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GEHEIME PROEF
The Battle Of The Sexes
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Teamnaam______________________________

Teamnummer___________________________

Naam deelnemer_________________________

Op poster nr. 1  tref je de afbeelding van het mannelijk geslachtsorgaan aan.

Benoem de aangegeven onderdelen.
1.a: ____________________________________________________________________ 

1.b: ____________________________________________________________________ 

1.c: ____________________________________________________________________ 

1.d: ____________________________________________________________________ 

1.e: ____________________________________________________________________

Max Verstappen is het grootste Nederlandse racetalent in de Formule 1. 

De vraag is voor welk team rijdt Max Verstappen rijdt?

_______________________________________________________________________

Dat voetbal gespeeld wordt met twee elftallen is algemeen bekend.

Maar hoeveel minuten duurt een voetbalwedstrijd met de maximale verlenging?

A. _______________________________________________________________________

Noem de twee vaste tafelheren bij Voetbal Insite? 

B__________________________________________________________________________

Hoewel de vrouwen tegenwoordig beter presteren dan mannen  is voetbal van oudsher zo'n man-
nending.

Welke logo's van voetbalclubs herken je hier?

4.a ______________________________________________________________________

4.b______________________________________________________________________

Vraag 1

Vraag 2

Vraag 3

Vraag 4

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

en  leidt tot uitsluiting van de geheime proef.

zaadleider

Eikel

Prostaat

Teelbal / Bijbal

Redbull

zwellichaam

120 minuten 

MOSA  / MOSA14

ADO Den Haag

 Rene van de Gijp  en Johan Derksen
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Dit onderdeel van de auto bevindt zich voor in het uitlaatsysteem, vlak na de motor of onder de 
auto. Het zet de schadelijke stoffen die in uitlaatgas zitten om in stoffen zoals koolstofdioxide, 
stikstof en waterdamp. Er is in dit onderdeel een keramisch blok aangebracht met kleine door-
gangen wat eruit ziet als een honingraat.

Welk onderdeel van een auto wordt hier beschreven? 

_____________________________________________________________________________

Voetbal zonder shirtsponsoring is ondenkbaar!

Noem de naam van de Nederlandse club die als shirtsponsor Ziggo heeft?

_____________________________________________________________________________

De diepgang van deze film was ver te zoeken. Maar het was wel een succes. 

Zoek de poster met nr.7 en geef aan welke film het betreft. (De volledige naam.)

_____________________________________________________________________________

 
Op een tafel  tref je onder nr. 8 een groep met 5 diverse onderdelen/voorwerpen

Welke onderdelen zijn dit?

8.a: ____________________________________________________________________ 

8.b: ____________________________________________________________________ 

8.c: ____________________________________________________________________ 

8.d: ____________________________________________________________________ 

8.e: ____________________________________________________________________

Leesvoer voor mannen!!!!

Welke rondborstige dame stond het vaakst (maar liefst 12 keer) op de cover van het populaire 
internationale mannenblad ‘De Playboy’? Noteer haar voor- en achternaam.

_____________________________________________________________________________

Vraag  6

Vraag 5

Vraag  9

Vraag  8

Vraag  7

Katalysator

AJAX 

Pamela Anderson

Flodder in America

Tandriem / V-snaar

Kogellager

Wandcontactdoos / Stopcontact

Kroonsteen

Lifehammer 



Lithse Kwis 2017  | Geheime proef                                Vrouwen    4

    
Rafael van der Vaart heeft weer geluk in zijn leven. Na de breuk met Silvie Meis is de mooie Estavana 
Polman voor hem gevallen (of hij voor haar!!). 

Welke sport speelt zij?

________________________________________________________________________

Er zijn mannen  die het leuk vinden als hun vrouw een cosmetische ingreep laat doen. 

Welke ingreep is al jaren de meest uitgevoerde ingreep bij vrouwen?

---------------------------------------------------------------------------------

In 1995 was het de laatste keer dat een Nederlandse club de Champions League heeft gewonnen. 
Patrick Kluivert schoot voor Ajax de bal in het net. 

Welke club was in 1995 de tegenstander van Ajax in deze Champions League finale? 

___________________________________________________________________________

Ook de  diepgang van deze film was van een bedenkelijk nvieau. Maar ook hier was sprake van een 
groot succes.. 

Zoek de poster met nr. 13 en geef aan welke film het betreft. (De volledige naam.)

