Teamnummer:
Pincode:

2020

Voorwoord
Uit ervaring weten we dat het voorwoord zelden of nooit gelezen wordt. Tóch staan er in dit voorwoord
interessante zaken vermeld, dus als je eventjes wat tijd neemt...
Diit jaar was het voor ons vaak achter de oren krabben: hoe gaan we de Lithse Kwis in een Coronaproof
jasje gieten? We konden gelukkig voortborduren op de Thuisblijfkwis die we op 11 april jl. succesvol
gehouden hebben.
De Lithse Kwis is flink aangepast voor de 8e editie, maar we zijn blij dat we 'm op deze manier ook dit jaar
door kunnen laten gaan. De teamgrootte adviseren we op maximaal 10 personen, omdat wij denken dat de
Kwis daarmee goed online te maken is.
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en rekenen er op dat jullie dat ook doen.
De Lithse Kwis vindt, na het uitstapje naar 26 oktober 2019, traditiegetrouw weer plaats op 27 december.
Mét de volgende wijzigingen:
•

De kwis èn de uitslag worden op dezelfde dag gehouden: De kwis in de middag en de uitslag dezelfde
avond om 20.30 uur via livestream.

•

De tijdsduur om de vragen te beantwoorden is ingekort tot 3,5 uur: van 14:00 – 17:30 uur.

•

De Lithse Kwis bestaat dit jaar uit 40 vragen, verdeeld over 5 hoofdstukken met elk 8 vragen.

•

Het kwisboek is door iedereen te downloaden op www.lithsekwis.nl vanaf 14:00 uur en de gedrukte
versie kan worden opgehaald op een van de uitgiftepunten.

•

De antwoorden moeten digitaal worden ingeleverd tenzij anders vermeld. Eenmaal verzonden kan er
niets meer gewijzigd worden. De gedrukte versie van het boek hoeft nu dus niet ingeleverd te worden
en mag je houden.

•

De buitenvragen zijn overdag dus hoef je geen zaklantaarn mee te nemen.

•

De whatsappvragen én de geheime proef komen te vervallen, maar als je het woord 'bofkont', met je
teamnaam en teamnummer mailt naar lithsekwis@gmail.com vóór 17:30 uur op 27-12-2020 krijg je
10 bonuspunten!

•

Dit jaar zijn er géén jokers en alles of niets vragen, dus elke vraag kan maximaal 10 punten opleveren
(groepsopdracht uitgezonderd, hiervoor kunnen maximaal 20 punten worden gescoord).

•

Het VIT (very important team) wordt dit jaar geloot: ieder team dat de enquête (achterin het boek) vóór
20.00 uur op 27-12-2020 heeft ingevuld en ingestuurd doet automatisch mee aan de loting.

Op het moment van het drukken van het kwisboek, waren we nog niet op de hoogte van de laatste RIVMvoorschriften. Hierdoor kan het zijn dat we op het allerlaatste moment nog iets hebben moeten aanpassen.
Dit wordt dan via de geijkte kanalen zoals Facebook, Instagram en de website alsnog gecommuniceerd.
We wensen jullie veel plezier op deze in- en hopelijk ook ontspannende dag!
Alain van Gool			

Carin van Bergeijk

Nancy Voestermans		

Wendy van Rossum

Karin van Gool			

Martine Ruijs			

Rens Kattenberg
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Reglement Lithse Kwis 2020
1. Algemeen
1.1 Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende
teams en op alle afzonderlijke deelnemers.

2. Afhalen kwisboek
2.1

Op zondagmiddag 27 december kunnen de boeken

vanaf 14:00 uur afgehaald worden op onderstaande
punten. Wegens corona moeten de boeken per auto
afgehaald worden. Let op de aangegeven aanrijroute!
Voor de teams in Oijen worden de boeken uitgegeven bij
basisschool De Kleine Weide in Oijen:

2.2 Bij het in ontvangst nemen van het kwisboek krijg je ook
een goodiebag voor tijdens de kwis, met dank beschikbaar
gesteld door PLUS Kwakkenbos. Download je alleen het
boek, dan komt de goodiebag te vervallen.

3. Het invullen van de antwoorden
3.1 De antwoorden op de vragen kunnen alleen digitaal
worden ingeleverd met behulp van een pincode. Zo kan
niemand anders de antwoorden van jullie team inleveren.
De pincode is voorafgaand aan de quiz per mail bekend
gemaakt. Eenmaal ingeleverd kan er niets meer gewijzigd
worden.
3.2 Een aantal vragen wordt beantwoord d.m.v. het sturen
van een foto of bestand via email. Zet in dat geval ALTIJD
het nummer van de vraag en teamnaam in de titel van de
email!
3.2 Er zijn dit jaar 40 vragen verdeeld over 5 hoofdstukken.
3.3 Per vraag kun je maximaal 10 punten scoren. De score
bij de groepsopdracht levert maximaal 20 punten op en
wordt doorslaggevend bij gelijke eindstand.

Voor de teams uit Lithoijen en Teeffelen worden de boeken
uitgegeven op het Prelaat van den Bergplein in Lithoijen, ter
hoogte van de Kindercompagnie tegenover de kerk:

4. De uitslag
4.1 We verwachten op 27 december omstreeks 20:30 uur de
uitslag digitaal bekend te maken.
4.2 Het VIT-Team wordt geloot uit de vóór 20.00 uur
ingestuurde enquêtes.

5. Tot slot!

Voor de teams uit Maren-Kessel en Lith worden de boeken
uitgegeven bij Ruijs Reizen op het Wargaren in Lith, aan beide
zijden van de straat.
De auto’s kunnen worden opgesteld in een rij.

