antwoord
A. Doolhof, maak de doolhof die je op het invulformulier vindt.
B. Zweedse puzzel, vul de antwoorden in op het invulformulier.

	
  
1. Energie die in straling zit
2. Stof, voorwerp of plaats waarin energie bewaard wordt
3. Energie die voorwerpen hebben die in gespannen toestand staan
4. Energie die een apparaat per seconde omzet
5. Hoeveel procent van wat je erin stopt komt er nuttig uit
6. Energie die voorwerpen hebben die kunnen vallen.
7. Kracht x verplaatsing
8. Energie die voorwerpen hebben die bewegen
9. Energie die opgeslagen zit in de kernen van atomen
10. Energie die onderweg is ten gevolge van een temperatuurverschil
11. Watt x seconde
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2 punten per
goed antwoord

1.8. Gebouwcertificering

BREEAM-NL is hét instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen,
bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen.
Door certificering met BREEAM-NL krijgt u inzicht in de werkelijke prestatie van uw project
op duurzaamheid. Hiermee kunt u aan de markt tonen wat uw prestatie is.
Doordat BREEAM een internationaal erkend keurmerk is, wordt uw prestatie erkend en door
de markt op waarde beoordeeld. Na het verkrijgen van een BREEAM-NL certificaat kunt u de
vraag beantwoorden: Hoe duurzaam is mijn project nu eigenlijk?
Met het oog op de Europese Energie- en klimaatdoelstellingen voor 2020 investeert de
Nederlandse overheid fors in subsidieregelingen op het gebied van schone en duurzame
energie.
A. Wat zijn de mogelijke certificeringen bij BREEAM-NL?
B. Noem de 4 subsidies welke op dit moment gebruikt worden in de gebouwde
omgeving.
C. Wat is het hoogste percentage subsidie wat mogelijk is?
D. Een winstgevende onderneming Goede tijden B.V. heeft al jaren de hoogste
belasting afdracht en besluit daarom te investeren. Men gaat een nieuw pand
bouwen met een duurzaamheiderkenning outstanding. De investering bedraagt €.
6.500.000,=. Wat is het netto voordeel van deze onderneming om dit pand te bouwen
en te laten certificeren?
E. BREEAM is een internationaal keurmerk, wat is de Nederlandse tegenhanger van dit
internationaal keurmerk voor gebouwen?
2 punten per

1.9. Energieverbranding

goed antwoord

In de lichaamscellen vinden reacties plaats, waarbij de energie die in het voedsel was
opgeslagen, weer vrijkomt. Dit is de verbranding van voedingsstoffen als vetten, eiwitten en
koolhydraten. Voor verbranding is brandstof nodig. Ons voedsel levert die brandstof.
Glucose is een belangrijke brandstof voor ons lichaam, zelfs de belangrijkste. Naast
brandstof is zuurstof nodig voor de verbranding van voedingsstoffen. Zonder zuurstof vindt er
geen verbranding plaats. De zuurstof zit in de lucht die we inademen. De longen geven
zuurstof af aan het bloed en het bloed vervoert het naar alle lichaamscellen. Voor een goede
verbranding is een goede zuurstofvoorziening dus van belang!
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Bij verbranding komt dus energie vrij. Een deel van de energie wordt omgezet in warmte,
waarmee we ons lichaam op temperatuur houden. De energie die overblijft gebruiken we
voor alle levensverrichtingen zoals hartslag, ademhaling, werking van organen, spijsvertering
en activiteiten.
Sporten is een activiteit welke zorgt voor het verbranding van energie. Elke sport vergt een
andere belasting en dus een ander energieverbruik.
Een man, leeftijd 41 jaar, met een lengte van 1,80 meter en een gewicht van 84 kg heeft een
BMI van 25.9. Hij is dus te zwaar voor zijn lengte. Graag wil hij snel afvallen. Bij normale
activiteit verbruikt hij 2500 kCal per dag.
De diëtist adviseert hem om te gaan sporten. Graag wil hij weten wanneer hij de meeste
energie verbrand.
Hij heeft bepaald dat hij 3x per week 45 minuten tijd kan maken om te sporten. Hij wil in ieder
geval 3 verschillende sporten per week doen. Hij heeft 5 combinaties samengesteld, bereken
per combinatie uit wat het energieverbruik (kCal) is.
A. Judo, hardlopen 12 km/h en Biljart.
B. Voetbal, basketbal en Volleybal.
C. Badminton, Tennis en Squash.
D. Maak zelf de beste combinatie, om energie te verbranden, van de sporten welke in A
t/m C zijn genoemd.
E. Hij is in 2 jaar tijd 10 kg afgevallen, wat is zijn BMI?

2 punten per
goed antwoord

1.10. Energieweetjes

1. Het grootste deel van je voedsel gebruik je voor de energievoorziening van je lichaam.
Welke voedingsstoffen kan je gebruiken voor de verbranding?
A. Glucose, glycogeen, aminozuren, water en vet
B. Glucose, koolhydraten, glycogeen, vet en aminozuren
C. Glucose, zetmeel, vet, water, glycogeen en koolhydraten
D. Glucose, koolhydraten, vet, vitaminen en glycogeen
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2. Arbeid mag in formules ook wel eens vervangen worden door
A. kracht
B. vermogen
C. energie
D. rendement
3. De energie die een apparaat per seconde omzet noemen we ook wel
A. arbeid
B. vermogen
C. kracht
D. snelheid
E. rendement
4. Welke energiesoort zit in een batterij?
A. Kernenergie
B. Chemische energie
C. Stralingsenergie
D. Bewegingsenergie
E. Zwaarte-energie
F. Elektrische energie
5. Welke stof hieronder is geen fossiele brandstof?
A. Aardolie
B. Aardgas
C. Hout
D. Turf
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6. Welke energiesoort zit in voedsel, olie een aardgas?
A. Stralingsenergie
B. Chemische energie
C. Bewegingsenergie
D. Kernenergie
E. Warmte
7. De magnetische energie neemt toe als ijzeren voorwerpen
A. verbranden
B. dichter bij de magneet komen
C. verder van de magneet af gaan
D. sneller gaan bewegen
8. Thermische energie neemt toe als
A. de temperatuur stijgt
B. een stof verdampt
C. een voorwerp sneller gaat bewegen
D. een stof smelt
9. De vanderwaals energie neemt toe als
A. de temperatuur stijgt
B. een stof smelt
C. de temperatuur daalt
D. een stof stolt
10. Voedsel is een
A. energiesoort
B. energiebron
C. fossiele brandstof
D. soort chemische energie

