
Antwoorden	  Breinbrekers	  2014	  

	  

1. Associaties.	  	  Onderstaande	  groep	  van	  woorden	  hebben	  één	  ding	  gemeenschappelijk.	  Welke	  

gemeenschappelijke	  associatie	  wordt	  hier	  bedoeld?	  	  

a/	  	  Dieren	  /Wildernis/	  Nederland/	  moeras/	  Film	  	  	   	   :	  Oostervaardersplassen	  

b/	  Pareo/	  Grote	  oceaan/	  Vukanisch	  /	  Frans-‐Polynesie	   	   :	  Tahiti	  

c/	  Daders/	  poederbrief/	  Kool/	  infectieziekte/	  Koch	   	   :	  Antrax/Miltvuur	  

d/	  Acteur/	  Britt	  Ekland/	  Pink	  Panther/	  The	  Goon	  Show	   	   :	  Peter	  Sellers	  

e/	  Vesuvius/	  Italië/	  Vulkaan	  uitbarsting/	  Unesco/	  opgraving	   :	  Pompeï	  

f/	  Tv	  serie/	  David	  Lynch/	  Dale	  Cooper/	  Laura	  Palmer/cultstatus	   :	  Twin	  Peaks	  

	  

2. Veiligheid	  staat	  voorop!	  Weet	  u	  wat	  er	  allemaal	  gebeurd	  is	  in	  en	  rond	  Boekel	  en	  hoe	  veilig	  
uw	  omgeving	  is?	  Deze	  vragen	  gaan	  over	  gebeurtenissen	  en	  feiten.	  	  
	  

a/	  Weet	  u	  hoe	  vaak	  er	  in	  augustus	  2014	  in	  Boekel	  een	  poging	  of	  daadwerkelijke	  inbraak	  heeft	  
plaatsgevonden	  (2)	  
	  

b/	  Welke	  feiten	  ontbreken	  in	  deze	  melding	  van	  juli	  2014	  van	  de	  politie	  ?	  	  

De	  politie	  hield	  op	  (woensdag	  9	  juli)	  een(53-‐jarige)	  man	  uit	  (Oirschot)	  aan,	  nadat	  hij	  eerder	  
een	  (stopteken	  negeerde)	  en	  er	  met	  (hoge	  snelheid	  in	  een	  gestolen	  auto)	  vandoor	  ging.	  
Surveillerende	  (agenten)	  reden	  op	  de	  (Rijkerbeek	  in	  Erp)	  toen	  een	  (personenauto)	  hen	  rond	  

(03.30	  uur	  )naderde.	  Het	  voertuig	  reed	  vervolgens	  (met	  zeer	  lage	  snelheid)	  voorbij,	  waarop	  
het	  de	  aandacht	  trok.	  Nadat	  (de	  personenauto)	  passeerde,	  (trapte	  de	  bestuurder	  direct	  het	  
gas	  in)	  waarna	  hij	  er	  (met	  hoge	  snelheid)	  vandoor	  ging.	  Hierop	  werd	  de	  achtervolging	  

ingezet.	  Aan	  (het	  stopteken	  gaf	  de	  bestuurder	  geen	  gehoor).	  De	  bestuurder	  verloor	  niet	  veel	  
later	  op	  het	  (Sint	  Agathaplein	  in	  Boekel)	  de	  macht	  over	  het	  stuur,	  waarna	  hij	  door	  een	  heg	  
reed),	  een(hekwerk)	  raakte	  en	  tot	  stilstand	  kwam.	  De	  (53-‐jarige	  verdachte)	  werd	  hierop	  om	  

(03.42	  uur)	  aangehouden.	  Een	  (bijrijder	  nam	  direct	  de	  benen)	  en	  wist	  te	  ontkomen. 

c/	  Wie	  heeft	  onderstaande	  tweet	  geplaatst?	  	  
“Vandaag dienst samen met collega wijkagent bij evenement Boecult #boekel. Druk bezocht en er is 

een gezellige sfeer. 	  (wijkagent	  Peter	  Mouwen)	  

	  	  
	  
