
Sport	  en	  Spel	  2014	  

	  

Kampioenen	  zijn	  er	  elk	  jaar	  weer	  te	  bewonderen	  zowel	  Internationaal	  als	  Nationaal.	  Iedereen	  wil	  er	  

graag	  voor	  gehuldigd	  worden.	  Zo	  ook	  onze	  actieve	  sporters	  in	  Boekel	  &	  Venhorst.	  	  

1. a/	  Wie	  kreeg	  op	  20	  juni	  als	  laatste	  op	  het	  podium	  in	  Sporthal	  ‘de	  Burcht’	  de	  
kampioensmedaille	  omgehangen?	  (Ruben	  Adam)	  
b/	  Wie	  ontbrak	  bij	  deze	  laatste	  huldiging?	  (Lars	  Verstraten)	  

c/	  In	  welke	  tak	  van	  sport	  waren	  zij	  kampioen	  geworden?	  (Badminton)	  
	  
	  

2. Sport	  kan	  niet	  bestaan	  zonder	  de	  hulp	  van	  de	  vele	  vrijwilligers.	  Maar	  niet	  alleen	  door	  deze	  
groep	  mensen	  blijft	  	  een	  vereniging	  of	  club	  overeind.	  Kleine	  en	  grote	  sponsoren	  zijn	  hierbij	  
tevens	  onmisbaar!	  	  Onderstaande	  gegevens	  zijn	  vele	  malen	  gebruikt	  op	  internet,	  folders	  en	  

op	  reclameborden.	  Er	  is	  hier	  alleen	  een	  klein	  probleem	  ontstaan	  bij	  de	  verwerking.	  De	  DTP-‐er	  
heeft	  vergeten	  de	  complete	  adressen	  te	  typen.	  	  Welke	  sponsor	  hoort	  bij	  de	  gegevens	  en	  op	  
welk	  06-‐	  nummer	  is	  deze	  bereikbaar?	  

	  
a/	  Stuc.Roel	  vZutven	   b/G.M.Gruijters	   c/	  M.	  van	  Creij	  Timm.	   d/	  RNS	  
tel.:	  06-‐23563141	   tel.:06-‐53232503	   tel.:	  06-‐	  10906548	   tel.:	  06-‐58941710	  

	  
NB:	  Meerdere	  bedrijven	  op	  deze	  straat	  en	  postcode	  .	  Alle	  beantwoorde	  bedrijven	  met	  
correct	  corresponderende	  postcode	  zijn	  goed	  gerekend!!!!	  

	  
	  

3. Onderstaand	  zie	  je	  cryptische	  omschrijvingen.	  Over	  welke	  sport(ster)	  gaat	  het	  hier	  die	  

bekend	  zijn	  geworden	  door	  hun	  sport	  en	  door	  hun	  imago	  tevens	  een	  commerciële	  eigen	  
kledinglijn	  hebben	  opgezet.	  	  
a/Welke	  sport(st)er	  zoeken	  we.	  	  

b/	  Wat	  voor	  kledingsoort	  heeft	  hij/zij	  opgezet	  en	  	  
c/	  welk	  merk	  hoort	  bij	  elke	  omschreven	  sportman/vrouw?	  
	  

1. He	  wat	  vervelend	  voor	  je,	  dat	  blijft	  toch	  bale	  joh	  dat	  jij	  hier	  slechts	  de	  op	  één	  na	  	  
duurste	  speler	  bent	  !	  
Een	  na	  duurste	  speler	  bij	  Real	  Madrid	  na	  komst	  van	  Bale!!	  

a/	  Christiano	  Ronaldo	  	   b/	  mannenondergoed	  	   c/	  merk:	  CR7)	  

2. Nee	  wij	  zijn	  geen	  gebruikers.	  Wij	  zijn	  gewone	  Rotterdamse	  spelers	  met	  een	  

stickie:	  Hockeyers	  :	  
a/	  Jeroen	  Hertzberger	  en	  Wouter	  Jolie	  	   b/Thermokleding	  	   c/	  merk:	  

Thunderwear	  
	  

3. Hé	  Lars	  je	  ex-‐heeft	  je	  verlaten.	  Maar	  ‘neem	  me	  niet	  kwalijk’,	  hoe	  spreek	  ik	  dit	  uit	  

op	  z’n	  Engels?	  Ex-‐cuse	  me	  (min	  ex	  heeft	  je	  verlaten)	  Lars	  Kjus	  	  



	  

a/	  Lars	  Kjus	  	   b/	  Skikleding	  	   c/	  kledingmerk:	  ‘Lasse	  Kjus	  Project’)	  
	  

4. Soms	  ontstaan	  nieuwe	  sportvormen	  uit	  een	  onverwachte	  hoek,	  door	  zinvolle	  invulling	  buiten	  

het	  gangbare	  seizoen.	  Zo	  ook	  bij	  de	  volgende	  sportbeoefenaars.	  
	  	  
a/	  Welke	  sport	  heeft	  door	  toedoen	  van	  ‘watergebruikers’het	  licht	  gezien?	  	  

