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Dit document wordt uitgereikt op 29 oktober 19:00 uur aan 
de teamcaptain en door hem/haar aan het einde van de 
avond (uiterlijk 23:00 uur) INGEVULD weer ingeleverd bij de 
organisatie in de Koning van Denemarken (dus niet in het 
Huis van de Gemeente!). 
 

29 oktober uiterlijk 23:00 uur inleveren 
bij ‘De Koning van Denemarken’ 

 
Kom met het hele team! Gezellig! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze Stadsquiz Rhenen is een initiatief van: 
 

De makers van Pubquiz Rhenen 
Cultuurplatform Rhenen 
Lionsclub ‘De Grebbeleeuw’ 
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Inleiding: Welkom 
 
Inschrijving en aanmelding 
Welkom bij de tweede editie van Stadsquiz Rhenen! Wat leuk dat jullie meedoen! 
 
Jullie hebben je als team ingeschreven en aangemeld voor de Stadsquiz Rhenen 
2021. Bij de inschrijving heeft jullie teamcaptain een document gekregen (Introductie 
en Toelichting) waarin veel informatie is gegeven over deze avond. Wij gaan ervan 
uit dat jullie teamcaptain dat document met jullie heeft gedeeld. 
 
In dat introductie/toelichtend document wordt informatie gegeven over: 

• De achtergrond van deze Stadsquiz Rhenen; 

• Uitleg over de Stadsquiz en het doel dat wij ermee hebben; 

• Tips and tricks, het inzetten van de joker; 

• Het reglement (dat is ondertekend door de teamcaptain, vóór of tijdens de 
aanmelding); 

o Wees bekend met de inhoud van het reglement: er staat welke 
gedragsregels er worden gehanteerd en aan welke voorwaarden 
een compleet ingevuld vragen/opdrachtendocument moet 
voldoen; 

• De sponsors van deze avond (zonder hen hadden we het niet voor elkaar 
gekregen); 

• Op welke wijze jullie een goed doel kunnen aanwijzen. 

• Daarnaast zaten er de eerste opdrachten in, die jullie dus al hebben 
uitgevoerd. Zo wij begrepen en zagen, zijn jullie hier al fanatiek mee aan de 
slag geweest. Chapeau! 

 
Waarom een Stadsquiz? 
Los van het feit dat wij graag een leuk evenement organiseren vinden wij het 
belangrijk om de vitaliteit binnen onze gemeente te behouden. Met het organiseren 
van Stadsquiz Rhenen willen wij een bijdrage leveren aan het ‘verbinden van onze 
inwoners’. Dat verbinden komt tot uiting tijdens deze avond: jullie hangen samen aan 
de lat voor de kwis, maak het gezellig, leg contacten…. 
 
Belangrijke momenten vanavond 

• Jullie teamcaptain heeft dit document vanavond om 19.00 uur opgehaald. Hij 
heeft ook een tasje (goodiebag) meegekregen waar wat handige zaken 
inzitten; 

• Om exact 20.00 uur wordt een vertegenwoordiger van jullie team weer 
verwacht in het Huis van de Gemeente om namens zijn of haar team een 
aantal individuele opdrachten uit te voeren en/of vragen te beantwoorden; 

• Uiterlijk 23.00 uur vanavond dient het gehele vragendocument ingevuld 
ingeleverd te zijn bij de organisatie. Het inleveren gebeurt bij ‘De Koning van 
Denemarken’; 

 

Heel veel plezier, succes en wijsheid! 
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De vragen en opdrachten: 
 
 

Let op: een noodnummer! 
Mocht er op de quizavond iets helemaal fout gaan:  
 
We hebben een noodnummer voor de avond: 06 12 30 13 19 

 
Overzicht van vragen en opdrachten 
De vragen en opdrachten zijn verdeeld over 3 rondes: 
 

1. Opdrachten die zijn uitgereikt bij inschrijving (ronde A) en vóór 29 oktober al 
zijn uitgevoerd 

2. Opdracht uit te voeren op de avond zelf door teamvertegenwoordiger op Huis 
van de Gemeente (Ronde B) 

3. Vragen en opdrachten die verder in dit document worden toegelicht (alleen 
voor deze ronde mag je de joker inzetten (Ronde C). 

 
Op de volgende bladzijden vinden jullie de vragen en opdrachten. Er zijn 25 vragen- 
en opdrachtenrondes die niet allemaal even makkelijk zijn. Ziet het er naar uit dat 
jullie te weinig tijd hebben, maak dan een strategische keuze in het beantwoorden 
van de vragen uit de verschillende rondes. Bij het beantwoorden tellen alleen de 
goede antwoorden mee. Foute antwoorden worden niet van het totaal afgetrokken.  
 
Opdrachten vooraf: uitgereikt bij inschrijving 
In dit document is ruimte opengelaten om de opdrachten die jullie al hebben 
uitgevoerd (ronde A) in te vullen.  
 
De joker 
Denk je dat je een categorie vragen goed gemaakt hebt, dan kun je de joker 
inzetten. Dan tellen de goede antwoorden dubbel. Geef op het voorblad aan bij 
welke ronde je de joker inzet. 
 
O ja: de joker mag vanavond niet worden ingezet op: 

• Ronde A: de opdrachten die jullie al voor 29 oktober hebben uitgevoerd; 

• Ronde B: de opdrachten in het Huis van de Gemeente uit te voeren door 
teamvertegenwoordiger; 

 

Foto’s 
 
Als onderdeel van de opdrachten wordt hier en daar van jullie gevraagd wat 
foto’s/filmpjes te maken. Die moeten jullie inplakken of opsturen, afhankelijk van de 
opdracht. We willen deze foto’s/ filmpjes gebruiken op de slotavond bij Ouwehands 
Dierenpark. Hebben jullie daar bezwaar tegen: laat het weten aan de organisatie en 
dan houden we daar rekening mee. Dan worden ze niet vertoond of gepubliceerd.  
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1: Opdrachten die tevoren zijn uit te voeren en bij inschrijving zijn 
uitgereikt: 

 

1 Ronde A (geen joker) Aantal vragen Max punten 

A 1 Bekend schilderij (teamopdracht) 1 8 

A 2 A is een Aapje (teamopdracht) 26 26 

 
2: Opdracht en vraag uit te voeren door teamvertegenwoordiger in het Huis 

van de Gemeente (op de avond zelf 20:00 uur in het Huis van de 
Gemeente) 

 

2 Ronde B (geen joker) Aantal vragen Max punten 

B 1 Wie is je cupmaatje? 1 3 

B 2 Opdracht in Huis van de Gemeente 2 2 

B 3 Opdracht in Huis van de Gemeente 15 15 

 
3: Vragen en opdrachten door het team uit te voeren op de avond zelf 
 

Aantal punten per subronde verdubbelt bij inzet van de joker 

3 Ronde C Aantal vragen Max punten 

C 1 Waar staan we nu? 8 8 

C 2 Woordgraptogram 15 15 

C 3 Dans je gek 1 8 

C 4 Gemeentenieuws 9 21 

C 5 Wherever I lay my hat 8 8 

C 6 Home sweet home 12 12 

C 7 Op pad in de stad 19 38 

C 8 Hier zit een luchtje aan 4 4 

C 9 Gamen 9 9 

C 10 Het echte leven in de dierentuin 8 8 

C 11 Wat eten we vandaag? 5 5 

C 12 Het busje komt zo 8 16 

C 13 Plakplaatjes 10 10 

C 14 Curriculum Vitae 5 5 

C 15 Snackbar ‘Het Hoekje’ 9 9 

C 16 Van Elst naar Elst 12 12 

C 17 Over de Kroet en de Polifinario 10 10 

C 18 Hier staat u 12 12 

C 19 Met de deur in huis 12 12 

C 20 Alle kleuren van de regenboog 8 8 

C 21 Witte geit 12 12 

C 22 Ik droom van een witte kerst 12 12 

C 23 Huisdier 1 3 
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De Goodiebag 
 
Bij het aanmelden op de avond zelf in het ‘Huis van de Gemeente’ heeft de 
teamcaptain een goodiebag voor het gehele team meegekregen. Daar zat onder 
meer dit vragen- en opdrachtendocument in, maar ook een aantal dingen die je in de 
loop van deze avond nodig kan hebben. 
 
Sterker nog: Er zitten ook consumptiemunten in van ‘Ouwehands Dierenpark’. Deze 
munten zijn te gebruiken op de slotavond op vrijdag 19 november. Nog sterker: ze 
zijn alléén te gebruiken op de slotavond. 
 
Bewaar deze munten dus goed: ze komen op de slotavond in elk geval van pas. 
 
Dus: wat zit er nog meer in de Goodiebag: 
 
Een versnapering 
 
En wat nog meer? 

• Een papieren vormpje om een opdracht mee te maken. Let goed op, deze 
opdracht moet meegenomen worden naar het Huis van de Gemeente, waar 
de teamvertegenwoordiger zich al om 20:00 uur moet melden. Denk aan de 
tijd dus! 

• Een marshmallow: die marshmallow moet gebruikt worden in bovenstaande 
opdracht. 

• Vier kleine flesjes waar een luchtje aan zit. 

• Een CD (misschien even googelen wat dit ook alweer is?) 