	
  

Durpskwis Liemt
3 november 2017
	
  

21	
  

TEAM 1 Liemt
	
  

Durpskwis Liemt
3 november 2017
	
  

22	
  

TEAM 1 Liemt
	
  

2. WITTE GIJ ‘T?
Deze categorie bestaat uit 10 vragen die elk binnen 30 seconden ingevuld moeten worden.
Dit gaat net zoals vorig jaar via een internetsite. Je mag per team natuurlijk maar één keer
meedoen, en het lijkt ons verstandig om dit met meer mensen te maken. Ook geven we je de
tip om een laptop te gebruiken, zodat je de vragen beter kan lezen ;-). Dan is de kans op een
topscore namelijk groter!
Voorafgaand aan deze categorie moet je je als team aanmelden via onderstaande wijze:
•

Ga naar join.quizizz.com

•

Op het moment dat je deze categorie mag spelen met je team krijgen jullie op het
mailadres wat jullie hebben doorgegeven, een mailtje met een code. Daarmee kun je
dan inloggen. Let dus op je mail!! Dit zal rond 21.30u zijn.

•

Voer de code in op het eerste scherm wat verschijnt: ‘Game-code.
Klik op ‘verder gaan’.

•

Vul bij ‘name’ de groepsnaam die jullie bij opgave aan ons door hebben gegeven in
met daarvoor het teamnummer wat jullie van ons gekregen hebben.
Klik op ‘ Meespelen!’. Er wordt dan een avatar voor je gezocht.

•

Dan is het wachten tot je kan starten. We wachten tot uiterlijk 21.40u en starten dan
de vragen op.

•

Bovenin beeld zie je de vraag en daaronder de antwoorden. Je hebt 30 seconden de
tijd. Hoe sneller, hoe meer punten.

•

Je ziet direct of het antwoord goed of fout was.

De antwoorden komen daarna automatisch bij ons binnen en hoeven dus niet ingeleverd te
worden. Wat na 21.50u pas klaar is, telt niet meer mee. Dus het is zaak om hier niet het
Brabants kwartiertje in acht te nemen ;-).
De 100 punten worden daarna verdeeld op basis van het aantal punten wat jullie behaald
hebben. Mochten er meerdere teams met dezelfde teamnaam aangemeld zijn, dan geldt de
laagst behaalde score. Let wel: zodra de categorie gestart is, is de code niet meer geldig!	
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3 punten per
goed antwoord,

3. LIEMPDSE ONDERNEMERS
10 punten wanneer
alles goed is.
3.1. Ondernemers
Welke 3 ondernemers of organisaties zijn gehuisvest (geweest) in dit pand?

3.2. Taxibedrijven
We hebben twee taxibedrijven in Liempde, Taxibedrijf van Kronenburg en Taxibedrijf de
Meierij. Zij hebben allebei een reeds bestaand Liempds taxibedrijf overgenomen.
A. Welk bedrijf is door Taxibedrijf van Kronenburg overgenomen?
B. Welk bedrijf is door Taxibedrijf de Meijerij overgenomen?
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3.3. Wim Bakx
Wim Bakx was een bekende ondernemer in Liempde. Noem zoveel
mogelijk van zijn ondernemingen.

2 punten per
goed antwoord,
maximaal 10 punten.

3.4. Kappers
In de Nieuwsstraat zijn 3 kappers gevestigd (geweest).

4 punten per

Noem ze alle 3.

goed antwoord voor de
kappers die het langst weg
zijn, 2 punten voor de laatste.

	
  
	
  
	
  
	
  
3.5. Pand Dorpsstraat 8

1= 2 punten
2= 5 punten
3= 7 punten
4= 10 punten

Welke ondernemers hebben de laatste 50 jaar in het pand Dorpsstraat 8
gezeten voordat het een Chinees werd. Noem hun naam.

x4

3.6. Fietsenmakers
A. In welke straat in Liempde zijn in het verleden 3 fietsenmakers

5 punten per
goed antwoord

gehuisvest geweest?
B. In welke straat in Liempde zijn in het verleden 2 fietsenmakers
gehuisvest geweest?

2 punten per goed

	
  
	
  
	
  

antwoord. Voor meer
dan 5 elk antwoord 1
bonuspunt.

3.7. Klompenmaker

Liempde was een klompenmakers dorp. Noem minimaal 5 klompenmakers die na 1960
gevestigd waren in Liempde. Voor elke extra klompenmaker krijg je een bonuspunt.
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3 of 4 punten per
goed antwoord

3.8. Garagehouders
Noem 3 garagehouders met benzinepomp die vanaf 1960 gehuisvest waren/zijn in
Liempde.

3.9. Groenteboer
Vanuit waar bracht groenteboer Harrie van de Loo zijn groente en fruit
aan de man?

3 punten per
goed antwoord,
10 punten wanneer
alles goed is.

3.10. Diverse zaken
In de panden op onderstaande foto’s zijn diverse zaken gehuisvest geweest.
Noem er zo veel mogelijk.
1 punt per
Foto 1

goed antwoord,
Maximaal 10 punten.

Foto 2
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Foto 3
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4. ZANG EN DANS!

