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6. Categorie 11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11 (oftewel 11x11)

6.1

Wat is de optelsom van de (huidige) huisnummers van de Prinsen Carnaval van Ploegersland
van Carnaval 2005 t/m Carnaval 2015?

6.2

Rio de Janeiro

Wat zijn naast Rio de Janeiro de 11 grootste steden in Brazilië?
6.3

Vul de volgende Carnavalsnummers aan:

A. Bij ons staat op de keukendeur, …………………..
B. We heffen het glas, ………………..
C. We draaien door, we draaien door, ……………….
D. Wie af en toe eens doorzakt, ……………..
E. Dus ik heb worstjes op mijn borstjes……..

6.4
A.

C.

Welk jaartal hoort er bij de gebeurtenissen uit de maand november die je hieronder ziet?
B.

D.

E.
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Nummer
Welk woord met 11 letters wordt hier bedoeld?
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

6.6

.anf...t..g
..lm...ch…
...zz..b..r
..f.sch.ch.
.a.h.l...pj.
..j.m.f.e.t
….tz..d.g
.c..l.w.c.t
..lv..j..h.
z…..z..ht

Niet om aan te zien
Vanuit de bios komt het hier terecht
Groot dier in het bos
Daarin gaan je op en neer
Voor als je bang bent in het donker
Nachtparty
Alle kanten en hoeken gelijk
Bewaker uit de Middeleeuwen
Met grote boten achter grote dieren aan
Heel goed weten hoe je in elkaar zit

Wat is de uitkomst van de volgende opgaven?
A.
B.
C.

11

11
(1+1)-1:1+1x1-1¹+1-1:1+1=
De afstand van huis naar je moeder is 111 km.
Je vertrekt om 11:11 naar haar en rijdt 11 km/uur. Je komt onderweg een
moedereend tegen met 11 kuikentjes.
Je stopt 11 minuten en neemt hier 11 foto’s van. Je moet onderweg even
tanken, deze pauze duurt 11 minuten. Je koopt een kop koffie voor € 1,11 en
een bos bloemen voor € 11,11. Het verkeerslicht op het laatste kruispunt staat
1:11 minuut op rood. Hoe laat ben je bij je moeder?

6.7

Algemene Carnavalskennis

1.

Het woord carnaval is afkomstig van de Latijnse uitdrukking: “carne vale”.
Wat betekent “carne vale”?
A. vier feest
B. lach ermee
C. vaarwel aan het vlees

2.

Ook in Duitsland wordt carnaval gevierd. Hoe noemt men in Duitsland de maandag
voor aswoensdag?
A. Aschmontag
B. Rosenmontag
C. Faschingsmontag

3.

Welk Joods feest is vergelijkbaar met carnaval?
A. Chanoeka
B. Elloel
C. Poeriem

4.

Welke Nederlandse stad wordt tijdens het carnaval “Sassendonk” genoemd?
A. Sas Van Gent
B. Zwolle
C. Nijmegen

5.

In welke stad trekken de sambascholen met carnaval door de Sambadrome Marquês
de Sapucaí?
A. Brasilia
B. Madrid
C. Rio de Janeiro
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6.

Op de eerste zondag van het Venetiaanse carnaval is het tijd voor de vlucht van de
Engel. Hoe heet het bekende plein waar deze vlucht plaatsvindt?
A. Angelica plein
B. San Marco plein
C. Trevi plein

7.

Welk carnaval uit Colombia staat op de Lijst van Meesterwerken van het Orale en
Immateriële Erfgoed van de Mensheid van de Unesco?
A. Carnaval van Oruro
B. Carnaval van Barranquilla
C. Carnaval van El Paso

8.

In welke Bondfilm is het carnaval in Rio de Janeiro één van de vele decors?
A. Thunderball
B. Moonraker
C. The Man with the Golden Gun

9.

Van welke Belgische schilder is het onderstaande werk met als thema “carnaval”?

