16 oktober 2015

Teamnaam:
Team Captain:
Aantal teamleden:
Verdubbelaar voor rubriek:

Informatie vooraf …. Belangrijk!
Lees onderstaande punten aandachtig voordat je begint!

1.

De antwoorden op de vragen dienen te worden ingevuld in de gekleurde vakken
van dit quizboek. Aan niet of slecht leesbare antwoorden worden geen punten toegekend.

2. Alleen de teams die hun vragenboekje tijdig en op de juiste wijze hebben ingeleverd, dingen mee naar
de prijzen.
Wanneer moet het quizboek weer worden ingeleverd?
Het ingevulde vragenboekje moet worden ingeleverd bij Partycentrum Hercules op vrijdag 16 oktober
2015 om uiterlijk 23.00 uur. Mocht je twijfelen over de tijd; de klok op teletekst is leidend. Voor elke
minuut dat je het boek te laat inlevert wordt 25 punten in mindering gebracht op de score.
Hoe moet het quizboek worden ingeleverd?
Leg alle bladzijden van het quizboek op de juiste volgorde terug in de snelhechter. Het complete mapje
moet in de tas! Zorg dat de gemaakte creaties voorzien zijn van de teamnaam en lever die separaat in.
3. Er zijn 11 categorieën:
1. Beeld en Geluid
2. Ken je Dûrp
3. Actualiteiten
4. Kids Corner
5. Mens en Natuur

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Breinbrekers
Sport en Spel
Uit de oude doos
Eten en Drinken
Wereldzaken
De Geheime Opdracht

Per categorie zijn 100 punten te verdienen. Ieder team mag een verdubbelaar inzetten op één van de
categorieën. Voor die categorie tellen alle punten dubbel. Geef op de voorpagina van dit boek aan
welke rubriek jullie team verdubbelt.
4. Categorie 11 is een geheime opdracht. Ieder team moet voor deze opdracht één lid van het team naar de
Basisschool St. Jozef (Emmastraat 1, Haghorst) sturen.
Dit teamlid moet:
• om 21.00 uur op bovengenoemde locatie zijn. (te laat = 0 punten!)
• écht in zijn of haar eentje komen!
• volgens de planning rond 21.45 uur weer klaar zijn.
Tip: “het is maar een spelletje!”
5. Bij het uitreiken van het quizboek hebben jullie een aantal attributen gekregen. Deze hebben jullie
nodig bij één van de categorieën. Ook de meegeleverde USB-stick is van groot belang. Daarop staat
informatie op die je nodig hebt om vragen te beantwoorden, maar er dienen ook opdrachten op
geplaatst te worden!
6. Neem te allen tijde de verkeersregels in acht. Ga bij voorkeur per fiets, draag zo mogelijk een
fluorescerend hesje en heb respect voor de sociale omgangsnormen.
7.

De uitslag van de Gouden Potvis Quiz wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking. Deze vindt
plaats op vrijdag 23 oktober 2015 vanaf 19.30 uur in Partycentrum Hercules.

Ontzettend veel plezier toegewenst namens de organisatie!
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BEELD EN GELUID
Er zijn ontzettend veel acteurs en actrices. Maar er zijn
nog meer films. Sommige acteurs worden
onlosmakelijk verbonden met een bepaalde film door
bijvoorbeeld een uitspraak die ze vanuit hun rol hebben gedaan.
Van welke film zijn onderstaande ‘buitenlandse’ uitspraken?
En hoe luidt de ‘filmnaam’ ( dus niet de naam van de acteur of
actrice) van degene die deze uitspraak deed?
1. “¡ Yo soy el rey del mundo !”
Film: Titanic
Naam: Jack Dawson

2. “Látom hallot emberek”
Film: The Sixth Sense
Naam: Cole Sear

3. “Che non è un coltello. Che è un coltello!”
Film: Crocodile Dundee
Naam: Michael J. Dundee

4. “Vous me parler?”
Film: Taxi Driver
Naam: Travis Bickle

5. “Du kan inte hentera sanningen!”
Film: A few good men
Naam: Colonel Nathan R. Jessep
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BEELD EN GELUID
Misschien lijken onderstaande karakters niks
met elkaar te maken te hebben, maar toch hebben ze iets
gemeen. Wat is het verband tussen onderstaande vier
figuren?

Antwoord: Paula majoor, Nederlandse ‘stem’
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BEELD EN GELUID
Welke muziekstukken staan hieronder afgebeeld ?

A

B

A: Oh, kom er eens kijken
B: Al die willen te kaap’ren varen.
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BEELD EN GELUID
Muziek daar kunnen we nauwelijks om heen. Waar je ook komt,
bijna overal klinkt wel ergens een muziekdeuntje uit een of
andere speaker. En heel veel liedjes herkennen we wel en
kunnen we zelfs meezingen.
Maar herken je deze liedjes ook als ze in een iets andere ‘setting’
worden gespeeld?
Zorg dat je tussen 20.30 uur en 20.45 uur in de kerk van Diessen
bent. Daar wordt gedurende dit kwartier herhaaldelijk een
muziekstuk ten gehore gebracht.
Wat is de titel van dit lied en de naam van de uitvoerende artiest
van het origineel?
Titel lied: Sound of silence
Naam artiest: Simon & Garfunkel
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BEELD EN GELUID
John van Heijst kijkt graag films op teevee
samen met zijn vrouw Ineke.
In de krant staat dagelijks welke films er die avond worden
uitgezonden. John en Ineke hebben weliswaar een
abonnement op het Brabants Dagblad, maar ze doen dit
samen met de buren. Daarom knipt Ineke elke dag het
gedeelte uit de krant waar de films staan en brengt dan de
krant naar de buurvrouw. Maar deze week had ze er per
ongeluk de titels vanaf geknipt.
Weten jullie om welke films het hier gaat?

Film 1: Avatar __________________
Film 2: The Ice Harvest ___________
Film 3: . The Omen _______________
Film 4: le Sono l’amore ____________
Film 5: Moulin Rouge ____________

7

BEELD EN GELUID
Welke nummers van welke artiest staan hieronder vertaald ?
Noem titel en artiest

Titel lied: Nothing else matters
Naam artiest: Metallica

Zo dicht bij, maakt niet uit hoe ver weg
Zou niet verder van het hart weg
kunnen zijn
Voor altijd vertrouwend op wie we zijn
En niets anders doet er iets toe

Titel lied: Take me to church
Naam artiest: Hozier

Neem me mee naar de kerk
Ik zal aanbidden als een hond bij het
heiligdom van je leugens
Ik zal je mijn zonden vertellen en jij
kunt je mes aanscherpen
Bied me die onsterfelijke dood aan
Goede God, laat me U mijn leven geven

Titel lied: Verdammt ich lieb dich
Naam artiest: Matthias Reim

Titel lied: Jij bent zo
Naam artiest: Jeroen vd Boom

Ik slenter door de straten tot diep in de nacht
zoals ik dat vroeger ook vaak deed
daarvoor heb ik jou niet nodig
Ik zit in de kroeg en drink nog een pilsje
Vroeger waren wij ook vaak samen hier
Maar dat maakt mij niks uit !
I say no , you say yes
and I want to go to sleep, you will still go on .
En oh I say stop , you still go for a bit
and I get no response
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BEELD EN GELUID
Op de bijgeleverde usb stick staat een mapje reclame, herken jij de 5
reclame fragmenten?

Reclame 1: Renault Kadjar _____________________
Reclame 2: Nederlandse Spoorwegen ____________
Reclame 3: Ikea____________________________
Reclame 4: Windows 8_______________________
Reclame 5: Unox ____________________________

Op de bijgeleverde usb stick staat een mapje “achteruit”, noem de
titel en artiest die dit zingt.