10 punt per

10 vragen over binnen- en buitendurpse artiesten….

goed antwoord,

Bij vraag 1), 2) en 5) zit geen geluid, dat ligt niet aan uw apparatuur.
De meeste hebben een Liempds tintje, alleen de artiesten van vraag 9
hebben waarschijnlijk nog nooit gehoord van het Gastvrij Hart in het

Alleen vraag 8 is
onderverdeeld in 2
antwoorden van elk

Groene Woud.

5 punten.
Op de website van buurtvereniging Klein Hoekje Nieuwe Wijk vindt u een filmpje met als titel
‘zang en dans’. Als u dat afspeelt krijgt u 10 genummerde foto- of videofragmenten te zien
die horen bij onderstaande vragen:
1) Uit welke beroemde Liempdse videoclip komt deze ‘still’? We zoeken de
naam van het nummer!
2) Naar welke Liempdse topsporter (lid van Klein Hoekje!) zit hij gebiologeerd te
kijken tijdens de uitzending van 19 mei 2017?
3) Symfonische metal, opgenomen buiten Liempde. Hoe heet de zangeres?
4) Symfonische metal, opgenomen in ons eigen Liempde. Wat was de naam van
de band?
5) Eind oktober was u in de gelegenheid om in D'n Liempdsen Herd de
overzichtstentoonstelling te zien van het werk van Gerard Schalkx. Deze foto
is ook van zijn hand. De band is wereldberoemd in heel Liempde, maar waar
is de foto genomen?
6) Deze breakdancer woonde alleen het oudste en jongste deel van zijn leven
niet in Liempde. Hoe heet hij?
7) Big Bo Brocken live! Maar bij welk lid van Klein Hoekje in de tuin?
8) Wat is de naam van de band (5 punten) en wat is de link met de leukste
buurtvereniging van Liempde (5 punten)?
9) Twee opzwepende acts om de categorie mee af te sluiten. Op 9 voor de
dames: een aantal schaars geklede jongemannen.
Wat is de naam van de groep?
10) En tot slot voor de heren: een kerel die zich op het podium door maar liefst 6
sexy danseressen laat begeleiden. We zoeken de naam van deze
womanizer. (lid van klein Hoekje!)
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5. LIEMTSE VRAGEN UIT BRABANTS CENTRUM, EDITIE 8-6-2017
Deze categorie is gemaakt door Willy van Zuijlen. Wij bedanken hem voor zijn inzet
van de afgelopen jaren.
Antwoorden zijn allemaal te vinden in het Brabants Centrum, editie 8 juni 2017!
Een exemplaar daarvan zit in de tas.

1.

Waarom was Pinkpop niet uitverkocht?

2.

Wie was voorganger in de Hoogmis van 11 juni 2017?

3.

Hoe luidt de naam van de laatst opgerichte carnavalsclub?

4.

Bij welke gelegenheid vond in 2008 de sponsor fietstocht Arles (Fr) Liempde plaats?

5.

Welke 3 Liempdenaren waren in 1968 op het veld betrokken bij de in
gebruik name van het huidige sportpark?

6.

A. Welke Liempdenaren "kregen" de eerste glasvezel aansluiting?
B. Langs welke straat is dat?

7.

Hoe luidt het inschrijfadres van de Zomeravondbridge 2017?

8.

Welke bestemming heeft het perceel "De Braakkuil"?

9.

Wat is het bijzondere van de Liempdse Jeugdvakantieweek?

10.

Welke relatie had 30 juni 1917 met Oldtimerdag?
10 punt per
goed antwoord,
Vraag 5 per goed
antwoord 3 punten,
10 als alles goed is.
Vraag 6 en 9 per
goed antwoord 5
punten.
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6. CULINAIR
10 punten per
6.1. Bagels uit Liempde

oordeel jury

In de tas zijn een aantal ingrediënten meegeleverd voor het maken van
bagels. Oftewel echte bagels uit Liempde.
Overige ingrediënten dien je zelf toe te voegen.
Maak 4 bagels en lever deze voor 22:00u in bij ’t Wapen.
Punten worden gegeven voor inleveren, smaak en originaliteit

6.2. Restaurants in Liempde
2 punten per goed
Er zijn in Liempde veel verschillende eetgelegenheden.

antwoord

Hierbij wordt de COOP niet meegeteld.
A. Hoeveel eetgelegenheden telt Liempde? Tel binnen het gebied
Boxtelseweg, Vendelstraat, Roderweg, Dazingstraat, Barrierweg, Rosenhofstraat.
B. Hoeveel gerechten met Ananas staan er op de menukaart van ’t Struifhuis?
C. Hoeveel nagerechten staan er op de menukaart van Het Hof?
D. Uit hoeveel gerechten kun je kiezen bij een 134 bij Royal Mandarin?
E. Hoeveel speciaalbieren staan er op de lijst de Durpsherberg?
2 punten per goed
antwoord
6.3. Proeflokaal
Dit jaar is al weer voor de 3e keer op rij het Proeflokaal georganiseerd door
SpiLL. Nu zijn we even benieuwd wat er nog is blijven hangen van de 1e editie...
A. Welke saus was er toevallig perfect gelukt?
B. Welk brood en groente zaten er bij de Kipsate?
C. Hoe maak je volgens Ton een Liempdenaartje lekker voor bij de koffie?
D. Waar waren de Naan broodjes van gemaakt?
E. Welke kleur had de neus van de ballonnen clown?
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5 punten per goed
antwoord

6.4. Boeremert
Een bijna jaarlijks terugkerend evenement in Liempde.
A. Hoe vaak en om welke redenen is de Boeremert in de afgelopen 25 jaar afgelast
geweest?
B. Hoeveel koste het dit jaar in totaal om te genieten van de spekstruif, snert, wafel, een
broodje worst en een pilsje?
6.5. Biermerken

1 punt per goed

Voor alle bierkenners onder ons, welke naam hoort bij de volgende beelden?
A

F

B

G

	
  
	
  
	
  
	
  
C

antwoord

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
H

	
  
	
  
	
  
	
  
D

	
  
	
  
	
  
	
  
I

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
E

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
J
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5 punten per goed
antwoord

6.6. Hulp voor Thuiskoks
Sinds een aantal jaar bestaan er verschillende websites en programma’s om het koken voor
mensen thuis makkelijker te maken. 24kitchen is hier een mooi voorbeeld van.
A. Welke 5 personen en 1 instantie worden er door 24kitchen aangemerkt als personen
waar advies aan gevraagd wordt?
B. Hoeveel chefs uit het buitenland werken er mee aan 24Kitchen?