	  

	  
	  
	  



3. Brein	  Weetjes	  &	  Watjes	  &	  Datjes	  &	  Zo……	  

	  
a/	  Uit	  mail	  onderzoek	  via	  internet,	  rond	  de	  zomer	  van	  2014,	  door	  een	  Engelse	  wiskundige	  
onder	  30.000	  personen,	  blijkt	  dat	  1/10	  van	  hen	  in	  hun	  keuze	  voor	  een	  favoriete	  getal	  de	  

keuze	  laten	  vallen	  op	  één	  getal.	  Welke?	  (7)	  
	  
b/	  Er	  bestaat	  op	  deze	  wereld	  één	  levend	  organisme	  dat	  vele	  andere	  dieren	  en	  zelfs	  de	  mens	  

al	  miljoenen	  jaren	  lang	  overleeft.	  Over	  welk	  organisme	  hebben	  wij	  het	  hier?	  (Tardigrada	  of	  
beerdiertje/mosdiertje/	  waterbeertje)	  
	  

c/	  Welke	  twee	  gebieden	  in	  de	  hersenen	  kunnen	  bij	  een	  ongeval	  tot	  spraakstoornissen	  
leiden?	  (Beschadiging van het centrum van Broca (of linker frontaalkwab) en het 
gebied van Wernicke (of linker slaap /temporaal kwab) 	  
	  
d/	  De	  Amerikaans	  presidenten	  kennen	  we	  allemaal	  wel	  redelijk	  goed.	  Maar	  hoe	  heten	  alle	  

first	  lady’s	  van	  de	  presidenten	  die	  aan	  de	  macht	  waren	  tussen	  1970	  en	  2014?	  
	  

Namen	  van	  de	  first	  lady’s	  van:	  	  
R.Nixon-‐	  	   	   Pat	  Nixon/	  	  
H.	  Ford-‐	   	   Betty	  Ford/	  	  

R.	  Reagan-‐	   	   Nancy	  Reagan/	  	  
G.	  H.W.Bush-‐	  	   	   Barbara	  Bush/	  	  
Bill	  Clinton-‐	   	   Hillary	  Clinton/	  	  

G.	  W.	  Bush-‐	  	   	   Laura	  Bush/	  	  
Barack	  Obama-‐	  	   Michelle	  Obama	  
	  

	  
e/	  Hoe	  wordt	  dit	  beestje	  ook	  wel	  genoemd?	  (Drosophila/fruitvliegje/banaanvliegje)	  
	  

f/	  Als	  je	  van	  De	  Dam	  in	  Amsterdam	  naar	  ´t	  Vrijthof	  rijdt	  via	  de	  A2.	  Hoeveel	  kilometer	  heb	  je	  
dan	  afgelegd?	  (214km)	  (NB:	  marge	  van	  2	  kilometer	  wordt	  goed	  gerekend)	  
	  

	  
	  

4. RAAD	  JE	  PLAATJE	  

	  Waar	  bevindt	  zich	  elk	  getoonde	  beeld?	  

	  	  a/	  Waar	  lopen	  deze	  mensen?	  (Kroller	  Muller	  Museum	  /Apeldoorn)	  

b/	  Waar	  staat	  dit	  gebouw	  en	  hoe	  heet	  het	  ?	  	  (In	  Lissabon	  /Gulbekian	  Museum)	  

c/	  Waar	  bevindt	  zich	  deze	  prachtig	  vormgegeven	  trap?	  	  (In	  het	  Museum	  of	  Contemporary	  
Art	  in	  Chicago)	  

	  

	  