Titel lied: Adéle
Naam artiest: Set fire to the rain
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BEELD EN GELUID
Welke muziekinstrumenten zie je hieronder afgebeeld ?

A

B

D
C

E

A: Ocarina
B: Balalaika
C: Klavecimbel

D: Waldhoorn
E: Kazoo
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BEELD EN GELUID
Beeld met je team één van onderstaande platen/Cd hoezen uit, maak
hiervan een selfie/foto, en plaats deze op de ontvangen usb Stick.
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KEN JE DÛRP
Op de straten van onze dorpen lopen mensen heen en weer.
Veel kennen mekaar wel, maar er zijn er die welhaast een
wereldfaam hebben.
Vul in onderstaande zinnen de juiste achternamen in van
bekende dorpsgenoten en maak daarmee de zin af.
1. Ik vind dat Ton ………… de Laat …..ste jaren er wat vermoeid uitziet.
Zou hij niet genoeg slapen?
2. Zouden Roedie en Jos ………… Bruurs ……. zijn? Ze lijken niks op elkaar.
3. Ze hadden opslagruimte te kort en daarom stond Sjef … Schuurkes ….
te timmeren achter in de tuin.
4. Hannie wilde wel naar het strand gaan maar dat vond Wim …
…Vennix .
5. Ze hadden tijdens de lange wandeling veel te weinig gedronken.
Bijna was Christ … van Dorst ……. gestorven!
6. Het is maar een klein manneke, maar gelukkig was Frans …
Heuvelmans of Hoosemans ….. genoeg om de speciekuip op de
steiger te zetten.
7. Ik hoop niet dat Joop en Els..Verhoeven.. lopen. Ze zijn al wat ouder.
8. Guido zag dat hij met de vrachtwagen rechtsaf wilde slaan, maar ze
moesten juist de andere kant op. Dus riep hij snel; Nico …Elings ………… !
9. Hij zat weer even in de boomgaard tegen een fruitboompje te
rusten, maar toen riep zijn vrouw; “Jan, ……Comperen..………….. plukken!
10. Ze houden allebei van vis maar liever neemt Henk ……Baars…. en is
Karin ……… van de Zalm …….. . (2 achternamen invullen)
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KEN JE DÛRP
Het is herfst. Blaadjes vallen en de vele paddenstoeltjes
ploepen uit de grond. Maar er zijn ook paddenstoelen die
het hele jaar blijven staan.
Ga naar onderstaande paddenstoel voor het antwoord op de volgende vraag.

Wat is het totaal van het aantal kilometers dat op deze
paddenstoel vermeld staat?
Aantal kilometers: 50
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KEN JE DÛRP
Ons kent ons zeggen ze hier in Brabant. Maar is dat ook zo?
Hieronder staan drie welbekende families uit onze
durpkes.
Welke namen ontbreken hier??

Edward

Marloes

Roel
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KEN JE DÛRP
Angelique

Sander

Joran

Teun

Femke
Ties

Ferdi
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KEN JE DÛRP
Bewoners van Diessen, Baarschot en Haghorst. Ze groeten
elkaar vriendelijk, maken eens een praatje en zwaaien als een
bekende voorbij komt in zijn autootje.
Maar wanneer iemand met zijn auto passeert, ken je dan ook
zijn kenteken?
Welke persoon hoort bij welk kenteken?

A

B

A: 4

2 B: 5

C
C: 2

D
D: 1
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KEN JE DÛRP
In Haghorst, Baarschot en Diessen lopen vele straten kris
kras door elkaar..
Welke straatnamen worden met deze cryptische
omschrijvingen bedoeld?
1. Weet in het dialect dit water te vinden.
Witvenstraat

2. Vertrekt de vrouw met de auto? Zo te horen wel.
Rijtseweg

3. Klinkt als mannelijke zijde.
Heikant

4. Weinig hoopvol gevend vooruitzicht.
Toekomstweg

5. Het loeiharde schot.
de Streep

6. Nog slechter horende dam.
Doverdijk

7. Tiktilaok zegt hij op de Filipijnen.
de Haan

8. Als je hier om gaat geef je de geest.
Hoekje

9. Betaalt precies genoeg binnen de boot.
Pastinaak

10. De touringcars voor kleine mensen.
de Buskes
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KEN JE DÛRP
Er zijn in het afgelopen jaar gelukkig weer een paar
baby’tjes geboren in Baarschot, Haghorst en Diessen. Dat
zorgt ervoor dat we ook over 25 jaar nog strijden om de
gouden potvis.
Wie zijn hier het afgelopen jaar geboren?

Naam: Noud

Naam: Rafke

Naam: Lise
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KEN JE DÛRP
Waar je ook rijdt, fietst of loopt, je kunt er niet omheen.
Wandelaars! Het lijkt wel of iedereen aan het wandelen is
geslagen af en toe.
Dus waarom ook op deze mooie avond niet?

• Ik heb op een fijne zondagmiddag de volgende route gelopen:
• Ik stond met mijn rug naar de deur van een bepaald huis en startte mijn
wandeling linksaf.
• Bij de splitsing ging ik links en vervolgens de eerste straat rechts.
• Bij een kruising aangekomen sloeg ik linksaf.
• Ik passeerde twee doodlopende straten aan mijn linkerkant. Daarna
ging ik links en meteen weer links.
• Aan het einde van deze weg sloeg ik wederom linksaf.
• Na twee straten aan mijn linkerhand te hebben gepasseerd stond ik bij
Partycentrum Hercules.
Vraag A:

Vanaf welk huis ben ik gestart?
A: de kerk

Vraag B:

Wat stelt de beeltenis voor, die zich boven de deur van het
huis waar ik ben gestart bevindt?
B: St. Willibrordus
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KEN JE DÛRP
Onze voormalige gemeente Diessen kent vele
kunstwerken.
Hieronder ziet u detailfoto’s van enkele van deze werken.
Van welke kunstwerken zijn deze details?

Rotonde

de Ontginner

Straatbeeld
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KEN JE DÛRP

Oorlogsmonument

Hercules

Een paar snelle vragen…….
Vraag A:

Wat kost het om bij de Baarschotse kapel een kaarsje aan
te steken?
A: 25 cent

Vraag B:

Wat kost een ei per stuk op de Emmerseweg 16a?
B: 12 cent

Vraag C:

Het kapelleke aan de Echternachstraat heeft geen
huisnummer, maar draagt desondanks toch een nummer
naast de entree. Welk nummer?
C: 6
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KEN JE DÛRP
Diverse ondernemers van het Land van de Hilver hebben
meegedaan aan een project, waarmee ze ‘schuilhutten’ op hun
erf hebben geplaatst.
Hieronder zie je enkele foto’s van deze schuilplekjes.

Vraag A:

Hoe heet dit project waar deze ondernemers aan hebben
meegedaan?
A: Buitenkansjes

Vraag B:

Waar staan onderstaande rustplaatsjes?

1: van Nunen (Beerseweg)

1

2: van Gestel (Heikant)
3: Bruurs (Esbeeksedijk)

2

3
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ACTUALITEITEN
Een maand geleden was het weer zover. De derde dinsdag
van de maand september is het Prinsjesdag. Een dag vol
tradities en protocollen.
De dames doen dan hun uiterste best om zich op zijn Paasbest
te presenteren. En met name met een opvallend hoofddeksel.
Onderstaande minister had echter een andere troef uit de hoge hoed
getoverd.