6.7. Ingrediënten spotting
Hieronder vinden jullie 2 gerechten. Noem ten minste 5 ingrediënten die in
beide gerechten voorkomen. (gerechten komen van 24Kitchen)

2 punten per goed
antwoord, maximaal
10 punten
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6.8. Wat korte vragen

2 punten per goed

A. Wat heet het gerecht “trek mij omhoog” ook wel?

antwoord

B. Wat eet ik als ik geniet van een Barbe á papa?
C. Wat zijn de ingrediënten van “Blote billetjes in het gras”?
D. Wat vindt Lorraine het lekkerst in haar taart?
E. Hoe heet de reep “Marathon” tegenwoordig?
10 punten voor goed

6.9. Oeps!

antwoord
De commissie zat de denken om voor alle deelnemers een punt appeltaart
te bakken. Maar ergens tijdens de berekeningen zijn alle getallen door
elkaar geraakt. Hoeveel appels zijn er nodig om voor iedereen een punt appeltaart te
bakken? Het antwoord zijn de getallen die komen te staan in het blauwe en rode vakje.
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6.10. Liters bier
A. Hoeveel liter bier is er gedronken tijdens Back 2 the Music in
2017?

5 punten per goed
antwoord

B. Hoeveel liter bier is er gedronken tijdens Oktoberfest in
2017?
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7. BOVEN DE 18!
Erotiek en seks zijn dankbare onderwerpen om je algemene kennis te testen.
We hebben de volgende vragen voor je:

7.1. Seksweetjes

2 punten per
goed antwoord

A. In welk land hebben ze het vaakst seks ?
a) Canada
b) China
c) Italië

	
  
B. Elke dag vinden er 100 miljoen vrijpartijen plaats. Hoeveel stellen hebben er op dit
moment seks?
C. Hoeveel calorieën verbrand je in een half uur vrijen ?
D. Wat is een spornoseksueel ?
a) Iemand die seks heeft in een sportschool
b) Sportieve pornoacteur
c) Afgetrainde pornokijker die pronkt met zijn lijf
E. Als meisjes bloeden bij de eerste keer, waardoor komt dat dan ?

2 punten per
goed antwoord

7.2. Playboys

De playboy is door de jaren heen een echt verzamelobject geworden. Ook wij hebben onze
collectie van zolder gehaald. Kun jij achterhalen uit welke maand en jaar ze komen?
A.

B.

C.
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7.3. Fobieën
Zoals men weleens zegt : ‘Elke gek heeft zo zijn gebrek’. Nou bestaan er verschillende
fobieën die soms erg lastig zijn voor de mens. Hieronder staan 5 van die fobieën, maar de
letters zijn wat gehusseld. Ontdek de fobie en omschrijf hem :
A. Edormtho

2 punten per

B. Noeg

goed antwoord

C. Omrogeino
D. Mooh
E. Hippopotomonstrosseqnippedalio
2 punten per

7.4. Erotische scènes

goed antwoord

Erotische scènes zijn niet weg te denken in een film of een serie. We hebben een paar
fragmenten voor je opgezocht. Noem de titel van de film of serie waar onderstaande
fragmenten in voorkomen.
A.

B.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

C.

	
  

	
  

D.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

E.
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7.5. Woordzoeker

Per 6 goede
antwoorden:
5 punten

We hebben 13 woorden in onderstaande woordzoeker gestopt die met deze rubriek te
maken hebben. Om het wat moeilijker te maken krijg je de te zoeken woorden niet te zien!
Vul de gevonden woorden in op het antwoordvel.
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2 punten per
goed antwoord

7.6. Beautyproduct of seksspeeltje?

Alle vrouwen houden van winkelen. Maar naar welke winkel gaan ze het liefste: Etos of
Christine LeDuc? Wij zijn bij beide winkels foto’s gaan maken en kwamen met de
onderstaande kiekjes thuis. Vul in op het antwoordformulier: beautyproduct of seksspeeltje?
A.

B.

D.

E.

C.
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7.7. Strips
2 punten per

Herken jij de volgende sexy strips?

goed antwoord

A.

B.

D.

E.

C.
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2 punten per
goed antwoord

7.8. Kamasutra
We gaan er vanuit dat de Kamasutra bij jullie allemaal op het nachtkastje ligt.
Benoem de volgende posities in het Nederlands:
A.

B.

C.

	
  

	
  

D.

E.
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2 punten per

7.9. Bekende ontboezemingen

goed antwoord

We hebben wat bekende decolletés voor je opgezocht.
Geef de voor- en achternaam van de vrouw waar ze bij horen.
A.

B.

	
  

	
  
	
  

C.

	
  

D.

