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Voor jullie ligt het Witte Wel Witte Nie?! Quizboek 2019, alweer de 3e editie! Allereerst 
willen we onze dank uitspreken dat jullie je wederom in grote getalen hebben 
ingeschreven voor Brandevoorts’ leukste wijkquiz!

Dit jaar hebben wij ervoor gekozen de quiz aan een bepaald thema te koppelen: 
WitteWelWitteNie goes Monopoly! Behalve het alom bekende quizboek hebben 
jullie zojuist ook een speelbord met toebehoren (spelregels en stickers) gekregen. 
Aan jullie de taak om dit speelbord zo goed mogelijk te vullen en zo extra punten te 
scoren.

Samen gaan we er 2 geweldige avonden van maken: Vanavond hard aan het werk 
met het quizboek en alle leuke opdrachten en volgende week zaterdag hopen we 
velen van jullie te zien en spreken tijdens de feestavond waarin we de winnaar van 
deze editie bekend zullen maken.

VOORWOORD

Organisatie WitteWelWitteNie?!

Gaubi Beijers - Sander Borsten - Vicky Hendrix - Michiel de Kort -
Martijn Mol - Evi Mol-Ulrich - Hein Weijdema

4



Quizboek
De antwoorden van de vragen dienen te worden ingevuld in de kaders van het quizboek. Wij 
kennen geen punten toe aan niet of slecht leesbare antwoorden. Alleen de teams die hun 
quizboek tijdig en op de juiste manier inleveren, dingen mee naar de prijzen. De voorwaarden 
hiervoor zijn:
* Op elke pagina van het quizboek dient het teamnummer ingevuld te worden.
* Leg alle bladzijden van het quizboek in de juiste volgorde.
* Het quizboek dient uiterlijk om 23:30 uur te worden ingeleverd in ‘t Brandpunt in de 
bijgeleverde envelop samen met de quizbox. Te laat inleveren is geen punten!
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Categorieën
01. Hotel Brandevoort    07. Lentekriebels
02. Revenge of the Nerds    08. Sponsorvragen
03. Oost, West, thuis best    09. De bal is rond
04. Geheime opdracht    10. Vragen naar de bekende weg
05. Van Nul tot Nu     11. Binnenste buiten
06. Alle wegen leiden naar Brandevoort  12. Groepsopdracht
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Puntentelling
Per categorie zijn 100 punten te verdienen. Voor categorie 11 moet je op pad door Brandevoort. 
Dit zijn de ‘buitenvragen’. Categorie 8 zijn sponsorvragen. Deze hebben onze sponsoren zelf 
aangeleverd. Middels het bijgeleverde Monopoly-bordspel zijn in totaal nog eens 250 punten 
extra te verdienen!
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Joker
Op één categorie mag je met je team de joker inzetten.
Alle behaalde punten van deze categorie worden dan verdubbeld.
Let op! Geen joker in te zetten bij: categorie 4, 8, 11 en 12. Geef op de voorpagina van 
dit boek aan op welke categorie jullie de joker willen inzetten.
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5 Quizwijzer
Loop ALLE vragen eerst goed door: Er zijn opdrachten die op een bepaald tijdstip uitgevoerd 
moeten worden en/of waar meer gedaan moet worden dan alleen het beantwoorden van een 
vraag. Om het jullie makkelijker te maken zijn deze vragen voorzien van 1 van de onderstaande 
plaatjes en hebben wij op pagina 7/8 een handig tijdschema geplaatst. 

Tijdgebonden vragen. Vragen waarvoor je naar buiten moet. 

Dit zijn vragen waarbij er een 
film of geluidsopname gemaakt 
moet worden.

Vragen waarbij er een foto ge-
maakt moet worden.

Vragen die alleen voor volwassenen ge-
schikt zijn (18+).

Creatieve vragen.

SPELREGELS / BELANGRIJK!
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Monopoly gerelateerde vragen.



De uitslag
De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens een spectaculaire feestavond. Deze
vindt plaats op zaterdag 2 februari 2019 in ‘t Brandpunt vanaf 20:30 uur. Wees op tijd!
Zoals jullie van ons gewend zijn zorgen wij weer voor een spetterende band en DJ! Na deze 
feestavond zullen de antwoorden op onze website komen. Over de uitslag kan niet worden 
gecorrespondeerd. De ingevulde quizboeken zullen niet worden geretourneerd.
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7

6
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Veiligheid
Tijdens de Quiz zijn er vragen waarvoor je ‘op pad’ moet. We begrijpen dat je zo snel en goed 
mogelijk de opdrachten wil oplossen/afwerken, maar denk daarbij wel aan de veiligheid van 
jezelf, maar zeker ook van de medeweggebruikers. 

Noodgevallen
In geval van nood kunt u de organisatie bereiken op tel. nr. 06-50744808 (Martijn) of 
06-41806700 (Sander). De wijkagenten zijn te bereiken op tel. nr. 0900-8844.

Geheime opdracht
Dit jaar hebben we gekozen voor 2 (!) geheime opdrachten. Lees de informatie bij de vragen 
4.1 en 4.2 aandachtig door, volg de instructies op en zorg er voor dat een afvaardiging van jullie 
team op het aangegeven tijdstip op locatie aanwezig is.

SPELREGELS / BELANGRIJK!
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10 Tickets
Voor bepaalde opdrachten is een toegangsticket nodig, deze vind je op een apart vel in de    
envelop. Niet vergeten mee te nemen!

11 Disclaimer
Deelname aan Witte Wel Witte Nie geschiedt geheel op eigen risico. Stichting Brandevoort in 
Actie en/of organisatie WitteWelWitteNie kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige 
vorm van schade, letsel en/of diefstal.
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Tijdschema

Vraag 11.2 11.3 11.1 4.1 8.5 4.2
Aantal teamleden 1 2 1 2 1 1
Duur (uur) 01:00 01:00 00:15 00:15 00:30 01:00
Teamnr. Tijdstip Tijdstip Tijdstip Tijdstip Tijdstip Tijdstip

1 19:55 21:00 21:30 19:15 20:00 22:00
2 19:55 21:00 21:30 19:15 20:00 22:00
3 19:55 21:00 21:30 19:15 20:00 22:00
4 19:55 21:00 21:30 19:20 20:00 22:00
5 19:55 21:00 21:30 19:20 20:00 22:00
6 19:55 21:00 21:30 19:20 20:00 22:00
7 19:55 21:00 21:30 19:25 20:00 22:00
8 19:55 21:00 21:15 19:25 20:00 22:00
9 19:55 21:00 21:15 19:25 20:00 22:00

10 19:55 21:00 21:15 19:30 20:00 22:00
11 19:55 21:00 21:15 19:30 20:00 22:00
12 19:55 21:00 21:15 19:30 20:00 22:00
13 19:55 21:00 21:15 19:35 20:00 22:00
14 19:55 21:00 21:15 19:35 20:00 22:00
15 19:55 21:00 21:45 19:35 20:00 22:00
16 19:55 21:00 21:45 19:50 20:00 22:00
17 19:55 21:00 21:45 19:50 20:00 22:00
18 19:55 21:00 21:45 19:50 20:00 22:00
19 19:55 21:00 21:45 19:55 20:00 22:00
20 19:55 21:00 21:45 19:55 20:00 22:00
21 19:55 21:00 21:45 19:55 20:00 22:00
22 19:55 21:00 22:15 20:00 20:00 22:00
23 19:55 21:00 22:15 20:00 20:00 22:00
24 19:55 21:00 22:15 20:00 20:00 22:00
25 19:55 21:00 22:15 20:05 20:00 22:00
26 19:55 21:00 22:15 20:05 20:30 22:00
27 19:55 21:00 22:15 20:05 20:30 22:00
28 19:55 21:00 22:15 20:10 20:30 22:00
29 19:55 21:00 22:00 20:10 20:30 22:00
30 19:55 21:00 22:00 20:10 20:30 22:00
31 19:55 21:00 22:00 21:05 20:30 22:00
32 19:55 21:00 22:00 21:05 20:30 22:00
33 19:55 21:00 22:00 21:05 20:30 22:00
34 19:55 21:00 22:00 21:10 20:30 22:00
35 19:55 21:00 22:00 21:10 20:30 22:00
36 19:55 21:00 20:45 21:10 20:30 22:00
37 19:55 21:00 20:45 21:15 20:30 22:00
38 19:55 21:00 20:45 21:15 20:30 22:00
39 19:55 21:00 20:45 21:15 20:30 22:00
40 19:55 21:00 20:45 21:20 20:30 22:00

Tijdschema

Zoals jullie van ons gewend zijn hebben we naast de standaard quizvragen ook opdrachten die 
op locatie uitgevoerd moeten worden. Sommige van deze opdrachten zijn tijdsgebonden. Om 
jullie het leven makkelijker te maken hebben we onderstaand tijdschema opgesteld zodat jullie 
eenvoudig op kunnen zoeken waar jullie je op welk tijdstip moeten melden.

NB: De Monopolybank (bemand door Kenny Tellen) is geopend van 20:00-23:00 uur!!!
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Vraag 11.2 11.3 11.1 4.1 8.5 4.2
Aantal teamleden 1 2 1 2 1 1
Duur (uur) 01:00 01:00 00:15 00:15 00:30 01:00
Teamnr. Tijdstip Tijdstip Tijdstip Tijdstip Tijdstip Tijdstip

41 19:55 21:00 20:45 21:20 20:30 22:00
42 19:55 21:00 20:45 21:20 20:30 22:00
43 19:55 21:00 20:30 21:25 20:30 22:00
44 19:55 21:00 20:30 21:25 20:30 22:00
45 19:55 21:00 20:30 21:25 20:30 22:00
46 19:55 21:00 20:30 21:40 20:30 22:00
47 19:55 21:00 20:30 21:40 20:30 22:00
48 19:55 21:00 20:30 21:40 20:30 22:00
49 19:55 21:00 20:30 21:45 20:30 22:00
50 19:55 21:00 20:15 21:45 20:30 22:00
51 19:55 21:00 20:15 21:45 21:00 22:00
52 19:55 21:00 20:15 21:50 21:00 22:00
53 19:55 21:00 20:15 21:50 21:00 22:00
54 19:55 21:00 20:15 21:50 21:00 22:00
55 19:55 21:00 20:15 21:55 21:00 22:00
56 19:55 21:00 20:15 21:55 21:00 22:00
57 19:55 21:00 20:00 21:55 21:00 22:00
58 19:55 21:00 20:00 22:00 21:00 22:00
59 19:55 21:00 20:00 22:00 21:00 22:00
60 19:55 21:00 20:00 22:00 21:00 22:00
61 19:55 21:00 20:00 20:25 21:00 22:00
62 19:55 21:00 20:00 20:25 21:00 22:00
63 19:55 21:00 20:00 20:25 21:00 22:00
64 19:55 21:00 19:45 20:30 21:00 22:00
65 19:55 21:00 19:45 20:30 21:00 22:00
66 19:55 21:00 19:45 20:30 21:00 22:00
67 19:55 21:00 19:45 20:35 21:00 22:00
68 19:55 21:00 19:45 20:35 21:00 22:00
69 19:55 21:00 19:45 20:35 21:00 22:00
70 19:55 21:00 19:45 20:45 21:00 22:00
71 19:55 21:00 19:30 20:45 21:00 22:00
72 19:55 21:00 19:30 20:45 21:00 22:00
73 19:55 21:00 19:30 20:50 21:00 22:00
74 19:55 21:00 19:30 20:55 21:00 22:00
75 19:55 21:00 19:30 20:50 21:00 22:00
76 19:55 21:00 19:30 20:55 21:00 22:00
77 19:55 21:00 19:30 20:55 21:00 22:00
78 19:55 21:00 19:30 20:55 21:00 22:00

Tijdschema
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1. Hotel Brandevoort

1 A. In het Monopolyspel zijn de hotels rood van kleur. Hieronder staan enkele hotels in zwart-
wit. Kunnen jullie ons vertellen wat de naam van elk van de hotels is en in welke stad ze te 
vinden zijn?