• Een waxinelichtje  
 

 

 
Tip! 
Voor jullie gaan beginnen nog een laatste tip: 
Check eerst alle vragen voor je er mee aan de gang 
gaat: sommige vragen en opdrachten zijn misschien te 
combineren: dat gaat jullie tijd schelen…. 
 
Heel veel succes!  
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Ronde A 1: 
Opdracht bij inschrijving uitgereikt: Schilderij 
 

Vraag: A1 

Max punten: 8 – 5 – 3  

 
 
 

!! De joker mag voor deze opdracht niet worden ingezet!! 
 

 
Er wordt wat van jullie creativiteit gevraagd. Kies een bekend schilderij, welk: dat 
maakt niet uit. Of het nu een Frans impressionist is of een Hollandse meester. 
 
Beeld dit schilderij zo origineel mogelijk uit met jouw team en maak er een foto van. 
Plak dit foto in het kader: het hoeft niet per se te passen, als er hier maar een foto is 
ingeplakt. Wij zoeken zelf het origineel er wel bij, maar vul hieronder wel even in welk 
schilderij jullie hebben nagespeeld: dat maakt het voor ons nét iets makkelijker. 
 

Onderstaande foto is een imitatie van het schilderij………… 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Plak hier de foto van jullie eigen schilderij. De foto hoeft niet per se in 
dit kader te passen als er op deze bladzijde maar een foto is ingeplakt. 
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Ronde A 2: 
Opdracht bij inschrijving uitgereikt:  

A is een Aapje, dat eet uit zijn poot……. 
 

Vraag: A2: 26 vragen 

Max punten: 26 

 
Deze opdracht hebben jullie ook al uitgevoerd: je hebt hem gekregen bij inschrijving. 
Als het goed is zijn jullie op pad geweest. Vul hieronder de naam van de winkel in bij 
de juiste letter van het alfabet. 
 

Letter Winkel 

A HemA 

B Diane vd Berg 

C Golden City (Chinees) 

D Sal Do Mar 

E Van BEek Bedden 

F DeliFrance, Kwalitaria Colijn 

G KoninG van Denemarken 

H Van Hees kapsalon 

I PIatto, Italiaans restaurant 

J Juwelier Hendriksen 

K SKaravelli schoenenwinkel 

L AL Oustra, Turkse groenteboer 

M Janse Mode 

N MaNissimo 

O Oude Gemeentehuis Restaurant 

P Café HP 

Q RoOtz 

R Brasserie van TooR 

S BoS Brillen 

T SmiTs Specialiteiten 

U LeUk (Molenstraat) 

V La Vida 

W Van Woerekom, banketbakker 

X LuXor, Shoarma 

Y College StYle, mode 

Z Zie je Zo, kinderspeelgoed en boeken 
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Ronde B: 
Op naar het Huis van de Gemeente! 
Uitgevoerd door vertegenwoordiger van het team: 
exact 20:00 uur in het Huis van de Gemeente 
 
 

Vraag: B1 inleveren Wie is je cupmaatje? 

Aantal punten: 3 

 

Vraag: B2 Opdracht in Huis van de 
Gemeente 

Aantal punten: 2 

 

Vraag: B3 Opdracht in Huis van de 
Gemeente 

Aantal punten: 15 

 
 
Een vertegenwoordiger van het team (dat hoeft niet per se de teamleider te zijn, 
maar hij/zij moet wel een goede neus hebben) wordt exact om 20.00 uur verwacht in 
het ‘Huis van de Gemeente’ Zij of hij moet daar een aantal opdrachten namens het 
team vervullen. 
 
Wat moet de teamvertegenwoordiger meenemen? 

1. Een mobiele telefoon: Er moet contact mogelijk zijn met het team. 
2. Een pen 
3. Het etenswaar die jullie met behulp van de goodiebag hebben gemaakt 

 
Wat gaat er gebeuren: 
B1: Lever je prachtige ‘Wie is je cupmaatje?’ in 
B2: 2 extra vragen door jouw team te beantwoorden 
B3: Opdracht in het Huis van de Gemeente 
 
Het resultaat van vraag B1 en de antwoorden van vraag B3 zijn op het Huis van de 
Gemeente ingeleverd bij de organisatie. 
 
De antwoorden op ronde B2 moeten worden ingevuld op de volgende bladzijde.  
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Ronde B1: 
Wie is je cupmaatje? 
 

Vraag: B1 

Max punten: 3 + 5 bonuspunten 
 
In de goodie bag vind je een aantal attributen die gecombineerd met een recept dat 
je ergens anders in dit opdrachtenboek kunt vinden. Dit zal je oven heerlijk laten 
ruiken. Laat de teamvertegenwoordiger dit baksel meenemen naar het huis van de 
Gemeente. Succes! Let op de tijd 
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Ronde B2: 
Vragen die de teamvertegenwoordiger in het Huis 
van de Gemeente heeft gekregen. 
 
 
Naast het uitvoeren van een paar opdrachten in Het Huis van de 
Gemeente, heeft jullie teamvertegenwoordiger daar ook 2 
aanvullende vragen gekregen. Die hingen daar op de muur geplakt. 
 
Hij heeft deze vragen als het goed is naar jullie team doorgebeld, 
gefaxt, ge-smst of geappt. Of hij heeft ze allemaal onthouden en 
aan jullie doorgegeven…. Knap maar niet onmogelijk. 
 
Alsof jullie team ‘op honk’ nog niet genoeg te doen heeft, moeten ook deze 2 vragen 
worden beantwoord. Je kunt er wel goed mee scoren! 
 
 

!! De joker mag voor deze opdracht niet worden ingezet!! 

 
 

Vraag B2 2 vragen 

Aantal punten: 2 

 
 

Vraag Antwoord op vraag uit ronde B2 (vragen uit Huis van de 
Gemeente, door teamvertegenwoordiger doorgegeven) 

 
1 
 

Foto van VIS-systeem op Viaduct 

 
2 
 

Wat staat op bladzijde 69 als eerste quote? 
 
Wat zeg je? 
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Ronde C: 
Opdrachten ‘op honk’ uit te voeren: 
Ronde C1: Waar staan we nu? 
 

Opdracht: C1 

Max punten: 8 

 
Het lijkt wel een managements- of relatievraag. Maar die kant gaat het niet op in 
deze ronde. 
 
Hieronder staan 8 borden die je maar zo onderweg ergens tegen zou kunnen komen. 
Wij vragen aan jullie bij elk bord in te vullen in welke plaats dit bord staat. 
 
Let op: 
Het betreft bewegwijzeringsborden die je doorgaans in de berm van de snelweg 
vindt. Het gaat dus niet om de hemelsbrede afstand. Ga uit van de door 
navigatiesoftware voorgestelde route. Dat is niet altijd de kortste. 
 
Om het wat makkelijker te maken staan de borden in een alfabetische volgorde: Bord 
1 staat dus niet in de buurt van Zagreb en bord 8 niet in de buurt van Amsterdam. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
  

1: Barcelona 2: Berlijn 
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Vervolg ronde C1: Waar staan we nu? 

 
  

6: Thun 
(Zwitserland) 

5: Straatsburg 

3: Heeg 4: Milaan 

7: Ubar 8: Wageningen 



Stadsquiz Rhenen: SQR3: vragen- en opdrachtendocument 
Vrijdag 29 oktober 2021 
Never said it was easy 

14 

Ronde C2: Graptogram 
 

Vraag: C2: 9 vragen 

Max punten: 9 (als woord is geraden en goed gespeld) 

 
Jullie kennen hem nog van de eerste Stadsquiz: het woordgraptogram. Het is een 
populaire puzzel en op veler verzoek komt hij ook in deze stadsquiz weer terug. 
 
Het gaat om woordspelingen. Die moet je invullen in de blokjes. Verticaal verschijnt 
er dan een woord. Tenminste: als je alles goed hebt ingevuld. 
 
Een voorbeeld: 
Buiksieraad dat vogels juist in hun mond laten plaatsen: snavelpiercing. 
 
Je krijgt 1 punt als je het verticale woord hebt geraden. 
Daarnaast krijg je voor elk horizontaal juist ingevulde woord ook een punt. Maar dat 
geldt alleen als je het verticale woord ook hebt geraden. Maximaal dus 9 punten voor 
deze ronde. En alle antwoorden hebben iets met Rhenen, natuurlijk 
 
En nu jullie: 
 

Het woord dat verticaal wordt 
gezocht is: 
(juist gespeld volgens 
onderstaande puzzel) 

 

 
 
De opgave: 
 

1. Angstig vogeltje in de straat 
2. Melige dierentuin 
3. Burgemeester in de etalage van een kledingzaak 
4. Woonstraat waar helemaal niets te beleven valt, ook niet op het doek 
5. Bedrijventerrein voor het geval dát 
6. Snelle hap in regio waar Rhenen bij hoort 
7. Zwaarste deel van een wielerwedstrijd in Rhenen 
8. Klein groepje muzikanten in natuurgebied 

 
 
  



Stadsquiz Rhenen: SQR3: vragen- en opdrachtendocument 
Vrijdag 29 oktober 2021 
Never said it was easy 

15 

Vervolg ronde C2: Graptogram 
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Ronde C3: Dans je gek 
 

Vraag: C3 

Max punten: 8 - 5 - 3 

 
De 'jeugd van tegenwoordig’ danst zich op Tik-Tok drie slagen in de rondte met 
populaire dansjes op populaire muziek. De meeste deelnemers (maar gelukkig niet 
allemaal) zijn hiervoor te oud en hebben slechts herinneringen aan kinderliedjes met 
bijbehorend dansje. 
 