	
  
E.
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2 punten per

7.10. Lullige vragen

goed antwoord

En dan tot slot nog wat lullige vragen…
A. Stel, je hebt een stijve en je komt er niet vanaf. Je bent ook niet eens opgewonden…
Hoe heet dat?
a) Priapisme
b) Erectisme
c) Dolisme
d) Altruïsme
B. Hoe hoog is de snelheid van een ejaculatie?
a) 0 tot 20 kilometer per uur
b) 20 tot 40 kilometer per uur
c) 40 tot 60 kilometer per uur
d) 60 tot 80 kilometer per uur
C. Wij van de organisatie zijn er toch wel een beetje van geschrokken…
Hoe veel erecties krijgt een man per 24 uur?
a) 3 t/m 8 erecties.
b) 9 t/m 12 erecties
c) 13 t/m 20 erecties
d) 21 t/m 50 erecties
D. Na hoe lang penetreren komt een man gemiddeld klaar?
a) 3 minuten
b) 5 minuten
c) 9 minuten
d) 12 minuten

	
  
E. Enne…hoe lang is ‘ie nou eigenlijk écht in opperste staat van paraatheid?
a) 14,8 cm (gemiddeld)
b) 15,8 cm (gemiddeld)
c) 16,8 cm (gemiddeld)
d) 17.8 cm (gemiddeld)
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10 punten per

8. BUITEN

goed antwoord

8.1. De veelbesproken bloembakken in het mooie nieuwe centrum
Hoeveel rechthoekige bloembakken staan er in het dorp?

	
  
	
  
8.2. En het parkbeleid
Hoeveel P(arkeer) tegels liggen er in het dorp?

	
  
	
  
8.3. Jubileumvlaggen De Ploegers
Hoeveel vlaggenhouders zijn er geplaatst in de Nieuwstraat?

	
  
	
  
8.4. Openingstijden niet altijd even duidelijk
Zet de volgende winkels in de juiste volgorde van totaal aantal geopende uren, volgens de
openingstijden vermeld aan de deur, van hoog naar laag.
a) Bewust Beter
b) Het Erfke
c) Putmans
d) Baandhee
e) Het Pakhuis
f)

Royal Mandarin

8.5. Ganzenbord
Wat is het totaal aantal ganzen afgebeeld in kleur in vakjes 3, 39, 45, 55 en 61?
Natuurlijk gaat dit over het ganzenbord wat 8 oktober j.l. op de kiosk geopend is!
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8.6. Knoop in je wandelroute
Hoeveel wandelknooppunten bevinden zich binnen de bebouwde kom van Liempde?

8.7. Stappenteller
Hoeveel stappen moet de kroegbaas van het Wapen zetten tussen woon en werk?

8.8. Mag het een pontje meer zijn?
Welke handgeschreven tekst staat op bord aan de Kasteren zijde op de kade van het	
  
pontje?

8.9. Trimbos, wie komt daar nog
Hoeveel sporttoestellen staan er opgesteld in het trimbos?

	
  
	
  
8.10. Tijd voor bezinning
Hoeveel kaarsjes kunnen er maximaal in de voorraadstandaard in de kapel op Hezelaar?
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9. OLD SCHOOL
De cassette maakt een comeback
Voor veel mensen is het een nachtmerrie die ze al bijna verdrongen hadden.
Maar de cassettebandjes maken een comeback.

Zo vertelde de media ons deze zomer…..
Je mag je cassette speler (of misschien wel je dubbele cassette deck) afstoffen en weer in
gebruik nemen deze avond. In de tas met de kwisvragen vind je een cassettebandje. Hierop
staan de geluidsfragmenten behorend bij de onderstaande vragen.
En ja, de kwaliteit is als vanouds…
Vraag 1 en 2:
10 punten per
9.1. Welke tekst wordt doorgegeven?

goed antwoord

9.2. Raad het geluid.
9.3. Benoem de omroepers/ omroepsters die je hoort.

4 of 3 punten per
goed antwoord

9.4. Je hoort de intro’s van 10 liedjes. Noem de artiest/band + titel.

1 punt per
goed antwoord

Durpskwis Liemt
3 november 2017
	
  

49	
  

TEAM 1 Liemt
	
  
9.5. We probeerden voorheen de dj’s juist niet op de bandjes te krijgen als
we liedjes van de radio opnamen. Nu staan ze er juist wel op.

5 punten per
goed antwoord

Wie zijn deze twee dj’s?

9.6. Welke vijf Liempdse mensen zijn hier aan het woord?

2 punten per
goed antwoord

9.7. Om in de sfeer van deze categorie te blijven, waar staan deze afkortingen voor:
a)

LP

b)

MC

c)

DAT

d)

DCC

e)

EP

2 punten per
goed antwoord

9.8. Het cassettebandje is een succes van Philips.
Noem twee producten van Philips welke geen succes waren.

5 punten per
goed antwoord

	
  
	
  
9.9. Zet op de B-kant vooraan op het bandje het door je team ingezongen
Liemts volkslied. Zorg dat het bandje teruggespoeld op kant B klaar staat
zodat de organisatie het af kan luisteren.

10 punten per
goed antwoord

	
  
9.10. Stuur vóór 22.00u een foto naar durpkwisliemt@gmail.com waarbij
een teamlid op de foto staat met een echte walkman of platenspeler.

10 punten per

Vermeld in het onderwerp je teamnummer en het vraagnummer.

goed antwoord
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GEHEIME OPDRACHT
Om 19:30 uur verwachten wij van elk team de meest belezen persoon met schroevendraaier,
opener en tennisbal op de fiets bij het Wapen van Liempde.
Niet voldoen aan de benodigde artikelen betekent uitsluiting van deelname aan de geheime
opdracht en dus het missen van een kans op 100 punten.
Met vriendelijke groet,
Commissie Durpskwis Liemt
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INVULFORMULIEREN
Wij zetten onze joker in op categorie:
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1. ENERGIE
2 punten per
goed antwoord
1.1. Energieprojecten Brabant
•

Foto 1: ………………………………………………………………………………….

•

Foto 2: ………………………………………………………………………………….

•

Foto 3: ………………………………………………………………………………….

•

Foto 4: ………………………………………………………………………………….

•

Foto 5: ………………………………………………………………………………….

2 punten per
goed antwoord

1.2. Energieberekeningen

A. ………………………………………………………………..………………………………….
B. ………………………………………………………………..………………………………….
C. ………………………………………………………………..………………………………….
D. ………………………………………………………………..………………………………….
E. ………………………………………………………………..………………………………….