B. Hieronder worden wat hotels op cryptische wijze beschreven. Noteer achter de plaatjes het 
hotel dat we zoeken.

Hotel: New York
Stad: Rotterdam

Hotel: West Einde
Stad: Helmond

Hotel: Des Indes
Stad: Den Haag

Hotel: Inntell
Stad: Zaandam

Hotel: l’Europe
Stad: Amsterdam

Hotel de Wereld

Hotel California

Hilton Hotel
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1. Hotel Brandevoort

2 Een vraag voor de fijnproevers onder ons:

A. In de quizbox hebben jullie 2 bonbons ontvangen van ART&CO. Naast de chocolade, room 
en suiker zoeken wij nog 2 ingrediënten van deze bonbons. Welke zijn dit?

B. Zoals jullie weten is cacao een belangrijk ingrediënt om chocolade te maken. Weten jullie de 
namen van ‘oertypes’ cacaobonen?

C. Op onderstaande foto is op de linker serie bonbons een fenomeen zichtbaar dat onder een 
bepaalde naam bekend is. Hoe wordt dit fenomeen genoemd?

D. Wil je er voor zorgen dat je mooi glanzende bonbons krijgt, dan zul je tijdens het bereiden 
een bepaalde techniek toe moeten passen. Deze techniek wordt in onderstaand plaatje 
uitgebeeld. Wat is de naam van deze techniek?

Geld maakt niet gelukkig, zo luidt het gezegde… Een aantal ex-monopolisten is bankroet 
geraakt en dreigt een zwervend bestaan te gaan leiden. Daarom vragen we jullie om vijf 
1 cent muntstukken uit verschillende landen te doneren en in het plastic zakje te doen dat in 
de goodybag zit. Heb je er minder dan 5, geen probleem… alle beetjes helpen!

Voorzie het zakje van jullie teamnummer en lever het zakje samen met quizboek en 
Monopolybord in!

3

Sinaasappel. laurier

Criollo, Forastero & Trinitario

Vetrijp, suikerrijp of vetbloem

Tempereren of voorkristaliseren
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1. Hotel Brandevoort

4 “First Dates”, een programma waarin vrijgezellen in een restaurant gefilmd worden tijdens hun 
blind date. Voor velen goed voor een dagelijks uurtje TV-vermaak. Onderstaande vragen 
hebben betrekking op de Engelstalige serie.

A. Seizoen 3, aflevering 3: 

De 30-jarige Sav komt voor een 2e keer naar het First Dates restaurant op zoek naar de ware. 
Zijn 1e date was geen succes... Wat was er volgens de 1e date van Sav mis met hem?

Kurt uit Londen en Chantel uit Staffordshire komen erachter dat ze beiden in dezelfde industrie 
gewerkt hebben. Welke industrie was dit en wat waren hun werkzaamheden?

B. Seizoen 5, aflevering 2: 

Wie wordt er soms helemaal verdrietig en boos van het drinken van een Gin&Tonic?

Wat heeft de date van timmerman Gus aan?

C. Seizoen 6, aflevering 5

Megan van 25 heeft een date met Steven. Megan is atlete, op welk onderdeel?

D. Seizoen 6, aflevering 1

Hoe komt First Dates restaurant-eigenaar Fred Sirieix naar het werk?

Hij droeg aan coltrui

De sex-industrie, Kurt was een porno-acteur en Chantel werkte in een sexshop

Nicole

Een blauwe jurk

800 meter hardlopen

Op de fiets
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1. Hotel Brandevoort

5 Vis een leeg pak melk uit de vuilnisemmer en tover dit om tot een mooi huis/hotel in 
Monopolystijl... Originaliteit wordt beloond!

• Maak een digitale foto met daarop de volgende zaken:
 - Duidelijk leesbaar je teamnummer op de creatie
 - Tenminste 1 teamlid op de achtergrond
• Mail de foto door naar media@wittewelwittenie.nl onder vermelding van 
     “WWWN Melkpak - Team XX” waarbij “XX” voor jullie teamnummer staat.

Bij een gezellig avondje quizzen hoort wat ons betreft ook een lekker drankje. Welke heerlijke 
cocktails herken je aan de hand van onderstaande foto’s?

6

Bloody Mary Cosmopolitan Cuba Libre Daiquiri

Espresso Martini  Moscow Mule Kir Royale  Mai Tai

Mimosa Pina Colada Screwdriver  Tom Collins
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WatWelWatNie: 

Veel alledaagse planten lijken eetbaar, maar zijn dat absoluut niet! Zie de plaatjes hieronder, 
schrijf de juiste naam onder ieder plaatje en beantwoord vervolgens de vraag ernaast:

1. Hotel Brandevoort

Wilde/Paardedekastanje

Welke van deze twee noten kun 
je veilig eten, A of B?

Tamme Kastanje Antwoord: B

7

Welke van deze twee paddestoelen kun je 
maar beter laten staan, A of B?

Antwoord: B

Bij welke van deze twee op elkaar lijkende plan-
ten kun je maar beter handschoenen aandoen als 
je ze wilt plukken om soep van te maken, A of B?

Antwoord: A

Morielje Valse Morielje

Brandnetel Dovenetel

Snijbiet Rabarber

Rododendron
Lavendel

Bij welke van deze twee planten kun je de steel 
wel eten, maar de bladeren niet, A of B?

Antwoord: B

Van welke van deze twee veel voorkomende tuin-
planten kun je beter geen honing eten, A of B?

Antwoord: A

A B

A B

A B

A B

A B
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1. Hotel Brandevoort

Dat we in Brandevoort van een lekker hapje en drankje houden staat buiten kijf: Mooie 
initiatieven als Brandefood, FAFF en Brandevoort aan de kook trekken veel geïnteresseerden.
Tijd voor de keukenprinsen en -prinsessen om te laten zien dat zij van (oven)wanten weten!

A. Noteer onder elk van de afbeeldingen de kooktechniek

B. Onderstaand plaatje laat het resultaat van enkele snijtechnieken zien. 
Geef per techniek de naam aan.

8

Arroseren Flamberen Glaceren

Poffen Sous vide of 
Vaccuum garen

Temperen of Table-
ren

Plisseren/Monderen

1. Emince

2. Brunoise

3. Chinoise

4. Julienne

5. Jardiniere

6. Batonnets

7. Carre

8. Tourne

1 8765432
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Missen jullie ook iets? In de volgende afbeeldingen ontbreekt een voorwerp. Welk?

In de goodiebag vinden jullie een bierviltje (zie afbeelding hieronder).

A. Wat is er zo speciaal aan dit bierviltje?

B. Wat is de betekenis van de naam van de Japanse bar?

1. Hotel Brandevoort

9

Brood BroodKetchup en/of 
hamburger

Spaghetti

10

Zo gauw het viltje in aanraking komt met het glas bier/vocht verschijnt beeltenis Yebisu

Japanse god van de vissers, geluk en arbeiders
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2. Revenge of the Nerds

1 Fortnite is in een hele korte tijd enorm populair geworden onder de jeugd maar zeker ook 
onder volwassenen. Een bekend fenomeen uit deze game zijn de gekke dansjes. Op de 
website http://media.wittewelwittenie.nl zijn 10 Fortnite-dansjes te zien.

A. Welke dansjes worden er uitgevoerd?

B. Geef de namen van onderstaande Fortnite-locaties (Let op: Sommige locaties bestaan 
wellicht niet meer in de huidige versie).

1. Best Mates

2. Dance Moves

3. Disco Fever

4. Electro Shuffle

5. Floss

6. Fresh

7. Jubilation

8. Pure Salt

9. Reanimated

10. Slow Clap

Greasy Grove Leaky Lake Moisty Mire

Risky Reels  Tomate Town
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2. Revenge of the Nerds

A. Een opdracht voor de speurneuzen! Omcirkel de 10 verschillen 
tussen de volgende plaatjes:

B. Wie zitten er in de limousine (zie 1e afb) van links naar rechts? 
Noteer hun namen hieronder:

C. Welke valuta’s (zie 1e afb) zijn er afgebeeld? Noteer ze 
hieronder op alfabetische volgorde:

D. Op de 1e afbeelding staan verschillende getallen genoteerd. 
Wat is de som van deze getallen?

2

Michiel, Hein, Sander, Martijn, Gaubi , Evi, Vicky

Dollar -Euro – Florijn/Gulden -Pond-Roebel-Won/Witte-Yen

Groen bij elkaar 13720+grijs 68600+rood 666=82986+dobbelsteen 13+2018=85017
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Los de onderstaande binair op en beantwoord daarna de vragen. Een binaire puzzel werkt als 
volgt: Vul alle vakjes in met enen en nullen. Iedere rij moet hetzelfde aantal nullen en enen 
bevatten en er mogen niet meer dan twee dezelfde cijfers naast elkaar voor komen (in iedere 
rij en kolom).