En dat is precies wat deze opdracht inhoudt. Ga als een ware choreograaf te keer en 
dans een kinderliedje. Dat mag met het gehele team, en dat mag één lid van het 
team doen. Zolang het dansje maar een kinderliedje uitbeeldt. De muziek mag erbij, 
je mag erbij zingen, het mag ook in doodse stilte… Als bij de jury maar duidelijk is 
welke kinderliedje wordt uitgebeeld. 
 
Neem het dansje op met een smartphone en app deze dansprestatie naar het 
mobiele telefoonnummer van de Stadsquiz. En om het qua datatransfer niet 
helemaal uit de hand te laten lopen, mag het filmpje dat je opstuurt maximaal 30 
seconden duren. De jury bepaalt uiteindelijk welk team het zelfgekozen kinderliedje 
het duidelijkst, of origineelst heeft uitgebeeld. We beloven dat we de filmpjes niet 
verder op internet zetten en alleen na overleg misschien op de slotavond laten 
zien……. 
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Ronde C4: Gemeentenieuws ‘Toen en Nu’ 
 

Vraag: C4 11 vragen 

Max punten: 20 

 
Helaas: Ons gemeentelijke nieuws kunnen we niet meer vinden in de Rhenense 
Betuwsche Courant. Teams die in 2019 hebben meegedaan, hebben dat toen aan 
den lijve ondervonden. De courant verscheen plots niet meer en de website lag eruit 
tijdens de quizavond... Nu ontvangen we wekelijks ‘Gemeentenieuws’, een vrolijke 
krant, en bron van lokaal en regionaal nieuws. De krant is soms ook een bron van 
vermaak. Wij hebben wat edities doorgespit en wat opvallende berichten 
geselecteerd. 
 
Aan jullie de taak om de volgende vragen uit het Gemeentenieuws van het afgelopen 
jaar te beantwoorden. 
 
Vraag 1: 
 

 
 

Vraag 1 Antwoord 

 
Wat is het onderschrift bij 
deze krantenkop? 

 

 
Schilderij krijgt ‘tweelingbroer’ 
 

 
Vraag 2: 
Wie hoort bij welke datum 
1. 07.08.21  A. Wim Ruitenbeek 
2. 14.08.21  B. Matthieu Daniel Polak 
3. 21.08.21  C. Rien Donkersloot 
4. 28.08.21  D. Klaas de Haan 
5. 04.09.21  E. Bob van der Linde 
6. 11.09.21  F. Martien van der Knijff 
 

1 2 3 4 5 6 

C F B E A D 

 
Vraag 3: 
 

 
 

Vraag 3 Antwoord 

Maak de krantenkop af  
’t Brandtweer! 
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Vervolg ronde C4: Gemeentenieuws 
 
Vraag 4: 
 

 
 

Vraag 4 Antwoord 

Van welke culinair 
kunstenares is dit werk? 
 

Zoë Jonker of Zoë Lensen NB in de krant staat Zoë 
Jonker maar dit is een fout het moet Zoë Lensen 
zijn 

 
Vraag 5: 
Van wie is de vraag of uitspraak? 
Volledige vermelding van voor- en achternaam en de politieke partij  
 

Uitspraak 1 

 
‘Nogmaals, ik heb de antwoorden niet, maar verwisselt u alstublieft het woord 
renewable niet met reliable!’    
 

Voor- en achternaam Politieke partij 

Bert Arissen,  
 

Rhenens Belang 
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Vervolg ronde C4: Gemeentenieuws 
 

Uitspraak 2 

 
‘We maken deel uit van een veelkleurige gemeenteraad en een veelkleurig college. 
Voor iedereen is ruimte, iedereen mag meedoen’. 
 

Voor- en achternaam Politieke partij 

Marco Mulder,  SGP 

 

Uitspraak 3 

 
‘Maar daarmee zijn we er nog niet, en dus is het eerlijke verhaal dat ons dit gaat 
raken in onze leefomgeving’. 
 

Voor- en achternaam Politieke partij 

Gabrielle Geerts,  Progressieve Combinatie 

 

Uitspraak 4 

 
‘Dat kleuren moeten we samendoen en ja, u begrijpt het al dat degene met de 
zwarte stift zomaar de mooie kleur geel met 1 streep weg kan halen.’ 
 

Voor- en achternaam Politieke partij 

Astrid Rooseboom,  Christen Unie 

 

Uitspraak 5 

 
‘Er is vast wel een locatie in Rhenen te vinden die geschikt is voor 24-uurszorg’ 
 

Voor- en achternaam Politieke partij 

Eef Brouwer,  PvdA 
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Vervolg ronde C4: Gemeentenieuws 
 
Vraag 6: 
 

 
 

Vraag 6 Antwoord 

Wat is de titel van het boek? 
 

 
“Tussen vuur en ijzer” 
 

 
Vraag 7: 
 
………, maar nog lang niet uitgeblazen. 
 

 
 

Vraag 7 Antwoord 

Wat hoort er op de puntjes te staan? 
 

 
90 jaar OBK 
 

 
Vraag 8: 
 
Primeur: ………: 13 november 2021 – eind 2022 
 

Vraag 8 Antwoord 

Wat hoort op de puntjes 
 

Schilderij van Van Goyen 
 
 

 
Rhenen heeft een rijke geschiedenis en een actieve historische vereniging. Onlangs 
is er in samenwerking met het stadsmuseum en een grote supermarktketen een boek 
uitgegeven waarvoor je plaatjes kunt sparen. 
 

Vraag 9  

1 Wat is het tarief van het Rhenense 
veer voor zuigend veulen de moeder 
volgende? 
 

gratis 
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Vraag 10  

2. Hoe heet het wasmiddel uit de 
zeepfabriek van Rhenen? 
 

Rhenomatic 
 

 
 
 
Bonusvraag: 
 

Bonusvraag   

Welke bieren heeft Café HP op de tap  Heineken, Affligem Blond, Brand 
Weizen, Skuumkoppe en Heineken 0.0  
 
 
 

 
----- Einde ronde C4: ‘Gemeentenieuws’ -------  
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Ronde C5: Wherever I lay my hat …. 
 

Vraag: C5 

Max punten: 8 

 
….. That’s my home…. 
Marvin Gaye, Paul Young en, recenter, Boyzone zongen dit nummer. We zijn 
benieuwd of dat voor jullie als team ook geldt: 
 
De vliegtuigen van onze KLM komen natuurlijk over de hele wereld en in de glossy 
online magazine publiceert de KLM de mooiste foto’s van de mooiste plekjes. Beter 
goed gejat dan slecht bedacht, zo denken wij: in welk land zijn de foto’s op de 
volgende bladzijden genomen? 
 
 

Foto Land waar de foto is genomen 

 
1 
 

 
China: Shanghai; Wonderland Shanghai 

 
2 
 

 
Frankrijk; Chamonix: Aiguille du Midi 

 
3 
 

 
Peru, Rainbow Mountains 

 
4 
 

 
VS: Las Vegas 

 
5 
 

 
Japan: Kyoto 

 
6 
 

 
China: Tianjin: Binhai Bibliotheek 
 

 
7 
 

 
Vietnam: Golden Bridge 

 
8 
 

 
Nederland: Haarzuilens; Kasteel de Haar 

 
 
 
 
 
Zie voor de foto’s de volgende 2 bladzijden: 
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Vervolg ronde C5: Wherever I lay my hat …. 

 
Foto 1 

 
Foto 2 

 
Foto 3 

 
Foto 4 
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Foto 5 

 
Foto 6 

 
Foto 7 

 
Foto 8 
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Ronde C6: Home sweet home 
 

Vraag: C6: 

Max punten: 12 

 
Deze opdracht is eenvoudig. Je ziet in deze opdracht afbeeldingen van 12 bekende 
huizen. Ze hebben allemaal een prominente rol gespeeld in een goed bekeken tv-
serie of een bekende film. Het hoeft niet per se een goeie film of serie geweest te 
zijn, maar goed bekeken waren of zijn ze zeker! We hebben behoorlijk gezocht en 12 
huizen gevonden! Vul bij elke foto de film of TV-serie in waar het huis in voorkomt en 
je scoort maximaal 12 punten. 
 
Let op: Het zijn oude en nieuwe, Nederlandse én buitenlandse series. 
 
 
 
 
 
 
 

  

1: Friends 2: Buurman en Buurman 

3: Cosby show/ Huxtable House 4: Swiebertje 
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Vervolg ronde C6: Home sweet home 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5: Flodder 6: Full House  
The Ladies 

7: Dokter Deen 8: Spongebob Squarepants 
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Vervolg ronde C6: Home sweet home 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----- Einde ronde C6: ‘Home sweet home’ ------- 
 
  

9: Dynasty/ Carrington Mansion 10: Magnum P.I. Robin’s Nest 

12: Kleine huis op de prairie 11: How to get away with murder 
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Ronde C7: Op pad in de Stad 
 

Vraag: C7 

Max punten: 38 

 
We hadden jullie gewaarschuwd: Weer of geen weer, Indian Summer of herfstachtige 
oktoberavond: jullie moeten op pad in de stad. Althans: een deel van jullie team moet 
naar de binnenstad. In 18 etalages ligt een product van een andere winkel. 
 