2 punten per
goed antwoord

1.3. Energielabel gebouwen

1. Foto …………………………………………………..………………………………….
2. Foto …………………………………………..............………………………………….
3. Foto …………………………………………………...………………………………….
4. Foto …………………………………………………...………………………………….
5. Foto ……………………………………………………………………………………….

1.4. Energie voor na het sporten

2 punten per
goed flesje

Lever 5 flesjes in voor 22.00u

1. Fles …………………………………………………..………………………………….

Durpskwis Liemt
3 november 2017
	
  

55	
  

TEAM 1 Liemt
	
  
2. Fles …………………………………………..............………………………………….
3. Fles …………………………………………………...………………………………….
4. Fles …………………………………………………...………………………………….
5. Fles ……………………………………………………………………………………….
5 punten per
1.5. Investeren in energie

goed antwoord

A. ………………………………………………………………..………………………………….

B. ………………………………………………………………..………………………………….

1.6. Lampen
2 punten per

A. Omcirkel het juiste antwoord.
Ledlamp

3

8

5

11

Halogeenlamp

18

21

30

15

Spaarlamp

8

15

5

21

goed antwoord

B. ………………………………………………………………………………………….
C. ………………………………………………………………………………………….
D. ………………………………………………………………………………………….
E. ………………………………………………………………………………………….

Durpskwis Liemt
3 november 2017
	
  

56	
  

TEAM 1 Liemt
	
  
	
  
5 punten per

1.7. Energiepuzzels

goede puzzel
A. Doolhof

	
  

Durpskwis Liemt
3 november 2017
	
  

57	
  

TEAM 1 Liemt
	
  
	
  
B. Zweedse puzzel

	
  

	
  
1.8. Gebouwcertificering

2 punten per
goed antwoord

A. ………………………………………………………………..………………………………….
B. ………………………………………………………………..………………………………….
C. ………………………………………………………………..………………………………….
D. ………………………………………………………………..………………………………….
E. ………………………………………………………………..………………………………….

Durpskwis Liemt
3 november 2017
	
  

58	
  

TEAM 1 Liemt
	
  
1.9.

Energieverbranding

2 punten per
goed antwoord

A. ……………………………………………………………..………………………………….
B. ……………………………………………………………..………………………………….
C. ……………………………………………………………..………………………………….
D. ……………………………………………………………..………………………………….
E. ……………………………………………………………..………………………………….

1 punt per
1.10. Energieweetjes

goed antwoord

1. ……………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………....………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………….
4. …………………………………………………………….………………………………….
5. …………………………………………………………….………………………………….
6. …………………………………………………………….………………………………….
7. …………………………………………………………….………………………………….
8. …………………………………………………………….………………………………….
9. …………………………………………………………….………………………………….
10. …………………………………………………………….………………………………….

Durpskwis Liemt
3 november 2017
	
  

59	
  

TEAM 1 Liemt
	
  

Durpskwis Liemt
3 november 2017
	
  

60	
  

TEAM 1 Liemt
	
  

3. LIEMPDSE ONDERNEMERS

3 punten per
goed antwoord,

3.1. Ondernemers
1. …………………………………………………………………………….

10 punten wanneer

2. …………………………………………………………....……………….

alles goed is.

3. …………………………………………………………………………….
3.2. Taxibedrijven
A. ……………………………………………………………..……………….
B. …………………………………………………………………………….

5 punten per
goed antwoord

3.3. Wim Bakx
o

………………………………………………………………………………….

o

………………………………....……………………………………………….

o

…………………………………………………………………………………..

2 punten per

o

…………………………………………………………………………………..

goed antwoord,

o

…………………………………………………………………………………..

maximaal 10 punten.

o

…………………………………………………………………………………..

o

………………………………….……………………………………………….

3.4. Kappers
4 punten per
1. ……………………………………………………………….

goed antwoord voor de

2. ……………………………………………………………….

kappers die het langst weg

3. ……………………………………………………………….

zijn, 2 punten voor de laatste.

	
  
3.5. Pand Dorpsstraat 8
1= 2 punten
2= 5 punten
3= 7 punten
4= 10 punten

1. …………………………………………………………………………….
2. ………………………………………....………………………………….
3. ……………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………….……………….
x4

Durpskwis Liemt
3 november 2017
	
  

61	
  

TEAM 1 Liemt
	
  
3.6. Fietsenmakers
A. ………………………………..………………………………………….
B. ………………………………………..………………………………….

5 punten per
goed antwoord

	
  
3.7. Klompenmaker
1. …………………………………………………………………………….
2. ………………………………………....………………………………….
3. ……………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………….……………….

2 punten per goed
antwoord. Voor meer
dan 5 elk antwoord 1
bonuspunt.

5. …………………………………………………………….………………..
6. …………………………………………………………….………………..
7. …………………………………………………………….………………..
8. …………………………………………………………….………………..
9. …………………………………………………………….………………..
10. …………………………………………………………….……………….

	
  
	
  
3 of 4 punten per

3.8. Garagehouders

goed antwoord
1. …………………………………………………………………………….
2. ………………………………………....………………………………….
3. ……………………………………………………………………………..

	
  
3.9. Groenteboer

3 punten per

1. …………………………………………………………………………….

goed antwoord,

2. ………………………………………....………………………………….
3. ……………………………………………………………………………..

10 punten wanneer

4. …………………………………………………………….……………….

alles goed is.

	
  
Durpskwis Liemt
3 november 2017
	
  

62	
  

TEAM 1 Liemt
	
  
3.10. Diverse zaken
1 punt per

Foto 1

goed antwoord,

1. …………………………………………………………………………….
2. ………………………………………....………………………………….

Maximaal 10 punten.

3. ……………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………….……………….

	
  

	
  

Foto 2
1. …………………………………………………………………………….
2. ………………………………………....………………………………….
3. ……………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………….……………….

	
  
Foto 3
1. …………………………………………………………………………….
2. ………………………………………....………………………………….
3. ……………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………….……………….
5. …………………………………………………………….………………..
6. …………………………………………………………….………………..
7. …………………………………………………………….………………..