2. Revenge of the Nerds

3

Financiele Wooncoach (zit op 155, binair 

10011011)

  Getal 1:          3 

   Getal 2:           0   

2. Revenge of the Nerds

A.  In het midden van regel 4 staat een   
nummercombinatie (8 cijfers). Reken deze  
cijferreeks om naar een decimaal getal.  
Welke hoofdsponsor heeft dit huisnummer?

 B.  Reken het huisnummer van de twee 
andere hoofdsponsoren om naar een 
binair getal. Hoe vaak komen deze getallen 
verticaal (dus van boven naar onder) voor 
in de puzzel?

Jantje krijgt 13 lucifers en de vraag of hij hiermee  1 + 2 =  kan leggen. Natuurlijk, zegt Jantje, 
da’s makkelijk:

Goed zo Jantje! Maar nu krijgt hij 19 lucifers en de vraag of hij opnieuw 1+2 = kan leggen…… 
Jantje weet het niet meer, jij wel?? 

Maak een foto van je oplossing en stuur het resultaat via email naar media@wittewelwittenie.nl 
onder vermelding van “WWWN Lucifers - Team XX” waarbij “XX” voor jullie teamnummer staat.

4
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2. Revenge of the Nerds

Assistenttrainer Zwartvoetpinguin

5 Wie kent het spel Boggle niet van vroeger? Kun jij een zo lang mogelijk woord maken waarbij 
de opeenvolgende letters elkaar moeten raken (horizontaal, verticaal of diagonaal)?
Je mag elke letter maar 1x gebruiken.

Los onderstaande Brandevoortse Filippine op

1. Het slopen van een hoofdletter (20)
2. Eucharistieviering in de stad (14)
3. Faciliteit waar pit in zit (18)
4. Gigantisch plein op de kraamafdeling (5.5)
5. Iemand die (zittend op een krukje) onroerend goed leeg trekt (13)
6. Landelijk financiële zekerheid (9,9,8)
7. Ticket om in het casino iets te winnen (9) 
8. Sterke woonomgeving die wel wat steun kan gebruiken (9)
9. Klein gezamenlijk plaatsje (3,4)
10. Heeft een rentenier, maar óók een motor (8)
11. Niet afgesloten woonplek om te bezichtigen (4,4)
12. Bij de ING zit het in de schoorsteen (8)

6

  Oplossing: Vermulstdonk
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2. Revenge of the Nerds

Zie onderstaande afbeeldingen: Op iedere rij wordt een titel van een bekend lied uitgebeeld. 
Weet jij welk lied we bedoelen? (Let op de afbeeldingen staan niet in iedere rij op volgorde van 
voorkomen in de titel!)

7

1. The man who sold the world / It’s a rich man’s world

2. Baby one more time

3. Smack my bitch up

4. Can I play with madness

5. It’s a kind of magic / Magical child / My baby must be a magician

6. Enter sandman

1

6

5

4

3

2
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2. Revenge of the Nerds

Henkie van 15 fietst van Mierlo naar Helmond op een fiets met een vervormd frame. Je zou zijn 
fiets moeten zien, geen bel, wel wielreflectie, maar geen trapreflectie en verlichting.
 
Zwabberend over de weg fietst Henkie door het rood, steekt zijn hand niet uit als hij linksaf 
slaat nadat hij door heeft dat er een politieauto achter hem zit. Snel gooit hij zijn fiets ergens 
neer waar dat niet mag en rent naar zijn tent waar hij vannacht slaapt. Hij struikelt over de 
hengels die hij had laten slingeren en valt voorover. 

Een beetje beduusd blijft hij liggen totdat hij een sterke hand rond zijn bovenarm voelt. De 
sterke hand tilt hem overeind en kijkt hem streng aan. “Zo jongeman”, klinkt de zware stem van 
agent B. Etrapt, “laat om te beginnen maar eens even je ID-bewijs zien”. Maar die heeft Henkie 
helaas niet bij zich. “Dat is niet zo mooi” zegt agent B. Etrapt. “Je adem stinkt als die van mijn 
oude moeder die het hele weekend in de kroeg heeft gelegen en je fietste als een zat hert over 
de weg dus wil je even hierin blazen?” Maar Henkie is geen gekke Henkie en denkt, nou, dan 
ben ik nog verder van huis dus laat ik dat nou maar niet doen.

Terwijl Henkie en agent B. Etrapt staan te discussiëren, kijkt collega agent B. Usted eens even 
rond. Er smeulen nog de restanten van een vuurtje en op een bordje ligt een schattig klein, net 
gerookt aaltje van een centimeter of 20. Een stukje verder staat een winkelwagentje van de 
nabijgelegen supermarkt met daarin een paar vuilniszakken. “Die heeft smam me mee gegeven 
om hier ergens weg te gooien, haar grijze kliko zit altijd overvol.” Terwijl agent B. Usted een 
rondje om de tent loopt trapt hij tot overmaat van ramp ook nog in een bruine en stinkende 
hoop, overduidelijk menselijke poep.

Zoals jullie snappen krijgt Henkie van agenten B. Etrapt en B. Usted een flink aantal bekeurin-
gen. 

A. Hoeveel bekeuringen schrijven de heren agenten aan Henkie uit?

B. Wat is het totaal bedrag aan boetes waarmee Henkie naar huis wordt gestuurd? De agenten 
zijn in een goede bui en berekenen Henkie geen administratiekosten.

8

 Aantal overtredingen: 15

 Totaal boetebedrag: 1662.50 euro
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2. Revenge of the Nerds

Welke individuen worden door onderstaande rebussen uitgebeeld?9

1 Ellen Hoog

2

3

4

10

Ronald Waterreus

Karl Lagerfeld

Jack van Gelder

De ogen en lippen staan op z’n kop 8

B. Hoeveel gaten zitten er in het 
onderstaande shirt?

A. Kijk naar onderstaand plaatjes, welk 
foutje komt overeen bij beide vrouwen?
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3. Oost West, thuis best

Vul in onderstaand cryptogram de woorden in die te maken hebben met Brandevoort. Ze zijn 
cryptisch omschreven in onderstaand lijstje.

Horizontaal      Verticaal
1. Kledingstuk voor een hijstuig   1. Concentreer je op het licht
2. De Sint is in Brandevoort!   2. Zenuwachtig bovenop een berg
3. Charon vaart je naar deze ingang  3. Boulevard voor hoge stand
4. Normaal doen in de frisse lucht   4. Dit kennisspel gaat aan de kant
5. Besparingsgebied     5. Gezette schrijver

In Helmond zijn meerdere gebouwen te vinden die vroeger een heel andere functie hadden. 
Geef van onderstaande gebouwen de oude en huidige functie aan:

1

2

Oud: Kerk
Nieuw: Supermarkt / 
Gezondheidscentrum

Oud: Klooster 
Nieuw: Woningen/ge-
sloopt/school

Oud: Kasteel

Nieuw: Museum

Oud: Kerk

Nieuw: Theater
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3. Oost West, thuis best

Hieronder worden 10 landelijke politici beschreven, weten jullie wie wij bedoelen? Om het jullie 
wat makkelijker te maken hebben we een collage gemaakt. Let op niet iedere persoon hoef je 
te gebruiken en 1 persoon kan meerdere malen als antwoord voor komen.

3

1. Heeft van zijn 17e tot zijn 19e in Israel gewoond.
2. Verkreeg het Amerikaans staatsburgerschap.
3. Heeft een tijdje bij de TROS gewerkt en kwam onlangs in 

het nieuws vanwege een mogelijke affaire 35 jaar geleden 
met een BN’er uit het Gooi.

4. Zette zich in voor de rechten van lhbt’ers.
5. Er is een bekend schilderij van hem gemaakt met zijn 2 

hondjes.
6. Was het jongste gemeenteraadslid ooit.
7. Een romantische boekhouder.
8. Woonde op jonge leeftijd in Paramaribo.
9. Kreeg als minister met 2 vliegtuigrampen te maken.
10. ’t busje komt zo…

1. Geert Wilders
2. Ayaan Hirsi Ali
3. Ed Nijpels    

      
  

4. Boris Ditrich
5. Pim Fortuyn    

   
6. Camiel Eurlings
7. Gerrit Zalm
8. Sophie in het veld
9. Hanja Maij-Weggen
10. Fred Teeven

A. Hoeveel huizen uit de vorige eeuw 
staan er in Brandevoort?

B. Wat is het hoogste huisnummer in 
Brandevoort?

C. Hoe hoog ligt het dak van de 
Brandevoortse markthal boven NAP?

D. Wat doen Elly, Erik, Antoinette, Harrie, 
Cathelijne, Gaby en Jos met elkaar?

Eens even kijken wat jullie over Helmondse zaken weten...

83 271 (Broederwal)

Tussen 27 en 28 mtr boven NAP Zij vormen de Helmondse gemeenteraad

4
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3. Oost West, thuis best

Hieronder een aantal vragen die met verBRANDing hebben te maken:

A. Twee foto’s van een brandende kaars. Foto A laat een normaal brandende kaars zien; de 
kaars in foto B bevindt zich op een speciale locatie en brandt daarom anders. Welke locatie is 
dit?

B. In de jaren 50 en 60 is het voorgekomen dat boeren bij het ploegen van een akker spontaan 
brand zagen ontstaan, de vlammen leken uit het niets uit de grond te komen. Wat veroorzaakte 
deze branden?

C. Hieronder een spectaculair gezicht: “brandend ijs” in een permafrost-gebied. 
Het achterliggende verschijnsel kan de voorbode zijn van een milieuramp die de 
klimaatverandering sterk kan gaan versnellen. Welk verschijnsel is dit?

D. Onderstaande foto’s hebben allen iets met vuur te maken, schrijf op wat dit is:

5

De ruimte, geen zwaartekracht 

Niet-ontplofte fosforbommen/granaten uit de tweede wereldoorlog

Het smelten van de permafrost, waardoor er grote 
hoeveelheden methaan vrijkomen (broeikasgas)

Koudvuur VuursteenSt Elmo´s FireThe Unforgetable fire
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3. Oost, West, thuis best

Sinds de jaren 50 krijgen alle business class passagiers van de KLM een uniek cadeau: een 
Delfts blauwe miniatuur van een karakteristiek Hollands huisje gevuld met jenever.

Door de jaren heen zijn deze Delfts blauwe huisjes zeer gewilde verzamelobjecten geworden 
waarin een levendige ruilhandel bestaat. 