5. Erg	  Cryptisch!!	  

	  
a. Het	  is	  flinterdun,	  vaak	  is	  het	  niets,	  soms	  veel,	  maar	  het	  is	  hoe	  dan	  ook	  het	  beste	  wat	  je	  

kunt	  krijgen	  (	  3+3+3+2+6	  )	  Een	  lot	  uit	  de	  loterij	  

b. Door	  slecht	  zicht	  wordt	  het	  meubelstuk	  niet	  geraakt	  (	  8	  )	  Mistbank	  
c. Als	  het	  huis	  te	  klein	  wordt	  (	  2+5+5+2+2+2	  )	  De	  muren	  komen	  op	  je	  af	  
d. We	  hebben	  in	  Boekel	  geen	  hoogbouw	  	  maar	  toch	  wel	  het	  	  …….	  (8+4)	  Bovenste	  huis	  

	  
e. Een	  kleur	  die	  je	  op	  straat	  zelden	  meer	  ziet	  (	  5	  )	  Blauw	  
f. Met	  uitsterven	  bedreigde	  schaatster	  (	  4	  )	  Boer	  

g. Doen	  de	  mensen	  graag,	  een	  paar	  weken	  voor	  kerst	  (	  3+4+8	  )	  Een	  boom	  opzetten	  
h. In	  de	  jaren	  tachtig	  in	  Boekel,	  de	  burgemeester	  of	  ten	  onder	  gaan	  (	  6+9	  )	  

Pompen	  of	  verzuipen	  

i. Had	  voor	  hem	  niet	  gehoeven,	  de	  uitvinding	  van	  de	  kleuren-‐tv	  (	  10	  )	  Zwartkijker	  
j. Voor	  een	  werkschuwe	  is	  ie	  niet	  gemaakt,	  maar	  voor	  een	  ander	  komt	  hij	  wel	  van	  pas	  (	  9	  )	  

Kruiwagen	  

k. They	  have	  something	  in	  common,	  Graham	  and	  Damon	  (	  4	  )	  Hill	  
l. Rare	  manier	  van	  lopen	  (	  10	  )	  Vreemdgaan	  
	  

	  
6. Wat	  is	  het	  toch	  fijn	  als	  je	  al	  je	  inkopen	  en	  boodschappen	  dicht	  bij	  huis	  kunt	  doen.	  Veel	  van	  

onze	  inwoners	  uit	  Boekel	  en	  Venhorst	  waarderen	  dit,	  zo	  ook	  Dhr.	  en	  Mevr.	  Van	  Deursen.	  

Wat	  rekenden	  de	  heer	  en	  mevrouw	  van	  Deursen	  deze	  dag	  totaal	  af,	  	  als	  bekend	  is	  dat	  deze	  
heerlijke,	  zonnige	  dag	  30	  mei	  2014	  was?	  	  
	  

Totaal	  komt	  op:	  Euro	  2039,76	  
	  
Verhoevenwheels:	   €	  1799,00	  (	  Tierra	  E-‐Go)	  

Topline	  Kappers:	   €	  16,30	  per	  potje	  x	  2=	  €	  32,60	  
Nia	  Domo:	   	   €	  2,50	  +€	  1,80	  (koffie	  Nia	  Domo	  en	  thee)	  
Supercoop:	   €	  5,36	  (	  aanbieding	  in	  week	  van	  30	  mei:	  asperges	  2,48	  (doosje	  

eieren	  6	  stuks	  gratis)/	  brood	  1,49	  en	  kilo	  broccoli	  1,38=	  totaal	  5,36)	  
Merks:	   	   	   €	  9,50	  (	  kersenvlaai)	  
Van	  Exel:	   	   €	  42,00	  (	  24	  kip	  spiesen	  a	  1,75	  p/st)	  

Reservering	  Asteria:	   €	  147,00	  (6	  x	  24,50	  p/menu)	  
De	  Verleiding:	   	   LET	  OP	  :	  hier	  ijsjes	  gekregen	  =	  dus	  niet	  zelf	  betaald!	  
	  

7. Ja	  ,	  ja	  daar	  zit	  je	  dan	  weer	  voor	  een	  moeilijke	  Boekelse	  Kwisvraag	  en	  je	  weet	  niet	  direct	  het	  
antwoord	  wat	  je	  moet	  kiezen.	  Maar	  welk	  antwoord	  je	  ook	  kiest	  …is	  dit	  goed	  of	  fout?	  