	
  

Durpskwis Liemt
3 november 2017
	
  

63	
  

TEAM 1 Liemt
	
  

Durpskwis Liemt
3 november 2017
	
  

64	
  

TEAM 1 Liemt
	
  
10 punt per

4. ZANG EN DANS

goed antwoord,

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Alleen vraag 8 is
onderverdeeld in 2
antwoorden van elk
5 punten.
1. …………………………………………………………………………………………………...
2. …………………………………………………………....……………………………………...
3. …………………………………………………………………………………………………...
4. …………………………………………………………….……………………………………..
5. …………………………………………………………….……………………………………..
6. …………………………………………………………….……………………………………..
7. …………………………………………………………….……………………………………..
8. …………………………………………………………….……………………………………..
…………………………………………………………….……………………………………...
9. …………………………………………………………….……………………………………..
10. …………………………………………………………….……………………………………..

Durpskwis Liemt
3 november 2017
	
  

65	
  

TEAM 1 Liemt
	
  

Durpskwis Liemt
3 november 2017
	
  

66	
  

TEAM 1 Liemt
	
  

5. LIEMTSE VRAGEN UIT BRABANTS CENTRUM, EDITIE 8-6-2017
10 punt per
goed antwoord,
1. …………………………………………………………………………….
2. ………………………………………....………………………………….

Vraag 5 per goed

3. ……………………………………………………………………………..

antwoord 3 punten,

4. …………………………………………………………….……………….

10 als alles goed is.

5. …………………………………………………………….………………..
…………………………………………………………….………………..

Vraag 6 en 9 per

.…………………………………………………………….………………..

goed antwoord 5

6. A. …………………………………………………………………………

punten.

B. ……………………………………..……………………………………
7. ……………………………………………………………..……………………………………
8. ……………………………………………………………..……………………………………
9.

…………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………..……………………………………

10. ……………………………………………………………..……………………………………

	
  

Durpskwis Liemt
3 november 2017
	
  

67	
  

TEAM 1 Liemt
	
  
	
  

Durpskwis Liemt
3 november 2017
	
  

68	
  

TEAM 1 Liemt
	
  

6. Culinair

10 punten per
oordeel jury

	
  

6.1. Bagels uit Liempde
Voor 22.00u inleveren bij het Wapen van Liempde, met daarbij duidelijk je teamnummer.

2 punten per goed
6.2. Restaurants in Liempde

antwoord

A. ……………………………………………………………..………………………………….
B. ……………………………………………………………..………………………………….
C. ……………………………………………………………..………………………………….
D. ……………………………………………………………..………………………………….
E. ……………………………………………………………..………………………………….

6.3. Restaurants in Liempde

2 punten per goed
antwoord

A. ……………………………………………………………..………………………………….
B. ……………………………………………………………..………………………………….
C. ……………………………………………………………..………………………………….
D. ……………………………………………………………..………………………………….
E. ……………………………………………………………..………………………………….

6.4. Boeremert

5 punten per goed

A. ……………………………………………………………..……………….

antwoord

B. ……………………………………………………………………………….

Durpskwis Liemt
3 november 2017
	
  

69	
  

TEAM 1 Liemt
	
  
	
  

1 punt per goed

6.5. Biermerken

antwoord

A. ……………………………………………………………..………………………………….
B. ……………………………………………………………..………………………………….
C. ……………………………………………………………..………………………………….
D. ……………………………………………………………..………………………………….
E. ……………………………………………………………..………………………………….
F. ……………………………………………………………..………………………………….
G. ……………………………………………………………..………………………………….
H. ……………………………………………………………..………………………………….
I.

……………………………………………………………..………………………………….

J. ……………………………………………………………..………………………………….

5 punten per goed
antwoord

6.6 Hulp aan Thuiskoks

A. ……………………………………………………………..………………………………….
……………………………………………………………..………………………………….
……………………………………………………………..………………………………….
……………………………………………………………..………………………………….
……………………………………………………………..………………………………….
……………………………………………………………..………………………………….
B. ……………………………………………………………..………………………………….

	
  

2 punten per goed

6.7. Ingrediënten spotting

antwoord, maximaal

…………………………………………………………….………………….

•

……………………………………………………………..………………………………….

•

……………………………………………………………..………………………………….

•

……………………………………………………………..………………………………….

•

……………………………………………………………..………………………………….

•

……………………………………………………………..………………………………….

•

……………………………………………………………..………………………………….

Durpskwis Liemt
3 november 2017
	
  

10 punten

•

70	
  

TEAM 1 Liemt
	
  
•

……………………………………………………………..………………………………….

	
  
2 punten per goed

6.8. Wat korte vragen

antwoord
A. ……………………………………………………………………………….
B. ……………………………………………………………..………………………………….
C. ……………………………………………………………..………………………………….
D. ……………………………………………………………..………………………………….
E. ……………………………………………………………..………………………………….
6.9. Oeps
10 punten per goed
……………………………………………………………..…………….………….

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

antwoord

	
  

6.10. Liters bier
A. ……………………………………………………………………………….
B. ……………………………………………………………..……………….

Durpskwis Liemt
3 november 2017
	
  

5 punten per goed
antwoord

71	
  

TEAM 1 Liemt
	
  

Durpskwis Liemt
3 november 2017
	
  

72	
  

TEAM 1 Liemt
	
  

7. Boven de 18!
7.1. Sexweetjes
A. …………………………………………………………….………………….

2 punten per

B. …………………………………………………………….………………….

goed antwoord

C. ………………………………………….…………………………………….
D. ………………………………………..…...………………………………….
E. ……………………………………………..………………………………….
7.2. Playboys

2 punten per

A. …………………………………………………………….………………….

goed antwoord

B. …………………………………………………………….………………….
C. ………………………………………….…………………………………….
D. ………………………………………..…...………………………………….
E. ……………………………………………..………………………………….
7.3. Fobieën
2 punten per
A. …………………………………………………………….………………….

goed antwoord

B. …………………………………………………………….………………….
C. ………………………………………….…………………………………….
D. ………………………………………..…...………………………………….
E. ……………………………………………..………………………………….
7.4. Erotische scènes
2 punten per
A. …………………………………………………………….………………….

goed antwoord

B. …………………………………………………………….………………….
C. ………………………………………….…………………………………….
D. ………………………………………..…...………………………………….
E. ……………………………………………..………………………………….