A. James Ensor
B. Victor Abeloos
C. Pieter Faes
10.

Er is geen carnaval zonder confetti, de kleine papiersnippers uit verschillende kleuren
die men gooit naar de menigte. Het woord confetti komt uit het Italiaans.
Wat betekent confetti letterlijk?
A. suikerwaren
B. cadeautjes
C. verrassingen
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6.8
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Carnavalsweetjes:
Ieder antwoord moet 2 kernwoorden bevatten die in onze (= de organisatie) omschrijving
staan. Ieder kernwoord scoort 2 punten.
Let op: je moet exact het kernwoord gebruiken. Varianten of schrijffouten
rekenen we niet goed!
Hint: hoe uitgebreider je de omschrijving maakt hoe groter de kans dat je een
kernwoord gebruikt.
Zeg wat je weet over de volgende carnavaleske zaken:
1. Elf November
2. Sleuteloverdracht
3. Carnavalsoptocht
4. Dweilorkesten
5. Zittingsavonden Liempde
6. Scepter
7. Prins Witte d’n Urste
8. Prinsenpaal Ploegersland
9. Dansmariekes Prinsenvereniging de Ploegers
10. Ploegersland

6.9

11 - Elf - Elfje

Stuur vòòr 22:00 uur exact een foto van een teamlid verkleed als Elfje naar:
durpskwisliemt@gmail.com. Let op: vergeet niet je teamnummer en het nummer van de vraag in het
onderwerp te vermelden!
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6,10
Net geen 11
Op onderstaande foto staan 11 voorwerpen. Op de tafel bij het Wapen waar je de kwis ophaalde stonden er
10. Welk voorwerp ontbrak?
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7

Snelle Liempdse vragen

7.1

Na de brand van 23 mei 1864 was er in Liempde nog een grote dorpsbrand op 20 juni 1877.
De gemeente Liempde, stelde daarna een verordening vast "op het bouwen van huizen in de
kom der gemeente Liempde".
Op welke datum werd deze verordening door de raad vastgesteld?

7.2

In Liempde was vroeger langs de Steenweg van Den Bosch naar Luik een bierbrouwerij
gevestigd.
A. Wat was de naam?
B. In welk jaar gebouwd?
C. In welk jaar afgebrand?

7.3

Wanneer werd voor klompenmakers en kleine boeren het onderlinge ziekenfonds Sint Jan
Baptistfonds in Liempde opgericht?

7.4

Op welke datum werden de huidige 4 kerkklokken van de Sint Jans Onthoofdingkerk in
gebruik genomen en wat zijn de namen van die klokken?

7.5

Op 28 maart 1958 opende Jan van den Berk een nieuwe zaak in groenten en fruit op
Barrierweg 7.
Van wie nam hij de zaak over en welke branche artikelen werden, naast de verkoop van
groenten en fruit, overgenomen?

7.6

Voor onze jongens in Indië werd het R.K. Thuisfront Liempde opgericht.
A. Wanneer?
B. Wat was het Thuisfrontadres in Liempde?

7.7

Een tuberculose aandoening kende tot het begin van de 50´er jaren in de vorige eeuw
meestentijds een fatale afloop. Voor een moderne opsporing werden hierna bewoners
opgeroepen om ‘doorgelicht’ te worden.
In welk jaar gebeurde dit bevolkingsonderzoek voor de eerste keer in Liempde en waar?

7.8

Bij het gouden bestaan in 1978 van voetbalvereniging DVG speelde een team van ex
Carnavalsprinsen van Liempde een wedstrijd tegen een Radio- en TV-prominententeam.
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A. Wat was de uitslag?
B. Welke landelijk bekende (toenmalige) sportcommentator speelde in het Radio- en TVprominententeam?

7.9

De gemeente Liempde nam met een team deel aan de radiokwis ‘Heer en Meester’ en
behaalde de eerste prijs.
A. Op welke datum was dat?
B. Uit welke 2 personen bestond het Liempdse team?

7.10

Hoeveel bomen staan er in het Prinsenbuske?
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Bloed, Zweet en Tranen.
Denk hierbij aan hard werken, geboortes, ongevallen, (denk-)sport, vreugde en sterfgevallen.
Natuurlijk denkt iedereen bij die 4 woorden ook aan onze grootste volkszanger dankzij zijn
nummer en gelijknamige film. Wat er echter ook bij hoort zijn bloedgroepen, -waardes,
vochtgehalte en klieren.
Dit om even aan te geven hoe breed de categorie is waarin de volgende 10 vragen kunnen
vallen. Succes!

