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Hallo DorpsQuizers... Leuk dat jullie (weer) van de partij zijn.
Wij hebben nog een paar tips voor jullie onder elkaar gezet. Denk aan de
volgende punten:
- LET OP! begin met je Teamnaam op het invulexemplaar te vermelden.
- Kijk de map goed door en verdeel de taken onder de juiste teamleden
- Zorg dat je 1 of meerdere PC’s of Tablet’s tot je beschikking hebt, waarvan minimaal 1
met een geluidsvoorziening.
- Je mag alles opzoeken, of gebruik maken van een externe bron, ook als deze geen
deel uitmaakt van je team
- Krijg je niet alle antwoorden ingevuld? Nee, waarschijnlijk niet! Speel het spel daarom
slim, kijk wat je wel en niet doet, maak voor je eigen team goede keuzes, schat in voor
welke vragen jouw team meer punten kan scoren. (boven aan de pagina zie je
hoeveel punten er zijn te verdienen). Dit hoort allemaal bij het spel
- Je hoeft je niet met het hele team op dezelfde lokatie te bevinden, in deze tijd van
Corona kan het zelfs veiliger zijn om je te verdelen over meerdere plaatsen.
- Als je het Dorp ingaat voor een opdracht, houd je dan wel aan de verkeersregels en
respecteer de privacy van onze dorpsgenoten.
- Schrijf je antwoorden duidelijk leesbaar met een pen, klad niet om je antwoorden
heen. Als we de antwoorden niet kunnen lezen, kunnen we ook geen punten
toekennen.
- De invulmap mag best losgehaald worden, maar let er op dat jullie alle papieren wel
weer op de juiste volgorde terug doen in de map. Is dit niet gebeurd, dan wordt de
map niet nagekeken.
- Het noodnummer van de organisatie voor deze avond is 06-33982145 (Tonnie) Dit
nummer is alleen maar bedoeld voor als er iets mis is of als je iets echt niet begrijpt.

Wij wensen jullie veel Quizplezier en een gezellige avond met elkaar !
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Doe opdracht 1

'QR puzzel'
Bij deze opdracht is het van belang dat je er meteen mee begint
want het team dat als eerste het goede antwoord inlevert krijgt de
meeste punten. Als je niets inlevert, krijg je geen punten.
In de meegeleverde tas zit een doosje met een puzzel. Als je deze
hebt gemaakt krijg je een QR Code.
Scan deze code zodat je op een webpagina komt, hier staat wat je
verder moet doen om het antwoord in te leveren.
(soms duurt het scannen iets langer dan je gewent bent)

Uiteraard dekken we
een deel van de puzzel
af.
Dat zou wel erg
gemakkelijk scannen
zijn........

www.volksvermakenvries.nl

3

Doe opdracht 2

'Jammie Jammie!'
In de opdrachtentas vind je voldoende ingredienten om een
lekkere appeltaart te bakken. Het staat je vrij om er eigen.
ingredienten aan toe te voegen om je taart onderscheidend
te maken.
Bak dus een taart en breng deze voor 22.00 uur naar 'Onder
de Linden' zodat de jury onder leiding van een deskundige
banketbakker kan proeven.
De beste / lekkerste taart wint de meeste punten
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Doe opdracht 3

'Zintuigen'
In de tas vind je 5 potjes met een nummer.
Weten jullie wat er in deze potjes zit?
Je mag alles gebruiken om er achter te komen, water, vuur,
smaak of geur, je mag er thee van zetten soep van trekken.
Noteer hieronder wat je denkt dat er in de potjes zit.

Potje 1
Rozemarijn

Potje 2
Thijm

Potje 3
(Kruize)munt

Potje 4
Bieslook

Potje 5
Basilicum
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Doe opdracht 4

'Over datum'
Je kent het wel...... je bent op zoek naar een product in je voorraadkast en
dan tref je iets aan waarvan je niet wist dat je het nog had. Dan is het de
vraag of je het nog kunt gebruiken. Gelukkig staat bijna overal een 'ten
minste houdbaar tot' vermelding op.
De opdracht is nu om in de kasten van jezelf of je teamleden op zoek te
gaan naar het product met de oudste 'THT' vermelding.
Breng dat product voor 22.00 uur naar de jury bij 'Onder de Linden'
Het team dat het product met de oudste THT datum aanbrengt krijgt de
meeste punten en zo tellen we verder af naar de volgende oudste datum.
Succes !
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Doe opdracht 5

'De slimste mens'
Stuur zodra je de oproep via de app krijgt maximaal 2 personen (1 mag ook als
je niet meer kunt missen) naar 'Onder de Linden', zodat wij vast kunnen stellen
wie de slimste mens van de dorpsquizdeelnemers is.
1: wit en zwart
2: Nike
3: Leopold II
4: Angst voor naaktheid
5: Pijlstaartrog
6: (Buzz) Aldrin
7: Ganymedes
8: Jimi Hendrix
9: Meryl Streep
10: Andy Murray
11: A
12: A
13: B
14: zwart
15: Enola Gay
16: Don Maclean - stary stary night
17: Frans Bauer - al sterren aan de hemel staan
18: Coldplay- Sky full of stars
19: Cobra Starship - Good Girls go Bad
20: Charly lownoise en Mental Theo: Stars