A. Is er een terugkerend jaarlijks moment waarop nieuwe huisjes worden toegevoegd?

B. Hoe heten onderstaande KLM-huisjes en op welk adres zijn zij gevestigd?

6

ja, 7 oktober, de verjaardag van KLM

1 2 3

4 5 6

1. Huis in Leiden - Hooglandse Kerkgracht 

19, Leiden

2. Prinsenhof - Nieuwe Haven 59, Rotter-

dam

3. Edams Museum - Damplein 8, Edam

4. De Witte Os - Midstraat 97, Joure

5. Huys op de Jeker - Bonnefantenstr 5, 

Maastricht

6. De Posthoorn - Dijk 11, Alkmaar
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3. Oost, West, thuis best

Afgelopen oktober heeft de politie in onze wijk gecontroleerd op inbraakgevoelige situaties 
en ons daar waar nodig gewezen op open ramen, poorten, deuren, fietsen en wagens. Hierbij 
werd onderstaande schoenafdruk verspreid om de bewoners op tekortkomingen te wijzen.

Vul op onderstaande afdruk de exacte tekst in die op deze afdrukken te lezen was.

Op onze Facebook- en Instagrampagina hebben we in november middels een ludieke trailer 
het thema voor WWWN2019 bekend gemaakt. Een aantal vragen over dit filmpje:

7

8

A. Hoeveel restvermogen hebben de 3 laatste 
overblijvers in de limousine tesamen?

1

Hein / Kenny Tellen / 2e v links (bril)

B. Hoeveel ogen worden er gegooid bij de 
laatste in het filmpje zichtbare worp?

C. In de limousine zie je ook een shot van 2 
sloebers die al snel in het spel bijna bankroet 
zijn. Welk organisatielid is als 1e bankroet?

D. In het eerste shot rijdt de limousine over 
de brug de Veste binnen. Hoeveel groene 
uitgeklapte markiezen zijn er zichtbaar?

geen, het zijn 9 rood/wit gestreepte

E. Hoeveel huisjes en hotels staan op het 
speelbord tijdens het eerste shot vanuit de 
limo?

5 huisjes en 4 hotels, totaal 9

F. Bij de station-scene zie je een trein station 
Brandevoort binnen komen rijden. Wat is het 
beginpunt van deze trein en hoe laat is deze 
trein hier vertrokken, ervan uitgaande dat dat 
volgens dienstregeling was?

18.58 ’s Hertogenbosch

22.545 euro
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3. Oost, West, thuis best

Niks zo gezellig als lekker thuis een potje Monopoly spelen! Echter zijn er tegenwoordig zoveel 
varianten te krijgen dat wij door de bomen het bos niet meer zien! Helpen jullie ons met het 
bepalen van de Monopoly-versies op basis van onderstaande speelstukken?

9

Family guy

Disney

Garfield

Pokemon

Om in het Monopoly-thema te blijven de volgende vragen:

A. Waterleidingbedrijf: Op de ronde putdeksels in Brandevoort staan een aantal getallen. Tel 
deze bij elkaar op.

B. Elektriciteitbedrijf: Op de Westelijke grens van Helmond met Geldrop-Mierlo staat een 
hoogspanningsmast voorzien van een nummer. Welk driecijferig nummer heeft deze mast?

C. Ga naar de gevangenis: Geef de plaatsnamen van Nederlands’ meest Noordelijke, Oostelijke, 
Westelijke en Zuidelijker penitentiaire inrichting.

 

10

8215 (7691+124+400) of 34 (via optellen)

121

Leeuwarden (N), Ter Apel (O), Sittard (Z) en Middelburg (W)
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4. Geheime opdracht

1 Vanavond staat in het teken van Monopoly en waarschijnlijk zijn jullie druk bezig om buurten en 
straten van Brandevoort te verzamelen of veroveren. Deze geheime opdracht zou hier op aan 
kunnen sluiten op een Ganzebord- of Riskwijze, maar ons leek het eigenlijk wel een goed idee 
jullie daadwerkelijk te laten battlen. 

Onderstaand plaatje geeft jullie een klein idee van wat jullie kunnen verwachten. Selecteer je 
mooiste ‘skin’ en ontwijk de storm! Zoek in het tijdschema op pagina 7/8 op wanneer 
jullie team verwacht wordt voor deze opdracht en vaardig jullie strijdlustigste duo af naar 
sporthal de Veste (Biezenlaan 29)

• Voor deze opdracht zijn 2 teamleden nodig!
• Neem je toegangskaartjes mee!
• Wees op tijd!
• Opdracht voor alle leeftijden!
• Goed ter been zijnde.
• Makkelijk schoeisel.

De 2e geheime opdracht zal klokslag 22:00 uur plaats vinden in de feestzaal van ‘t Brandpunt. 
We doen onze best dit niet VOUT te laten lopen, maar hebben daarbij jullie hulp nodig:

• Voor deze opdracht is 1 teamlid nodig!
• Dit teamlid moet zo vout mogelijk gekleed komen.
• Neem je toegangskaartje mee!
• Wees op tijd!
• Laat je mobiele telefoon thuis want deze mag NIET gebruikt worden!

2
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5. Van Nul tot Nu

Anthony Fokker was een belangrijke luchtvaartpionier en vliegtuigbouwer, die met zijn 
ontwerpen en uitvindingen een belangrijk stempel heeft gedrukt op de Nederlandse en 
Europese militaire en civiele luchtvaart.

A. In de eerste wereldoorlog ontwikkelden zich de eerste militaire luchtmachten aan Engelse, Duitse, 
Franse en Amerikaanse zijde. De Fransen hadden als eerste een wapensysteem waarbij met een mitrail-
leur door de propeller van een vliegtuig heen geschoten kon worden: metalen wiggen beschermden de 
propeller tegen de kogels. 
De Duitsers kopieerden dit systeem, maar merkten al snel dat dit bij hen niet werkte! Waarom niet?

B. Fokker ontwikkelde voor de Duitsers een oplossing voor het door de propeller schieten, 
waarmee de Duitse jachtvliegtuigen zeer accuraat en dodelijk werden. Waar was deze 
oplossing op gebaseerd?

1

De Franse kogels waren gemaakt van een koperlegering, en konden door de metalen wiggen worden afgeketst. 
De Duitse kogels waren gemaakt van een ijzer/staallegering, en daarom te krachtig, ze schoten de propeller met 

wiggen kapot.

Het blokkeren van de mitrailleur op het moment dat er een propellerblad voor de loop stond

/synchroniseren van mitrailleur en propeller.

Fokker F-27

Het verlijmen van onderdelen / 

composiet sandwich

C. Het bedrijf van Fokker produceerde nog lang na 
de dood van Anthony diverse soorten 
vliegtuigen. Welk type Fokker staat hieronder?

D. Het Fokker-vliegtuig van hierboven gebruikte 
als een van de eerste vliegtuigen in de civiele 
luchtvaart een nieuwe unieke constructie tech-
niek, welke was dit?

E. Zie onderstaande foto’s, wat of wie zie je hier en welke link hebben zij met Fokker?

Wat/Wie: Koffieplant/Koffie-
bonen 

Link: De vader van A. Fokker 
was koffieplanter

Wat/Wie: Grote of St. Bavo-
kerk in Haarlem 

Link: Fokker vloog hier rond-
jes omheen (m.d.Spin)

Wat/Wie: Manfred von 
Koolhoven

Link: Vriend van Fokker in 
WO1

Wat/Wie: Frederick Koolho-
ven 

Link: Concurrent van Fokke
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Afgelopen oktober hebben we als organisatie veel plezier beleefd aan het maken van de trailer 
met daarin het thema voor dit jaar. In de trailer (zie Facebook en Instagram) raapt 1 van de 
Monopoly-guy mannen de Algemeen Fonds kaart “Ga direct naar de gevangenis. Ga niet door 
<start>. U ontvangt geen 500 euro.” 

A. Welk gevangenenummer staat er op zijn shirt?

B. Wanneer je tussen het 2e en 3e cijfer een streepje zet, verschijnt er een datum. Op de voor-
pagina van het Limburgsch Dagblad van die dag staat een reclame voor een roggebrood. Welke 
merknaam staat op het pakje roggebrood?

C. Op de voorpagina van De Telegraaf van diezelfde dag meldt een grote kop dat iemand een 
topgesprek wil. Wie wilt er een topgesprek?

D. Verderop in De Telegraaf van die dag staat dat om 17.25 uur op Nederland 1 de uitzending 
begint van de finale om de Europa-cup 1. Tussen welke 2 teams ging deze finale? Welk team 
wint de finale en wat is de eindstand?

De Deense kunstenaar HuskMitNavn staat bekend om zijn verrassende 3D-tekeningen. 
Hieronder enkele voorbeelden ter inspiratie. Aan jullie de taak om een soortgelijke 3D-tekening 
te maken in Monopoly-stijl. De tekening dient te worden voorzien van teamnummer en mee 
ingeleverd te worden met het quizboek.

 

5. Van nul tot nu

2

3

Soma

Charles de Gaulle

Celtic - Inter Milan, Celtic, 2-1

2505-1967
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5. Van nul tot nu

4 Tijd voor een stukje oorlogsgeschiedenis!

A. Hieronder staat een foto van een Amerikaanse soldaat uit de Tweede Wereldoorlog. Geef de 
volledige naam van deze soldaat. Aan de rechterzijde van zijn foto vind je een aantal 
afbeeldingen die je kunnen helpen.

B. Deze soldaat komt om op 19 september 1944. Vlak voor zijn dood verricht hij een 
heldendaad, welke is dit?

C. De parachutisten van de 101ste Airborne divisie landden meestal aan hun parachute op de 
grond. Bij sommige aanvallen landden groepen parachutisten echter niet per parachute op de 
plek van de aanval, maar aan boord van een speciaal vliegtuig. 
Het museum “Bevrijdende Vleugels” in Best heeft een romp van zo’n speciaal vliegtuig in hun 
collectie staan, welk vliegtuig is dit?

D. Naast de parkeerplaats van het museum “Bevrijdende Vleugels”, nog voor de ingang, heeft 
tot een jaar geleden een belangrijk militair voertuig gestaan, dat vanwege roest helaas 
verwijderd is van zijn plek. Welk voertuig was dit?

E. Hieronder staat een foto van een stuk behang, waarop een soldaat tijdens operatie “Market 
Garden” bijhield hoeveel Duitsers hij had gedood. In welk museum kun je het originele stuk 
behang nog zien?

Joe (Eugene) Mann

Hij werpt zichzelf op een handgranaat en redt zo het leven van 6 medesoldaten

Een WACO (zweefvliegtuig) / CG4

Een (M4) Sherman tank

Airborne Museum Hartenstein, Oosterbeek
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De gemeente Helmond is druk doende een dekkend AED-netwerk te realiseren. Waarom dit 
belangrijk is? Daarover gaan onderstaande vragen!