Alle winkels liggen aan de Herenstraat, Van der Paltshof of Molenstraat, en tussen 
De Koning en Buitenomme. Kijk goed uit onderweg, zorg dat je zichtbaar bent, 
hou je aan de verkeersregels…. 
 

Vraag 1  

In de etalage van deze winkel Jozenzo 
 

Ligt dit artikel: Huismerk Kweeperengelei 
 
 
 

Afkomstig uit deze winkel: Smits specialiteiten 
 
 
 

 

Vraag 2  

In de etalage van deze winkel Smits Specialiteiten 
 

Ligt dit artikel: BH 
 
 
 

Afkomstig uit deze winkel: Voici Lingerie 
 
 
 

 

Vraag 3  

In de etalage van deze winkel Esel en Elg 
 

Ligt dit artikel: Model pocketvering 
 
 
 

Afkomstig uit deze winkel: Van Beek Bedden 
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Vraag 4  

In de etalage van deze winkel Mannissimo 
 

Ligt dit artikel: Kledingstuk 
 
 
 

Afkomstig uit deze winkel: Rootz 
 
 
 

 

Vraag 5  

In de etalage van deze winkel Slagerij Gert Driessen 
 

Ligt dit artikel: Bril met hoes 
 
 
 

Afkomstig uit deze winkel: Bos Brillen 
 
 
 

 

Vraag 6  

In de etalage van deze winkel Kapsalon Van Hees 
 

Ligt dit artikel: Knuffel Keurmerk 
 
 
 

Afkomstig uit deze winkel: Slagerij Gert Driessen 
 
 
 

 

Vraag 7  

In de etalage van deze winkel Bruna 
 

Ligt dit artikel: Babypakje 
 
 
 

Afkomstig uit deze winkel: Esel en Elg 
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Vraag 8  

In de etalage van deze winkel Knus en kneuterig 
 

Ligt dit artikel: Nagelsetje 
 
 
 

Afkomstig uit deze winkel: Mannissimo 
 
 
 

 

Vraag 9  

In de etalage van deze winkel Leuk 
 

Ligt dit artikel: Zeewierchips 
 
 
 

Afkomstig uit deze winkel: Viswinkel Arjen Pastoor 
 
 
 

 

Vraag 10  

In de etalage van deze winkel Hertog 
 

Ligt dit artikel: Pruik 
 
 
 

Afkomstig uit deze winkel: Kapsalon Van Hees 
 
 
 

 

Vraag 11  

In de etalage van deze winkel Scaravelli 
 

Ligt dit artikel: Boek over: …. 
 
 
 

Afkomstig uit deze winkel: Bruna 
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Vraag 12  

In de etalage van deze winkel MB-Shoots 
 

Ligt dit artikel: Iets van Woodwick of Zusss 
 
 
 

Afkomstig uit deze winkel: Knus en kneuterig 
 
 
 

 

Vraag 13  

In de etalage van deze winkel Zonnenberg Makelaardij 
 

Ligt dit artikel: Herenschoenen 
 
 
 

Afkomstig uit deze winkel: Scaravelli 
 
 
 

 

Vraag 14  

In de etalage van deze winkel Voici Lingerie 
 

Ligt dit artikel: Vogelnestje 
 
 
 

Afkomstig uit deze winkel: Hertog 
 
 
 

 

Vraag 15  

In de etalage van deze winkel Bebob 
 

Ligt dit artikel: Fotolijst 
 
 
 

Afkomstig uit deze winkel: MB-Shoots 
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Vraag 16  

In de etalage van deze winkel Van Beek Bedden 
 

Ligt dit artikel: Verkoopfoto huis 
 
 
 

Afkomstig uit deze winkel: Zonnenberg Makelaardij 
 
 
 

 

Vraag 17  

In de etalage van deze winkel Rootz 
 

Ligt dit artikel: Iets van Bunzlau 
 
 
 

Afkomstig uit deze winkel: Leuk 
 
 
 

 

Vraag 18  

In de etalage van deze winkel Bos brillen 
 

Ligt dit artikel: Kledingstuk 
 
 
 

Afkomstig uit deze winkel: Bebob 
 
 
 

 
 
Let goed op bij de etalages: 
 
 

Het antwoord op de bonusvraag is: 
 

32 kilo  
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Ronde C8: Hier zit een luchtje aan 
 

Vraag: C8 

Max punten: 4 

 
 
In de goodiebag zitten 4 flesjes met daarin een geurtje. Een bekend geurtje, maar 
niet per se een modern geurtje. Vul hieronder in welk luchtje jullie denken dat er in 
elk flesje zit. Best pittig. Al is op de sociale media van Stadsquiz Rhenen een hint 
gedeeld… 
 
 

Flesje Naam van het luchtje/ geurtje 

 
1 
 

4711 

 
2 
 

Maya 

 
3 
 

Fresh up 

 
4 
 

Opium 
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Ronde C9: Game ronde 
 

Vraag: C9 

Max punten: 9 

 
We hadden gewaarschuwd: zorg voor een gemêleerd team: man/vrouw jong/oud. 
Met name jong kan deze ronde waarschijnlijk heel goed en snel invullen terwijl de 
ouderen denken: ‘waar gaat dit over’? Maar ja: die zijn blijven hangen bij ‘Tetris’ en 
‘Leisure Suit Larry looking for love (in several wrong places)’ …. Onderstaande 
games zijn ingewikkelder, uitgebreider en ook moderner. Het gaat over bekende 
games, bekende scenes… Beantwoord de vragen en scoor maximaal 9 punten. 
 

1. Hoe heet dit campaign lvl uit?  A: the silent cartographer 
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Vervolg ronde C9: Game ronde 
 

2. Hoe heet deze shrine?  A: Toh Yahsa Shrine 
 
 

 

 
 

3. Hoe heet dit biome?  A: Mushroom Forest. 
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Vervolg ronde C9: Game ronde 
 

4. Hoe heet deze Layer?  A: Asphodel 
 
 

 

 

5. Wat is de naam van de Tijger 
die je hier ziet?  

A: Summer 
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Vervolg ronde C9: Game ronde 
 

6. Wat is de naam van dit 
prachtige wezen (en dan 
bedoelen we dat paarse ding)?  

A: baron nashor 

 

 

7. Hoe heet deze tempel stad?  A: Golden Tempel 
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Vervolg ronde C9: Game ronde 
 

8. Wat is de naam van deze Realm?  A: niflheim 
 
 

 

 

9. Van welke NPC is deze kamer?  A: Leah 
 
 

 

----- Einde ronde C9: ‘Game ronde’ -------  
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Ronde C10: Het echt leven in de dierentuin 
 

Vraag: C10 

Max punten: 8 punten 

 
‘Nee nou wordt-ie mooi!! Nee nou wordt-ie fraai!!!  Het zijn de bekende woorden van ‘Ome 
Joop’ uit de ‘Dik-voor-mekaar-show’. De oudere deelnemers van de Stadsquiz kennen Ome 
Joop vast nog wel. In Ouwehands Dierenpark kennen we ook een ‘Joop’; de zeeleeuw. 
Inmiddels leeft hij helaas niet meer, maar zeeleeuw Joop was in Rhenen en ruime omstreken 
een begrip.  
 
Hieronder zie je afbeeldingen van bekende persoonlijkheden die qua voornaam te verbinden 
zijn met een bekend dier uit onze dierentuin. Wat willen we van jullie weten bij elke 
afbeelding: de voornaam en de diersoort. Voornaam en diersoort goed: dan heb je een punt: 
maximaal 8 punten te verdienen dus. Tenzij je de joker voor de ronde inzet natuurlijk…... 

 

  

 
 

1 
Mien, reuzenschildpad 
 

2 
Zeus, de giraf 
 

3 
Steffi Duna, de Olifant 
 

 

 
 

 

 

4 
Camilla, het zeepaardje 
 

5 
Viktor, de berberaap 
 

6 
Sjaak, de 
reuzenschildpad 
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Vervolg Ronde C10: Het echt leven in de dierentuin 
 

 
 

 

7 
Kalle (kriit), de mandril 
 

8 
Bob, het zeepaardje 
 

 
----- Einde ronde C10: ‘Het echt leven in de dierentuin’ -------  
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Ronde C11:  Wat eten we vandaag 

 (en vanavond…………?) 
 

Vraag: C11 

Max punten: 5 

 
Hieronder vind je 5 recepten. We gaan niet vragen om ze allemaal vanavond uit te 
proberen, maar misschien kun je dat later een keer met het hele team doen. Wat wij 
nu van jullie vragen is wat het eindresultaat is als je de onderstaande recepten op de 
juiste wijze bereidt. Echt vreemde recepten zijn het niet, ook niet per se de 
modernste, maar vast wel bekend. Kortom: wat eten we vandaag? 
 
O ja: Let even op de titel van deze ronde: één van deze recepten moet je trouwens 
wel snel maken en meegeven aan de teamvertegenwoordiger die zich in het Huis 
van de Gemeente gaat melden. We hebben jullie geholpen: in de goodiebag zit iets 
dat je nodig hebt….  
 

