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GEHEIME PROEF
The Battle Of The Sexes
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Vraag 1

Vraag 2.

Het gebruik van je telefoon bij de geheime proef is niet toegestaan

en  leidt tot uitsluiting van de geheime proef.

   Teamnaam______________________________

   Teamnummer___________________________

    Naam deelnemer_________________________

Op poster nr. 1  tref je de afbeelding van het vrouwelijk geslachts-/voortplantingsorgaan aan.

Benoem de aangegeven onderdelen.

1.a: ____________________________________________________________________ 

1.b: ____________________________________________________________________ 

1.c: ____________________________________________________________________ 

1.d: ____________________________________________________________________ 

1.e: ____________________________________________________________________

 
‘Fifty shades of Grey’ . Nee,  we hebben het niet over een kleurenwaaier, maar over een  triologie 
in boekvorm, die nadien ook is verfilmd.

Wat is de voornaam van de mannelijke hoofdpersoon uit de trilogie ‘Fifty shades of Grey’?

_______________________________________________________________________

 

Dames ondergoed. Er zijn nog al wat variaties in verkrijgbaar. Deze vraag gaat over de BH.

Hoe wordt een BH zonder bandjes over de schouders genoemd?

_______________________________________________________________________

 
 
Huishoudbeurs, de Femina, de Dames beurs, enz. Ze  worden voor 90% door vrouwen bezocht.  
Zo ook de Magriet Winterfair.

In welke plaatsen was de Magriet Winterfair in 2016 en 2017?
2016: ____________________________________________________________________

2017: ____________________________________________________________________

Vraag 3

Vraag 4

Den Bosch /'s Hertogenbosch

Overium

Strepless BH / zelf klevende BH

Eierstok

Vagina

Baarmoeder 

Baarmoederwand

Christian

Utrecht 
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Op een  tafel tref je onder nr.5 een groep met 5 verschillende wasmiddelen.

Benoem van elke fles welk merk wasmiddel het is?

5.a: ____________________________________________________________________ 

5.b: ____________________________________________________________________ 

5.c: ____________________________________________________________________ 

5.d: ____________________________________________________________________ 

5.e: ____________________________________________________________________

Het vrouwenlichaam is wonderlijk. Al is het maar omdat er zo een ander mens in groeit.

Een baby in de buik van de moeder voedt zich met de moederkoek. Wat is een andere naam 
voor moederkoek?

_______________________________________________________________________

Showbizz koppels. Hoewel er uitzonderingen zijn, zijn ze meestal geen lang leven beschoren.

Wat was de bijnaam van het celebrity-koppel Brad Pitt en Angelina Jolie?

_______________________________________________________________________

 

Op tafel vind je onder nr. 8 verschillende materialen  die tijdens handwerken worden gebruikt.

Wat zijn de namen van deze materialen?

8.a: ____________________________________________________________________ 

8.b: ____________________________________________________________________ 

8.c: ____________________________________________________________________ 

8.d: ____________________________________________________________________ 

8.e: ____________________________________________________________________

Op poster nr. 9 staat een afbeelding die je een gemengd spel zou kunnen noemen!

Hoe wordt dit standje genoemd?

_______________________________________________________________________

Vraag 5

Vraag 9

Vraag 8

Vraag 7

Vraag 6

Brangelina

Annie

Haaknaald

Annie

Annie

Annie

Annie

Placenta

Kantklosje

Smyrnanaald

Frivolité-spoeltje

Tornmesje

Missionarishouding 
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Hand- en voetverzorging krijgen bij vrouwen in de regel meer aandacht dan bij mannen.

De vraag is hoe de persoon  heet die beroepsmatig handen verzorgd?

______________________________________________________________________

Veel mannen keken of kijken mee naar deze soaps. Bekijk de castfoto's op poster nr11.

Noteer de titel van de soap/serie waarin deze personen spelen. 