A. Wat is een AED en tot hoeveel procent verhoog je de kans op overleven bij een hartstilstand?

B. Noem minimaal 3 plekken in Brandevoort waar een AED te vinden is

C. Op welke website kun je je aanmelden voor meer informatie of een opleiding?

5. Van Nul tot Nu

Over een paar weken barst carnaval weer in alle hevigheid los. In de kroeg is het lekker warm, 
maar buiten kan het behoorlijk fris zijn. Een warme carnavalssjaal brengt dan uitkomst! In 
welke steden worden onderstaande sjaals gedragen en om welke carnavalsrijken gaat het?

5

Stad: Helmond

Rijk: Keiebijters/Kattegat

Stad: Eindhoven

Rijk: Lampegat

Stad: Tilburg

Rijk:: Kruikenstad

Stad: Breda

Rijk: Kielegat

Stad: Den Bosch

Rijk: Oeteldonk

Stad: Roosendaal

Rijk: Tullepetaon

Stad: Valkenswaard

Rijk: Striepersgat

Stad: Oss

Rijk: Osse(koppe)nrijk

Een Automatische Externe Defibrilator, een draagbaar apparaat dat het hartrime kan herstel-

len bij een hartstilstand dmv elektrische schokken. - 70%

Gezondheidscentrum, Landvoort 5, Tennisbaan, Sportpark, Supermarkt, Cafetaria, Station. ‘t Brandpunt

http://bit.ly/aed-brandevoort

6
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5. Van Nul tot Nu

Nederlanders zijn een gul volk: Jaarlijks gaan vele miljoenen naar goede doelen die zich 
allemaal op hun eigen manier inzetten voor een betere wereld. 

Herkennen jullie onderstaande logo’s? Noteer dan de naam van bijhorende goede doel!

7

Spieren voor spieren Amnesty InternationalCeltic FoundationStop Aids Now

WarchildSmile per mileAlpe d’HuzesStichting Duo Fietsen 
Helmond

Ogen en neuzen open, wie herkent onderstaande parfumdoosjes? Noteer de parfumnaam.8

4711 Gloria VanderBiltGabriela SabatiniCharlie Blue

TresorMiss SportyMaroussiaLouLou
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Wie kent haar niet, het lief klein konijntje Nijntje… Hele generaties zijn groot geworden met de 
verhalen van Nijntje en haar vriendjes. Geef aan van welke Nijntje boeken je hieronder een deel 
van de omslag ziet en zet ze daarna op volgorde van oud naar jong (betreft 1e druk).

9

1

87

2 43

65

1. Boris de piloot (2002)

2. Hangoor (2006)

3. Het spook Nijntje (2001)

4. Kleine Pluis (2003)

5. Nijntje (1963)

6. Nijntje in de tent (1995)

7. Nijntje in het ziekenhuis (1975)

8. Nijntje vliegt (1970)

 Volgorde: 5, 8, 7, 6, 3, 1, 4, 2

5. Van Nul tot Nu
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B. Hoe worden toverstokken geclassificeerd?

C. Hoe wordt een toverstok gekozen?

D. Wat is de naam van de bekendste toverstokkenmaker en welke kleur ogen heeft diegene?

5. Van Nul tot Nu

10

ZwadderichGriffoender Huffelpuf RavenklauwAfdeling:

Naam 
 afdelingshoofd:

Plak het 
afdelingswapen 

onder de bijhorende 
afdeling

Plak de juiste to-
verstaf onder de 

bijhorende 
afdeling

1. Lengte

2. Houtsoort

3. Eigenschappen handbeweging/flexibiliteit

4. Type kern

Niet, de toverstok kiest de tovenaar

Garrich Ollivander, lichtblauw / grijs

Prof.Severinus Sneep/ 
Hildebrand Slakhoorn

Prof.Minerva Ander-
ling

 Prof.Pomona Stronk Prof.Filius Banning
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6. Alle wegen leiden
naar Brandevoort

In ons drukke leven staat de wereld vaak op zijn kop, maar soms is dat ook echt zo. 
Onderstaande huizen staan op hun kop, vertel ons in welke plaats zij op hun kop staan.

Een veelgebruikte tool om loop- en fietstrainingen te registreren is STRAVA. Zorg dat je deze 
app op je mobieltje installeert en maak een account aan. Ga vervolgens aan de slag en 
registreer een rit in de vorm van een huis. Plak de afdruk van jullie Brandevoorste rit over 
onderstaand voorbeeld.

1

Kuala Lumpur Phuket
Szymbark

Terfens Wertheim

2
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6. Alle wegen leiden
naar Brandevoort

Asterix en Obelix komen tijdens hun avonturen met personages uit diverse landen in contact. 
Hieronder staan een aantal van deze personages: uit welke landen/regio’s komen zij? (gebruik 
de hedendaagse namen!!)

Monopoly wordt over de hele wereld gespeeld. Noteer onder elk spel in welk land dit gespeeld 
wordt.

3

1. Groot Brittannië / Verenigd Koninkrijk 

2. Spanje

3.  Corsica / Frankrijk

4. Belgie

5. Egypte

6. India

7. Zwitserland

8. Schotland

4

JapanRuslandZuid-AfrikaChina



39  TEAMNUMMER     

    8

6. Alle wegen leiden
naar Brandevoort

Welke steden herkennen jullie op onderstaande plaatjes?

Rondom Brandevoort liggen een vijftal ANWB fietsknooppunten. Gebruik de ANWB-fietsroute-
planner om deze vijf punten met elkaar te verbinden en eindig bij je gekozen startpunt.

A. Hoe lang is de kortst mogelijke route tussen deze knooppunten??

B. Hoeveel bochten naar rechts zitten er op deze route?

C. Welke sponsor van WWWN is ‘Deelnemer Rondje Helmond’?

5

Haarlem Rotterdam Utrecht

Arnhem Delft

6

10.6 km (route 82, 83, 84, 1, 47, 82)

8

Cafetaria Brandevoort
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Welke Europese waterspiegels herken je in de volgende afbeeldingen?

We hebben nog niet genoeg van ons water! In welke plaatsen liggen onderstaande Nederlandse 
zeehavens?

6. Alle wegen leiden
naar Brandevoort

7

Bodensee Luganomeer Meer van Geneve /
Lac Leman

Oostzee

8

Vlaardingen

Medemblik

Amsterdam
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6. Alle wegen leiden
naar Brandevoort

Zo, nu nog wat Monopoly-vragen!

A. In welke Monopoly straat startte ooit de 3e etappe van de Giro d’Italia?

B. In welke Monopoly straat staat een bouwwerk van architect Alfred Tepe?

C. In welke Monopoly straat ligt op nummer 28 de Pearle?

D. Welke Monopoly straten komen voor in een liedje?

E. In welke Monopoly straat staan er 11 rijks- en 35 gemeentelijke monumenten?

F. Welke Monopoly straat heeft de vorm van een symmetrisch trapezium met op iedere hoek 
twee straten?

G. In welke Monopoly straat vindt je op nummer 148c een fleboloog?

In de goodiebag vinden jullie een doosje met daarin een puzzle van nanoblokjes. Maak de
puzzle en zet het resultaat op de foto. Zorg ervoor dat een teamlid en het teamnummer op de 
foto staat! Mail de foto vervolgens naar media@wittewelwittenie.nl met onderwerp “WWWN 
Nanoblokken - Team XX”.

9

Velperplein

Steenstraat

Ketelstraat

Lange Poten, Plein en Biltstraat, Kalverstraat, Coolsingel

Heerestraat

Neude

Zijlweg

10
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7. Lentekriebels

Sommige dieren hebben zeer eigenaardige en soms zeer vieze afweerreacties ontwikkeld. 
Hieronder staan 10 afweerreacties beschreven, over welke dieren gaan deze?

1. Schiet uit zijn achterlijf een mengsel van gas en vloeistof, op een temperatuur van bijna 100  
graden.
2. Mengt twee chemische vloeistoffen in zijn achterlijf waardoor er een explosie ontstaat, die 
het dier zelf ook vernietigt.
3. Bewaart bacteriën in zijn mond, zodat zijn beet leidt tot bloedvergiftiging en dood van de 
aanvaller of prooi.
4. Scheidt kleverige witte draden uit mond en anus uit, om aanvallers af te schrikken.
5. Spuit een zeer vies ruikende vloeistof naar de aanvaller, vanuit klieren naast de anus.
6. Spuugt maagzuur in het gezicht.
7. Scheidt enorme hoeveelheid plakkerig slijm uit bij aanraking.
8. Schiet bloed uit zijn ogen.
9. Slaat hard met achterpoten op de grond en schiet urine naar aanvaller.
10. Schreeuwt hard, schudt met takken en laat zijn erectie zien aan de aanvaller.

Op de website http://media.wittewelwittenie.nl kun je 10 vogelgeluiden horen. 
Benoem de bijbehorende vogels:

1

1. Bombardeerkever
2.  Ontploffende mier / exploding ant / Kami-

kaze mier
3. Komodo varaan
4. Zeekomkommer
5. Stinkdier

6. Lama
7. (Slijm) prik
8.  (Texaanse) padhagedis
9.  Konijn
10.  Neusaap

2

1. Oehoe/ Uil

2. Huismus

3. Scholekster

4. Merel

5. Houtduif

6. Koekkoek

7. Watersnip

8. Hop

9. Buizerd

10. Raaf
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7. Lentekriebels

Onze communicatie verloopt veelal via Facebook, maar hebben jullie ooit gehoord van een 
Bookface? Hieronder vinden jullie een voorbeeld... Aan jullie de taak een zo creatief mogelijke 
eigen variant te maken (zorg dat jullie teamnummer duidelijk op de foto staat!) Mail het 
resultaat naar media@wittewelwittenie.nl met als onderwerp “WWWN Bookface - Team XX”. 

Zie de schedels hieronder, van welke dieren zijn deze?

3

4

1. Muis

2. Olifant

3. Orka

4. Walrus

5. Gila monster

6. Dodo

7. Potvis

8. Vogelbekdier
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7. Lentekriebels

A. Even een rustmomentje op deze quizavond: Neem het stapeltje blaadjes en vouw minimaal 
15 Origami kraanvogels. Span de blauwe waslijn (te vinden in goodiebag) in jullie quizruimte en 
bevestig de kraanvogels er aan. Maak een foto van het geheel en mail deze naar 
media@wittewelwittenie.nl met als onderwerp “WWWN Kraanvogels - Team XX”. Lever de 
kraanvogels samen met het quizboek aan het eind van de avond in.