Recept 1
Dit heb je nodig 

• 250 Gram Boekweitmeel 

• 1 Liter Water 

• 100 Gram Vet spek 

• 500 Gram Varkensvlees zoals poulet hart, 
lever, nier, gehakt 

• Tijm 

• Laurier 

• Nootmuskaat 

• Kruidnagel 

• Peper 

• Zout 

En zo ga je te werk 
1. Kook het water in een grote pan en voeg 

daar het vlees en spek aan toe. Breng het 
geheel aan de kook en voeg de kruiden 
eraan toe. Laat dit mengsel een uur koken. 

2. Haal het vlees uit de pan en laat dit 
afkoelen. Snij het vlees in kleine stukjes. 
Giet de overgebleven bouillon door een 
zeef. 

3. Voeg aan 1/3 deel van de gezeefde bouillon 
en het boekweitmeel toe, en roer dit al 
kokend tot een glad beslag. Breng de 
overige bouillon met het gesneden vlees 
ook weer aan de kook en voeg daar rustig 
al roerend het boekweitbeslag aan toe. Laat 
dit opnieuw 15 minuten koken terwijl je blijft 
roeren tot de brij stijf is. 

4. Doe het vervolgens in een met koud water 
omgespoelde kom en dit laat even afkoelen. 
Voldoende afgekoeld zet je hem een nacht 
in de koelkast. 

5. De volgende dag snij je plakken van 
ongeveer 1 cm dikte. Bak de plakken in een 
koekenpan met boter om en om totdat ze 
aan beide kanten bruin en knapperig zijn. 

Wat eten we? 
Recept 1 

Balkenbrij 

 

 

Recept 2 
Dit heb je nodig 
250 g boekweitmeel 
250 g bloem 
7 g droge gist 
10 g zout 
2 eieren, losgeklopt 
400 ml lauwe melk 
150 g rozijnen 
50 g suiker 
500 g keukenstroop 

125 g boter 
50 ml water 
En zo ga je te werk 

1. Breng een grote pan met water aan de 
kook en leg op de bodem een 
omgekeerd bord. 

2. Meng in een kom het boekweitmeel, 
de bloem, de gist en het zout door 
elkaar. 
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3. Voeg al roerend de losgeklopte eieren 
en de melk toe tot een klontvrij deeg. 

4. Roer er tot slot de rozijnen en de 
suiker door. 

5. Schep het beslag in de punt van een 
kussensloop of in het midden van een 
theedoek (beide uitgekookt en 
uitgewrongen of heel heet gewassen 
en nat gemaakt met kokend water). 

6. In het geval van een theedoek: knoop 
de doek met de vier punten aan 
elkaar. Zorg er wel voor dat er genoeg 
ruimte om het deeg over is: het deeg 
zal in de pan nog ongeveer 
verdubbelen in volume. 

7. Kook de sloop/theedoek zo’n drie uur 
in de pan met water, dat je net tegen 
de kook aanhoudt. Probeer regelmatig 
te keren. 

8. Het brood is gaar wanneer een 
satéprikker er droog uitkomt. 

9. Maak ondertussen de stroopsaus. 
10. Verwarm de stroop, de boter en het 

water in een pannetje en roer tot een 
homogeen geheel. 

11. Haal de sloop/theedoek uit de pan en 
laat hem even uitlekken. 

12. Neem het brood uit de sloop/theedoek 
(schenk overtollig water weg) en snijd 
hem in stukken of plakken. 

13. Serveer warm met de stroopsaus. 

 

Wat eten we? 
Recept 2 

Jan in de zak 

 

Recept 3
Dit het je nodig: 
Deeg 
200 gram zachte boter (plus wat extra voor het 
invetten) 
160 gram bruine basterdsuiker 
0,50 theelepel kaneel (gemalen) 
300 gram witte bloem 
mespuntje zout 
1 ei 

paneermeel voor het bestuiven 
Vulling 
100 gram rozijnen 
rum 
8 stuks Jonagold appels 
100 gram gepelde walnoten 
4 eetlepels suiker 
1 zakje vanillesuiker 
3 theelepels kaneel 

Samenstellen 
1 ei voor het bestrijken 
25 blanke amandelen 
poedersuiker 
 
En zo ga je te werk 
Vet een springvorm met een diameter van 24 centimeter in en bestuif met bloem. 
Verwarm de oven voor op 180°C. 
Deeg: 

1. Meng de zachte boter met de bruine basterdsuiker en kaneel. 
2. Zeef de bloem met een snuf zout boven het botermengsel en voeg 1 ei toe. 
3. Kneed tot een soepel deeg en laat afgedekt minimaal 15 minuten rusten in de koelkast. 
4. Rol 2/3 deel van het deeg uit en bekleed de springvorm hiermee. 
5. Verdeel de paneermeel over de bodem. 
6. Zet de springvorm in de koelkast om verder te rusten. 

Vulling: 
• Wel de rozijnen in wat rum. 
• Schil de appels en snijd in partjes. 
• Zeef de rozijnen. 
• Meng de appelpartjes met de gewelde rozijnen, walnoten, suiker, vanillesuiker en kaneel. 
Samenstellen: 
• Schep de vulling in de taartvorm. 
• Rol het resterende deeg uit en bedek de bovenkant hiermee. 
• Bestrijk de bovenkant met een losgeklopt ei en bestrooi met de amandelen. 
• Bak in circa 60 minuten gaar. 

 

Wat eten we? 
Recept 3 

Appeltaart 
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Recept 4 
 
Dit heb je nodig: 
150 g ongezouten roomboter 
125 g donkere basterdsuiker 
2 el speculaaskruiden 
250 g zelfrijzend bakmeel 

½ tl zout 
4 el halfvolle melk 
zet producten op mijn lijst  
Keukenspullen 
bakpapier 

 
En zo ga je te werk 
Verwarm de oven voor op 160 °C. Kneed de boter, suiker, de speculaaskruiden, het zelfrijzend 
bakmeel en het zout door elkaar. 
Voeg lepel voor lepel de melk aan het beslag toe, zodat het een lekker soepel deeg wordt.  
Snijd het deeg in 4 gelijke stukken en vorm er 4 lange rolletjes van 1 cm dik van. Snijd de rolletjes in 
stukjes van 1 cm en rol elk stukjes tot een balletjes. Leg de balletjes op een met bakpapier beklede 
bakplaat en druk ze een beetje plat.  
Bak ze in de oven in ca. 15 min. gaar en lichtbruin. Haal uit de oven en laat helemaal afkoelen. 

 

Wat eten we? 
Recept 4 

Pepernoten/ Kruidnoten 

 

Recept 5 
 
Dit heb je nodig 
125 Gram roomboter op kamertemperatuur 
125 Gram kristalsuiker 
125 Gram zelfrijzend bakmeel 
2 Eetlepels melk op kamertemperatuur 
2 Eieren op kamertemperatuur 
 
En zo ga je te werk 
 
Voorbereiden: 

1. Verwarm de oven voor op 170 graden en zorg ervoor dat het rooster in het midden van de 
oven geplaatst is.  

2. Zet een bakblik met daarin de vormpjes klaar. Als je een bakblik gebruikt blijven de ze beter in 
vorm tijdens het bakproces en het is zo ook makkelijker om de vormpjes te vullen met beslag. 

3. Zet het volgende klaar: 1 grote kom, 1 mixer met beslag haken, 2 eetlepels, 1 houten prikker, 
1 (afkoel)rooster. 

 
Beslag maken 

1. Doe de boter in een kom en voeg de suiker beetje bij beetje toe. Mix het mengsel steeds 
tussendoor met de mixer op middelhoge snelheid... 

2. Mix de boter en de suiker goed door elkaar, totdat er een lichte en luchtige massa ontstaat. 
3. Voeg nu 1 voor 1 de eieren toe. Mix het beslag goed door met de mixer op middelhoge 

snelheid als je een ei hebt toegevoegd. 
4. Voeg nu beetje bij beetje het zelfrijzend bakmeel toe. Mix telkens de massa met de mixer op 

middelhoge snelheid als je een hoeveelheid meel hebt toegevoegd. 
5. Als laatste voeg je de melk toe en mix je nog eens 1 minuut alles goed door elkaar met de 

mixer op middelhoge snelheid, tot een luchtig en glad beslag.  
6. Het vullen gaat nu heel makkelijk. Neem een eetlepel en schep een beetje beslag in het 

midden van het vormpje. Met een tweede lepel of spatel schraap je het beslag van de lepel in 
het vormpje. 

7. Vul de bakvormpjes tot 2/3 vol. Zo kunnen ze goed rijzen en zullen ze niet boven het vormpje 
uit steken als ze klaar zijn.  

  

https://www.cupcakerecepten.nl/webshop/bakvormpjes/standaard
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Bakken 
1. Open de oven en zet het bakblik in het midden van de oven op het rooster. Bak ze 20-25 

minuten in de oven op 170 graden. 
2. Na 20 minuten open je de ovendeur en prik je met een houten prikker om te controleren of ze 

gaar zijn. Wanneer er geen nat beslag aan de houten prikker blijft kleven kunnen ze uit de 
oven gehaald worden. Kleeft er nog wel nat beslag aan de houten prikker, dan laat je ze nog 5 
minuten in de oven bakken. Controleer na 5 minuten weer of de ze gaar zijn en haal ze uit de 
oven als dat zo is.  