In	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  mens	  is	  er	  één	  deel	  van	  het	  brein	  dat	  hierbij	  al	  eeuwenlang	  een	  rol	  
speelt.	  Hoe	  heet	  dit	  deel?	  	  (Lateral	  Habenula)	  
	  

	  
	  
	  



	  

	  
8. Een	  echte	  brein(op)breker	  

Ook	  teamleden	  van	  de	  Boekelse	  Kwis	  zijn	  in	  bezit	  van	  een	  auto	  en	  rijden	  wellicht	  vanavond	  in	  

hun	  ‘pk’s	  op	  wielen’	  rond.	  Even	  kijken	  of	  jullie	  ons	  vanavond	  spotten	  of	  (her)kennen.	  
	  

a. Wat	  is	  het	  kentekennummer	  van	  de	  auto	  van	  elk	  teamlid	  die	  op	  zijn/haar	  naam	  

staat?	  
b. En	  wat	  is	  het	  merk	  en	  de	  exacte	  type/uitvoering	  van	  deze	  auto?	  
c. En	  raden	  jullie	  in	  welk	  jaar	  het	  teamlid	  zijn	  rijbewijs	  heeft	  behaald?	  

d. En	  bij	  welke	  rijschool	  en	  uit	  welke	  plaats,	  heeft	  het	  teamlid	  zijn	  lessen	  gevolgd?	  

Harrie	  Opsteen:	  

a.	  53-‐NRZ-‐2	  

b.	  Hyundai	  Ix35	  (2.0	  L/I-‐Catcher)	  

c.	  1965	  

d.	  rijschool	  Donkers	  Gemert	  

	  

Bert	  vd	  Heijden:	  

a.	  39-‐ZHN-‐1	  

b.	  Renault	  Megane	  1.5	  DCI	  GT-‐line	  

c.	  1978	  

d.	  deels	  rijschool	  in	  Erp	  maar	  ook	  rijlessen	  bij	  rijschool	  van	  Lankveld	  in	  Uden	  

	  

Bouke	  van	  Krieken:	  

a.	  67-‐VR-‐NG	  

b.	  Volkswagen	  Transporter/	  2.5	  TDI	  

c.	  1998	  

d.	  rijschool	  John	  Vesters	  Boekel	  

	  

	  

	  



Bert	  Jongsma:	  

a.	  30-‐PB-‐FZ	  

b.	  Toyot	  Avensis	  /	  2.0	  D4D	  

c.	  1983	  

d.	  rijschool	  J.	  v.d.	  Meer	  in	  Arnhem	  

	  

Bart	  vd	  Burgt:	  

a.	  geen:	  6-‐XSG-‐12	  is	  een	  leasewagen	  (Volkswagen	  Golf	  Sportvan)	  	  

c.	  rijbewijs	  behaald	  in	  2001	  

d.	  rijschool	  Rob	  de	  Bie	  in	  Boekel	  

	  

Hein	  van	  den	  Elzen	  

a. heeft	  geen	  auto	  op	  zijn	  naam	  staan	  

b. wel	  een	  rijbewijs	  behaald	  in	  176	  bij	  Frans	  v	  Kessel	  in	  Venhorst	  

	  

9. We	  kunnen	  allemaal	  zo	  	  fantastisch	  alles	  opzoeken	  met	  ‘googlen’.	  Maar	  kunnen	  jullie	  dit	  
ook?	  	  Er	  is	  één	  logo	  in	  de	  Goudengids	  van	  dit	  jaar,	  die	  op	  één	  bladzijde	  het	  meeste	  voorkomt.	  
Welk	  logo	  is	  dit?	  logo	  van	  ANKO	  	  

	  
10. Speciale	  opdracht	  voor	  de	  creatieve	  deelnemers	  van	  jullie	  team.	  	  

Maak	  een	  creatief	  cartoon	  (met	  zwarte	  viltstift)	  	  in	  Fokke	  &	  Sukke	  stijl.	  	  In	  je	  tekening	  (het	  

gesprek)	  dient	  te	  worden	  gerefereerd	  naar	  de	  deelname	  aan	  de	  ‘Boekelse	  Kwis’2014	  .	  	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  

	   	   	  