www.volksvermakenvries.nl

7

Categorie /Vries/ 'Reken Rondje '
Rondje Vries.
De route start bij Grandcafé “ Onder Linden“ Als je de route volgt, zoals aangegeven
op het kaartje op de volgende pagina, kun je alles vinden wat wordt gevraagd. Je
hoeft de route niet te volgen. Je kunt natuurlijk ook willekeuring 'instappen' op de route.
1 Hoeveel ijzeren ringen zitten aan de schuur naast café 'Onder de Linden'?
2 Welk getal (bouwjaar woning) staat boven op de gevel van Westerstraat 14?
3 Esakkers gelijk links een paaltje met twee getallen (fietsroutes) tel deze getallen op.
4 Nieuwe Holtenweg kunstwerk SIRIUS welk nummer staat hierbij?
5 Nachtegaalstraat, 2 'flats' tel alle huisnummers op.
6 Meeuwenlaan hoek Sperwerstraat noteer het aantal stenen van het “ hunebed “
7 Meeuwenlaan een prachtige fazant (mozaïek kunstwerk) noteer het huisnummer.
8 Tel het aantal zonnepanelen op Rezzago 7.
9 Hoeveel paaltjes met de tekst: Dikke smak en wegwezen staan bij de Vijverstee?
10 Noteer het aantal palen met een verlichtingsbol bij dierenartsenpraktijk Vries.
11 Hoeveel vlaggenmasten staan in de tuin van Diepsloot 29?
12 Haast niet meer weg te denken, hoeveel zonnepanelen op het dak van Diepsloot 7?
13 Sporthal Oosterkampen 1, een glascontainer, hoeveel inwerpopeningen telt deze
container?
14 Oude Asserstr. bij het monument, hoeveel elektr. auto’s kunnen gelijktijdig
opgeladen worden?
15 Autobedrijf Hazenberg, hoeveel eurocent korting krijgt u op brandstof diesel?
16 Coöp Vries, er staan vlaggenmasten op het dak/aan het pand maar hoeveel?
17 Voor Brink 10 Brinkstraat, noteer het nummer van dit aanwijzingsbord van de
fietsroute.
18 Hoeveel schijnwerpers staan op de Bonifatiuskerk gericht?
Wat wordt gevraagd? Gewoon optellen. Elke vraag wijst naar een getal, noteer deze
getallen, tel alle getallen op, en noteer de uitkomst hier onder.
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2021
Categorie /Vries/Reken Rondje (Bijlage)

'Reken Rondje Vries'
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2021
Categorie /Vries/Boomteksten
Hieronder zie je een foto van een van de straten van ons prachtige dorp
Vries, de Hooidijk.

Misschien heb je het wel eens gezien, in de bomen langs deze weg
staan veel prachtige teksten die er vaak al decennia lang geleden
(maar ook recent nog) in zijn gekerfd. Een aantal van die boomteksten
hebben we gefotografeerd, maar een klein stukje daarvan
weggelaten.
De opdracht is nu om het onbrekende teken in te vullen in het witte
vakje op de foto.
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2021
Categorie /Vries/Boomteksten
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Categorie: Vries / Kerstfeer
Hieronder staan foto's gemaakt tijdens de afgelopen Kerstperiode van
de prachtige buitenversieringen.

Weet jij op welk adres de versiering te vinden was?

1.
antwoord:

Brink Vries

2.

antwoord:

Meeuwenlaan 34

3.

antwoord:

Holtkampen 1
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Categorie: Vries / Kerstfeer

4.
antwoord:

Holtkampen 22

5.
antwoord:

Walkampen 7

6.
antwoord:

Voorste kampen 40

7.
antwoord:

Boskamp 5
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Categorie: Vries / Kerstfeer

8.

antwoord:

Oude asserstraat 21

antwoord:

Oude asserstraat 22

9.

10.

antwoord:

Drosten 23

11.

antwoord:

Brink 10
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Categorie: Vries / Kerstfeer

12.

antwoord:

Westerstraat 7

13.
antwoord:

Schultestaat 7

14.

antwoord:

Schultestraat 14

15.

antwoord:

Merelstraat 19
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Categorie: Vries / Kerstfeer

16.

antwoord:

Nieuwe rijksweg 49

17.
antwoord:

Soltstede 18

18.

antwoord:

Dingspil 34

19.

antwoord:

Leeuwerikstraat 17 c
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Categorie: Vries / Historische panden
De laatste jaren is er niet veel bijgebouwd in Vries, toch is er wel veel
veranderd. Er zijn panden afgebroken waarvoor iets anders in de
plaats is gekomen en/of winkelpanden zijn verbouwd of vergroot. Wij
hebben voor u een aantal fotos waarvan wordt gevraagd waar ze
staan en/of wat voor bedrijf er is of was gevestigd.
1. waar stond deze boerderij?

Antwoord:

Asserstraat 2
Afgebroken nu
toegangsweg Fledders

2. Waar stond deze woning?

Antwoord:

Westerstraat 33

3. Waar stond deze woning?

Antwoord:

Noordenveldweg 2
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Categorie: Vries / Historische panden

4. waar stond dit pand?
wat staat er nu?

Antwoord:

Asserstraat 35
(landgoed fam Brouwer)

5. waar stond dit pand?
wat staat er nu?

Antwoord: Brinkstraat , nu winkelcentrum

6. waar stond dit pand?
wat is hier nu?

Antwoord: Oude Asserstraat, P-plaats COOP
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Categorie: Vries / Historische panden

7. waar stond dit pand?

Antwoord: Westerstraat

8. waar staat dit pand?
hoe heet het bedrijf wat er nu in zit?

Antwoord: Brinstraat 6 , De Halte

9. waar stond dit pand?

Antwoord: Westerstraat 31
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Categorie: Vries / Historische panden

10. waar stond dit pand?

Antwoord: Oude Asserstraat

11. waar staat dit pand?
wat is er nu gevestigd?

Antwoord: Brinkstraat, Kapsalon

12. waar stond deze boerderij?
wat is er voor in de plaats gekomen?
wat is er nu?

Antwoord: Oude Asserstraat 38
Gereformeerde Kerk, Nu Nijstad
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Categorie: Vries / Historische panden

13. waar staat dit pand?
wat zit er nu in?

Antwoord: Westerstaat 11, Wereldwinkel

14. waar was dit bedrijf gevestigd?
wat is er nu gevestigd?