De	  sport:	  onderwaterhockey	  
b/	  	  Welke	  niet	  Zuidelijke,	  maar	  meest	  ….vereniging	  voert	  deze	  sport	  nog	  steeds	  uit	  en	  vierde	  
dit	  jaar	  haar	  Lustrum?	  	  Vereniging:	  G.B.D.	  Calamari	  

c/	  In	  welke	  accommodatie	  werd	  dit	  in	  de	  zomermaand	  gevierd?	  	  
In	  de	  zomer	  van	  2014	  in	  provincie	  Zeeland	  in	  ‘De	  Stoofpolder’	  in	  Bruinisse	  
	  

	  
5. In	  de	  sport	  loopt	  niet	  altijd	  alles	  naar	  wens.	  Iedereen	  heeft	  er	  een	  mening	  over	  en	  menigeen	  

uit	  zich	  op	  een	  positieve	  soms	  negatieve	  manier	  over	  zijn/haar	  frustraties.	  Binnen	  de	  

krijtlijnen	  maar	  ook	  daarbuiten!.	  	  Er	  heeft	  zich	  in	  de	  geschiedenis	  een	  markant	  	  voorval	  
voorgedaan	  waar	  de	  club	  en	  het	  merk	  niet	  blij	  mee	  waren.	  	  	  
	  

a/	  ‘K’	  (Grieks)	  staat	  voor	  ………..?	  (Merk	  KAPPA)	  
b/	  Welk	  ar�	  kel	  (kledingstuk)	  werd	  er	  door	  dit	  merk	  jaren	  geleden	  uit	  de	  handel	  gehaald,	  	  
vanwege	  opmerkingen	  van	  het	  publiek,	  bij	  deze	  Nederlandse	  

club	  die	  ze	  toen	  sponsorden?	  (roze	  voetbal-‐/keepersshirt)	  
c/	  Welke	  associatie	  werd	  hierbij	  gemaakt?	  (roze	  staat	  voor	  homo’s)	  

	  

6. Sporters	  doen	  aan	  diverse	  sporten.	  Willen	  zich	  vaak	  profileren	  t.o.v.	  de	  massa.	  Onderstaande	  
beelden	  vormen	  samen	  de	  naam	  van	  een	  sport.	  Welke	  initiële	  naam	  bedoelen	  we?	  En	  wie	  

was	  de	  grondlegger	  van	  deze	  sport?	  
	  
6.a	  	   Radball,	  grondlegger:	  Otto	  Luders.	  (Twee	  teams	  in	  twee	  onderscheidende	  kleuren	  

/meeste	  gespeeld	  in	  Duitsland	  Zwitserland	  en	  Tsjechie/twee	  tegen	  twee	  /	  bal	  is	  
gemaakt	  van	  paardenhaar!!)	  

6.b	  	   Jai-‐alai,	  grondlegger:	  Pedro	  Mir.	  (Populair	  o.a.	  in	  Florida	  /	  gevaarlijke	  sport	  door	  de	  
balsnelheid/	  langwerpige	  handschoenmand	  gedragen	  aan	  de	  rechterhand	  en	  

gemaakt	  /gevlochten	  van	  riet.)	  

6.c	   Aikido,	  grondlegger:	  Morihei	  Ueshiba.	  (Verdedigingsport / soms met zwaarden. 
Het Japanse woord aikido kan opgedeeld worden in drie aparte termen. Ai is 
Japans voor "liefde" of "harmonie". Ki heeft meerdere betekenissen, 
waaronder: "energie". Do tot slot, betekent: "weg" als in levensweg of 
morele methode. Gesteld kan worden dat de aikidobeoefenaar leert wat op 
welk moment de juiste handeling is (om de situatie te overzien en te 
controleren) 



	  

	  

7. Waar	  zouden	  we	  zijn	  zonder	  onze	  trouwe	  ‘onderdanen’.	  	  In	  de	  	  Griekse	  historie	  werden	  

sporters	  veelal	  afgebeeld	  op	  blote	  voeten.	  Tegenwoordig	  hebben	  we	  de	  technologie	  die	  ons	  
helpt	  	  onze	  voeten	  beter	  te	  beschermen	  en	  ze	  meer	  functioneel	  te	  ondersteunen	  bij	  de	  
uitoefening	  van	  ieders	  sportactiviteit.	  	  

Hieronder	  staan	  delen	  van	  schoenen	  die	  we	  tegenwoordig	  inzetten	  om	  onze	  prestaties	  te	  
verbeteren.	  	  
a/Wat	  voor	  soort	  schoen	  is	  het	  en	  weet	  je	  toevallig	  ook	  van	  	  

b/	  Welk	  merk	  deze	  is	  (voor	  extra	  punten)?	  