8.1

Songtekst
In de volgende 5 zinnen zitten in totaal 5 taalvouten.
Noteer deze en schrijf op van welk lied deze zinnen zijn.

Je voeld je te gek zeg jij maar ik zit niet te dromen
Ik voel me precies als jij dus jij kan eerlijk zijn.
Ik denk dat ik jou kan helpen maar je moet zlef willen.
Eklaar nu een deinst bewijzen dat is alles wat ik vraag
Het valt nu nog zwaar maar ik weet dat ik jou kan krjjgen.

8.2

Nu even een raadseltje dat te maken heeft met de geboortedag:

Albert en Bernard zijn net vrienden geworden met Chantal en ze willen weten wat haar verjaardag is.
Chantal geeft ze een lijst met 10 verschillende datums:
15 mei, 16 mei, 19 mei
17 juni, 18 juni
14 juli, 16 juli
14 augustus, 15 augustus, 17 augustus
Chantal vertelt dan tegen Albert in welke maand ze jarig is en tegen Bernard welke dag ze jarig is
Albert:

“Ik weet niet wanneer Chantal jarig is maar ik weet dat Bernard het ook niet weet.”

Bernard:

“Ik wist eerst niet wanneer Chantal jarig is, maar nu weet ik het wel.”

Albert:

“Dan weet ik ook wanneer Chantal jarig is.”

Vraag: Wanneer is Chantal jarig?
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Bloed, en dan specifiek blauw bloed.
Geef de voor en achternamen van de volgende adellijke personen

Tip: zoek het in de buurt
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Denk er aan, volledige voor en achternaam!!!
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Zweet, het heerlijke resultaat van een dagje hard werken, voor sommige mensen het
resultaat van naar de bank lopen en gaan zitten.
Hieronder een aantal reclames van middelen om de geur of het vocht te maskeren of
verwijderen.
Geef de naam van deze producten:
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Hard werken heeft nog nooit iemand pijn gedaan, klunzen niet meegeteld
Gebruik de bijgevoegde stukken hout om een zo mooi mogelijke tuinset te maken. Dit kan
variëren van tafel en stoelen, een bank met bijzettafel en vele andere opties.
De beoordeling gebeurt door de jury gebaseerd op gebruik van het hout en afwerking.De
uitslag is niet open voor discussie, over smaak valt niet te twisten.

8.6

Ken je plaats! Goed voor tranen van het lachen.

Vul een Brabantse/Limburgse plaatsnaam in om een goed lopende zin te maken:
A. Shoppen betekent kledingwinkel in en uit. Gelukkig kwamen we als Brabanders thuis met een .......
B. De buurvrouw haalt snel het ..... zodat de lakens nog in de wasmachine kunnen.
C. De soldaat riep: “....... snel voordat de vijand hem in het vizier krijgt!”
D. Het ......... op door de statische elektriciteit van de borstel.
E. Dat ik voor de ........ en uiteindelijk kies voor een route langs de Maas is gebaseerd op persoonlijk
voorkeur.
F. Met een gemotoriseerd vliegtuig inclusief drijvers ben ik uiteindelijk blij dat ik op .......
G. Er komt geen einde aan; wat is dat een ........ om de plaats van bestemming te bereiken.
H. Ze stelen als .........! De politie moet er absoluut een onderzoek voor instellen.
I. Toen zij zich uit de ........ had zij het geluk dat ze de stroming mee had gehad.
J. Door zijn daadkrachtige optreden is hij een ...... kan zich meten aan Nelson Mandela.

8.7

Eens even wat zweet veroorzaken door de volgende woorden te husselen, kun jij ze
e
terug zetten naar het oorspronkelijke woord? 1 en laatste letter staan al goed

A.) bbtnaras wsbjrronotedoe
B.) csliasc arpk
C.) aehriceevdigeekhisktzbriosrnsndeg
D.) Iirrbgsucsgnureuns
E.) msihoaleurnas
F.) sietpoglileruoisvtek
G.) kmisdrecunmhauent
H.) hsnoadlle kmeonndapls
I.) lgavrngeeleidbreoj
J.) ndeaelnrds wenroboeodk
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Sporten is gezond en kan voor de nodige ontspanning zorgen.
Iedereen is wel eens lid geweest van een sport vereniging of kent iemand die daar tijd in
steekt. Noem de leeftijd van de volgende verenigingen(in jaren) en het emailadres van de
club.
1.
2.
3.
4.
5.

