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De Liempse durpskwis 2015 werd mede mogelijk gemaakt door:

Sponsors bedankt !
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Spelregels Liemtse Durpskwis
Deelname







Alle mensen die in Liempde wonen, mogen met een team deelnemen aan de Liemtse
durpskwis 2015.
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.
De contactpersoon dient de vragen op te komen halen.
Alle teamleden dienen minimaal 16 jaar oud te zijn.
Tip: zorg dat het team uit minimaal 8 personen bestaat.
Deelname geschiedt op eigen risico.

Tijd





Op vrijdag 6 november kunnen de vragen vanaf 19.00u bij het Wapen van Liempde
opgehaald worden.
De vragen dienen diezelfde avond (vrijdag 6 november) VOOR 23.00u ingeleverd te
worden bij het Wapen van Liempde. Een team die de antwoorden te laat inlevert, wordt
onmiddellijk gediskwalificeerd.
Mocht je twijfelen over de tijd, de klok op teletekst is leidend.
Op vrijdag 6 november zal omstreeks 00.30u de prijsuitreiking plaatsvinden in het
Wapen van Liempde.

Prijs




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 organisatie
betaald. Het overige geld wordt verdeeld onder prijswinnaars 1 t/m 5 en de troostprijs
voor het team die laatste wordt. De hoogte van deze bedragen worden circa 1 week
voor de kwis bekend gemaakt.
De prijzen zullen uitgekeerd worden in Op Liemt gemunt-bonnen die tijdens de
prijsuitreiking uitgegeven kunnen worden. (Later mag natuurlijk ook!)

Antwoorden





De antwoorden op de vragen dienen ingevuld te worden op het bijgeleverde
invulformulier. Aan niet of slecht leesbare antwoorden worden geen punten toegekend.
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.
Er wordt niet gediscussieerd over de antwoorden. De jury heeft het altijd bij het rechte
eind ;-)
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Categorieën


Natuurlijk zullen er allerlei vragen over Liempde gaan…meer verklappen we nog niet!

Puntentelling





Per categorie zijn er 10 vragen. Met elke vraag zijn er 10 punten te verdienen. Per
categorie zijn er dus 100 punten te verdienen.
Per team kan er 1 joker ingezet worden op een categorie. Daarmee worden de punten
van die categorie verdubbeld. Dit geef je aan door de jokersticker bovenaan die
categorie te plakken. N.B. De joker kan niet ingezet worden bij de geheime opdracht.
Met de geheime opdracht kunnen 100 punten verdiend worden.
In totaal kunnen er 1100 punten behaald worden. Het aantal punten bepaalt de
winnaars; hoe meer punten, hoe beter.
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1. Kunstig

1.1. Kunstwerken
Welke Liemtse kunstenaars hebben onderstaande kunstwerken gemaakt?

A.

C.

B.

D.

E.
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1.2. Filmpie
Begin van dit jaar heeft onze eigen Lars Jennissen een Emmy-award gewonnen.
Natuurlijk zijn er nog meer films die over carnaval gaan of waar dezelfde acteurs in spelen.
Net zoals er bij veel films overeenkomsten zijn.

Wat is de link tussen de onderstaande drie films?

A.

B.
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C.

D.

E.
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1.3. Commissie
Een aantal mensen uit Liempde zijn zo kunstig geweest om deze kwis in elkaar te zetten.
Eén van ons was ook nog eens goed in het bewerken van foto’s…
Herken je wie dit zijn?

A.

C.

B.

D.

E.

1.4. Kunstig
Laat jullie kunstkwaliteiten zien en maak van de klei die in de tas zit een mooie klomp. Versier deze
klomp met alles wat je thuis kan vinden, gebruik al je creativiteit!
Lever de klomp in met daarop duidelijk jullie teamnummer. Dit moet natuurlijk ook voor de sluiting van de
kwis ingeleverd worden. Zorg dat jullie groep de mooiste klomp maakt! Succes en wie weet exposeren
jullie nog wel ooit in dorpsmuseum De Kleuskes ;-)
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1.5. Muzikaal
Hieronder staan 2 stukjes gitaarmuziek, uit welke (twee verschillende) liedjes komen deze?

1.6. Emoticons
Tegenwoordig drukken veel mensen zich op Facebook, Instagram, Pinterest of What’s app uit met
emoticons. Erg handig natuurlijk. Wat vertellen de emoticons hieronder? (liedjes/ nieuws van 2015)

A.