Antwoord: Oude Asserstraat, klankgat

15. waar stond dit pand?
wat staat er nu en hoe heet het?

Antwoord: Westerstraat Woning 'Stellenhof'

www.volksvermakenvries.nl
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Categorie: Vries / Historische panden

16. waar stond dit pand?

Antwoord: Hoek oude asserstraat/
holtenweg

17. waar staat dit pand?
wat is er nu gevestigd?

Antwoord: Oude asserstraat.
kapper schoonheidsspecialist, Sportschool

18. wat voor bedrijf was hier
vroeger gevestigd?

Antwoord: Visboer
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Categorie Vries /Politiek
Antwoorden:
1. Bij de raadsverkiezingen van 2022 was er één
bijzonder bedroefde politicus. Voor de tweede
opeenvolgende keer verloor hij zijn raadszetel, doordat
een ander met voorkeursstemmen hem voorbij ging, zijn
naam:
2. De gemeente Tynaarlo liep bij de verkiezingen in
2022 vooruit op een wetswijziging ten aanzien van de
stembureaus, wat voerde de gemeente al in?

1 Jarko Weering

2 Personen, die op lijst staan
mogen geen deel uitmaken van stemburo

3. Ook in Tynaarlo hebben we een nieuw college, hier
zie ze in een ietwat vervormde versie, noem de namen
bij de juiste foto......

3 Miguel Ririhena,

4

3

4 Marcel Thijsen

5 Hans de Graaf
5
6 Jelbrich Peters
7
6

7 Jurryt Vellinga

8 Leefbaar Tynaarlo
2018

8. Tot het begin van dit millennium was of de Pvd A of de
VVD de grootste partij in de gemeenteraad van
Tynaarlo. Welke partij doorbrak dit in welk jaar?

9 D66 met 67%

9. Welke raadsfractie heeft (nu) het hoogste
percentage vrouwen?
10. De burgemeester is ambtshalve voorzitter van de
Raad, De raad zelf heeft twee vice voorzitters
benoemd, wie zijn dat in onze gemeente?

10 Anneke Lubbers en
Herman van Os
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Categorie: Vries / Veengaten
De laatste jaren, vooral in de Corona tijd, werd er veel gewandeld in Vries en
omgeving. Velen konden genieten van de mooie natuur die er in onze
omgeving is. De volgende vragen gaan dan ook over de natuur. Hieronder
ziet u een oude kaart (1981) van de Gemeente Vries. De veentjes die er nu of
vroeger waren zijn allemaal genummerd. Wij willen graag de namen van
deze veentjes.
51 Het Ronde Veen

53 Kostersveen

54 Esveen

55 Meerkoel

56 Holtveen

45 Achterste veen

46 Boerveen

47 Smouzenveen

x48 Veentie in de Fledders

49 Koffiedik

x50 Sprikkenveen
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Categorie /Natuur/Vogels
Een beginnend fotograaf heeft vogelfoto's gemaakt en dat is nog best moeilijk
zoals jullie zien. De ene foto is beter gelukt dan de andere, maar dat maakt
het een leuke vraag voor de dorpsquiz.
Herkennen jullie deze vogels? Noteer dan de soortnaam in het betreffende
vakje.

1

2

Ekster

(Jonge) Fuut

3

4

Scholekster

Ringmus

5 Braamsijs

6
Staartmees

7

8

Kneu

Klapekster
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Categorie /Natuur/Vogels

9

10

Pestvogel

Fazant

11

12

Bergeend

Grutto

13

14

Heggemus

Houtduif

15

16

Zomertortel

Winterkoninkje
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Categorie /Natuur/Wespen
Waarschijnlijk heb je er de aflopen zomer ook wel eens last van gehad, of ben
je erdoor geprikt.....Wespen. Aanleiding om er eens een paar vragen over te
stellen, want er zijn veel soorten wespen in ons land.
Herkennen jullie deze wespen? Noteer dan de soortnaam in het betreffende
vakje.

1

2

Franse
Veldwesp

Bladwesp

3

4

Muurwesp

Sluipwesp

5

6

Europese
Hoornaar

Rupsendoder

7

8

Goudwesp

Deukmetselwesp
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Categorie: Muziek
Gemengde Fragmenten
We hebben een aantal bekende fragmenten, steeds 4, uit de Top 2000 door
elkaar gehusseld...... Herken jij ze ?
Vraag: Ga naar : https://www.volksvermakenvries.nl/muziekfragmenten
Daar kun je de 8 mixen beluisteren. Noem de artiesten en de titels
art. en tit.

1

Brood, never be clever

art. en tit.

art. en tit.
Helene Fischer, atemlos

led zeppelin whole lotta

2

ac dc, thunderstruck

art. en tit.

art. en tit.

boudewijn de groot,

david bowie, heroes

3

charles aznavour
la boheme

art. en tit.

4

skik,

art. en tit.

5

Abba
Chiquitia

art. en tit.

6

Claidia de breij
mag ik dan bij

art. en tit.