	   A1/	  Snowboardboot	   	   B1/Burton	  Ambush	  

A2/	  Klimschoen	   	   B2/La	  Sportiva	  

A3/	  Jazz	  schoen	   	   B3/	  Papillon	  

A4/	  Golfschoen	  	   	   B4/Hi-‐TEC	  CDT	  

	   	   	   	   	   	  	  

8. De	  US	  –Open	  kende	  dit	  jaar	  meerdere	  verrassingen	  doordat	  de	  m.n.	  de	  favorieten	  werden	  
verslagen	  door	  voor	  publiek	  minder	  bekende	  spelers.	  
	  

a/	  Welk	  twee	  mannelijke	  favorieten	  versloegen	  deze	  spelers	  vlak	  voor	  de	  eindstrijd	  
(Roger	  Federer	  en	  Novak	  Djokovic	  )	  
	  

b/	  Wat	  zijn	  de	  namen	  van	  deze	  minder	  bekende	  spelers?	  
(Marin	  Cilic	  (Kroaat)	  en	  	  Kei Nishikori (Japan) 
	  

c/	  Wat	  is	  	  de	  Nationaliteit	  van	  elk	  van	  deze	  minder	  bekende	  spelers?	  
Kroatische	  en	  Japanse	  Nationaliteit	  
	  

d/	  Welke	  coach	  van	  één	  van	  deze	  minder	  bekende	  spelers	  heeft	  dezelfde	  Nationaliteit?	  
	  (Goran	  Ivanisovic=	  Kroaat)	  
	  	  

	  
(BONUS	  VRAAG)	  

9. In	  de	  benen	  en	  naar	  buiten,	  we	  gaan	  het	  lijf	  even	  strekken.	  Te	  lang	  achter	  de	  PC	  zitten	  is	  niet	  

goed	  voor	  een	  mens!!	  	  
Ga	  met	  	  drie	  teamleden	  naar	  de	  coördinaten,	  verspreid	  over	  Boekel	  &	  Venhorst.	  	  Hier	  tref	  je	  
‘iets’	  aan	  wat	  	  te	  maken	  heeft	  met	  deze	  sport	  kwis.	  	  Maak	  een	  duidelijke	  ‘selfie’	  met	  je	  drie	  

teamleden	  met	  het	  voorwerp	  en	  upload	  deze	  foto’s	  later	  thuis	  naar	  :	  

Beantwoordt	  samen	  de	  eindvraag:	  Welke	  sportman	  of	  vrouw	  wordt	  er	  door	  jullie	  	  
gezamenlijke	  foto’s	  uitgebeeld?	  Beelden	  refereren	  naar	  Sportman:	  	  Richard	  Krajicek	  



	  

	  
	  
Antwoorden:	  

10	  A.=	  	  Gemeentewerf	  (	  oplossing:	  Kruis	  op	  gras:	  Heilig	  Gras	  (Wimbledon)	  
	  
10	  B.	  =	  	  Camping	  Boekels	  Ven	  (	  oplossing:	  1996	  :	  Jaartal	  waarop	  hij	  Wimbledon	  won)	  
	  
10	  C.=	  	  Plaat	  bij	  de	  derde	  boom	  aan	  de	  Wanroyseweg	  Venhorst	  (metaal	  in	  tekst:	  GOUD	  

(oplossing:	  Gouden	  generatie	  tennissers	  (o.a.:	  Haarhuis	  en	  Eltinck,	  Siemerink	  en	  Krajicek)	  
	  
10	  D.	  =	  Gemertseweg	  (Tuincentrum):	  Op	  A4	  posters	  staat	  MAST	  en	  een	  klein	  Euro	  teken	  	  
(oplossing:	  EUROMAST	  uit	  Rotterdam=	  zijn	  geboorteplaats	  )	  
	  

10	  E.	  =	  	  Ga	  naar	  Blokhut	  ‘D´n	  Perekker’.	  (	  Foto	  van	  Dame	  met	  harp	  mist…	  	  hier	  de	  snaren	  

Verwijzend	  naar	  de	  snaren	  van	  zijn	  tennisracket)	  

	  
	  

10. Jongens	  en	  ook	  meisjes	  sporten	  graag	  maar	  ´gamen´	  misschien	  meer	  uren	  tegenwoordig.	  	  
Ook	  hiervan	  leren	  ze	  wat	  tactiek	  is	  en	  ontwikkelen	  ze	  technische	  skills.	  	  

	  
Deze	  vraag	  is	  voor	  de	  echte	  ´gamer´	  in	  jullie	  groep?	  
In	  FIFA	  15	  zij	  twee	  voetballers	  met	  de	  getoonde	  ‘stats’	  met	  deze	  zes	  skills.	  	  

	  
a. Hoe	  heten	  deze	  twee	  spelers	  ?	  (Lorenzo	  Davids	  en	  Dion	  Malone)	  
b. Welke	  overeenkomst	  delen	  zij	  als	  ik	  aangeef	  dat	  rood	  en	  groen	  onderdeel	  uitmaakt	  

van	  die	  gezamenlijke	  overeenkomst?	  (Komen	  beiden	  uit	  Suriname)	  
	  