 

Wat eten we? 
Recept 5 

Cupcakes:  

 
  



Stadsquiz Rhenen: SQR3: vragen- en opdrachtendocument 
Vrijdag 29 oktober 2021 
Never said it was easy 

45 

Ronde C12: Het busje komt zo 
 

Vraag: C12 

Max punten: 8 punten  

 
Op de volgende bladzijden staan 8 foto’s. Gemaakt in onze gemeente, maar NIET in 
de bebouwde kom van Elst of Achterberg. 
De foto’s zijn allemaal genomen in de directe omgeving van een bushokje. Of een 
abri, zo je wilt. Wat we van jullie willen weten is de naam van de dichtstbijzijnde 
bushalte op de foto’s. 
 
We hebben het jullie wel iets moeilijker gemaakt: de foto’s zijn gespiegeld afgedrukt. 
Wat je rechts op de foto ziet, staat dus eigenlijk links. 
Noteer de naam van de bushalte zo nauwkeurig mogelijk. 
 
 

Foto 1: 
Naam bushalte 

Herenstraat 
 
 

Foto 2: 
Naam bushalte 

Tollekamp 
 
 

Foto 3: 
Naam bushalte 

Rhenendael-West 
 
 

Foto 4: 
Naam bushalte 

Achterbergse Poort 
 
 

Foto 5: 
Naam bushalte 

Anemoonstraat 
 
 

Foto 6: 
Naam bushalte 

Tasveld 
 
 

Foto 7: 
Naam bushalte 

Platenenlaan 
 
 

Foto 8: 
Naam bushalte 

Platanenlaan 
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Vervolg ronde C12: Het busje komt zo 
 

  
Foto 1 Foto 2 

  

  
Foto 3 Foto 4 
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Vervolg ronde C12: Het busje komt zo 
 

  

  
Foto 5 Foto 6 

  

 

 
Foto 7 Foto 8 

 
 
 

----- Einde ronde C12: ‘Busje komt zo’ ------- 
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Ronde C13: Plakplaatjes 
 

Vraag: C13 

Max punten: 10 

 
De kunst van het tatoeëren is al duizenden jaren oud maar is nog niet zo lang 
populair in Europa. Het begint bij zeelieden die tattoos laten zetten tijdens hun verre 
reizen maar vanaf eind 19e eeuw zien we ook steeds vaker tatoeages bij leden van 
koninklijke families en de adel. De Duitse keizer Wilhelm en tsaar Nicolaas II van 
Rusland hadden een tatoeage en ook koning George van Engeland had een draak 
op zijn arm. En deelnemers van de eerste stadsquiz weten nog wel wat André Hazes 
jr. op zijn rug heeft laten tekenen…    
 
Kortom: 10 vragen over tattoos 
 

1. Welke Nederlandse royal had een tattoo op zijn arm? 

Prins Bernard 
 

 

2. Welke tattoo heeft de vrouw van de Zweedse kroonprins op haar rug? 

Zon 
 

 

3. Wat staat er op de binnenkant van de rechterarm van de vader van Tony 
Junior? 

Junior 
 

 

4. Welke opmerkelijke tattoo heeft Harry Styles samen met een vriend (ook artiest) 
laten zetten? 

Pingu 
 

 

5. Welke voetballer heeft een tattoo van een tekening van Leonardo da Vinci op 
zijn rug? 

Zlatan Ibrahimovic 
 

 

6. Welke bekende Nederlander heeft, na een weddenschap, een echte tattoo laten 
zetten van een tekening die zijn vriendin, voor de gein, op zijn borst had 
getekend.  

Bram Krikke 
 

 

7. Welke tatoeage heeft Gaby Blaaser op haar linkerpols aan de kant van haar 
duim 

Roos 
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Vervolg ronde C13: Plakplaatjes 
 

8. Welke Nederlandse televisiepersoonlijkheid heeft een tattoo van een 
wereldberoemde wetenschapper op zijn been? 

Diederik Jekel 
 

 

9. Welk getal maal 2 gedeeld door 4 heeft Henk Schiffmacher op zijn linker 
onderarm? 

7 
 

 

10. Welke songfestivalwinnaar heeft op zijn zij “Boys do cry” laten tatoeëren? 

Damiano David 
 

 
 

----- Einde ronde C13: ‘Plakplaatjes’ ------- 
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Ronde C14: Curriculum Vitae 
 

Vraag: C14 

Max punten: 5 

 
Vroeger, nog voor de tijd van digitaal solliciteren, telde je pas mee als je een 
indrukwekkende CV kon overhandigen. 4 kantjes was toch wel het minimum. Nu 
moet het allemaal catchy, snel, kort bonding, krachtig en origineler dan alle anderen. 
Er komen dan ook behoorlijke CV’s voorbij bij een sollicitatieronde. Hieronder de 
CV’s van een aantal bekende Nederlanders. Al is bekend natuurlijk een relatief 
begrip. 
 
De vraag is simpel: wie wordt er bedoeld…. 
 

1. 

Opleiding: Niet veel verder gekomen dan de basisschool  
Privé: Hij heeft een identiteitsverandering ondergaan Zijn beste vrienden zijn lang 
en blauw en klein en grijs.  
Loopbaan: Hij is een tv-personality.  
Is sinds eind jaren zeventig te bewonderen op tv.  
Hij staat bekend om de steeds terugkerende uitdrukking die hij gebruikt. 
‘Poehee dat is moeilijk’ 
 

Tommie 
 

 
 

2. 

Opleiding: HBO Personeel en Arbeid 
Privé: Zij heeft 3x trouwplannen gehad. Zij heeft geen verdere kinderwens. 
Loopbaan: Onder andere een rol in een Nederlandse soapserie. 
Is een Dom Bontje geweest. 
 

Sylvie Meis 
 

 

3. 

Opleiding: Zij heeft de middelbare school afgerond 
Privé: Zij is niet in Nederland getrouwd. Zij is heel gewoon gebleven. 
Loopbaan: Stewardess  
Heeft onder andere in een programma gestaan waarin een demonstratie 
pottenbakken werd gegeven.  
Zij heeft zijn/haar stem geleend aan een pretpark. 
 

Mies Bouwman 
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Vervolg ronde C14: Curriculum Vitae 
 

4. 

Opleiding: Heeft journalistiek gestudeerd. 
Privé: Heeft een relatie. Hij is geboren in Noord-Holland 
Loopbaan: Heeft meegedaan aan De Slimste mens. 
Werkt als radio-dj. 
 

Bram Krikke 
 

 

5. 

Opleiding: Hij is opgeleid tot registeraccountant 
Privé: Hij heeft heel veel huisdieren. 
Loopbaan: Hij heeft gewerkt bij de HEMA en Bakker Bart. 
Heeft in de journalistiek gezeten 
 

Marcel Boekhoorn 
 

 
----- Einde ronde C14: ‘Curriculum Vitae’ ------- 
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Ronde C15: Snackbar ‘t Hoekje 
 

Vraag: C15:  

Max punten: 9 

 
Eigenaren van een snackbar of een kwalitaria zijn doorgaans niet al te creatief als 
het gaat om het bedenken van een wervende naam voor hun etablissement.  
 
Cafetaria ‘De Toren’ vind je geheid naast de kerk. En snackbar ’t Plein of snackbar ’t 
Hoekje vind je niet midden in de winkelstraat. 
 
Wij hebben een aantal snackbars gevonden die in drie dingen gemeen hebben: het 
assortiment, de smaak van de snacks en de naam van het ‘eet’ablissement. 
 
Hieronder 9 snackbars die allemaal iets met een ‘hoek’ hebben. Aan jullie de vraag in 
welke stad of plaats ze zich bevinden. O ja: voor een goeie snackbar moet je volgens 
ons sowieso in Nederland zijn. 
 

 
1 Surhuisterveen 
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Vervolg ronde C15: Snackbar ‘t Hoekje 
 
 

 
2 Hollandscheveld 
 

 

 
3 Elburg 
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Vervolg ronde C15: Snackbar ‘t Hoekje 
 

 
4 Nijkerk 
 

 

 
5 Veenendaal 
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Vervolg ronde C15: Snackbar ‘t Hoekje 
 

 
 

6 Delft 
 

 

 
 

7 Dinteloord 
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Vervolg ronde C15: Snackbar ‘t Hoekje 
 

 
 

8 Sint-Michielsgestel 
 

 

 
 

9 Lienden 
 

 
----- Einde ronde C15: ‘’t hoekje’ -------  
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Ronde C16: Van Elst naar Elst 
 

Vraag: C16 

Max punten: 12 

 
In onze eerste Stadsquiz hebben we jullie virtueel van Rhenen naar Rheden laten 
reizen. Voor de één een ultieme uitdaging, voor de ander een ware kwelling. Dit keer 
doen we het anders: We reizen van Elst (Utrecht) naar Elst (Gelderland). Ook bijna 
de afstand van een marathon, maar we zijn toch maar met de auto gegaan. 
 
Onderweg hebben we weer wat aardige kiekjes gemaakt en die staan hieronder. Ze 
staan alleen niet in de juiste volgorde: aan jullie de taak om de juiste volgorde aan te 
geven. 
 
Vul in onderstaande tabel de -volgens jullie- juiste volgorde in: 
 
(Dus als je denkt dat foto C de eerste foto is die je tegenkomt, dan zet je onder ‘C’ 
een ‘1’). 
 