7

ede staal het hef nog nooit
zo donker west

8

machine. killing in

art. en tit.
elvis
in the getto

the who
Baba o Riley

art. en tit.

art. en tit.
john lennon

op fietse

art. en tit.

art. en tit.
rage against the

Imagine

muse

art. en tit.
andra hazes
kleine jongen

art. en tit.

art. en tit.
the beatles
penny lane

ed sheeran
shape of you

art. en tit.

art. en tit.
dolly parton
jolene

art. en tit.
ike and tina turner
proud mary

simon en carfunkel sound

art. en tit.
the cats
one way wind

art. en tit.
Amy whinehouse,

Uprising

art. en tit.
chef special
amigo

art. en tit.
of silence

avond

art. en tit.

direct, soldier on

love

durch die nacht

art. en tit.

art. en tit.

toto
rosanna

art. en tit.
lou reed
perfect day
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art. en tit.
Golden earring
another 45 miles

art. en tit.
the cure
a forrest

art. en tit.
ram jam
black betty

art. en tit.
metalica
one
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Categorie: Muziek
Bladmuziek
We hebben op de volgende pagina's een aantal bekende
muziekstukken / liedjes als bladmuziek neergezet.
Herken jij ze ? Kan niemand in je team muziek lezen? Het staat je vrij
om externe hulp in te schakelen.
Vraag: Vul de titel van het nummer in

1

Titel: Easy on me (Adele)

2

Titel: Wonderfull tonight (Erik clapton)

3

Titel: Angie (Rolling Sones)

4

Titel: Mijn Drenthe / Drents Volkslied

5

Titel: Heb je even voor mij (Frans Bauer)
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Categorie: Muziek
Bladmuziek: Titel 1
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Categorie: Muziek
Bladmuziek: Titel 2
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Categorie: Muziek
Bladmuziek: Titel 3
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Categorie: Muziek
Bladmuziek: Titel 4
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Categorie: Muziek
Bladmuziek: Titel 5
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Categorie: Muziek
Songteksten
Na de bladmuziek is het nu tijd voor een vraag over songteksten. Als je
naar een nummer luistert, is het vaak extra leuk om na te denken over
de betekenis van de tekst.
Wij hebben van een aantal top 2000 songteksten, fragmentjes vertaald
in het Nederlands, herkennen jullie de oorspronkelijke titel? Zo ja vul ze
maar in...........

Titel 1: Come together (Beatles)

Daar komt die ouwe met het platte kapsel aan
Hij loopt ontspannen en traag
Hij heeft ju-ju (voodoo) oogballen
Hij is nogal van de kerk
Hij heeft haar tot op zijn knieën
Dat moet een grappenmaker zijn, hij doet waar hij zin in heeft

Titel 2: Go your own way (Fleetwood Mac)
Van jou houden
Is het niet het juiste om te doen
Hoe kan ik ooit de dingen veranderen
Die ik voel

Titel 3: Rollercoaster (Danny Vera)

Je bent zelfs bij me in mijn dromen
Ik zie een zeil, de zeven zeeën
Ik zal proberen mijn weg te vinden
Morgen zul je er altijd zijn, morgen zul je er altijd zijn
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Categorie: Muziek
Songteksten
Titel 4: Papaoutai (Stromae)
Oh zeg ons wie, wel
Iedereen weet hoe je baby's maakt
Maar niemand weet hoe je papa's maakt
Meneer ik-weet-al zal het hebben geërfd, dat is het.
Titel 5: One (U2)
Ben je hier gekomen voor vergiffenis?
Ben je gekomen om de doden op te wekken?
Ben je hier gekomen om Jezus te spelen?
Aan de melaatsen in je hoofd.
Titel 6: I will always love you Whitney Houston)
Als ik zou blijven,
Zou ik je alleen maar in de weg staan.
Dus ik ga, maar ik weet dat
Ik voortdurend aan je zal denken.
Titel 7: Gimme Gimme (Abba)
Vind het einde van de regenboog,
met een fortuin te winnen
Het is zo anders dan de wereld waarin ik leef.
Ik open het raam en ik kijk in de nacht
Maar er is niets te zien, niemand in zicht.
Er is niemand daarbuiten.
Titel 8: The River (Bruce Springsteen)
Ik kom vanuit het dal, meneer,
Waar ze je als je jong bent opvoeden zoals je vader deed
Mary en ik ontmoetten elkaar op de middelbare school,
Ze was toen pas zeventien
We zouden die vallei uitrijden
Naar waar de velden groen zijn.

www.volksvermakenvries.nl

36

Categorie Sport en Spel / Olympische spelen
Antwoorden:
In februari dit jaar hebben we allemaal weer kunnen genieten
van de Olympische Winterspelen. Een gezegde luidt:
meedoen is belangrijker dan winnen. Met de volgende vragen
gaan wij dan ook jullie kennis testen van deze Olympische
1
Winterspelen. De vragen gaan niet alleen over winnaars maar Nederland 6e plek. Totaal 17
over sporten en deelnemers.
medailles.
8 x goud 5 x zilver 4x brons

1. Op welke plaats eindigde Nederland in de
medaillestand en hoeveel en welke medailles (Goud,
Zilver, Brons) hadden de Nederlandse sporters.
2. In de vrouwen ………. eindigde een Noorse op de 12e
plaats met een tijd van 1.58,07.
Wie was deze Noorse?
In welke discipline deed zij mee?
3. Wie won een finale bij de Olympische Spelen in een
tijd van 1.42.69 en in welke sport?

2 Maria Therese Tviberg
Alpine skiën Reuzenslalom

3 Beat Feuz Alpine skiën
mannen afdaling

4 Letland Tweemans bob
heren

4. Welk land werd 9e in een discipline met een tijd van
3:59,34 en welke sport was dit?

5 Curling

5. In welke sport werden de Deense vrouwen 9e ?

6 Freestyle skiën halfpipe
mannen

6. In welke sport werd een Canadese man met 84.75
Vierde?
7. Wie werd bij de 30 km vrouwen vrije stijl langlaufen 60e
en met welke tijd?

7 Chinese Yilamuijang
Dinigeen 1.50.04.2

8 Mannen rodelen
8. Deze sport werd gewonnen door een Duitser met
3.48.735. Welke sport was dit?
9 Massa start schaatsen
9. Een Argentijnse werd in een halve finale laatste. In
welke sport was dit en welk onderdeel.
10. In deze sport werd een Nederlander laatste met een
tijd van 1.14.17. Welke sport was dit?