B. Als elk team deze origami-opdracht tot een goed einde brengt beschikken we over minstens 
1000 kraanvogels. Waar staan deze 1000 kraanvogels symbool voor?

C. De 1000 kraanvogels zijn indirect gelinkt aan een bepaald persoon. Welke persoon bedoelen 
wij en op welke datum is een monument ter ere van haar onthuld?

Sadako Sasaki, 5 mei 195

Nu we toch creatief bezig zijn: Waarom niet even met je teamgenoten enkele lichaamsletters 
maken. Wat zijn lichaamsletters? Zie het voorbeeld hieronder. Maak de letters ‘WWWN’, maak er 
een foto van en mail deze naar media@wittewelwittenie.nl met als onderwerp 
“WWWN Lichaamsletters - Team XX”

 

5

Wens voor gezondheid of wens voor vrede

Sadako Sasaki, 5 mei 1958

6
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7. Lentekriebels

Er zijn tegenwoordig prijzen te verdienen in allerlei categorieën, maar ook in allerlei vormen en 
met allerlei namen. Onderstaande prijzen/awards zijn gelinkt aan een dier, weet jij welk?

A. Welke beroemde sporter won 10 jaar geleden een prijs, waarin een edelmetalen weekdier 
centraal staat? Noem prijswinnaar en prijs!

B. Welke Brabander won 10 jaar geleden een prijs, waarbij de trofee een zeer zwaar dier 
betreft? Noem prijswinnaar en prijs!

C. Tien jaar geleden won een bang vogeltje een filmprijs. Welke vogeltje was dit? Noem 
prijswinnaar en prijs!

D. Welk duo won (zonder dat dit ooit bekend is gemaakt) 10 jaar geleden een gestreepte prijs 
voor een gezongen liedje? Noem prijswinnaars en prijs!

E. Welke streekgenoot won 10 jaar geleden een zwarte prijs voor zijn boek? Noem prijswinnaar 
en prijs!

Elk jaar doen we als organisatie onze uiterste best een zo leuk en uitdagend mogelijk quizboek 
aan jullie voor te leggen. Voor deze vraag draaien we de rollen graag een keer om!

Aan jullie de taak een zo origineel mogelijke WitteWelWitteNie!-vraag te bedenken die zonder 
aanpassen in het quizboek zou passen. Werk deze uit stuur hem vervolgens door naar 
media@wittewelwittenie.nl onder vermelding van “WWWN quizboekvraag - Team XX”.

7

 Winner: Mario Been -    Prijs: Gouden Mossel

 Winnaar: Frans Bauer   Prijs: Loden Leeuw

 Winnaar: La teta asustada   Prijs: Gouden Beer

 Winnaars: Jan Smit en Damaru  Prijs:Okapi

 Winnaar: A.F.Th. van der Heijden  Prijs: Inktaap

8
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7. Lentekriebels

Tijd voor wat televisiehistorie in de vorm van Waku Waku. Op http://media.wittewelwittenie.nl 
vinden jullie een aflevering die de basis vormt voor onderstaande vragen.

A. Wat is de naam van de presentator en hoeveel seizoenen presenteerde hij Waku Waku?

B. Wat voor prijs krijgt de winnaar van de aflevering?

C. Door wie wordt het intro gezongen?

D. Welke knuffels staan er in de studio?

E. Wie won deze aflevering en voor welk goed doel speelde hij/zij?

Rangschik door middel van een cijfer onderstaande afbeeldingen op basis van topsnelheid 
(1 = snelst, 5 = langzaamst)

9

Naam: Sybrand Niessen    Aantal seizoenen: 4

Ruth Jacott

Winnaar: Boudewijn Buch  Goede doel: Zwerfkatten in Amsterdam

Zebra,krokodil,panda,pinguins,jaguars,hond,aapjes,slang,beer,ringstaart,leeuwin,giraf,leeuw,-

kip,hert,kat,nijlpaard,rodepanda (minimaal 7 noemen)

Geld voor goede doel / een knuffel

10

4 3 2

1 5



47  TEAMNUMMER     

De eerste sponsorvraag betreft een samenwerking tussen 2 van onze hoofdsponsoren: 
De Financiële Wooncoach en Alex de Makelaar in Brandevoort. Volg onderstaande instructies op 
en beantwoord vervolgens de vragen.

Op de website van Alex de makelaar 
(https://www.makelaarinbrandevoort.nl/) 
vinden jullie in het huisaanbod 9 
WitteWelWitteNie-huizen, te herkennen aan 
‘WWWN’ in de introductietekst. 

• Bezoek deze WWWN-huizen die voorzien zijn van een speciaal verkoopbord.
• Noteer van elk van de WWWN-huizen het nummer en de waarde.

• Op bord 8 staat een QR-code. Scan deze code en gebruik deze voor de volgende opdrachten

A. Hoeveel bedraagt de annuïtaire bruto hypotheeklast van huis 5 als je dit koopt voor de 
vraagprijs. Benoem de aanbieder(s) en exacte maandlast. Bereken dit op de website, kies de 
laagste maandlasten en gebruik de volgende uitgangspunten:

• Inkomen aanvrager en partner € 35.000 per persoon
• Eigen geld = benodigde hypotheek - 100% van de waarde/koopsom van woning 5
• Rente 30 jaar vast bestaande bouw

8. Sponsorvragen

1

2

€ 2.486.000 € 1.446.000

Mark, Patricia, Bas, Elwin, Nadia

A. Wat is de totale waarde van de woningen 
met nummers 1 t/m 4?

B. Wat is de totale waarde van de woningen 
met nummers 5 t/m 8?

B. Wat zijn de namen van de medewerkers 
van De Financiële Wooncoach in volgorde 
van indiensttreding?

C. Welk certificaat heeft De Financiële Woon-
coach in Januari 2019 ontvangen?

Keurmerk financiele dienstverlening SVC

D. Wat is de goedkoopste en duurste premie voor een nieuwe overlijdensrisicoverzekering 
waarbij de je volgende uitganspunten gebruikt:

• Dekking = waarde duurste huis dat Alex in de verkoop heeft 
• Geboortedatum = 01-01-1985
• Uitgaande van een annuïtair dalende verzekering met 30 jaar looptijd
• Geen partner
• Niet roker

Goedkoopste: € 45,35 Duurste: € 79,43

Tulp Hypotheken 1377,-
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B. Je hebt een prijs gewonnen met keuzemogelijkheden. Daarbij kun je kiezen uit de volgende 
mogelijkheden: 1.    Een bedrag ad € 500.000 ineens.
   2.    Een bedrag ad € 40.000 ineens, een jaar later gevolgd door 14 
   jaarlijk se uitkeringen van € 40.000.
   3.    Een bedrag ad € 250.000 ineens, een jaar later gevolgd door 15 
   jaarlijkse uitkeringen van € 20.000.
Dit met de wetenschap dat je op het geld dat je ontvangen hebt een rendement kunt maken 
van 4%. Welke optie is financieel, los van 1001 andere overwegingen, het meest aantrekkelijk?

 

C. Plak hieronder het huidige en oude logo van Schooten Advies.

A. Je koopt een pand aan de Kalverstraat voor € 4.500.000. Je 
brengt aan eigen geld € 1.500.000 in en financiert het restant bij de 
bank tegen de volgende condities. Annuïtair aflossen in 
maandtermijnen, gedurende 20 jaar en tegen een rentevergoeding 
van 4,5%. Rente en aflossing per maand achteraf te voldoen. Wat 
is de hoogte van de maand annuïteit?

8. Sponsorvragen

3

€ 18.979,48

A. Op het terrein van De Watermolen van Opwetten staat een 
klein huisje. Hoe heet dit huisje en hoe komt dit aan zijn naam?

 ‘t Klothuijs, een klein huisje / turfhuisje

4

B. Welke 3 evenementen vinden plaats bij De Watermolen van 
Opwetten in het eerste kwartaal 2019?

C. In welk jaar hebben er voor de deur van de Opwettense Watermolen 
zandzakken gelegen?

1 Lichtstad revue theater 
dinnershow.

2. Valentijn met Marjolein 3. optreden Lenny Kuhr

2016

Optie 1 is het meest aantrekkelijk
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8. Sponsorvragen

Aangezien het hartje winter is, bestaat de kans dat er zo nu en 
dan een beroep moet worden gedaan op de ANWB. 
In dit geval doet de ANWB echter een beroep op jou!

Elk team vaardigt 1 teamlid af naar de Markthal rekening 
houdend met onderstaand tijdschema:

20:00-20:30 Teamnummers 1-25
20:30-21:00 Teamnummers 26-50
21:00-21:30 Teamnummers 51-78

Het teamlid moet:
• Onbeschonken zijn
• In bezit zijn van geldig rijbewijs en dit meenemen
• Neem je toegangskaartje mee!
•  Wees op tijd!

A. Wie van Veldsink-Bekx kreeg op 12-10-2017 een review 
op advieskeuze.nl?

          
B. Wat staat er volgens de website van Veldsink aan de basis van financiële planning?

C. Welke slogan staat er op het rode bankje van Regiobank Mierlo?

D. Wat is de functie van Rob van Dijk bij Veldsink-Bekx?

 E. Welke belastingvoordelen heb je volgens de website van Veldsink als je een elektrische auto 
koopt? 

5

6

 Joyce Arts-van Lieshout

Dromen

    Geen BPM & geen wegenbelasting

 zakelijk adviseur

Tijd voor een nieuwe bank
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B. Hoeveel van deze elementen zijn in het gebouw te vinden?

E. Maak de volgende som:
((Oplossing vraag 4.B) + (Oplossing vraag 4.C.)) / (Oplossing vraag 4.D)

8. Sponsorvragen

7

Wijkhuis ‘t Brandpunt

10

(10 + 7)/17 = 1

A. Op de foto hier links zie je een element 
uit de inrichting van een gebouw in 
Brandevoort. Welk gebouw is dit?

C. Op de foto links zie je 
lampen uit hetzelfde 
gebouw. Hoeveel van 
deze lampen zijn er in 
het gebouw te vinden?

7

D. Op de linker foto zie 
je een gang in dit 
gebouw. Hoeveel 
deuren grenzen er aan 
deze gang, de liftdeur 
NIET meegerekend?

17

Optimaal Leadgeneratie helpt ondernemers en commerciële 
professionals aan tafel bij relevante gesprekspartners.