 

Foto A B C D E F 

Volgorde 12 4 9 6 8 5 

 
 

Foto G H I J K L 

Volgorde 3 10 1 7 2 11 
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Ronde C16: Vervolg: Van Elst naar Elst 

  
A B 

 

 
C D 

  
E F 
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Ronde C16: Vervolg: Van Elst naar Elst 
 

  
G H 

  
I J 

  
K L 

 
 

---- Einde ronde C16: ‘Van Elst naar Elst’ ------- 
 
  



Stadsquiz Rhenen: SQR3: vragen- en opdrachtendocument 
Vrijdag 29 oktober 2021 
Never said it was easy 

60 

Ronde C17: We drijven de spot met de vogel 
 

Vraag: C17 

Max punten: 10 

 
Dit is een lastige ronde. Je moet namelijk goed luisteren. Verspreid over de avond 
krijgen jullie een App van de organisatie toegestuurd. In die App zit een 
geluidsfragment. Als je dat geluidsfragment afluistert, dan denk je een ‘vogel’ te 
horen. 
 
De opdracht is eenvoudig: Welke vogel hoor je in welk geluidsfragment? 
 
Het zijn overigens niet allemaal serieuze geluiden en één vogel kunnen jullie 
herkennen omdat die als hint is gegeven in de rebus die we op de promo’s hebben 
geplaatst…. 
 

Geluidsfragment Naam (vogel) 

 
1 
 

“KROET” POLIFINARIO 
 

 
2 
 

“PEACE MAN” VREDESDUIF 
 

 
3 
 

“…” DOOIE MUS 
 

 
4 
 

“IK ZEG PROOST” PIMPELMEES 

 

 
5 
 

“APPLAUS” KLAPEKSTER 

 

 
6 
 

‘Knor knor’ Knorhaan 
 

 
7 
 

 
“WABLIEF?” DOVE KWARTEL 
 

 
8 
 

 
“SCHEET” SCHIJTLIJSTER 

 

 
9 

 

 

‘BONK! AU! @#!!” BLINDE VINK 
 

 
10 

 

 
“AH NEE, DAT HEB IK WEER” PECHVOGEL 
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Ronde C18: ‘Hier staat u’ 
 

Vraag: C18 

Max punten: 12 

 
‘Hier staat u’. Het is een zin die we bijna niet meer lezen. In de tijd van vóór de 
navigatiesystemen moest je aan het begin van een dorp of stad even de ‘hardcopy’ 
stadsplattegrond raadplegen om het juiste adres te kunnen vinden. En dan stond je –
in de regen- voor een vale kaart, vol graffiti en tussen het onkruid op een scheef 
stoepje. Maar die kaart kon je met een beetje geluk wél verder helpen. 
 
Hieronder zie je 10 silhouetten of plattegronden van steden of kleine dorpen. Niet per 
se in Nederland. Om je op weg te helpen: de plattegronden staan in alfabetische 
volgorde, dus het eerste kaartje is vast niet van Zwolle en het laatste kaartje is vast 
niet van Aagtekerke. Maar nogmaals: de plaatjes zijn all over the world 
 
 

 

 

 

1:  
Aagtekerke 

 2:  
Achterberg 

   

 

 

 

3:  
Amsterdam 

 4:  
Athene 
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Vervolg ronde C18: ‘Hier staat u’ 

 

 

 

5:  
Barcelona 

 6:  
Interlaken 

   

 

 

 

7:  
Kaapstad 

 8:  
Parijs 

   

 

 

 

9:  
Reykjavik 

 10:  
Sidney 
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Vervolg ronde C18: ‘Hier staat u’ 

 

 

 

11: 
Stockholm 

 12: 
Zwolle 

 
 
 
 

----- Einde ronde C18: ‘Hier staat u’ ------- 
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Ronde C19: Met de deur in huis 
 

Vraag: C19 

Max punten: 12 

 
Sommige Rhenenaren maken van hun home hun castle en dan slaan ze de voordeur 
niet over. Hieronder vind je 10 voordeuren binnen de gemeente Rhenen die op één 
of andere manier opvallen. Wat is het adres van elke voordeur? 
 

  
1. Casino Rhenen Koningshof 22 
 

2. Rijksstraatweg 164 Elst 
 

  
3. Ons Genoegen, Valleiweg 92B 
 

4. Joppie, Acacialaan 5-7 
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Ronde C19: vervolg: met de deur in huis 
 

  
5. De ontmoetingskerk, Anjerlaan 1 
 

6. Achterbergsestraatweg 75 

 
 

7. Dorpshuis Achterberg, 
Achterbergsestraatweg 184 

8. De Tollekamp, Dr. Wallerstraat 2 
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Ronde C19: vervolg: met de deur in huis 
 

 

 

9. Stadsmuseum, Markt 20 
 

10. Gezondheidscentrum, Nieuwe 
Veenendaalseweg 51A 
 

  

11. Kerkplein 5 
 

12. Gereformeerde gemeente, Koningin 
Elizabethplantsoen 5 
 

 
----- Einde ronde C19: ‘Met de deur in huis’ ------- 
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Ronde C20: Alle kleuren van de regenboog 
 

Vraag: C20 

Max punten: 8 

 
Met getallen kun je reeksen maken. Denk aan het eenvoudige 2, 4, 6, 8 of de wat 
ingewikkelder reeks van Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, …). Vaak is dan bij een puzzel de 
opdracht om de reeks te completeren. Sommigen van jullie hebben dat misschien 
ooit ook bij een assessment-training gedaan…. 
 
Hoe dan ook: Met kleuren kan dat ook: je kunt kleurenreeksen aanvullen. Eenvoudig 
is ‘rood – wit – ……… (blauw natuurlijk: de kleuren van onze vlag). 
 
Al ingewikkelder wordt het met de volgende kleurenreeks: grijs – zwart – wit – blauw 
- ……. 
 
Het juiste antwoord is ‘rood’. Het is een reeks met de volgorde van de populairste 
autokleuren in Nederland. 
 
Kortom: er zijn heel veel kleurenreeksen te bedenken. Aan jullie de taak om de 
volgende kleurenreeksen aan te vullen. Per opdracht is het invullen van één kleur 
voldoende: 
 

Kleurenreeks 1: rood – oranje - geel - groen - blauw - … - violet 

De kleur op de puntjes is: Indigo (regenboog) 

 

 

Kleurenreeks 2: geelgroen – bruin - blauw 

De volgende kleur is:   Zwart (elektriciteitsdraad) 

 

 

Kleurenreeks 3: oranje - blanje - … 

De volgende kleur is:   Bleu (vlag) 
 

 

Kleurenreeks 4: cyaan – magenta - yellow - … 

De volgende kleur is:   Key (inkt) 
 

 

Kleurenreeks 5: ciclamino – azzura – blanco - nera - … 

De volgende kleur is:   Rosa (truien giro d’italia) 

 

 

Kleurenreeks 6: wit – geel - oranje – groen – blauw - … 

De volgende kleur is:   Bruin (judo) 
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Kleurenreeks 7: grijs – rood - blauw - oranje – groen - … 

De volgende kleur is:   Geelbruin (bankbiljetten) 

 

 
 

Kleurenreeks 8: geel – groen – bruin – blauw - … - zwart 

De kleur op de puntjes is:   Roze (snooker) 
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Ronde C21: Witte geit 
Vraag: C21: 12 vragen 

Max punten: 12 

 
‘Wat zeg je?’ Zelfs in onze eigen gemeente kennen we verschillende dialecten. Een 
geboren en getogen Achterberger kan een Elstenaar van een Rhenenaar 
onderscheiden. En dat onderscheid kennen we overal in Nederland. Heerlen en 
Kerkrade liggen dicht bij elkaar, maar qua dialect is er een wereld van verschil. En 
dat kennen we op heel veel plekken in Nederland. Hieronder vind je 12 zinnen, elk 
geschreven in een ander Nederlands dialect. Vertaal de zin naar ABN. 
 

1. Ullie-de gullie dun ulliën ok 
Oliën jullie die van jullie ook (Brabants/Oss) 

 
 

2. Besguitstuiter met salluf 
Broodje bal met mayo (Haags) 

 
 

3. Krekt san lul als syn heit 
De appel valt niet ver van de boom (Fries) 

 
 

4. Oin poes is staarker as tien peerd’n 
De vrouw is de baas  (Gronings) 

 
 

5. Het is oe uut de konte esneden 

 
Sprekende gelijkenis (Drents) 

 

6. Aj verliefd bint smaak een smok met siepelsmaak nog naar honing 

 
Liefde maakt blind (Drents) 

 

7. Een hassebassie besjausteren 

 
Een borreltje betalen (Amsterdams) 

 

8. Ie stuukt van de tauter 

 
Hij valt van de schommel (Zeeuws) 
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Ronde C21: Witte geit 
 

9. Et jammekoar de skeutel dicht geddon 

 
Hebben jullie de achterklep dicht gedaan (Overijssel) 

 

10. De piepejas is een schrikkepuit 

 
De acrobaat is een bangerik (Zuid Holland) 

 
11. De vrollies zijn gruw’luk strelluk 

 
De vrouwen zijn erg arrogant (Brabants/Boxmeer) 

 

12. De gaatsnieer moakte raomsjeut in ’t sjepengske 
De aansteller maakte capriolen in onze kerk (Limburgs) 

 
 

 
 

----- Einde ronde C21: ‘Witte geit’ ------- 
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Ronde C22: Ik droom van een witte kerst 
 

Vraag: C22 

Max punten: 12 

 
Keep on dreamin’….  Bovenstaande zin is een Nederlandse vertaling van een heel 
bekend Amerikaans lied uit 1947. Elke zichzelf respecterende artiest heeft het in zijn 
of haar repertoire. Hieronder vind je tekstfragmenten van bekende muzieknummers. 
Om te duiden waar het nummer over gaat hebben wij de Nederlandse vertaling 
opgeschreven. Aan jullie de vraag wat de titel is van het origineel inclusief de 
uitvoerende artiest. 
 