Wie is deze minister en waarmee stal zij deze dag de show ?
Jet Bussemaker, zij droeg 3D-geprinte schoenen

Aanstaande donderdag was bijna een nationale feestdag
geworden.
Waarom was dat?
Geboortedag van Arjen Lubach, hij was bijna Farao Arjen Hendrik
1
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ACTUALITEITEN
Op de volgende pagina staat “de Gouden Potvis Quiz”
afgedrukt. Elke letter is de beginletter van een bekend
merk (logo).
Van welke bekende merken zijn deze letters?
D

=

Douwe Egberts

E

=

Emté

G

=

Greenpeace

O

=

OB

U

=

Unox

D

=

Disney

E

=

Efteling

N

=

Nollie Dollie

P

=

Pickwick

O

=

Otto

T

=

Tour de France

V

=

Van Nelle

I

=

I-deal

S

=

Samsung

Q

=

Quest

U

=

Univé

I

=

Instagram

Z

=

Zwitsal

ACTUALITEITEN
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ACTUALITEITEN
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ACTUALITEITEN
Elk jaar zetten we eind oktober de klok een uur terug.
Volgende week zondag is het weer zover. Daarmee is 25 oktober
dus eigenlijk de ‘langste dag’ van het jaar. Hij duurt per slot van
rekening een uur langer dan alle andere dagen van het jaar.
Echter één dag duurde dit jaar, naast die 25e oktober, ook langer dan alle
andere dagen.
Welke dag was dat? En waarom?
30 juni 2015, schrikkelseconde

Aan het einde van elk schooljaar organiseren de kinderen
van groep 8 in Diessen een Theaterdag. Een dag vol spanning,
maar ook een dag van ontlading. Hun periode op de
basisschool sluiten ze af en inmiddels fietsen ze alweer een
paar weken naar de Middelbare school.
Toch nog even een vraag over deze Theaterdag, die dit jaar op 7 juli
plaatsvond…..
Welke leerling zat in de babybox tijdens het stukje van de ‘schoolbaby’s’ ?
Thomas Bastings

26

ACTUALITEITEN
Sinds een paar jaar hebben we een dorpscoöperatie. Een
samenwerkingsverband waar bewoners van Baarschot,
Haghorst en Diessen opgaven en uitdagingen met elkaar
aangaan op gebied van wonen, welzijn en zorg. Onder het
motto; “voor elkaar en met elkaar!”
Een paar vragen over dit bijzondere project:
Vraag A:

Hoe heet deze dorpscoöperatie?
Wij-Wel

Vraag B:

Morgen is er een evenement in Partycentrum Hercules tussen
13.00 en 16.00 uur, waarbij mensen hun kapotte spullen
(elektrisch, kleding, fietsen etc. etc.) door vakkundige
vrijwilligers kunnen laten maken.
Hoe heet dit evenement?
Repaircafé

Vraag C:

Hoe heet de dorpsondersteuner van Haghorst?
Ria Blankers-Swaans

Vraag D:

Wat bedraagt het lidmaatschap per jaar? (zonder machtiging)
€ 19,-
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ACTUALITEITEN
Ook dit jaar zijn er weer een heleboel sterren gehemeld.
Hieronder zie je een aantal foto’s van beroemdheden die dit
jaar naar de eeuwige jachtvelden zijn getrokken.
Wat zijn de namen van deze sterren en de data waarop ze zijn gestorven?
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ACTUALITEITEN
Naam A: Dick Nanninga

Naam B: Lynn Anderson

Datum A: 21 juli

Datum B: 30 juli

Naam C: Drs. P

Naam D: Demis Roussos

Datum C: 13 juni

Datum D: 25 januari
Naam E: Thé Lau
Datum E: 23 juni

Sinds jaar en dag speelt de Hilverbode een belangrijke rol in de
nieuwsvoorziening van onze dûrpkes. Zo speelt de Hilverbode ook
een belangrijke rol in deze Gouden Potvis Quiz. Zowel de
antwoorden als de einduitslag van deze quiz zullen in dit
weekblad worden gepubliceerd.
Maar heeft u de Hilverbode de afgelopen weken wel goed
gelezen?
Hoeveel ‘potvisjes’ stonden er afgebeeld in de Hilverbode van 8
oktober jongstleden?
(met een potvisje wordt natuurlijk het logo van de Gouden Potvis
Quiz bedoeld)
31 potvisjes
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ACTUALITEITEN
Hieronder staan wat foto’s die in het Brabants Dagblad hebben
gestaan het afgelopen jaar.
Welke gebeurtenis was hier gaande?

A: Groen licht voor nieuwbouw Haghorst

B: Cavia’s en tractoren spotten bij
Jaarmarkt Baarschot

C: Emté Diessen beste van Nederland in AGF
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ACTUALITEITEN
Al een paar jaar wordt het evenement ‘Alpe d’HuZes’ georganiseerd. Onder
het motto ‘opgeven is geen optie’, fietsen of lopen vele, vele mensen een
aantal keer deze ‘Nederlandse’ berg op om zo geld bij in te zamelen om
wetenschappelijk onderzoek naar kanker te ondersteunen.
De Gouden Potvis Quiz draagt dit initiatief een warm hart toe.
Iveke van Gerven uit Esbeek, wellicht bij u bekend door haar optredens bij
de 6 Kernen Cup (Tonpraoten), is een van de velen die deze handschoen
heeft opgeraapt en heeft de quizmasters gevraagd om mee te denken in haar
zoektocht naar de nodige sponsorgelden.
Op vrijdag 23 oktober zal Iveke tijdens de feestavond aanwezig zijn en onder
andere middels de verkoop van loten, u vragen om een kleine bijdrage. Dit is
natuurlijk niet verplicht, maar we hopen dat ze uw steun krijgt.
Maar in juni gaat Iveke dus ook de Alpe d’Huez beklimmen.
Stel nu, dat Iveke onderaan de berg start en de alp zes keer beklimt, waarbij
ze telkens de berg weer via dezelfde route afdaalt om uiteindelijk na de
zesde keer, moe maar zeer voldaan, op de top te finishen.
Hoeveel bochten is Iveke na deze slopende tocht gepasseerd?
231 bochten
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KIDS CORNER
Wie kent er niet de avonturen van Pikachú en Ash die op
hun reis de strijd aangingen met andere Pokémon. Hieronder
tref je een aantal van deze Pocket Monsters aan. Geef aan
welke Pokémon niet in het rijtje thuis hoort.
A.
1.
2.
3.
4.
5.

Venusaur
Nidoking
Jigglypuff
Poliwrath
Golem
Pokemon: Jigglypuff

B.
1.
2.
3.
4.
5.

Reshiram
Zygarde
Trevenant
Amaura
Swirlix
Pokemon: Reshiram

C.
1.
2.
3.
4.
5.

Paucham
Sawk
Toxicroak
Infernape
Grumpig
Pokemon: Grumpig
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KIDS CORNER
De kinderen kunnen zich prima vermaken op de vele
speeltoestellen in onze dûrpkes. Ze hoeven zich geen moment te
vervelen. Maar als papa of mama ze even kwijt zijn, weten ze
dan ook waar ze moeten gaan zoeken?
Aan welke straten liggen onderstaande speeltoestellen? (Noem er 1)

Straatnaam: Sprenkeleind

Straatnaam: Meiraap

Straatnaam: St. Josephstraat
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KIDS CORNER

Straatnaam: Hoogbocht

Straatnaam: Baarschotsestraat

Straatnaam: Pastoor Jurriënstraat
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KIDS CORNER

Straatnaam: Zijthorst

Straatnaam: Gulden Akker

Straatnaam: Holenweg
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KIDS CORNER
Zingen doen we met zijn allen best vaak. Meeblèren in de
auto, zingen onder de douche, noem maar op. Maar de
kinderliedjes van vroeger hoor je niet meer zo vaak. En dat is
best jammer.
Enkele vraagjes over kinderliedjes:
1. Wie is van prikkeldraad?
de juffrouw of de meester