10 Schaatsen 1000m Kai
Verbij
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Categorie Sport en Spel / Olympische spelen
Antwoorden:

Corona had ook grote impact op de spelen in Tokio. Hieronder
nog wat vragen die daar betrekking op op hebben:

11
11. Welke sporters moesten in quarantaine, omdat ze
positief gestest waren (Naam met de dicipline).

Candy Jacobs-Skate Board
Reshmy Oogink-Taekwondo
Finn-Florijn- Roeien
Josy Verdonschot- Roeien
Jean Julien Royer- Tennis

12. Deze coronagevallen zaten in de dezelfde vlucht, Op
welke vlucht zaten ze?

13. Hoeveel testen werden er afgenomen bij de gehele
olympische bevolking en hoeveel daarvan waren er
positief?

Isabelle Jacobs- Roeien

12
KL 861

13
571000 tests 0,02% positief
14. In welk deel van Tokio vonden de meeste onderdelen
van de spelen plaats
14
De baai van Tokio
15. Op welke 2 diciplines haalde team NL de meeste
medailles ?

15
Baan wielrennen en Atletiek
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Categorie Sport en Spel / Tour de France

Dit jaar hebben we weer een zinderende tour de France kunnen beleven.
uiteraard kunnen we het niet nalaten om jullie een paar vragen over dit
evenement te stellen. Er zit vast wel iemand in jullie team die de tour heeft
gevolgd en antwoord kan geven op de onderstaande vragen

1 Le Croq

1: Welke renner ging in de tour van 2022 als
allereerste van start?

2

2: Dit jaar begon de tour weer eens met een proloog,
Groene trui is voor de
deze werd gewonnen door de Belg Lampaert. Hij
winnaar, maar wordt gedragen
mocht de volgende dag daarom in de gele trui
door de 2e plaats, de bolletjes
starten.
trui wordt nog niet uitgereikt
Maar hoe zit dat eigenlijk op de 2 dag met de
groene en de bolletjes trui? (We bedoelen de regels
en vragen dus niet om namen)

3: In de afgelopen tour zat een prachtige kasseien-rit
in deze rit zaten veel traditionele kasseien-stroken uit
Parijs - Roubaix.
Hieronder staan 8 van die traditionele stroken.
Welke hiervan zat dit jaar NIET in de tour etappe?
-Eswars à Paillencourt
-Mons-en-Pévèle
-Warlaing à Brillon
-Bousignies à Millonfosse
-Hasnon à Wallers
-Émerchicourt à Monchecourt
-Warlaing à Brillon
-Abscon

3

Mons-en-Pévèle
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Categorie Sport en Spel / Tour de France

4: Dit jaar was de start in Denemarken, in 1954 was de
start van de tour voor het eerst in een land buiten
Frankrijk, welk land was dat?

4 Nederland

5: Welke renner finishte 5 x als 'Runner Up' in de tour na
1998?

5 Jan Ulrich

6: Wie was de laatste Italiaanse winnaar van de tour?
6 Nibali

7: Onze landgenoot Steven Kruiswijk viel dit jaar helaas
geblesseerd uit na een val.
Op welke positie in het algemeen klassement stond hij
op dat moment?

7 13

8. Welke wielrenner heeft tijdens de afgelopen Tour de
France een totaal van 60.005 kilometer bereikt en is
daarmee 1,5 keer de wereld rond getrapt. Dit in 368
etappes in 21 grote rondes.

8 Steven Kruiswijk

8: Hieronder zie je een foto van 2 legendarische tourdeelnemers uit het verleden.
Herken je ze ?

9
a Poulidor
b Anquetil
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Categorie Sport en Spel / Tour de France

10 / 11/ 12/13 : Hieronder zie je een paar profiel afbeeldingen van
etappaes die dit jaar in de tour waren opgenomen. 'Helaas' is er wat
essentiele informatie weggevallen. Weten Jullie welke etappes dit waren?
( etappenummer is voldoende)

10 etappe 10

11 etappe 21

12 Etappe 13

13 Etappe 18
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Categorie Sport en Spel / Zoek de bal
Hieronder zie je aan aantal balsport actiefoto's. We hebben de bal echter
afgedekt en er 2 mogelijke posities bij verzonnen.
Lukt het jullie om de juiste plek van de bal te vinden?
Je krijgt steeds 3 opties. Zet een kruisje in het juiste rondje
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Categorie Sport en Spel / Spelregels
Als je aan een sport meedoet of een spel speelt, is het belangrijk
dat je de regels goed kent. Wij hebben van een aantal spellen
sporten regels opgezocht en daar een stukje van overgenomen
in de ondertstaande vraag
Over welke sporten/spellen gaan de onderstaande regels?

1: Een speler mag kiezen om de bal te laten stuiten of
hem te volleren. Een volley mag alleen niet geslagen
worden als return. Zodra de bal stuit moet dat
gebeuren zonder eerst een wand of het hekwerk te
raken, anders is het een fout. Nadat de bal heeft
gestuit mag hij de wand of het hekwerk een of
meerdere keren raken voordat hij teruggespeeld
wordt

1 Padel

2: De laagste kaart is een 2 en de hoogste een aas.
Het doel is dat spelers hun eigen bod of dat van hun
maat behalen, en/of dat tegenspelers hun bod niet
behalen. De speler met de hoogste kaart wint de
slag. Als er is ingetroefd, wint de speler met de
hoogste troefkaart de slag. De winnaar van de slag
mag de volgende slag uitkomen.
De laatst gespeelde slag mag door iedere speler
worden teruggekeken, zolang de daarop volgende
slag nog bezig is.