_____________________________________________________________________________

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

Wat was in 2016 de meest voorkomende geslachtsziekte bij heteroseksuele mannen?

_____________________________________________________________________________ 

Zoek het voorwerp met nr.15

Wat is de naam van dit  gebruiksvoorwerp?

____________________________________________________________________________

Volgens onderzoek van een condoomproducent heeft 73% van de mannen een favoriete ruimte in 
huis om seks te hebben. 

Het is niet standaard in de slaapkamer. Maar welke ruimte in huis dan wel?

_________________________________________________________________________

Vraag 16

Vraag  11

Vraag 12

Vraag 10

Vraag 15

Vraag 14

Vraag 13

Handbal

AC Milan

Chlamydia.

Botox

New Kids Turbo 

Betonmolen /Speciemolen

Badkamer
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De gemiddelde penislengte bij Nederlandse mannen (in opgewonden toestand) is zo’n 14,2 
centimeter. Althans dat blijkt uit onderzoek onder 1.666 mannen. De kleinste penis was ca. 
4 centimeter en de grootste ca. 26 centimeter. Ook wereldwijd zijn er grote verschillen. Niet 
in elk werelddeel zijn de penissen even lang. 

In welk werelddeel hebben mannen gemiddeld gezien de kleinste penis?

___________________________________________________________________________
 

Mannen en gereedschap. Het lijkt zo nu en dan een onafscheidelijke combinatie. Bij nr. 18 
vind je een groep met gereedschappen.

Benoem welke gereedschappen het zijn.

17.a: ____________________________________________________________________ 

17.b: ____________________________________________________________________ 

17.c: ____________________________________________________________________ 

18.d: ____________________________________________________________________ 

18.e: ____________________________________________________________________

Mannen kijken bij het tankstation met regelmaat effe naar de "mannenbladen"  omdat ze 
toch toevallig (!) in de buurt van de krant liggen.

Welke dames herkennen jullie op poster met nr. 19?

19.a: ____________________________________________________________________ 

19.b: ____________________________________________________________________

Uit onderzoek blijkt dat mannen meer met games bezig zijn dan vrouwen.

Toch de vraag of je de  games herkent die behoren bij vraag 20?

20.a: ____________________________________________________________________ 

20.b: ____________________________________________________________________ 

20.c: ____________________________________________________________________ 

20.d: ____________________________________________________________________ 

20.e: ____________________________________________________________________

Vraag 17

Vraag 20

Vraag 19

Vraag 18

Azie

Ster schroevendraaier / kruis(kop) schroevendraaier

Combinatietang 

Knijp tang / nijp tang

Vijl 

Beitel

Kelly

Viola Holt 

Reinier

Reinier 

Reinier 

Reinier 

Reinier
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Vraag 21 

Vraag 23

Vraag 22

Mannen hebben vaak veel verschillende zagen in de schuur liggen. 
Vaak ligt daar ook een elektrische zaag bij met een kort zaagblad (5 a 10 cm lang en ca. 1 cm 
breed) dat met een motor op en neer bewogen wordt. Het is ook geschikt om figuren mee te 
zagen uit bijv. plaatmateriaal tot enkele centimeters dik. Je kunt er niet mee vlak langs een 
obstakel zagen.

Welke gereedschap wordt bij nr. 21 bedoeld?

___________________________________________________________________________

Bij nummer 22 vind je een landbouwerktuig.

Wat is de naam hiervan?

___________________________________________________________________________ 

Kinderspeelgoed is vaak verdeeld in jongens-en meisjes speelgoed.

Bij nummer 23 tref je speelgoed aan voor jongens. Herken jij ze?

23.a: ____________________________________________________________________ 

23.b: ____________________________________________________________________ 

Bij de poster nr. 24 vind je een afbeelding die je een gemengd spel zou kunnen noemen!

Herken jij dit standje?

 __________________________________________________________________________  
 

Tot slot:  Mannen en auto's. Een betere combiantie  is haast niet denkbaar.

Noem de merken van de auto's behorend bij vraag 25.

25.a: ____________________________________________________________________ 

25.b: ____________________________________________________________________ 

25.c: ____________________________________________________________________ 

25.d: ____________________________________________________________________
 
25.e: ____________________________________________________________________

Vraag 24

Vraag 25

Kipper of kiepauto

Decoupeerzaag

Ploeg oid

Missionarishouding

Loader

lamborghini

Fiat

Citroen 

Landrover

Volkswagen??