2. Wie naait zijn broek met een spijker?
opa Bakkebaard

3. Wie woont in het eikenbos en heeft een vederdos van goud?
de Wielewaal

Jullie hebben in de tas ook een stuk touw mee gekregen.
Ook daar vragen we jullie om iets creatiefs mee te doen.
Maak van het touw 3 ‘GROMMERS’ en lever die om 23.00
uur met het quizboek weer in.
Dit touw is voor de Gouden Potvis
Quiz gratis ter beschikking gesteld
door Multimate.
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KIDS CORNER
Iedereen heeft wel eens met de beroemde Deense blokjes
van Lego gespeeld.
Wij zijn ook een beetje creatief aan het bouwen gegaan en
we hebben een aantal stripfiguren voor jullie gemaakt.
Noem de strips die we hebben uitgebeeld en wat is de
naam van telkens het linkse poppetje?
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KIDS CORNER

Naam strip A: the Simpsons

Naam strip E: Asterix & Obelix

Naam poppetje A: Homer Simpson

Naam poppetje E: Asterix

Naam strip B: Teenage Mutant Ninja Turtles

Naam strip F: Sesamstraat

Naam poppetje B: Raphael

Naam poppetje F: Bert

Naam strip C: South Park

Naam strip G: Donald Duck

Naam poppetje C: Eric Cartman

Naam poppetje G: Donald Duck

Naam strip D: de Smurfen

Naam strip H: Lucky Luke

Naam poppetje D: Grote Smurf

Naam poppetje H: Averell Dalton
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KIDS CORNER
Welke prachtige Disney dame hoort bij welke heer?

A : 10

F:9

B:8

G:4

C:2

H:1

D:7

I:6

E:5

J:3
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KIDS CORNER
In de tas, die jullie met deze vragen hebben mee gekregen, zitten ook een
aantal vouwblaadjes.
Maak, volgens de originele origami methoden een
KOALABEER en een ZWAAN en plak deze hieronder op
dit blad.

Koalabeer:

Zwaan:
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KIDS CORNER
Zoek de 10 verschillen en omcirkel ze.
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KIDS CORNER
Kinderen kijken graag naar tekenfilms. Chris Aerts trouwens ook.
Daarom mag deze vraag in de Kids Corner zeker niet ontbreken.
Van welke tekenfilms zijn onderstaande personages en wat is
hun naam?

Tekenfilm A: Shin Chan
Naam personage A: Gemaskerde Muchacho

Tekenfilm B: Beugelbekkie
Naam personage B: Nina Hamburg
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KIDS CORNER

Tekenfilm C: Futurama
Naam personage C: Robot Devil

Tekenfilm D: Doug
Naam personage D: Roger Klotz

Tekenfilm E: Robbedoes en Kwabbernoot of Marsupilami
Naam personage E: Marsupilami
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KIDS CORNER
Hieronder ziet u drie identieke figuren in de vorm van een ruit.
Ze zijn zoals u ziet wel anders van kleur en verdeeld in 5
verschillende figuren. Voor deze opdracht heeft u een schaar
nodig en iets om mee te plakken.

Knip uit elke ruit de 5 kleinere figuren en maak hiervan een rood vierkant,
vierkant
een gele rechthoek en een groen kruis en plak die op de volgende pagina in
dit quizboek.
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MENS EN NATUUR
In de film “the Birds” van Alfred Hitchcock spelen vele
enge zwarte vogels een grote rol.

Welke zwarte vogels zijn hier afgebeeld?
1.

2.

Bonte kraai

Roek

3.

4.

Kauw
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5.

6.

Zwarte specht

7.

Zwarte kraai

8.

Ekster

Raaf
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MENS EN NATUUR
In onze durpkes wonen de meest prachtige mensen. Kijk alleen
maar naar de organisatoren van de Gouden Potvis Quiz.
Maar herkennen jullie ook de volgende juweeltjes? Wie zijn dit?

A: Daan Faassen
B: Michelle van Bijnen
C: Jeske Noordergraaf
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MENS EN NATUUR
Van welke dieren zijn deze ogen?

A: Wolf

B: Toekan

C: Ringstaartmaki

D: Stokstaartje

E: Giraffe

F: Egel

Wat is een Gouden Potvis Quiz zonder een vraag over gouden
vissen? Nou, hier komt er eentje!
In de etalage van ‘t Binnenhuys Bloem en Meer , Heuvelstraat
13, staat een pot met goudvissen.
Hoeveel goudvissen bevinden zich in deze kom?
21 goudvissen
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MENS EN NATUUR
Tilburgs is, zoals u wellicht wel weet, de kortste taal ter wereld.
De zin; “Hetgeen u mij zojuist vertelt verbaast mij ten zeerste”, wordt in het
Tilburgs afgedaan met “Oh?”
Hoe dan ook, communiceren doen we de hele dag. Verbaal of non-verbaal.
Mondeling of schriftelijk. In het Nederlands of in een andere taal. Maar
mensen met een visuele beperking communiceren anders.
Hieronder staan twee vragen gesteld. Wat is het antwoord op
deze vragen? ( antwoord in het Nederlands! )

A.
A: Suske heeft geen pop

B.

.... ___ . ..._ . . ._.. _._ ._ .
_.. .._. .... . _... .. _._ ._ ._.
. ... .. _._ ._ _. _.. . ._. ....
._ ._.. .._. .... ._ ._.. .._. _._
._ ._.. .._. .... . _...
B: 3/4e kalf

51

MENS EN NATUUR
Bij Partycentrum Hercules werken veel
hyperaantrekkelijke vrouwen. Zo mooi dat ze best op de
cover van de Playboy zouden kunnen. Dus hebben we dat
voor de liefhebbers gefikst.
Wie staan er op de échte covers van onderstaande edities van de Playboy?
1.

2.

3.

4.
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MENS EN NATUUR
Playboy 1: Dolly Parton

Playboy 2: Joan Collins

Playboy 3: Mariah Carrey

Playboy 4: Pamela Anderson

Playboy 5: Bo Derek

De mens is een vernuftig hoogstandje van onze Schepper.
We hebben een groot pak aan zintuiglijke accessoires bij het
standaard pakket gekregen, dat uitstekend op elkaar is afgesteld.
Maar wat als we bij een waarneming één van de zintuiglijke
bronnen wegnemen, kunnen we dan nog achter het antwoord op
de volgende vraag komen?
Op de USB-stick, die u met het quizboek heeft ontvangen, staan
een tweetal muziekclips. Van welke muzieknummers zijn deze
clips?
Artiest clip 1: Mick Jagger & David Bowie
Lied clip 1: Dancig in the street

Artiest clip 2: Elvis Presley
Lied clip 2: Blue suède Shoes
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MENS EN NATUUR
Lees het volgende verhaal aandachtig.

Heel, heel vroeger ging een man naar de apotheek. Hij was de
laatste tijd erg vermoeid en last van hoofdpijn en vroeg de
apotheker of hij daar iets voor had.
“Nou,” zei de apotheker, “ik heb toevallig onlangs iets
uitgevonden. Probeer dat maar eens” De apotheker gaf de man
vervolgens een groen vloeibaar goedje. Vele jaren later is dit
drankje wel erg bekend geworden.
Wat is vandaag de dag de naam van dit ‘medicijn’ ?
Coca Cola
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10 vragen over het menselijk lichaam:

1.

Wat is ontstoken als je last hebt van gingivitis?
1: Tandvlees

2.

Waar heb je last van wanneer je lijdt aan
hippopotomonstrosesquippedaliofobie?
2: Angst voor lange woorden

3.

Wie knipperen vaker met hun ogen? Mannen of Vrouwen?
3: Vrouwen

4.

Hoeveel liter zweet produceren je voeten gemiddeld per dag?
4: 0.5 liter

5.

Waar in het lichaam vind je astrocyten?
5: Hersenen

6.

Welke spier in ons lichaam is het sterkst?
6: Tong
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7.

Welke band is genoemd naar de gemiddelde hoeveelheid sperma dat
een man produceert per zaadlozing?
7: 10CC

8.