2 Rikken

3: Boven de maximale score van 148 punten kan nog
een bonus van maximaal 8 punten worden behaald
indien de speler de score van 148 punten behaald
heeft in maximaal twee onderbeurten.
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Categorie Sport en Spel / Spelregels

4: Elke speler pakt de helft van de rode en witte
pinnetjes en legt deze in de opbergvakjes aan
weerszijden van het raster.
5: Voordat met het spel wordt begonnen, moet er
een spelleider worden gekozen. De spelleider is
verantwoordelijk voor het cijferbord en de
genummerde steentjes. Het cijferbord bestaat uit vijf
verticale rijen met nummers van 1 tot en met 75.
6: Iedere deelnemer heeft per sprong maximaal 2
minuten en 30 seconden de tijd. De tijd gaat in bij het
startsein van de wedstrijd of zodra de vorige
deelnemer de stok loslaat. De tijdmeting stopt zodra
een deelnemer na een gemaakte aanloop de
schans heeft verlaten.
7: Het is geen overtreding indien de speler de bal in
het twee-metergebied brengt en dan plaatst naar
een andere speler die zich achter de ballijn bevindt
en deze onmiddellijk op doel schiet, voordat de
eerste speler in staat is het twee-metergebied te
verlaten. Opmerking: Als de speler die wordt
aangespeeld niet op doel schiet, moet de speler die
de bal plaatste onmiddellijk het twee-metergebied
verlaten
8: Door ruiling van de stenen (wanneer men aan de
beurt is één steen pakken en één steen weg leggen)
tracht iedere speler een compleet spel te verkrijgen
en/of een zo groot mogelijk aantal punten te
behalen. Behalve door het nemen van stenen van
de muur kan men ook combinaties vormen door het
nemen van een steen die het laatst is weggelegd
door een van de andere spelers.
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5 Bingo

6 Fierljeppen

7 Waterpolo

8 Mahjong

44

Categorie Taal
Spreekwoorden en gezegden
Onze taal kent een aantal prachtige spreekwoorden en
gezegden, waarvan de ene wat vaker voorkomt dan de
andere, Sommigen heb je misschien zelfs nog nooit gehoord.
Wij hebben een aantal niet alledaagse uitgezocht. Echt leuk
worden ze pas als je klinkers eruit haalt. Onderstaand zie wat er
dan gebeurt.
Voor jullie de opdracht om deze spreekwoorden correct met de
juiste klinkers, LETTERLIJK te noteren:
1: DDMSTBRNHBBNDDKSTRDPPLN
Spreekwoord 1:
DE DOMSTE BOEREN HEBBEN DE DIKSTE AARDAPPELEN

2: BTRNZLVRDPLGDNTWPRDNPSTL
Spreekwoord 2:
BETER EEN EZEL VOOR DE PLOEG DAN TWEE PAARDEN OP STAL

3: ZJDRNKNNGLSDDNNPLSNLLSBLFZLSHTWS
Spreekwoord 3:
ZIJ DRONKEN EEN GLAS DEDEN EEN PLAS EN ALLES BLEEF ZOALS HET WAS
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Categorie Taal
Spreekwoorden en gezegden
4: KMTMNVRDHNDDNKMTMNKVRDSTRT
Spreekwoord 4:
KOMT MEN OVER DE HOND, DAN KOMT MEN OOK OVER DE STAART

5: WRHTHRTVLVNSSTRMTDMNDVNVR
Spreekwoord 5:
WAAR HET HART VOL VAN IS, STROOMT DE MOND VAN OVER

6: LSDKTMDHTBRJHNDRN
Spreekwoord 6:
ALS DE KAT OM DE HETE BRIJ HEEN DRAAIEN

7: GKKNNDWZNSCHRJVNHNNMNPDRNNGLZN
Spreekwoord 7:
GEKKEN EN DWAZEN SCHRIJVEN HUN NAMEN OP DEUREN EN GLAZEN

www.volksvermakenvries.nl

46

Categorie Taal
Spreekwoorden en gezegden
8: HTSPSDKLNTWRD
Spreekwoord 8:
HET SOP IS DE KOOL NIET WAARD

9: DWRLDSNSCHWTNLLKSPLTZJNRLNKRJGTZJNDL
Spreekwoord 9:
DE WERELD IS EEN SCHOUWTONEEL ELK SPEELT ZIJN ROL EN KRIJGT ZIJN
DEEL

10: NBRTLMNSHFTDHLVWRLD
Spreekwoord 10:
EEN BRUTAAL MENS HEEFT DE HALVE WERELD

11: NSPRNGTWRPNMNKBLJWTVNGN
Spreekwoord 11:
EEN SPIERING UITWERPEN OM EEN KABELJAUW TE VANGEN
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Categorie Taal
Spreekwoorden en gezegden
Ouderwets SMS'en....
Wellicht weet je het nog wel... ooit
moest je letter voor letter via de
cijfers van je telefoon intoetsen om
een teksbericht te maken.
We hadden nog wat van de
bijzondere spreekwoorden over uit
de vorige opdracht en het leek ons
leuk om deze spreekwoorden in de
oude sms cijfercode te noteren.
Dus de opdracht luidt weer om deze
spreekwoorden te noteren:
(gezien de lastigheid van de
opdracht zal de jury soepel zijn)

257 33 436335 6227 2363336 5668 432236 93 25536225 336 252893 4633
Spreekwoord 1:
Als de hemel naar beneden komt hebben we allemaal een blauwe hoed

33 937353 47 336 7457 526335, 43337336 5458 37 226 6227 574548 6438 8335
Spreekwoord 2:
De wereld is een pijp kaneel, iedereen likt er aan maar krijgt niet veel
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Categorie Taal
Spreekwoorden en gezegden

257 53 9458 328 53 547736 343736 534436 326 6638 53 438 5253536 837372436
Spreekwoord 3:
Als je wilt dat je kippen eieren leggen dan moet je het kakelen verdragen

943 26837 67 9456 46633 43338 6638 848 33 966 2545836
Spreekwoord 4:
Wie boter op zijn hoofd heeft, moet uit de zon blijven