Durpskwis Liemt
3 november 2017
	
  

73	
  

TEAM 1 Liemt
	
  
7.5. Woordzoeker

Per 6 goede
antwoorden:

•

……………………………………………………………………………….

•

…………………………………….……..………………………………….

•

…………………………………………..………………………………….

•

……………………………………………………………..………………………………….

•

……………………………………………………………..………………………………….

•

……………………………………………………………..………………………………….

•

……………………………………………………………..………………………………….

•

……………………………………………………………..………………………………….

•

……………………………………………………………..………………………………….

•

……………………………………………………………..………………………………….

•

……………………………………………………………..………………………………….

•

……………………………………………………………..………………………………….

•

……………………………………………………………..………………………………….

7.6. Beautyproduct of seksspeeltje?

5 punten

2 punten per
goed antwoord

A. …………………………………………………………….………………….
B. …………………………………………………………….………………….
C. ………………………………………….…………………………………….
D. ………………………………………..…...………………………………….
E. ……………………………………………..………………………………….
7.7. Strips

2 punten per

A. …………………………………………………………….………………….

goed antwoord

B. …………………………………………………………….………………….
C. ………………………………………….…………………………………….
D. ………………………………………..…...………………………………….
E. ……………………………………………..………………………………….

	
  
	
  
	
  
Durpskwis Liemt
3 november 2017
	
  

74	
  

TEAM 1 Liemt
	
  
7.8. Kamasutra

2 punten per
goed antwoord
A. …………………………………………………………….………………….
B. …………………………………………………………….………………….
C. ………………………………………….…………………………………….
D. ………………………………………..…...………………………………….
E. ……………………………………………..………………………………….

7.9. Bekende ontboezemingen
A. …………………………………………………………….………………….
B. …………………………………………………………….………………….

2 punten per

C. ………………………………………….…………………………………….

goed antwoord

D. ………………………………………..…...………………………………….
E. ……………………………………………..………………………………….

	
  
7.10. Lullige vragen
A. …………………………………………………………….………………….
B. …………………………………………………………….………………….

2 punten per
goed antwoord

C. ………………………………………….…………………………………….
D. ………………………………………..…...………………………………….
E. ……………………………………………..………………………………….

	
  

Durpskwis Liemt
3 november 2017
	
  

75	
  

TEAM 1 Liemt
	
  

Durpskwis Liemt
3 november 2017
	
  

76	
  

TEAM 1 Liemt
	
  

8. BUITEN

10 punten per
goed antwoord

	
  
8.1. De veelbesproken bloembakken in het mooie nieuwe centrum

	
  
……………………………………………………………..………………………………….

8.2. En het parkbeleid

	
  
……………………………………………………………..………………………………….

8.3. Jubileumvlaggen De Ploegers

	
  
……………………………………………………………..………………………………….

	
  
8.4. Openingstijden niet altijd even duidelijk

……………………………………………………………..………………………………….

8.5. Ganzenbord

……………………………………………………………..………………………………….

Durpskwis Liemt
3 november 2017
	
  

77	
  

TEAM 1 Liemt
	
  
8.6. Knoop in je wandelroute

……………………………………………………………..………………………………….

8.7. Stappenteller

……………………………………………………………..………………………………….

8.8. Mag het een pontje meer zijn?

……………………………………………………………..………………………………….

8.9. Trimbos, wie komt daar nog

……………………………………………………………..………………………………….

8.10. Tijd voor bezinning

……………………………………………………………..………………………………….

Durpskwis Liemt
3 november 2017
	
  

78	
  

TEAM 1 Liemt
	
  

9. OLD SCHOOL

Vraag 1 en 2:
10 punten per
goed antwoord

9.1. ………………………………………………………………………………

9.2. …….…………………………………………………..............……………………………

4 of 3 punten per
9.3. ………………………………………………………………………………

goed antwoord

……………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………..……………………………………

9.4. Liedjes:

1 punt per

1) .…………………………………………………………….………………….

goed antwoord

2) ……………………………………………………………..……………………………………
3) ……………………………………………………………..……………………………………
4) ……………………………………………………………..……………………………………
5) ……………………………………………………………..……………………………………
6) ……………………………………………………………..……………………………………
7) ……………………………………………………………..……………………………………
8) ……………………………………………………………..……………………………………
9) ……………………………………………………………..……………………………………
10) ……………………………………………………………..……………………………………

5 punten per
9.5. ……………………………………………………..………………………

Durpskwis Liemt
3 november 2017
	
  

goed antwoord

79	
  

TEAM 1 Liemt
	
  
…………………………………..……..……………………………………

9.6. ……………………………………………………..………………………

2 punten per
goed antwoord

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………..……………………………………

9.7.Afkortingen:

2 punten per

LP: ………………………………………………………………………………

goed antwoord

MC: ……………………………………………………………..…………………………………
DAT: ……………………………………………………………..…………………………………
DCC: ……………………………………………………………..…………………………………
EP: ……………………………………………………………..……………………………………
5 punten per
9.8.

………………………………………………………………………

goed antwoord

………………………………………………………………………
.

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

9.9.

Cassettebandje voor 23.00u inleveren bij het Wapen.

10 punten per
goed antwoord

9.10.

Foto voor 22.00u per mail naar durpskwisliemt@gmail.com.
10 punten per
goed antwoord

Durpskwis Liemt
3 november 2017
	
  

80	
  