Soms komt er melk bij baby’s uit de tepels. Hoe heet dit vocht?
8: Heksenmelk

9.

Wat is het grootste orgaan van je lichaam?
9: De huid

10.

Wat missen baby’s bij hun geboorte waardoor ze hun tenen in hun
mond kunnen stoppen?
10: Knieschijven
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BREINBREKERS

Leon van Bijsterveldt had de jaarlijkse barbecue geregeld voor
de buurt en daarvoor had hij een varken besteld bij slager Stefan
Vugts.
“Zurgt wel deggut un flink vèrken is, want ik klap van dun honger”, had
Conny nog tegen Leon gezegd, dus Leon vroeg aan de slager wat het varken
precies woog.
“Dit varken,” zei de slager “weegt 40 kilo plús de helft van zijn eigen
gewicht”. Leon krabde eens over zijn schedel.
Hoeveel kilo weegt het varken dat Stefan had meegebracht?
Antwoord: 80

Papyrus......

Arial……

Comic Sans……

Lucida Handwriting……

Curlz MT……

Maar wat staat hieronder in het Nederlands?
Α.

∆ιτ λιϕκτ Ρυσσισχη µααρ δατ ισ ηετ νιετ

A: Dit lijkt Russisch maar dat is het niet

Β.



B: Hier staat niet hetzelfde
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Wat is de betekenis van onderstaande ‘ouwe’ woorden?

1.

Haawmaawke

1: Wervelwindje

2.

Bazzeloen

2: Overhemd

3.

Sibbedeeske

3: Dozige vrouw

4.

Mustertmijt

4: Stapel aanmaakhout

5.

Tatemiddag

5: Namiddag

6.

Moerzijker

6: Mier

7.

Luupse

7: Een zesde hectare

8.

Kanniedas

8: Populier

9.

Stondebins

10.

Affeseere

9: Staande
10: Opschieten
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Welke woorden worden hier uitgebeeld?

A: Naakt
B: Onderzeeër
C: Grondwet
D: Kwartel
E: Onderafdeling
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BREINBREKERS
Ga naar het adres met de coördinaten 51.47498, 5.171053.
5.171053
Daar tref je vervolgens een vraag aan. Los deze vraag op en
plaats het antwoord hieronder. (2 cijfers achter de komma is
secuur genoeg)
7,7 blikjes cola

Als je begint bij de letter E in de hoek linksonder en je past
telkens opnieuw de paardensprong toe, dan krijg je iets wat
baby’s nogal eens een keer doen.
Wat is dat?
Een boertje laten
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Verdeel onderstaand perceel in 4 gelijke stukken grond en kleur
ze in, maar wel onder de gegeven voorwaarden.

Voorwaarden:
• Op elk stuk grond dient één boom
te staan.
• Ieder stuk grond heeft exact dezelfde vorm.
• De oppervlakte van elk stuk grond is gelijk.
• De 4 stukken grond bedekken het hele perceel.
• De grenzen van de stukken grond liggen op de getekende
rasterlijnen.
• Elk stuk grond dient een andere kleur te hebben.
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BREINBREKERS
Welke zin wordt in deze rebus weergegeven?
Is deze rebus überhaupt wel op te lossen of is hij te moeilijk
voor onze potvis quiz spelers.
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BREINBREKERS
Tijdens een familiediner zitten aan één tafel een grootvader, drie
vaders, twee moeders, vijf kinderen, drie kleinkinderen, drie
broers, een zus, vier zonen, een dochter, twee zwagers, twee
schoonzussen, een schoonvader, twee schoondochters, twee
neven en een nicht.
Hoeveel mensen zitten uiteindelijk (op z’n minst) aan de familietafel?
8
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BREINBREKERS
Los onderstaande woordzoeker op en vul onderaan het
trefwoord dat overblijft in.

Antwoord: Wijkaanpak
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SPORT & SPEL
Er wonen in onze durpkes veel voetballiefhebbers. In
Diessen springen ze massaal voor RKDSV en in de
Haghorst voor EDN.
Afgelopen seizoen waren ze bij elkaar in de poule
ingedeeld en dus was er weer eens sprake van een heuse
derby. Zo ook op zondag 3 mei 2015. Toen was de
wedstrijd RKDSV – EDN.
Wie scoorde in die wedstrijd het enige doelpunt voor EDN?
Antwoord: Toon Verboven

Nederland is een snel land en telt vele sprinters.
Hieronder staan vijf door elkaar gehutselde namen van
sprinters.
Wie zijn deze sprinters? En waar zijn ze geboren?
1.
2.
3.
4.
5.

trandyruchmania
baandidita
landopvennappy
dillemmeruch
wijnarookomoormijd

Sprinter 1: Churandy Martina
Geboorteplaats 1: Willemstad

Sprinter 2: Dai Dai Ntab

Sprinter 3: Danny van Poppel

Geboorteplaats 2: Amsterdam

Geboorteplaats 3: Tilburg

Sprinter 4: Michel Mulder

Sprinter 5: . Ranomi Kromowidjojo

Geboorteplaats 4: Zwolle

Geboorteplaats 5: Sauwerd
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SPORT & SPEL
Om het plezier er een beetje in te houden zijn we met de
organisatie gezellig een avond gaan bowlen. Bertrand en
Jeroen werden jammer genoeg die avond weggeroepen voor
een spoedklus, maar de overige vijf gooiden de balletjes
richting de kegels alsof het een lieve lust was.
John hield de score bij. Maar die golliepaop is vergeten om de totaalscores bij
te houden. Misschien kunnen jullie ons helpen.
Wie heeft deze bowlingstrijd gewonnen?
Winnaar: Jan
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SPORT & SPEL
Jawel! We zijn er trots op! Op ons aller Henkie Baars, onze wereldkampioen.
Sindsdien zijn er velen besmet geraakt met het fietsen. Sommigen reizen zelfs
naar het buitenland om daar eens een Mont Ventoutje of een Stelviootje te
beklimmen om vervolgens met het snot uit de neus een trotse selfie te maken.
Maar we hebben ook in Nederland een paar leuke klimmetjes liggen.
Welke ‘Nederlandse’ bergen zijn hieronder afgebeeld?

A: Vaalserberg

B: Keutenberg
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C: Alpe D’Huez

D: Brandenberg
E: Leersumseberg
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SPORT & SPEL
De wielerliefhebbers onder jullie zullen het zeker nog wel weten;
Diessen had eind jaren ’80, begin jaren ’90 een heuse wielerronde.
En niet zomaar een! Twaalf jaar lang was deze meerdaagse
wielerronde de grootste vrouwenwielerkoers van Nederland!
Hieronder op de foto zie je een podium van winnaressen van
destijds.

Vraag A:

Hoe heette deze meerdaagse wielerkoers?
A: Omloop ’t Molenheike

Vraag B:

Hoe heten de dames die op dit podium staan?
B: Paula Westher, Monique de Bruijn, Leontien van Moorsel
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SPORT & SPEL
Welke bekende (ex)sporters staan hier afgebeeld met hun
bijnaam?

Sporter A: Jeroen Blijlevens

Sporter C: Bernard Hinault

Sporter B: Lothar Mattheus

Sporter D: Willem van Hanegem

Sporter E: Michael van Gerwen
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SPORT & SPEL
John van Heijst is een echte spelletjesliefhebber. Hij speelt met
zijn vrouw Ineke vaak een gezelschapsspelletje. Laatst was hij
in gesprek met Tineke de postbode, ook een fervent liefhebster
van bordspellen. En die wilde in haar beste Diessens aan John
een drietal leuke spellen uitleggen, maar ze kon niet op de
naam komen. Ook John kon er geen touw aan vastknopen.
Jullie wel?
Welke spellen bedoelt Tineke?
A.