943 46 336 452936 4847 96668 6638 638 783636 466436
Spreekwoord 5:
Wie in een glazen huis woont moet niet met stenen gooien

638 669455443 466336 47 438 753248 42936 826436
Spreekwoord 6:
Met onwillige honden is het slecht hazen vangen.
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Categorie: Media en Entertaiment
Musical
Je ziet hier een aantal musical acteurs en actrices Op de
volgende pagina zie je gedeeltes uit de poster van de musical
waar ze in schitteren.
Combineer de juiste acteur/actrice met zijn of haar musical
Zet de juiste letter bij de foto

H

C

B

D

A

F

G

E
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Categorie: Media en Entertaiment
Musical
B

A

D
C

E

F

G
H
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Categorie: Media en Entertainment
Daar komt de Bruid!
Celebrities trouwen er (soms) nogal op los en daar worden uiteraard
prachtige foto's van gemaakt. Wij hebben er aan aantal verzameld, maar
de gezichten afgedekt.
Aan jullie de vraag om de naam van de bruidjes te noemen...
Simpel toch?

Bruidje 1:
serena williams

Bruidje 2:
Gwyneth Paltrow
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Categorie: Diversen
Daar komt de Bruid!

Bruidje 3:
audrey hepburn

Bruidje 4:
Bianca Jagger
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Categorie: Diversen
Daar komt de Bruid!

Bruidje 5:
Michelle Obama

Bruidje 6:
Mia Farrow
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Categorie: Diversen
Daar komt de Bruid!

Bruidje 7:
Amal Clooney

Bruidje 8:
pricilla presley
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Categorie: Diversen

Dagelijkse geluiden:
Elke dag horen we duizenden geluiden, meestal met het beeld erbij maar
ook vaak zonder. Sommige geluiden hoorden we vroeger vaak maar nu niet
meer zo vaak of nooit meer. Wij hebben een aantal geluiden opgenomen
met de vraag aan jullie om ze te herkennen en te noteren....
Ga naar:
www.https://www.volksvermakenvries.nl/geluidenraden
om de geluiden te beluisteren.
1

3darts

2

Oude pin automaat

3

ballon wrijven

4

groente snijden

5

ijsklontje in glas

6

jaloezien

7

naald over plaat

8

nietjes apparaat

9

oude flitser

10

oude kassa

11

paraplu schudden

12

spuitbus

13

verpakking tape afrollen

14

(Voet)bal

15

Wamachine
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Categorie: Diversen
Suske en Wiske
Er zijn meer dan 360 albums van Suske en Wiske uitgegegeven. Wij zijn zo
vrij geweest om uit een aantal van de reguliere uitgaves een fragment te
halen. Het is aan jullie om de juiste albumtitel te noemen:

De kleurenkladder

De woeste wespen
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De gulden harpoen

De Rosse reus
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Suske en Wiske: Uit welk
stripverhaal komt dit fragment?
Ros Bazhaar

Suske en Wiske: Uit welk
stripverhaal komt dit fragment?

De zingende kaars
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Categorie / Diversen
Naar de TT...
Je kent dat wel op de motor stappen en dan geheel in het leer
gehuld lekker stoer naar de TT. Het is alleen wel een beetje jammer
dat niet iedereen je herkent als je een helm draagt. lukt het jullie
met deze bekende mensen van diverse pluimage?

1

2

annegien
steenhuizen

mr Bean

3

4

boris johnson

Marcel Thijssen

5

6

geraldine
kemper

hugo de jonge

7

8

jochem meijer

johan cruiff

Rowan Atkinson
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Naar de TT...
Je kent dat wel op de motor stappen en dan geheel in het leer
gehuld lekker stoer naar de TT. Het is alleen wel een beetje jammer
dat niet iedereen je herkent als je een helm draagt. lukt het jullie
met deze bekende mensen van diverse pluimage?

9

10

maxi iglesias

tom cruise

11

12

matthijs van
nieuwkerk

donald trump

13

14

lieke martens

karien van
Gennip

15

16

susanne
schulting

ernst kuipers
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Categorie: Diversen/Geografie
Hieronder zie je 'inktvlekafbeeldingen' van landen ergens
op onze aarde.Welke Landen herken je?
Letland

Lichtenstein

Nieuw-Zeeland

Oostenrijk

Albanie

Peru

Jordabie

Nigeria

Taiwan

Belgie
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Categorie: Diversen/Geografie/
Provincies
Ga naar: https://www.volksvermakenvries.nl/burgemeesters
Hier hoor je de stemmen van de 12 burgemeesters van onze
provinciehoofdsteden.
Zoek uit welke burgemeester bij welke provincie-hoofdstad hoort en zet
het nummer bij de juiste vlag

12

5

8

2

10

9

1

7

4

3

6
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Categorie Diversen
Drenthe / Varia
Antwoorden:
1. Ook Drenthe heeft in het verleden stadhouders gekend,
één daarvan komt uit het bekende geslacht“van Nassau”
van af welk jaar en tot welk jaar was hij stadhouder?
2. De Drentse Kamer van Koophandel vergaderde voor het
eerst in de plaats:
3. Oh mooie Drentse natuur, horen de heidevelden daarbij?
4. Er zijn scholen naar hem genoemd, hij was lid van de
Tweede en de Eerste Kamer, griffier van de rechtbank in
Meppel en het gerechtshof in Amsterdam en kantonrechter in
Hoogeveen . Wie was deze bezige Drentse bij?
5. In de Drentse natuurgebieden is deze te vinden, de
levendbarende hagedis, hoeveel eieren leggen de vrouwtjes
gemiddeld per jaar?
6. Een zangvogel die zijn prooien “spietst” komt in het zuidoosten van onze provincie veelvuldig voor, welke vogel?
7. Een architect uit Havelte was jarenlang de beste lange
afstand schaatser van Nederland, die nooit een
Elfstedentocht won, zijn naam?
8. Je kunt ons buurdorp in Keulen horen? Welk dorp?
9. Eén van de voorlopers van de Jumbo supermarkten is
voortgekomen uit een bedrijf opgericht door twee broers die
elk een winkel hadden in Coevorden en Hoogeveen. Welke
broers:?
10. In 2021 won Abdi Nageeye voor Nederland een zilveren
medaille op de Olympische marathon bij de mannen. Dit was
nog maar de 2e Olympische medaille ooit op dit nummer voor
Nederland. Wie ging hem voor?
11.Naast de Drentse Aa kent Drenthe nog een (grens)rivier die
nooit is gekanaliseerd, welke?