B.

C.

D.

E.
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1.7. Verkleedact
Verkleed een aantal mensen uit je groep als een bekende band/ popgroep. Maak hier een foto van en
stuur die voor 22.30u naar durpskwisliemt@gmail.com. Vermeld je teamnummer + het nummer van de
vraag in het onderwerp. Wij moeten als jury herkennen om welke band het gaat. Herkennen wij het niet,
dan is het dus niet goed. (tip: zorg dus dat je een band zoekt met bijzondere kenmerken). Er mag geen
tekst gebruikt worden om bekend te maken om welke band het gaat! Succes!

1.8. So you think you can dance
A. Uit welke dansfilm komt onderstaande conversatie?
Meisje: I'm going back to Australia; I might never see you again.
Jongen: Don't... don't talk that way.
Meisje: But it's true! I've just had the best summer of my life, and now I have to go away. It isn't
fair. [jongen starts kissing her]
Meisje: Don't spoil it!
Jongen: It's not spoiling it, it's only making it better.
Meisje: ... is this the end?
Jongen: Of course not; it's only the beginning.

B. In welke dansfilm wordt de mambo-dans veel uitgevoerd?

7

1.9. Liemtse Kiekjes
Het Liempdse kunstleven wordt al jaaaaren vastgelegd door verschillende fotografen.
Beantwoord de vragen bij de onderstaande foto’s.

A.

Tijdens welk evenement is bovenstaande foto gemaakt?

B.

Hoe heette het kunstwerk dat hier gemaakt is?

C.

In welk jaar was dit?

D.

Wie is degene die links op de foto staat?

E.

Wie is degene die rechts op de foto staat?
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F.

Tijdens welk evenement is bovenstaande foto gemaakt? En in welk jaar?

G.

Wie was de regisseur?

H.

Wat waren de eisen voor degenen die deel hebben genomen aan dit evenement?

I.

Waar vond dit evenement plaats? Benoem de naam zoals het indertijd heette en zoals het nu
heet.

J.

In welk jaar heeft de laatste editie van dit evenement plaatsgevonden?

1.10. Schilderkunst
Hieronder zien jullie stukjes van bekende schilderijen. Wie was de kunstenaar?

A.

B.

C.
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D.

E.
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2. DVG

2.1. Trainerscarrousel
Noem 10 DVG 1 trainers van de laatste 15 jaar.

2.2. Zijne doorluchtige trainers
Noem 5 Oud Prinsen (vanaf 1990) die ook jeugdleider/trainer zijn (geweest).

2.3. Kiekje
Maak een selfie met één van de spelers van het kampioenselftal van DVG 1 2011.
Stuur het voor 22.30 uur naar durpskwisliemt@gmail.com o.v.v. je teamnaam en nummer en het nummer
van de vraag in het onderwerp.

2.4. Jong pluugske
Wat is de huidige gemiddelde leeftijd van het basiselftal tegen Olland en Boskant tijdens het
paasweekend in het vorig seizoen?
Sander van Eeuwijk
Peter Versantvoort
Rick van Ruremonde

Martijn Caarls
Bart de Windt
Aaron van Dooren

Daan Voets

Johan van Gestel

Sander v/d Ven

Tarn v/d Wiel

Wilco Voets
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2.5. Kampioenen

A. In welk seizoen werd dit elftal kampioen?
B. Wie was de trainer?
C. Wie was teamleider?
D. Wie was voorzitter?
E. Wie was de verzorger?
F. Noem 5 spelers van de foto die nu ook nog op zondag voetballend actief zijn bij DVG.
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2.6. Legendary PSV

A. Ter gelegenheid waarvan kwam Legendary PSV naar DVG?
B. Wat was de eindstand?
C. Wie van de huidige PSV staf scoorde?
D. Wie scoorde namens PSV tweemaal?
E. Wie verzilverde een prachtige vrije trap namens PSV en wie gaf de assist?
F. Noem de 5 spelers op de foto?