Ge moet, ergend in een buitenlandse plaots, probere meej oe
pliesieagenten dun boef te vangen. En ge moet ‘m ook nog binnen
24 beurten bè zun kraog hebbe gevat.
A: Scotland Yard

B.

Bè dees spel moete meej oe puppeke probere aon dun andere kaant
te kome, mar oewe tegenspeuler probeert oe meej versperringen
tege te houwe.
B: Quoridor of Barricade

C.

Bè dees spel moete net als bij het vurrige spel probere aon dun
overkaant te komen, mar dan meej ál oe pionnekes. En dè doede dur
mee oe puppekes te schuiven, mar ge meugt ook over oe ège pupkes
en over de pupkes van oewe tegenspeuler heene springen.
C: Halma
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Daphne Schippers heeft Nederland tijdens het afgelopen WK
atletiek weer op de kaart gezet door een zilveren en een
gouden medaille te behalen op de 100 en de 200 meter sprint.
Die laatste sprint liep ze in een Europees record!
Ga naar de Zijthorst in Diessen en beantwoord met de gegevens aldaar
onderstaande vraag.
Welke paal hoort bij welk wereldrecord atletiek?
Paal A hoort bij

A: polsstokhoogspringen (heren indoor)

Paal B hoort bij

B: verspringen (heren outdoor)

Paal C hoort bij

C: hink-stap-sprong (dames indoor)

Paal D hoort bij

D: discuswerpen (dames)

Paal E hoort bij

E: kogelslingeren (heren)

Onderstaand getal is dit jaar wel een erg bijzonder getal
geworden.

XXI.LXIII
Waarom?

21.63 is de tijd van Daphne Schippers op de
200 meter (WK atletiek)
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Bij welke sporten horen onderstaande attributen?

A: skiken

B: onderwaterhockey

C: Frisbeegolf

D: Jai-Alai/Pelota

E: Bowls
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UIT DE OUDE DOOS
We hebben, zowel in Diessen als in Baarschot en Haghorst, een
heleboel sportverenigingen (gehad).
Welke sporten werden door onderstaande verenigingen
beoefend?
A.

Willen Is Kunnen

A: biljarten

B.

K.I.K.

B: korfbal

C.

Basjo

C: sjoelen

D.

D.L.S.

D: darten

E.

Havoc

E: volleybal

Diessen is, samen met de kerkdorpen Haghorst en Baarschot, tot
aan 1997 een zelfstandige gemeente geweest. Met uiteraard een
eigen gemeentehuis en dus ook een burgemeester.
Wie waren de burgemeesters van de gemeente Diessen tijdens
de hieronder genoemde perioden?
A.

van 1943 tot 1944

A: J. Timmermans

B.

van 1944 tot 1947

B: Tinus Roozen

C.

van 1947 tot 1960

C: Peter Wijnhoven

D.

van 1960 tot 1973

D: Goswinus Otjes

E.

van 1973 tot 1997

E: Ruud Reijnder
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UIT DE OUDE DOOS
De Tuut, Cees Camper, de Witte kip…..
Een aantal van u zullen weten dat bij deze bijnamen
respectievelijk Ruud van Gestel, Cees van de Sande en Ivo
Smetsers horen.
Maar bijnamen is al iets dat sinds mensenheugenis bestaat.
Van welke (oud-) dorpsgenoten waren onderstaande bijnamen?
A.

Piet van Joanekes

A: Piet Vingerhoets

B.

Frans van Trienekes

B: Frans van Gils

C.

Jaon de zak

C: Janus Vingerhoets

D.

Driekske Bie

D: Driek Vingerhoets

E.

Fien van den Boer

E: Fien Janssen- van Doormaal

Een vraagje uit een hele ouwe doos….
Tot en met de jaren ’40 van de vorige eeuw kende de
gemeente Diessen nog geen straatnamen. De gemeente was
toen verdeeld in drie wijken:
wijk A: Diessen
Vraag:

wijk B: Haghorst

wijk C: Baarschot

Welk huidig adres schuilt er achter deze adressen van weleer?

1.

A 118

1: Heuvelstraat 1 (pastorie)

2.

B 54a

2: St. Josephstraat 13 (smederij)

3.

C 22

3: Baarschotsestraat 48 (in de Brouwerij)
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UIT DE OUDE DOOS
We zijn in Diessen trots op een supermarkt als Emté.
Blij dat we nog in ons eigen dorp de dagelijkse
boodschappen kunnen doen.
Vroeger was dat geen enkel probleem. Er waren meer dan
genoeg kleine winkeltjes waar je de boodschapjes kon doen.
Welke winkels waren ooit in deze panden gevestigd?

A: drogisterij Schoenmakers-van Dommelen

B: kruidenierswinkel An vd Heuvel

C: kruidenierswinkel Pietje Bijsterveldt

D: huishoudelijke hulp Zus van Dijk-vd Hurk
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UIT DE OUDE DOOS
Je ziet hier een gedeelte van het kloostermonument dat in
Diessen staat. Nou hebben een stelletje grapjesmakers er een
sticker opgeplakt. Maar nét op de geboortejaren van de Zusters
Avenia en Odonia v.d. Laak.
Wat zijn de geboortejaren van deze twee Zusters?

Avenia v.d. Laak is geboren in

1882

Odonia v.d. Laak is geboren in

1890
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UIT DE OUDE DOOS
Al wat er in Baarschot, Haghorst en Diessen gebeurde wordt
weergegeven op de Internetsite van de Deusone. Met een klik
op de knop kom je nu aan je nieuws. Vroeger konden we
gewoon lekker bladeren in onze ouwe vertrouwde papieren
Deusone. Met ieder jaar een nieuwe kaft, ontworpen door Ton
Derks. En herkenbare rubrieken, de sportuitslagen, de agenda,
de ‘wist-u-datjes’. Even kijken of u dit nog weet…..
Vraag A:
Antwoord:
Vraag B:
Antwoord:
Vraag C:

Antwoord:

Hoe heette de rubriek met allerlei puzzels voor de kinderen?
Olleke Bolleke

Wie schreef de regelmatig terugkerende rubriek vol prachtige
verhalen over het mooie Frankrijk?
Bertrand Verhelst sr (Marcel)

Hoe heetten de kleine ‘advertentietjes’, die onder aan de pagina
stonden, waarin zowel bedrijven als particulieren en
verenigingen met slechts een paar regeltjes iets onder de
aandacht konden brengen?
Lokkertjes
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UIT DE OUDE DOOS
Diessen is fier op RKDSV en Haghorst is trots op haar
voetbalvereniging “Ende Despereert Nooit”. Zelfs
Baarschot had vroeger een eigen clubke.
Ja, voetbal is van iedereen! En voetbal is oorlog, zeggen ze.
Wie zijn deze genummerde ‘oud-strijders’
van het 1e elftal van RKDSV uit 1961?

1.

Jo Stokkermans

2.

Ad Hoozemans

3.

Jan Reijrink

4.

Wout van Hees

5.