A. Waarom staat de naam ‘Optimaal’ verticaal geschreven (Logo)?

B. Ga naar de enige telefooncel in Brandevoort (Te vinden op het adres waar het volgende 
telefoonnummer geldig is: 0492-432013). Neem je mobiele telefoon mee en volg de instructies 
die te vinden zijn in de telefooncel!

8

Vraag ontbreekt, excuses hiervoor!
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8. Sponsorvragen

Een belangrijk aspect in elk Monopolyspel is een bezoekje aan de
bank. Vandaar dat we jullie verzoeken naar de geldautomaat 
van de Rabobank te gaan (de Plaetse). 

Neem je bankpasje mee, vraag je saldo op en let goed op datgene
dat in het scherm verschijnt! Deze info is van belang voor je team!

Geurds Interieur, opgericht in 2001 door Ruud Geurds, is een 
modern interieurbedrijf met veel ervaring in maatwerk interieurs in 
verschillende stijlen en materialen. Wij werken met hoogstaande 
materialen en de modernste machines om uw maatwerk tot in 
perfectie te realiseren. Ook voor een passend ontwerp denken wij 
graag met u mee. 

Om u een goede indruk te geven waar Geurds Interieur voor staat verwijzen wij u graag naar 
onze referentieprojecten (http://www.geurdsinterieur.nl/referentie-projecten/).

Bekijk alle referentieprojecten en ga op zoek naar de Monopoly-items die hierin verstopt zitten.

Noteer hieronder welke Monopoly-items er verstopt zitten 

9

10

Raceauto Hoge Hoed
Hond Schoen
Vingerhoedje Oorlogsschip

Onze wetenschappelijke sponsor Mad Science heeft ook dit jaar 
weer een leuke kids-doevraag geleverd! 

Stuiteren jullie ook heen-en-weer door alle stress van de quiz? 
Kom dan even tot rust en maak je eigen STUITERBAL! 

Zoek het Mad Science pakket in de goodiebag en volg de instructies
op het blaadje in dit pakket. Maak van je stuiterbal een foto met je teamnummer er zichtbaar 
op en stuur deze door naar media@wittewelwittenie.nl onder vermelding van “WWWN Stuiter-
bal - Team XX”.

11

In welk jaar werd Winkeliersvereniging Brandevoort opgericht?12
2010
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8. Sponsorvragen

Eén van de pionnen in een Monopoly-spel is de welbekende auto. 
Veilig rondjes rijden over het speelbord zonder uit de bocht te 
vliegen is een fluitje van een cent. 

Als lid van een koninklijke familie zit je niet zo vaak zelf achter het 
stuur. Zodra dit wel gebeurt resulteert dit soms in een ongeluk.

Geef van onderstaande wrakken aan welke royals in welk jaar betrokken waren bij de crashes.

Cultuurtechnisch hoveniersbedrijf du Pré bv (Ook handelende onder 
de naam du Pré groenprojecten) bestaat dit jaar 77 jaar.

Wat was de naam van dit bedrijf vóór 1977?

In de etalage van damesmodezaak ZUS (de Plaetse 78) liggen 
verschillende Monopoly-items tussen de kledingsstukken verstopt.

Aan jullie de taak deze te zoeken en hieronder te benoemen! 

13

Royal: Willem Alexan-
der  1988

Prins Albert van België     
 1990

Prins Bernhard       
 1937

Koning Carl XVI Gustaf  
van Sweden  2014  

14

Tuintechnisch bedrijf De Iris

15

Ketelstraat Arnhem

Algemeen Fonds

Hotel
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9. De bal is rond

Voor de een kan het niet hard genoeg gaan, de ander wordt al misselijk bij de gedachte…. 
Achtbanen. WitteWelWitteNie zocht er 6 voor jullie uit in Nederland. Ga naar 
http://media.wittelwelwittenie.nl en bekijk de filmpjes. Wat zijn de namen van deze achtbanen?

Bij teamsporten gaat alle aandacht meestal uit naar degene die het (doel)punt scoort. 
Daarbij wordt vaak voorbij gegaan aan degene die de beslissende pass gaf. Geef bij 
onderstaande sportmomenten aan wie de assist heeft gegeven.

1

1. De Baron

2. Kopermijn

3. Lost Gravity

4. Fenix

5. Tyfoon

6. Xpress

2

Robert Pires  Fieke Boekhorst
Jesper Olsen

Zohir Elmaach  Paolo Tofoli Ronald Koeman
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9. De bal is rond

In de oudheid werden diverse sporten beoefend, waarbij soms bruut geweld tegenover mensen 
of dieren werd gebruikt. Lees onderstaande beschrijving en geef aan welk volk deze sport 
beoefende.

A. Deze sport werd gespeeld op een rechthoekig veld met een rubberen bal. Een stenen ring 
diende als doel en de bal werd voornamelijk gespeeld met de heupen/dijen. Uit beelden rond 
speelvelden kan worden opgemaakt dat het voorkwam dat verliezende teams werden geofferd.

B. Bij deze sport werden vissersboten gebruikt: Het was de bedoeling om rivaliserende teams 
uit hun boot en in het water te krijgen, vaak door het toepassen van grof geweld. Het was niet 
ongewoon dat gewonde spelers verdronken of werden aangevallen door de krokodillen die zich 
soms ook in het water bevonden. 

C. Deze sport wordt gespeeld vanaf een paard: een dode geit dient als bal (soms werd ook een 
kalf of schaap gebruikt). Het is de bedoeling om de geit in een cirkel op het velddeel van de 
tegenstander te krijgen.

D. Gebruikmakend van grote houten surfplanken werd er bij deze sport van de hellingen van 
een vulkaan naar beneden gesleed. Snelheden van 80 km/uur waren hierbij niet ongebruikelijk, 
alsmede vele zware en soms dodelijke ongelukken.

E. Het speelveld van een speciaal stadion werd gevuld met water waarna met boten een 
zeeslag werd nagespeeld, waarbij de “spelers” elkaar werkelijk te lijf gingen, verwondden en 
vaak ook doodden.

F. Over een kanaal werd een touw gespannen en in het midden werd een levende vis 
opgehangen. Vissers moesten met hun boten onder het touw doorvaren en de vis van het touw 
lostrekken, waarbij vaak de vis onthoofd werd.

G. Twee tegenstanders strijden tegen elkaar. Er wordt een touwtje tussen de oren van iedere 
speler gespannen en vervolgens probeert iedere speler de ander naar zich toe te trekken door 
achterover te leunen. De gevolgen spreken voor zich.

3

Azteken/Maya’s

Egyptenaren

Mongolen/Turken/Afghanen/Kirgiziërs

Hawaiianen

Romeinen

Nederlanders

Eskimo’s / Inuit
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9. De bal is rond

Van welke van onderstaande voetbalstadions is de maximale capaciteit (Bron: Wikipedia) bij 
elkaar opgeteld 140.164 toeschouwers?

 

What’s in a name? Onderstaande anagrammen leiden naar bekende tennisnamen... Welke?

4

1

8765

432

2 + 4 + 6 + 7

5

Anna Vloirt Vamarita

Prolaiyvd Dansent

Gansjes Klech

Vikky Flanevy Gnoee

Kroem Kot

Vingervis Caanio

Martina Navratilova

Lindsay Davenport

Sjeng Schalken

Yevgeny Kafelnikov

Tom Okker

Goran Ivanisevic
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9. De bal is rond

Vanwege de trainingspakkencultuur worden wij Helmonders nogal eens lacherig de sportiefste 
mensen van Nederland genoemd. De cijfers laten echter iets anders zien!

A. Hoeveel procent van de inwoners van Helmond was in 2017 lid van een sportvereniging?

Ondanks de cijfers heeft Helmond toch wel het een en ander aan sportief talent voortgebracht.
B. Welke 5 (geboren) Helmondse deelnemers/neemsters kende de Olympische Zomerspelen?

Op onderstaande foto staan 3 Helmonders die op het punt staan een zeer belangrijke wedstrijd 
te spelen.

C. Wie van deze heren scoorde in deze wedstrijd de eerste goal?

D. Wie van deze heren scoorde in deze wedstrijd de laatste goal?

Hieronder wat snippets van Nationale Sportbondlogo’s. Noteer welke 6 bonden het betreft.

6

22,6 % (22 en 23 ook goed)

Jeroen Zweerts, Maria van der Holst, Judith Meulendijks, Bob de Voogd, Fieke Boekhorst, Erica vd Heuvel, Lizette Sevens, Maria vd Holst

Willy van de Kerkhof

Willy van der Kuijlen

7

1. Cricket (KNCB)

2. Kaatsen (KNKB)

3. Schaatsen (KNSB)

4. Volleyball (NEVOBO)

5. Tafeltennis (NTTB)

6. Taekwondo

1 65432
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9. De bal is rond

Bij meerdere sporten worden speciale attributen gebruikt. Hieronder zie je in detail een aantal 
van deze attributen, bij welke sporten horen ze?

Wie werden er wereldkampioen op onderstaande data, in welke sport en hoeveel punten 
werden er gescoord in de laatste wedstrijd door de winnaar?

8

1. Roeien

2. Rugby / American Football

3. Honkbal / Baseball / Softball

4. Lacrosse

5. Dronevliegen

6. Bowlen

7. Kitesurfen / -boarding

8. (Hand)boogschieten

9

7 juli 1974

30 augustus 2012

6 april 1991

24 september 1978

West Duitsland - Voetbal - 2

Nederland - Kaatsen -11

Belgie - Korfbal - 11

Nederland - Hockey - 1

875

43

6

1 2
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    5

9. De bal is rond

Het wielerseizoen 2018 liet ons zien dat we in Nederland fantastische renners hebben. In alle 
grote rondes deden de Nederlanders mee om de prijzen!

In 2018 hebben de deelnemende wielrenners in totaal 10.185,3 km afgelegd in de Giro, de Tour 
en de Vuelta tesamen.

Zoek op van onderstaande etappes :
• Welke ronde het betreft
• De startplaats
• De finishplaats

10

Vuelta - Marbella- Camimito del Rey Tour - Arras - Roubaix

Giro - Assisi – Osimo Vuelta - Cistierna - Les Praeres Nava

Tour - Bourg-Saint-Maurice – Alpe d’Huez Giro - Susa - Breuil Cervima
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10. Vragen naar de 
bekende weg

Zo heel veel zie je ze niet meer in het dagelijks leven, maar ooit was het heel hip! Van wie zijn 
onderstaande snorren?

Er zijn heel veel verschillende Monopoly-edities in omloop. Verzamel er zoveel mogelijk, stapel 
ze duidelijk zichtbaar op zet er een teamlid tussen dat het teamnummer vast houdt. Van dit 
schitterende tafereeltje ontvangen wij heel graag via email een foto op emailadres 
media@wittewelwittenie.nl met als onderwerp “WWWN dozen - team XX”.