2.7. Talenten
Noem 5 spelers die vanuit de jeugd van DVG bij een BVO spelen of gespeeld hebben.
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2.8. Damesvoetbal

A. In welk jaar werd het damesvoetbal gestart bij DVG?
B. Hoeveel dameselftallen waren er toen?
C. Wie is de vrouw met bal op de foto?
D. In welk jaar na de oprichting had DVG geen dameselftal?
E. Met welke club hebben de dames het jaar daarop een ‘combinatie-dameselftal’ gehad?
2.9. Familieclub
Noem 10 setjes broers die samen in de selectie gespeeld hebben. (vanaf 1990)
2.10 Tegenstanders
Waar komen deze clubs vandaan en waar staan de afkortingen voor?
1. WHV

6. DAW

2. DESO

7. MULO

3. MIFANO

8. SVEB

4. ONDO

9. SES

5. SJVV

10. ELI
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3. Ken je klassiekers!
3.1

A. Wie is dit?
B. Wat zegt hij dat hij vast heeft?
3.2

Vertaal de volgende tekst:

3.3

Wat hoort te staan aan het eind van deze alinea?
De kerkklokken galmden over de kust, de hele dag al. Het geluid ging dwars door Anna heen,
trilde door haar botten, zette haar zenuwen op scherp. Ze wist wat het betekende: de Engelse
vloot had de kust bereikt. Volgens de berichten waren het meer dan honderd schepen. Veel
groter en zwaarder dan de Hollandse, en ook veel beter uitgerust. Beter dan het schip van
______________.
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3.4

Van welk liedje is het onderstaande bladmuziek?
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3.5

3.6

Dit is een bekende componist. De vraag is niet wie dit is, maar hoeveel
componisten zijn verwerkt in de straatnamen in Boxtel?

Wat is het merk, model en het bouwjaar?

A.

B.

C.

D.
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E.
3.7

Wie zijn deze mooie dames?

A.

B.

3.8
Sprookjes, aan wie zijn ze niet voorgelezen? Nou ja, als dat niet het geval is heb je hier
misschien wel wat moeite mee. Geef aan om welk sprookje het gaat bij de volgende plaatjes.

A.

B.

C.

D.
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E.
3.9
Benoem de officiële James Bond films in volgorde van uitkomst en benoem welke acteur James
Bond speelde.

3.10
Bij het pannenkoekenhuis in Liempde, ‘t Struifhuis, kun je heerlijke pannenkoeken eten met van
alles er op en eraan, maar de klassiekers blijven toch wel het lekkerst. Zo ook bij ons restaurant Royal
Mandarin er tegenover zijn enkele klassiekers te vinden.
Welk nummer op de menukaart hebben de volgende gerechten/pannenkoeken?
A. Appel pannenkoek (’t Struifhuis)
B. Naturel pannenkoek (’t Struifhuis)
C. Spek pannenkoek (’t Struifhuis)
D. Babi Pangang (Royal Mandarin)
E. Tomatensoep (Royal Mandarin)
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4.

Het was lachen dit jaar!

De organisatoren van de Liemtse Durpskwis presenteren u met trots het allereerste jaaroverzicht van
2015. We hebben voor u een audio-overzicht gemaakt van 10 belangrijke gebeurtenissen uit 2015. Het is
allemaal nieuws uit Nederland, vaak met een lokaal tintje.
Er is één probleem: Er heeft iemand tussendoor zitten giechelen. Weet u wat er op de plaats van de
giechels moet staan?

De geluidsfragmenten kunt u op de Facebook pagina van Durpskwis Liemt terug vinden.
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5. Natuur
5.1

Noem 4 soorten uilen die voorkomen in Liempde?

5.2

Wat is de meest katholieke vogel van Liempde en waarom?

5.3

Hieronder zie je een uitsnede van de topografische kaart, in welk groter natuurgebied ligt “Het
Speet”

5.4

In welke straat heeft de Natuurwerkgroep Liempde in 2015 padden overgezet ?

5.5

Herkennen van salamanders, geef aan wat de naam is van de afgebeelde salamanders en welke
er in Liempde voorkomen.
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5.6

Welke reclame staat er bovenaan op het informatiebord zodra je Liempde binnenrijd en hoeveel
banken staan er in het perceel rond het kapelletje richting het fietspad naar Olland?

5.7

Noem de 4 belangrijkste Natuurgebieden in Liempde

5.8

Meerkolf of Hanniekaauw zijn dialectnamen voor een inheemse vogel die in Liempde voorkomt,
welke vogel wordt hier bedoeld ?

5.9

Hoe heet de pootloze hagedis die je o.a. in De Geelders en de omgeving van Kasteren tegen kunt
komen?

5.10

Welke specht herken je?
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