Sport & Spel 2016
Antwoorden vel
1.
a/ Noem de vier best betaalde assistenten in 2016 en b/ wat verdienden ze bij elkaar
opgeteld tot medio 2016?
- Micheal Fugitt (1,57 mil. dollars)
- J.P.Fitzgerald (1,48 mil. Dollars)
- Ted Scott (900.000 dollars)
- Gareth Lord ( 725.000 dollars)
2. De volgende sportster hebben altijd ontspannen in het nieuws gestaan uit Boekel/Venhorst.
Hier staan ze er echter maar gespannen op. Wie zijn het?

a/ Agnes de Koning

b/ Michiel Merks

c/ Henk Vogels

3. Van de onderstaande 4 personen hebben er slechts drie deelgenomen aan de Paralympics
Games in RIO 2016?
a/ Welk van deze deelnemers hebben deelgenomen en hoe heten ze?
A. Fleur de Jong
B. Daan Dikken
C. Onbekende sportpersoon uit België
D. Djoke van Marum
b/ In welke tak van sport ( exacte naam geven) kwam hij/zij uit voor Nederland?
A. In : Atletiek
B. In: CP Voetbal
D. In: Paravolley

4. a/ Bij welke sport wordt dit voorwerp gebruikt?
Boccia
b/ Waaraan moet bij onderstaande sport minimaal worden voldaan om deel te mogen
nemen. Noem hier twee absoluut noodzakelijke voorwaarden?
Je mag niet(s) zien (kan ook door afgeplakte skibril) maar wel kunnen horen!

5. Gezelschapsspellen op tv.
Welk spel wordt hier met de omschrijving bedoeld en welke presentator(-en)
presenteerde(n) dit op TV?
a/ Dit spel kreeg internationale allure door dit type uitzendingen en deelname van teams uit
meerdere Europese landen?
Spel zonder grenzen met presentatoren Dick Passchier en Judith Bos en Barend Barendse
b/ Kandidaten moeten letters raden om woorden te vormen en winnen grote prijzen!
Rad van Fortuin met Hans van der Togt
c/ Dit spel werd gespeeld en gepresenteerd door dezelfde persoon waarin deze persoon het
opneemt tegen een ander en is hierbij drie seizoenen ongeslagen gebleven.
Katja vs. Bridget Maasland (en later vs. de Rest)

6. Doe deze sportieve opdracht en win 12 punten plus BONUS!!
Naai een sportief sportshirt met gekleurde stoffen (kleuren uit LOGO van de Boekelse Kwis)
inclusief zelfbedachte, inspirerende tekst op de achter-of voorkant, die over de Boekelse
Sport beleving gaat.
Maak een foto van de voor en achterkant en zet deze foto’s op de Usb stick. Wij als team,
beoordelen de mooiste, inspirerende T-shirts en deze ontvangen sowieso 12 punten door
inlevering foto. De beste 20 krijgen elk 12 extra BONUS punten
7. Sport luisterfragment: “Andere tijden Sport Dave Strijbos en John van den Berk 1987” (kees
jongkind)
a/ Wie spreekt hier ?
Noud van Ham organisator GP Valkenswaard
b/ Over welk voorval gaat het hier?
Over het afgesloten benzine kraantje bij de motor van John van den Berk.
c/ Wie werd hier uiteindelijk van verdacht?
Jappie de Jong