1

1. Hulk Hogan/Terry Gene Bollea

2. Michiel de Kort

3. John Travolta

4. Robert-Jan Rietveld

5. Brad Pitt

6. Marco Borsato

7. Albert Einstein

8. Martijn Mol

2



60  TEAMNUMMER     

10. Vragen naar de 
bekende weg

De Nederlandse tv-geschiedenis kent vele talentenshows, nog steeds weet het heel veel men-
sen te boeien. Op de website http://media.wittewelwittenie.nl staan fragmenten uit verschillen-
de talentenshows, we zijn op zoek naar de naam van de show en het jaartal.

Hieronder enkele voorlopers van de hedendaagse uberhippe Netflixseries. Kennen jullie ze nog?

3

1. Op zoek naar evita, 2007

2. De nix factor 2005

3. Soundmixshow 1990

4. Korenslag 2007

5. Voicekids 2012

6. Kruimeltje 2010

4

Dynasty  Familie Knots
Full House

Jake and the Fatman Knight Rider
North & South

Spijkerhoek Tour of Duty  Ally McBeal
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10. Vragen naar debekende weg

Al bijna 50 jaar als cabaretier actief: Freek de Jonge. Hoog tijd om jullie Freek-kennis te testen!

A. Wie was voor de jonge Freek de Jonge de grote inspirator die hem naar het theater dreef?

B. Wat zie je op deze illustratie en waar werd deze illustratie gebruikt?

C. Freek de Jonge ontmoette tijdens zijn jeugd een beroemde Nederlandse schilder: wie was dit 
en waar ontmoette hij deze?

D. Freek de Jonge heeft vele uitspraken gedaan en grappen gemaakt; maak de uitspraken 
hieronder af:

Mensen die met troost bieden de kost verdienen heten...

Zeker weten dat je twijfelt, is……

Wat doe je in je eentje met een club?

Als je rozijnen heb laten wellen, maar je gebruikt ze niet, dan zijn ze……

5

Toon Hermans

De Brillenkoker, werd gebruikt op de voorzijde van een boek van Freek de Jonge

Karel Appel, in de kerk (van zijn vader, in Zaandam) - Jopie Huisman ook goed

Broodtroosters

Geloven

Golfen

Zinloos geweld
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10. Vragen naar debekende weg

Onmisbaar bij een lekker potje Monopoly: De Algemeen Fon(d/t)s-kaartjes!

A. Noteer het gebruikte font achter elk van onderstaande teksten (Word 2013)

B. Wat is de naam van de Amerikaanse sitcom waarin een bekende ‘Fon(d/t)s’ een van de 
hoofdrollen vertolkte?

C. In de hierboven bedoelde sitcom maakte onze ‘Fon(d/t)s’ gebruik van een motorvoertuig. Dit 
voertuig is afgelopen jaar tijdens een veiling onder de hamer gegaan. Wat bracht dit 
motorvoertuig op en wat is het framenummer van dit voertuig?

D. De derde Fon(d/t)s werd bekend door zijn beulswerk op de wielrenfiets. In zijn eerste 
profseizoen won deze Fon(d/t)s maar liefst 5 Vuelta-etappes. Welke Fon(d/t)s zoeken we?

E. In 1 van de latere grote rondes waaraan hij deel nam ging er iets finaal mis. Wat ging er mis 
en in welke plaats gebeurde dit?

F. De laatste Fon(d/t)s is te vinden in de muziekwereld en won op 5 december 2016 een prijs. 
Welke Fon(d/t)s bedoelen wij en welke prijs won hij?

6

Chiller \
Harlow Solid 

Symbol 
Curlz MT

Happy Days

179.200  Amerikaanse dollar - 11198T

Fons de Wolf

Kwam 5 minuten te laat opdagen bij start proloog TdF (Plumelec) / te laat bij finish

Lucky Fonz III – Okapiprijs
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10. Vragen naar deBekende weg

A. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Van wie zijn onderstaande graven?

B. Drie van hen zijn op een bepaalde manier met elkaar verbonden. Welke manier bedoelen 
we?

7

Brian Jones Napoleon Jim Morrison

Whitney Houston
Graf onbekende soldaat

Amy Winehouse / Cynthia Levy

1 van de volgende 3 overeenkomsten: lid van de club van 27 / Graf in Parijs / verdrinking



64  TEAMNUMMER     

10. Vragen naar deBekende weg

A. Onderstaande grootheden hebben iets gemeen. Naar welke overeenkomst zoeken wij?

B. Onderstaande grootheden hebben iets gemeen. Naar welke overeenkomst zoeken wij?

C. Onderstaande grootheden hebben iets gemeen. Naar welke overeenkomst zoeken wij?

D. Onderstaande dieren hebben iets gemeen. Naar welke overeenkomst zoeken wij?

8

Allemaal weegschalen

James Bond soundtracks

Bezongen in Madonna’s ‘Vogue’

Vriendjes van Winnie de Pooh
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10. Vragen naar debekende weg

Hieronder 5 bekende filmscenes. Noteer onder elk van de afbeeldingen de titel van de film en 
de naam van de hoofdrolspeler(s) op de betreffende afbeelding.

Wat hebben de volgende personen met elkaar gemeen (afgezien van in sommige gevallen hun 
geslacht)?

1. Leonardo da Vinci, Jack de Ripper, Horatio Nelson, Charlie Chaplin
2. Sir Edward Vernon, Tom Collins, Rob Roy, Mickey Finn
3. Atilla de Hun, Felix Favre, Paus Leo VIII
4. John Ford, Horatio Nelson, Rex Harrison, Moshe Dayan
5. Ludwig van Beethoven, Al Capone, Hendrik VIII, Lodewijk XIV
6. Leonardo da Vinci, T.E. Lawrence, Paul Cézanne, Erasmus
7. Ludwig van Beethoven, J. Edgar Hoover, Jeanne d’Arc, Elisabeth I
8. Elisabeth I, William Shakespeare, Mark Twain, Stan Laural
9. Cicero, Johannes de Doper, de Graaf van Egmont, Sophie Scholl

9

Titel: Se7en
Hoofdrol: Brad Pitt

Titel: Basic Instinct
Hoofdrol: Sharon Stone

Titel: Blues Brothers
Hoofdrol: John Belushi

Titel:Jaws
Hoofdrol:Roy Schneider

Titel:The Graduate
Hoofdrol:Hoffmann/Bancroft

10

1. Waren Linkshandig

2. Naar hen zijn dranken vernoemd

3. Gestorven tijdens het bedrijven van de 

liefde

4. Hadden slechts één oog

5. Leden aan syfilis

6. Kind van ongehuwde ouders

7. Zijn nooit getrouwd

8. Roodharig

9. Werden onthoofd / doodstraf
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11. Binnenste buiten

Vonden jullie onze teaser over het Monopolythema ook zo leuk? Wij in elk geval wel: 
Geheel in Monopolystijl gekleed door Brandevoort cruisen en een beetje de vastgoedmagnaat 
uit hangen, heerlijk gewoon!

Wij zouden het leuk vinden wanneer jullie 1 teamlid geheel in stijl gehuld in 
avondkleding naar ‘t Brandpunt laten komen om daar deel te nemen aan de eerste 
buitenopdracht. Zoek in het overzicht op pagina 7/8 op hoe laat jouw afgevaardigde verwacht 
wordt.

• Voor deze opdracht is 1 teamlid nodig!
• Neem je toegangskaartje mee!
• Wees op tijd!
•  Het teamlid dient gehuld te zijn in avondkleding
•  Ondanks dat het een ‘buitenopdracht is zul je geen kou lijden.

Voor de tweede buitenopdracht verwachten we 1 teamlid om 19:55 uur op Station 
Brandevoort ter hoogte van de stationsklok. 

• Voor deze opdracht is 1 teamlid nodig!
• Neem je toegangskaartje mee!
• Wees op tijd!
•  Kom goed gemutst (dus met muts op!) naar het station!

Hoog tijd om een frisse neus te halen! Vaardig twee teamleden af die zich klokslag 21:00 uur 
melden bij ‘Obstacle Walhalla’ aan de Markesingel 2.

• Voor deze opdracht zijn 2 teamleden nodig!
• Neem je toegangskaartjes mee!
• Wees op tijd!
• Opdracht geschikt voor 18+!
• Deelnemers dienen nuchter te zijn!
• AUB sportkleding en goede sportschoenen aan doen.
•  Denk bij koud weer aan handschoenen en/of muts!
•  Deelname aan de opdracht gebeurt op eigen risico!
•  Op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften dienen in acht te worden genomen!

1

2

3
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12. Groepsopdracht

Eén van onze bekendste exportproducten betreft een Limburgse violist genaamd Andre Rieu. 
Onder zijn leiding speelt een in klassieke kledij gehuld orkest de orkestzalen plat.

Aan jullie het verzoek zelf in de huid van Rieu te kruipen, jullie eigen orkest samen te stellen en 
een (huiskamer)concert (15 tot 30 seconden) te geven. 

Zet jullie filmpje hiervan op Youtube en stuur ons een email (media@wittewelwittenie.nl, 
onderwerp “WWWN Rieu - Team XX”) met daarin de link naar de clip. Waardering vindt plaats 
op basis van kwaliteit orkest, aantal klassieke instrumenten en kleding orkest.

De laatste opdracht van WitteWelWitteNie 2019 is er een die helemaal in het teken van ons 
Monopolythema staat. Wij zouden het ontzettend leuk vinden wanneer we van jullie team een 
teamfoto mogen ontvangen die geheel in Monopolystijl genomen is. Trek alle registers open 
want originaliteit en uitbundigheid worden beloond! Het teamnummer dient zichtbaar te zijn op 
de foto.

Stuur het resultaat via email naar media@wittewelwittenie.nl onder vermelding van 
“WWWN Teamfoto - Team XX” waarbij “XX” voor jullie teamnummer staat.

Tot zo ver de WitteWelWitteNie Wijkquiz 2019. Wij als organisatie hopen dat we 
jullie wederom een hele fijne quizavond hebben bezorgd waarbij plezier en 
saamhorigheid centraal hebben gestaan. Wij gaan de komende dagen hard aan de 
slag om alles te beoordelen zodat we volgende week zaterdag de winnaar bekend 
kunnen maken.

Dank jullie wel voor jullie deelname, en hopelijk tot volgend jaar!

1

2
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