8.9

Tennisvereniging de Peppelieren
Hockeyclub Liempde
L Union handboogvereniging
Soranus
Beugelclub de Kloskes

Van wie zijn de volgende gevleugelde uitspraken en over welke sport gaan deze:

1:

A good hockey player plays where the puck is. A great hockey player plays where the
puck is going to be.
Ze danst op het ijs.
Het is natuurlijk een gegeven (snuif) dat wanneer de achterste van de vier niet goed
in de balcirculatie je op het middenveld juist een mannetje meer maar dan (snuif)
moet je je niet laten zakken terwijl je elftal in twee delen op de helft van de tegenpartij.
Ik sloeg hem zo erg dat hij een schoenlepel nodig had om zijn hoed op te zetten.
Kan je even je kop houden, we zitten hier naar een fantastische sport te kijken en jij
leutert wat over een mooi klooster.

2:
3:

4:
5:

8.10

Zweten
Waar komen de volgende uitdrukkingen vandaan, uit welke bron heb je die informatie?

1. “Het luie zweet”
2.

“Bloed zweten”
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Wat heb je gemist op school?

9.1
Geschiedenis
In welk jaartal zijn onderstaande foto’s gemaakt? (Lokale, nationale en internationale foto’s)

1

2

3

4

5

9.2

Aardrijkskunde

Wat zijn de coördinaten op pagina 38-39 van de grote bosatlas editie 52, oplage 2001 op de plek waar
ons commissielid Maarten Jansen op zomervakantie is geweest ?
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Wiskunde

1:
1
11
21
1211
111221
312211
Wat is de volgende rij getallen?
2: Een getal bestaat uit 6 verschillende cijfers. Wordt het laatste cijfer helemaal naar voren verplaatst,
dan ontstaat een nieuw getal dat precies 5 maal zo groot is als het oorspronkelijke. Met welk getal
werd begonnen?
9.4

CKV

Tegenwoordig is het voor leerlingen gemakkelijker over de whats-app te communiceren dan
mondeling.
Welke Nederlandse liedjes hebben de leerlingen gehoord tijdens het concert wat zij moesten bijwonen
voor CKV?

1:
2:
3:
4:

5:
6:

7:

8:

9:

10:
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Tekenen

Juf Maria had in 1992 een klas met alleen maar erg slimme kinderen.
Deze kinderen waren niet alleen slim maar konden ook goed tekenen.
Welke straten werden door hen getekend tijdens de teken les:
1

2

3

4

5
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Biologie/ Herbarium

Wat welke boom komt dit blad?

1

2

3

9.7

4

5

Nederlands

Welk woord is fout gespeld?
1. In een oligarchie hebben slechts enkele het voor het zeggen.
2. Zij had uw toestemming nodig, want zij moest onmiddelijk naar huis na de vergadering.
3. Tijdens archeologisch onderzoek is gebleken dat de Octopus lang niet zo oud is als men in eerste
instantie had gedacht.
4. Deze dommerikken drinken geen cappuccino.
5. Wat jij hebt gedaan met moederdag was echt heroïsch.
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Maatschappijleer

Bij welke politieke partij hoort dit kapsel? (Lokale en nationale foto’s)

1

2

4
9.9

3

5
Seksuele voorlichting

Misschien wel een erg pikante vraag… maar van wie is deze poes?

9.10

Scheikunde:

Neem een gekookt ei in een fles mee als je de kwis komt inleveren.
Let op: het ei moet groter zijn dan de opening van de fles (mag er dus niet zo uit kunnen vallen) en het
ei moet heel zijn. Zet duidelijk het team nummer en team naam op de fles.
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Extra Opdracht

Om 20:30 uur verwachten wij van team 1 t/m 20, 1 persoon in galatenue bij het Wapen van Liempde.
Om 21:30 uur verwachten wij van team 21 t/m 40, 1 persoon in galatenue bij het Wapen van Liempde.
Niet voldoen aan de kledingeis betekent uitsluiting van deelname aan de extra opdracht en het missen
van een kans op 100 punten.
Met vriendelijke groet,
Commissie Durpskwis Liempt.
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