Jan van Korven
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UIT DE OUDE DOOS
Vroeger was het allemaal anders.
Toen was er nog respect voor de oudere medemens en ontzag voor de
schoolmeester, de politieagent en de pastoor.
Neem nou de pastoor. Die kwam vroeger regelmatig op bezoek bij de jongere
stelletjes van het dorp om te vertellen dat het wel weer eens tijd werd voor
gezinsuitbreiding. Stel je toch eens voor dat pastoor Barberien even op de
koffie kwam om te zeggen dat er best nog wel een baby’tje bij mocht komen.
Wat is de naam van onderstaande voorgangers van
pastoor Barberien?
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UIT DE OUDE DOOS

Wanneer we eens een stuk vlees of taart over hebben, of we hebben we een
flinke pan snert gemaakt, dan kunnen we die lekker lang bewaren door dit
in de diepvrieskist of –kast te doen. Iedereen heeft er thuis wel eentje staan.
Hoe anders was dit zestig jaar geleden? Toen hadden we allemaal niet zo’n
vriezer. Gelukkig kwam hier eind 1959 een oplossing voor. Toen kwam er in
Diessen een gebouw waar allemaal kleine diepvrieskastjes in werden
geplaatst. Die konden de mensen huren en daar dan hun etenswaren
diepgevroren in bewaren.
Zoek uit welk pand dit in Diessen was en maak een foto van dit
gebouw in de huidige situatie, met daar ook minimaal één van
de teamleden op.
Plaats deze foto vervolgens op de USB-stick, die u samen met het
quizboek weer dient in te leveren.
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ETEN EN DRINKEN
Bij het pannenkoekenrestaurant ‘In de Brouwerij’ komen gasten
zich tegoed doen aan de overheerlijke pannenkoeken die op de
menukaart staan.
Dikke, vette pannenkoeken met vele verschillende toppings erop.
Op de bijgeleverde USB-stick staat een lied met de titel “Dikke,
Dikke, vette
pannenkoeken”. Beluister dit lied aandachtig en beantwoord deze vraag.
Hoe vaak komt in dit lied de regel “dikke, vette pannenkoeken” voor?
187 keer dikke vette pannenkoeken

Effe een fotootje maken.
Opdracht: Ga naar Julianastraat 37 en maak een ‘selfie’ van dit pand met
het product in je hand wat op dit adres rond 1925 werd gemaakt. Plaats de
foto op de bijgeleverde USB stick.
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ETEN EN DRINKEN
Elke dag 2 stuks fruit is gezond. maar herken je ze ook aan
hun “kroontjes”?
Van welke vruchten zijn deze kroontjes?
a
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ETEN EN DRINKEN
Tom Cruise shakete en stirde wat af in de film ‘Cocktail’. Hij
donderde van alles en nog wat in de cocktailshaker om er een
van de vele verschillende cocktails van te maken.
Vraag A:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Welke cocktail maak je met onderstaande ingrediënten?

60 ml. Wodka
Scheutje tabascosaus
Scheutje worcestersaus
Scheutje citroensap
Zout naar smaak
Peper naar smaak
Tomatensap
Crushed ijs
Selderijstengel en een schijfje citroen

A: Bloody Mary

Vraag B: Welk buitenlands gerecht maak je met onderstaande
ingrediënten?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 g lams- of rundergehakt
1 ui
1 theelepel komijn gemalen
1 theelepel koriander (poeder)
1 theelepel paprika (poeder)
1/2 theelepel gember (poeder)
1/2 bosje fijngehakte koriander,
2 eetlepels olijfolie
Zout en peper
B: Kefta of Marokkaanse gehaktbaletjes
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ETEN EN DRINKEN
Een biertje, een pilsje, een goudgele rakker, een glaasje
gerstenat. Het komt uiteindelijk allemaal op hetzelfde neer.
Bier is er in heel veel smaken en soorten. En doordat er steeds
meer vraag is naar speciaal bieren, schieten de brouwerijtjes
als paddenstoelen uit de grond. Gelukkig hebben we een
kenner in ons team van quizmasters. Roy Vugts heeft met zorg vier logo’s van
bierbrouwers uitgezocht en daar de volgende vraag bij bedacht…….
Uit welke dorpen of steden komen onderstaande Nederlandse bierbrouwers?

A: Vessem

B: Haarlem

C: Eindhoven

D: Berghem
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ETEN EN DRINKEN
We vinden het allemaal heel erg vervelend wanneer
een leuke film of programma weer eens wordt onderbroken door
die irritante reclames. Maar er zitten soms ook leuke reclames bij.
Vooral vroeger…….
Noem het product inclusief merk dat bij onderstaande foto’s
hoort of hoorde.

Merk 1 : Calvé
Product 1: pindakaas
Merk 2: Jumbo
Product 2: vergeten groenten

Merk 4 : Bressot
Product 4: kruidenkaas

Merk 3 : Honda
Product 3: brommers

Merk 5 : Nespresso
Product 5: koffie
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ETEN EN DRINKEN
Bij Partycentrum Hercules wordt menig feest gevierd. Het
personeel doet dan steeds haar uiterste best om het de gasten
naar de zin te maken. En na gedane arbeid is het ook voor hen
goed rusten, dus na het werk zitten ze met zijn allen altijd nog wat
na te keuvelen onder het genot van een lekker drankje en een
zakje chips.
Marja daarentegen heeft liever een zakje M&M’s. Althans, ze
maakt het zakje open, pulkt daar om een of andere vage reden
alle bruine M&M-etjes uit en snoept die vervolgens lekker op.
“De bruine vind ik gewoon het lekkerst!” zegt Marja dan, terwijl
ze de andere kleurtjes vrolijk uitdeelt.
Samen met het quizboek heeft elk team ook een zakje met
M&M’s gekregen.
Het zijn 5 verschillende kleuren met daarop natuurlijk de letter
M, maar ook een klein potvisje erop.
Ruil met andere Gouden-Potvis-Quiz-teams net zolang tot je 5
van deze speciale M&M’s in eenzelfde kleur hebt en lever die om
23.00 uur met je quizboek in.
LET OP! We tellen alleen de M&M’s mee waar het logo nog
duidelijk op te zien is.
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ETEN EN DRINKEN
“Wilde gij efkes een Chafing Dish uit ut vurraothok vatte?”
“Wè moet ik vatte?”
“Een Chafing Dish!”
“Wès dè?”
“Zun wèrrumhouwding vur ut vlees.”
“Oh, zegt dè dan meteen!”
Dit zou zo maar een gesprekje bij Hercules in de keuken kunnen zijn. Onder
het motto: Waarom moeilijke woorden gebruiken als het makkelijk kan.
Maar moeilijk of makkelijk; kennen jullie deze keukenartikelen?
Hoe heten onderstaande keukenartikelen?
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ETEN EN DRINKEN
Quizmasters Chris en John zijn een stel snoepkonten. Dat kun je
ook wel zien. Hieronder staan wat foto’s van lekkernijen
afgebeeld.
Hoe heten deze snoepjes?

A: Pez

B: Pectorale

C: Ulevellen

D: Ijsbonbons
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ETEN EN DRINKEN

E: Sjep of dropwater

F: Kokindjes

Om de quiz vandaag goed te laten verlopen, zijn de
quizmasters gisteravond nog een laatste keer bij elkaar
gekomen om de spreekwoordelijke puntjes op de
welbekende ‘i’ te zetten.
We hadden afgesproken bij Jan en Jan is iemand die het zijn
gasten graag naar de zin maakt, dus deed hij ’s middags nog snel wat
boodschapjes. Hij keek in zijn portemonnee en zag dat hij daar slechts 1
briefje van 50 euro en twee 2 euromunten in had zitten.
Hij reed met zijn bolide naar Diessen alwaar hij eerst bij Peut een beetje ging
tanken. Omdat hij niet zoveel geld in zijn knip had, tankte hij precies 10 liter
diesel. Daarna reed hij verder naar de Emté voor de boodschappen. Hij kocht
2 blikjes Knaks van Unox, een zak Oriental borrelnootjes van Duyvis, een zak
paprika chips van Lays (225 gram), twee flessen Coca Cola van 1,5 liter en
een 6-pack Red Bull blikjes van 250 ml. Hij nam ook nog een pondspak
zoete zachte drop van Venco, want die heeft Nelly zo graag.
Jan deed de boodschappen in een kartonnen doosje en reed terug naar
Baarschot.
Hoeveel geld had Jan bij thuiskomst nog in zijn portemonnee?
€ 24,25
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WERELDZAKEN

Zoek telkens de link of overeenkomst tussen de volgende
personen en geef aan welke naam niet in het rijtje thuis hoort.
A.
Bert Pauli
Marianne van der Sloot
Anne-Marie Spierings
Patricia van der Kammen
Stijn Smeulders

Antwoord: Patricia van der Kammen

B.
Peter Noordanus
Ryan Palmen
Paul Depla
Rob van Gijzel
Ruud Severijns

Antwoord: Ryan Palmen

C.
Jan Siebelink
Babette van Veen
Guido Weijers
Maarten Biesheuvel
Carry Slee

Antwoord: Carry Slee
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WERELDZAKEN
Een bedrijf ontleent zijn bekendheid vaak aan zijn logo.
Denk maar aan McDonald’s of Shell. Maar sommige logo’s
zijn minder bekend?
Van welke bedrijven en instanties zijn onderstaande logo’s?