11.a: ____________________________________________________________________ 

11.b: ____________________________________________________________________ 

11.c: ____________________________________________________________________ 

11.d: ____________________________________________________________________ 

11.e: ____________________________________________________________________

In kleding zit vaak een etiket met symbolen. Deze symbolen zeggen iets over hoe het kleding-
stuk te wassen, drogen, strijken, etc.

Welk symbool staat er afgebeeld op poster nr.12?

______________________________________________________________________

Nederland heeft veel bekende (inter)nationale modeontwerpers.

Wat is de voor- en achternaam van de Nederlandse modeontwerper die bekend is geworden 
met de jurk die koningin Maxima droeg bij de inhuldiging in 2013?

______________________________________________________________________

Schoonmaak, met regelmaat moet dit gebeuren. 

Op  de tafel vind je onder nr. 14 verschillende soorten schoonmaakgereedschap. Van twee wil-
len wij weten wat de werknaam is en van twee spullen willen wij weten wat de merknaam is?

14.a: ____________________________________________________________________ 

14.b: ____________________________________________________________________ 

14.c: Merknaam ___________________________________________________________ 

14.d: Merknaam__________________________________________________________ 

Vraag 10

Vraag 14

Vraag 13

Vraag 12

Vraag 11

Manicure

Gooise vrouwen

Boenblok

Absolutely Fabulous

Pretty Little Liars

Sex and the City

Moordvrouw

Jan Taminiau

Ragebol

 Dyson

Swiffer

Handwas
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Er zijn er die zien er zeer bekoorlijk uit, maar ook zijn er modellen  die graatmager over een loper 
de kleding showen.

Hoe heet het podium waarop modellen lopen tijdens een modeshow?

______________________________________________________________________

Dames ondermode kent een grote variatie. Bovenstaand zijn er 6 afgebeeld.

Wat zijn de namen  van deze modellen dames onderbroeken?

1: ____________________________________________________________________ 

2: ____________________________________________________________________ 

3: ____________________________________________________________________ 

4: ____________________________________________________________________ 

5: ____________________________________________________________________
 

Vier vrouwen in New York, veel girltalk, vooral over seks. Niet alleen als serie, maar ook als film 
verschenen. 

Naar welke serie/film zijn wij op zoek?
 
____________________________________________________________________________

Geslachtsziekte: Het kan je overkomen. Al is de reden van een WC bril wel erg ongeloofwaardig.

Wat was in 2017 de meest voorkomende geslachtsziekte bij vrouwen? 

____________________________________________________________________________
  

Vraag 17

Vraag 16

Vraag 15

Vraag 18

Catwalk

String

Sex in the City

Chlamydia

Mini String

Tanga

Slip

G-String
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Op de tafel vind je onder nr. 18 een aantal make-up artikelen.

Hoe heten deze make-up artikelen?  

18.a___________________________________________________________________

18b.___________________________________________________________________

PMS.: Mannen hebben hier geen last van. Voor vrouwen kan dit iets zijn wat met regelmaat terug 
komt.

Wat betekent de naam PMS?

____________________________________________________________________________

Ben ik te dik? 
Waar was je?
Wat denk je nu?
Hoeveel vrouwen heb je voor mij gehad?
Luister je wel naar mij? 

Herken je als man deze vragen? Er is namelijk een heus onderzoek uitgevoerd onder 800 man-
nen met de vraag: Wat zijn  de meest irritante vragen die vrouwen kunnen stellen? 

Onze vraag is om de bovenstaande vragen op juiste volgorde op te schrijven (meest irritante 
bovenaan)

20.a  _________________________________________________________________________

20.b  _________________________________________________________________________

20.c _________________________________________________________________________

20.d _________________________________________________________________________

20.e _________________________________________________________________________

Vraag 18

Vraag  19 

Vraag  20

eyeliner of oogpotlood

Pre menstrueel syndroom

Wat denk je nu?

 mascararoller

Hoe veel vrouwen heb je voor mij gehad?

Waar was je ?

Luister je wel naar me?

Ben ik te dik?