1 van 1596 tot 1620

2 Meppel

3 nee, dit is een cultuur
cultuurlandschap door schapen

4 Mr. Harm Smeenge

5 geen
(levendbarend!)
6 De Grauwe klauwier

7 Jan Roelof Kruidhof

8 Donderen

9 Jan en Evert de
Boer
10 Gerard Nijboer

11 De Reest

12 Etstoel

12. Een straat in Vries, maar ook een middeleeuws
rechtscollege in Drenthe?
13. De (vroeger Vlaamse) gaai heeft ook een Drentse naam,
welke?
14.In Drenthe lopend het verre heelal in, waar?
15. Dwingeloo, op 17 januari, komt een gilde bijeen, welk?

13 Schrowakster
Schreeuwekster

14 Het Melkwegpad
Dwingeloo
15 Sint Antonius gilde
men int de boterpacht
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Categorie actualiteiten
Drenthe
Antwoorden:
1. Een platina huwelijk in Vries van een (oud) wethouder, wie
zijn er zo lang getrouwd?

1 Johanna en Anne Klaassens

2. Er wordt weer gevoetbald, de eerste wedstrijd van het
seizoen in Vries, VAKO 1 tegen?
3. De zwaarste aardbeving van de laatste 3 jaren in het
Groninger gasveld vindt plaats onder?
4. Cees Bijl stopt als gedeputeerde, wat gaat hij doen?
5. Een unieke experiment in Drenthe, in de winter worden in
de beekdalen van stroomdal Drentse Aa werkzaamheden
uitgevoerd, welke?

2 SVT 6-0

3 Garrelsweer 3.2

4

waarnemend burgemeester

Midden Drenthe

6. Wat is er hier tegenwoordig verandert ?
(en dan niet de seizoensinvloeden)

5 de bodem van de beken
wordt verhoogd met takken en zand

6 het trapje is vervagen door
een vlakke oploop

7 Peter Sluiter
7. Sinds 01-06-2022 heeft het gevangenismuseum een nieuwe
directeur, hoe heet de vorige?
8. Vanaf deze datum worden Oekraïense vluchtelingen
(georganiseerd) opgevangen in onze gemeente, welke
datum en waar?

8 14-4-2022 Camping
Akenveen Tynaarlo

9. Dit jaar organiseerde Woonborg, in samenwerking met de
gemeente Tynaarlo en Neie Naober een tuinwerkdag in Vries.
In welke straat?

9 Dingspil

10. Dit jaar is de laatste kavel op het bedrijventerrein
vriezerbrug verkocht, in welk jaar is het bedrijventerrein van
start gegaan?

10 1993

11. Dit jaar was er weer een Paasvuur, wanneer was de
voorgaande?

11 2018

12. Het oudste (nog bestaande) warenhuis van Assen?
12 Vanderveen
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Categorie Diversen
Drenthe / Varia
Antwoorden:
13 Razoni

13. De naam van het 1e graanschip, vertrokken uit de
Oekraïne sinds de russische inval:

14 Mediapark Hilversum

14. Er wordt ook op bijzonder plaatsen door boeren
geprotesteerd, dit protest was op radio 5 te horen, waar was
het?

15 18 december 2021

15. We zijn het al weer bijna vergeten (lijkt het), maar wanneer
was de laatste corona lockdown in Nederland?

16

16. Wat was de (belangrijkste) reden voor het aftreden van
Boris Johnson als premier van Groot Brittannië?

Schandalen Corona feestjes

17

197.094

17. Hoeveel stemmen haalde mevrouw Nathalie Arthaud bij
de Franse presidentsverkiezingen eerder dit jaar?
18 PEGA

18. Er wordt een tijdelijke onderzoekscommissie opgericht
door het Europees Parlement, onder voorzitterschap van een
Nederlands parlementslid, welke commissie?

19 vanwege de partijkleuren

19. Waarom heet de nieuwe Duitse coalitie de
stoplichtcoalitie?

20 Blauw

20. Wat is de meest voorkomende kleur op de (beruchte)
stikstofkaart van juni van dit jaar?

21 Piet Schrijvers
22 Ballater
23 7

21. Op 8 september overleed Koningin Elisabeth, welke
bekende voetballer overleed op dezelfde Datum?

24 Holyrood House

22. De rouwstoet met de kist vertok vanuit Balmoral, welk
dorpje werd als eerste aangedaan?

25 Jane Barlow

23. Uit hoeveel auto's bestond de stoet bij vertrek?
24.Hoe heet de residentie in Edinburgh, waar de kist vervolgens
als eerste naar toe werd gebracht?

26 Accesion Council

25.Welke fotograaf maakte de laatste officiele foto's van
Koningin Elisabeth?

27 1Prins William . oudste zoon charles

26.Hoe heet de officiele commisie die moest bevestigen
dat Charles als nieuwe Koning is uitgeroepen?

3 Prinses Charlotte van Cambridge

27.Hoe ziet de volgorde van troonopvolging
in Engeland er vanaf heden uit ?

5 Prins Harry, jongste zoon charles

2 Prins George van Cambridge,

4 Prins Louis van Cambridge
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