1.

Gsus sindustries

3.

Nefkens

2.

In de Brouwerij

4.

Reyrink grondwerken
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WERELDZAKEN

Hunkemöller

Wieckse

Buick

Willibrordusschool
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WERELDZAKEN
Op 18 maart van dit jaar waren er provinciale staten- en
waterschap verkiezingen.
Hieronder staan enkele slogans van de te kiezen partijen.
Van welke partij zijn onderstaande slogans?
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

“REKEN AF !”
“Jezus de oplossing!”
“Meer banen in Brabant”
“Nu vooruit!”
“100% Brabant”
“De kracht van Brabant”
“Genoeg is genoeg!”
“Handen af van ons pensioen!”
“Een heldere keuze!”
“Water belangrijk!”

A.

SP

B.

Jezus Leeft!

C.

PvdA

D.

D’66

E.

CDA

F.

VVD

G.

PVV

H.

50-Plus

I.

Werken aan Water

J.

Algemene Waterschapspartij
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WERELDZAKEN
Een van onze quizmasters kan meer dan moeilijke vragen
voor jullie verzinnen. Hij kan ook bijzonder goed tekenen.
Speciaal voor deze Gouden Potvis Quiz heeft hij een paar
wereldsterren getekend.
Wie zijn deze wereldsterren?
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WERELDZAKEN
We hebben ook in onze dorpen een aantal wereldzaken.
Maar weet u daar alles van? Enkele vragen om dit te testen:

1.

Wat zijn de voornamen van de verzekeraars ‘Geerts en van Meeuwen’?
Erwin en Roel

2.

Wat betekent de naam “Graveka”?
Graaf vennix Kachels

3.

Wat was het telefoonnummer van Glas- & Schildersbedrijf Mart van
de Broek in 1989?
04254-2525

4.

Hoe heet de rijwielzaak die in Diessen is gevestigd?
geen

5.

Welk ‘bloempje’ heeft een taphuis en een feestkamer?
Jasmijn
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WERELDZAKEN
De quizmasters zijn dit jaar niet op vakantie geweest vanwege de
drukte die het voorbereiden van deze quiz met zich meebrengt. In
plaats daarvan hebben we gezellige dagtochtjes gedaan in ons
mooie Brabantse land. En al fantaserend over het buitenland
hebben we een aantal plaatsnamen, waar we doorheen kwamen,
vrij vertaald.
Welke plaatsnamen worden hier bedoeld?
1.

Hooves

2.

Sete Montes

3.

Überquerenstraße

4.

Point de Bois

5.

Los Pelos

6.

Foresta Lato

7.

Bullocks

8.

Salaire sur Sable

9.

La Tuerca

10.

País de Ahora
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WERELDZAKEN

Vraag A:

Van welk land of staat of dergelijke zijn deze vlaggen?
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WERELDZAKEN
Vraag B: Welke ‘verdraaid moeilijke’ Europese landen zijn dit?

Op de USB-stick, die u met dit quizboek heeft ontvangen,
staan 5 volksliederen. Beluister deze aandachtig en
beantwoord de volgende vraag.
Wat zijn de hoofdsteden van de landen waar deze volksliederen van zijn?
Lied 1: Brussel
Lied 2: Mbabane of Lobamba

Lied 3: Stockholm

Lied 4: Dublin

Lied 5: Ulaanbaatar
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WERELDZAKEN
Zit u ook al in een groepsapp?
Want tegenwoordig communiceren we via Whatsapp, sms, e-mail, Facebook
en Skype. Hoe anders was dat een jaar of veertig geleden. Toen hadden een
heleboel mensen contact via de 27 MC. Hier werden namen van personen
veranderd in een zogenaamde ‘nickname’ en visitekaartjes in de vorm van
een QSL-kaart werden driftig uitgewisseld.
Ook in Diessen waren een aantal mensen actief op deze ‘bakkies’.
Welke (ex)dorpgenoten droegen de volgende ‘QSL- of nickname’’?

1.

de Kippenboer

1: Twan Mutsaers

2.

Tweety

2: Jan Geerts

3.

Tony Macaroni

3: Christon Vugts

4.

Golden Earring

5.

de Nachtegaal

4: Rudy Lathouders
5: Carlo Aerts

Om 22.00 uur zullen de quizmasters een vraag op Facebook
plaatsen.
Let dus goed op en noteer het antwoord hieronder.
A: Sanne
B: Thomas Horsten
C: € 119,95
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DICTEE DE GOUDEN POTVIS QUIZ 16 oktober 2015
1. Vandaag, vrijdag 16 oktober, is het niet alleen dé dag van de Gouden Potvis
Quiz maar ook Wereldvoedseldag, het thema waaraan we dit dictee gewijd
hebben.
2. Laten we vandaag eens stilstaan bij ons dagelijks voedsel. Er is in onze welvarende
westerse wereld zo’n ontzettend grote variëteit aan voedingsmiddelen, dat je er bijkans
hoorndol van wordt.
3. Laat ik jullie mijn favoriete menu eens voorschotelen: allereerst een rijk gevulde
goulashsoep, gevolgd door een goed doorbakken entrecote met patates frites en
sperzieboontjes of kapucijners en als dessert een crème brûlée, een dame blanche of een
tiramisu.
4. Daarbij hoort natuurlijk een gerenommeerde wijn, bij voorkeur een Cabernet Sauvignon;
daarna drink ik graag een cafeïnevrije cappuccino met als digestief een cognacje of een
cointreau.
5. Al met al kun je mij ook blij maken met een bouillabaisse, een gazpacho, een carpaccio,
smeuïge sliptongetjes, rösti, spaghetti of frikandellen met piccalilly of mayonaise. En voor
tagliatelle, soufflés, haricots verts, een paddenstoelenquiche, uit koemelk bereide
gruyèrekaas, een frisse mousse van boerenyoghurt of een bavarois van passievrucht kun je
me ook altijd wakker maken.
6. Ik ben ook een liefhebber van exotische vruchten, zoals ananas, guave, kumquat, papaja,
lychee, maracuja, avocado of physalis en ook speciale groenten, zoals artisjok, cassave,
kurkuma, okra en yam kunnen mij wel bekoren.
7. Ook met vleesvervangers als tempé, tofoe (tofu), quinoa, quorn en soja zijn smakelijke
maaltijden te bereiden; zeker als je er een lekker sausje bij doet, zoals aioli of teriyaki.
8. Je hoeft niet altijd zelf te koken; je kunt ook de pizzakoerier laten komen met allerlei
gerechten zoals shoarma, dürüm, couscous, döner kebab, sis kebab met pilav, köfte of
pitabroodjes.
9. En wat te denken van de Japanse cateraar, die een veelheid van sushigerechten kan
voorschotelen met allerlei ingrediënten, zoals maki, sashimi, wasabi, rettich, wakamé of
shiitake.
10. Kortom: er is keuze genoeg in Lekkerland.
Ad van Doormaal, 16 oktober 2015.
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