Let op: 

• Het origineel kan elke in andere taal dan het Nederlands zijn: dus niet per se 
Engels. 

• We hebben niet alles helemaal letterlijk vertaald: dat zou te makkelijk zijn. Hier 
en daar hebben we er wel goed lopende Nederlandse zinnen van gemaakt. 
Bijna poëtisch…. 

 

Songtekst 1 
Hier heb je sleutels voor het geval je van mening gaat veranderen. Op jouw 
gezondheid, op jouw liefde, op jouw gekkigheid. Ik bewaar mijn dromen warm en de 
champagne houd ik koud. Omdat ik van je hou. 

 
2 Titelsong 

 

 
Voici les clés; Gérard Lénorman 

 

Songtekst 2 
Ik heb wat woorden op een karton geschreven en heb jouw foto in mijn hand. ‘Als u 
dit meisje tegenkomt, wilt u haar dan zeggen waar ik ben’? Sommigen proberen me 
wat geld te geven, maar zij begrijpen het niet. Ik ben niet blut maar heb een gebroken 
hart. 

 
4 Titelsong 

 

 
The man who can’t be moved; the Script 
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Vervolg ronde ‘Ik droom van een witte kerst’ 

Songtekst 3 
Ik draag mijn zwarte shirt. Vandaag is mijn liefde in rouw en mijn ziel is verdrietig. Het 
komt door jouw betovering. Sinds vandaag weet ik dat je niet meer van me houdt. 

 
5 Titelsong 

 

 
La camisa negra; Juanes 

 

Songtekst 4 
[………]. Het wordt tijd om te gaan. Wat ik nog wil zeggen duurt 1 sigaret en terwijl ik 
al sta nog snel een laatste glas. 

 
7 Titelsong 

 

 
Gute Nacht Freunde; Reinhard Mey 

 

Songtekst 5 
[………]. Ik heb twee flessen whisky voor onderweg. En ik zou graag wat leuk 
gezelschap hebben. Morgen vertrek ik: wat vind je ervan? Als ik weg ben zul je me 
missen. Je zult me missen om mijn kapsel, je zult me overal missen. 

 
8 Titelsong 

 

 
Cups (Pitch Perfect); Anna Kendrick 

 

Songtekst 6 
Ze zou nooit zeggen waar ze vandaan komt. Gisteren doet er niet meer toe als het 
over is. Al is de zon helder of in de donkerste nachten: niemand weet het: ze komt en 
ze gaat. Vaarwel mijn scharrel. Wie kan jou een naam geven als je elke dag anders 
bent? Toch ga ik je missen. 

 
9 Titelsong 

 

 
Ruby Tuesday; The Rolling Stones 

 

Songtekst 7 
Hoed u over mij mijn God, vanwege mijn tranen. Zie toch: bedroefd huilen mijn hart 
en oog om u. Ook al mocht ik van u zijn afgedwaald, ik keer mij opnieuw tot U want 
Uw zoon bracht ons verzoening. 

 
11 Titelsong 

 

 
Erbarme dich, Johannes Passion J.S. Bach 
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Vervolg ronde ‘Ik droom van een witte kerst’ 

Songtekst 8 
[………….]. Ik verlies de controle. Want de energie die jij uitstraalt is opwindend. Je 
moet je vermannen omdat ik een man nodig heb. 

 
12 Titelsong 

 

 
You’re the one that I want 

 

Songtekst 9 
[………] en hij ziet er nog licht branden; dan steekt hij zijn handen nog eens diep in 
zijn zakken en met zijn hoofd een beetje naar beneden zingt hij dan een liedje voor 
haar. 

 
13 Titelsong 

 

 
De wild’n boer’ndochtere; Ivan Heylen 

 

Songtekst 10 
Ik ga elke avond uit en slaap de hele dag sinds je mij verteld hebt dat je niet meer 
van me houdt. En nu je weg bent kan ik doen waar ik zin in heb en ik kan afspraakjes 
maken met wie ik maar wil. 

 
14 Titelsong 

 

 
Nothing compares 2u; Sinead O Connor 

 

Songtekst 11 
Dus ik huil soms wanneer ik in mijn bed lig om alles wat in mijn hoofd zit eruit te 
krijgen. Dan begin ik mij een beetje vreemd te voelen en word ik wakker in de 
morgen en dan stap ik naar buiten, ik haal diep adem, ik word echt high en ik 
schreeuw de longen uit mijn lijf: ………. 

 
15 Titelsong 

 

 
What’s up; Four non blonds 

 

Songtekst 12 
Hallo, goedendag, ik ben het, een vrijbuiter. Ik vraag je, schatje, ontvang het geluk! 
Hallo, hallo. Ik ben Picasso. Ik heb je opgepiept en ik ben dapper maar je moet weten 
dat ik je niets vraag. Je wilt weg maar je neemt me niet mee. Jouw gezicht en de 
liefde onder de lindeboom doen me denken aan jouw ogen. 

 
17 Titelsong 

 

 
Dragosta din Tei, O-Zone 

 
----- Einde ronde C22: ‘Ik droom van een witte kerst’ ------- 
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Ronde C23: Huisdieren in Nederland 
 

Vraag: C23 

Max punten: 14 

 
 

Nederlanders houden van huisdieren: En samen hebben we er heel wat! 
 
In onderstaande tabel staan wat soorten huisdieren benoemd. In de tabel daarnaast 
staan getallen. Maar niet in de goeie volgorde. Zo staat er nu dat we in Nederland 
samen 240.000 katten als huisdier hebben, maar dat klopt niet. Het zijn er meer. 
Maar hoeveel dan wel: 
 
De opdracht aan jullie is om per huisdier het juiste aantal in te vullen. De aantallen 
moeten dus behoorlijk door elkaar gehusseld worden: 
 

 Huisdier Juiste aantal Foute aantal Goeie getal 

1 Katten  240.000 3.100.000 

2 Honden  280.000 1.950.000 

3 Vissen (aquarium)  490.000 7.060.000 

4 Zang/siervogels  610.000 2.410.000 

5 Vissen (vijver)  930.000 8.180.000 

6 Konijnen  1.580.000 610.000 

7 Hamster/cavia/muis etc  1.950.000 490.000 

8 Kippen/eenden/ganzen etc  2.410.000 1.580.000 

9 Pony’s en paarden  3.100.000 240.000 

10 Schildpad/slag/hagedis  7.060.000 280.000 

11 Duiven  8.180.000 930.000 
 

 
Voor bonuspunten moet je hieronder het totaal van 6. Konijnen en 7. 
Hamsters/cavia/muis etc. bij elkaar optellen.  
 
 

Aantal knaagdieren in Nederland 
(Konijnen, Hamsters, cavia’s muizen 
etc.) 
2 getallen bij elkaar geteld: 

 
1.100.000 
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Tot slot: 
 

Check goed voor je dit document inlevert 
 

Checklist: 
1. Heeft de teamleider de disclaimer ondertekend en 

ingeleverd (bij inschrijving al uitgereikt)? 
2. Elk vakje in dit document dat lichtblauw is, moet zijn 

ingevuld. Klopt dat? Klopt dat?? 
3. Hebben jullie teamnaam en teamnummer ingevuld op de 

voorzijde van het vragendocument? 
4. Zijn alle vragenformulieren in de juiste volgorde weer in 

het document gevoegd? Alleen complete 
antwoordformulieren die in de juiste volgorde liggen 
worden geaccepteerd. (Zo niet: dan is het jammer, maar 
riskeer je puntenaftrek. Het kost ons immers heel veel 
werk om jullie puin te ruimen, niet dan?) 

5. Hebben jullie op het voorblad van dit document 
aangegeven voor welke ronde jullie de joker willen 
inzetten? (Zie voorblad). 

6. Redden jullie het nog om het document in te leveren 
vanavond uiterlijk 23:00 uur (dus eerder mag ook) in ‘De 
Koning van Denemarken’? 

 

Het is gezellig als het hele team meekomt: dan kunnen we nog 
even napraten over de vragen en opdrachten... 

 
7. Hebben jullie 19 november 2021 al in jullie agenda staan: 

dan is de prijsuitreiking en de bekendmaking van de –meest 
originele- antwoorden. 

 
We zien jullie als team graag op vrijdag 19 november bij de prijsuitreiking in 
‘Ouwehands Dierenpark’ (en vergeet dan de muntjes niet. Die zitten in de 
goodiebag). 
 
Informatie over de slotavond volgt nog via de teamcaptains. 
 
 

--- einde document--- 

 