5.1 Middels inschrijving accepteer je de voorwaarden
en geef je toestemming dat de Lithse Kwis de door jou
aangeleverde gegevens mag gebruiken voor de kwis.
Eventueel film- en fotomateriaal van jou en jouw team
mogen gebruikt worden voor promotie van de Lithse Kwis
maar worden niet verstrekt aan derden.
5.2 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor de gevolgen van deelname aan de Lithse Kwis.
Deelnemen is dus geheel op eigen risico.
5.3 Voor diverse vragen zullen een of meerdere
teamleden de openbare weg op moeten. Ondanks een
bepaalde tijdsdruk wordt van deelnemers verwacht zich
te houden aan de geldende verkeersregels, met eventuele
weersomstandigheden rekening te houden en respectvol
om te gaan met andere deelnemers en de omgeving.
Speciaal in deze corona-tijd verzoeken wij iedereen zich
strikt aan de voorschriften van het RIVM te houden.
5.4 De uitslag van de Lithse Kwis is bindend en staat niet
ter discussie.
5.5 Eventuele rectificaties van vragen uit het kwisboek
worden tijdens de kwis gepubliceerd op onze website.
5.6 De goede antwoorden worden na afloop van de kwis
gepubliceerd op onze website.
5.7 Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement
niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende
beslissing te nemen.
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Teams Lithse Kwis
1. De Buurtjes
2. Team list en bedrog
3. Jan Janssen en de kinderen
4. FC Laminaat
5. Kwistutnie
6. De feestbeesten 1
7. De feestbeesten 2
8. Maaskantjes
9. Toeternietoe
10. Goed zat & co
11. t Lup vur gin 1,5 meter
12. Kapelse Wiel
13. Dolle Mina’s
14. SC Badapen
15. Krêk op tijd
16. Kwistutwelmarikkwamernieop
17. Per Seconde Grijzer
18. Geen rem voor de Remmitskes
19. Home alone 2
20. Poederdozen
21. Oijens kwartet
22. De voortent
23. Take The RISK
24. De Langwijk

25. Oijen united
26. Peper en Zout
27. Meiden met een kwissie
28. De Lithse Ham
29. Lange/korte weide ’20
30. Jong&Lui
31. De Haantjes
32. Deze x een andere naam
33. Rens’ Angels
34. Team Bollo
35. Net in Lith
36. Wij
37. Ruijs & Co
38. Runners Up
39. Familie de Man
40. Lopend buffet
41. Ge kunt me wa
42. Tuig van de richel
43. A Kapella
44. LSB
45. Middagje Borrels Lithoijen
46. Social Quizstancing
47. The Investigators
48. Vn alles wa
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HOOFDSTUK 1

LANGS HET WATER EN DE WEG
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Vraag 1.1

Wat hebben we toch veel gezellige activiteiten gemist in onze dorpen dit jaar…
Maar… gelukkig zijn er ook een paar mooie alternatieven bedacht zodat we toch nog af en toe
de deur uit konden. Een van die activiteiten was de coronaproof wandelroute waarbij je een hele
maand de tijd had om een uitgestippelde route door Lith te lopen. Om het extra aantrekkelijk te
maken, vooral voor kinderen maar ook erg gewaardeerd door de wat oudere deelnemers, waren
er onderweg verschillende actie-momentjes ingelast.

Op welke van de op het kaartje genummerde plaatsen kon je de volgende acties doen? Zoek de
juiste nummers op onderstaand kaartje:
A. Kodakmomentje
B. Geurenhek		
C. Blotevoetenpad
D. Geluidswal		
E. Activiteitenpad

10
....
4
....
1
....
6
....
3
....
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Vraag 1.2

Hoe Liths zijn we nog in Lith? Door de vele ‘import’, zoals eigenlijk alle mensen van buiten
de oude gemeente Lith hier genoemd worden, gaat het echte Lithse dialect soms wel een
beetje verloren… Maar we hopen dat er binnen jullie team nog mensen zijn die onderstaande
spreekwoorden en gezegden begrijpen.
Wat is de betekenis (letterlijk of figuurlijk) van de volgende Lithse spreekwoorden en gezegden? Verbind A t/m J elk met één van de vertalingen 1 t/m 10 zoals in A-4, B-2 etc.
A. Hij is zeker aachterover van de kar afgevalle
B. Beej um kan nog gin bleind pèrd schaoi doen
C. Hij li’ zoo aachter de bukeheg
D. Hij zal z’ne reuzel nie gaauw scheure
E. Hij werkt dè de neùi krake
F. Z’nen dutsel is nog goed
G. Hij zal d’r ok ginne zak zout opfrèète
H. Hij kùmt pas ès d’r ’n schip me’ gèld dur de Maos kùmt
I. Hij gao z’ne klompen nao huis brenge
J. Hij nimt zich nog ’n bèkske tar.
1. Hij maakt het niet lang meer.
2. Hij heeft zijn verstand nog goed bij elkaar.
3. Hij is niet al te slim.
4. Hij werkt heel hard.
5. Hij gaat naar huis.
6. Reken er maar niet op dat hij komt.
7. Hij neemt nog een bakje koffie.
8. Het ziet er erg slecht/armoedig uit bij hem.
9. Hij heeft er weinig plezier in.
10. Hij is nogal lui.

A-3,
B-8, C-1, D-10, E-4, F-2, G-9, H-6, I-5, J-7
_____________________________________________________________________________
Soms zit er meer achter een logo dan je in eerst instantie ziet.
Vraag 1.3

In het logo op https://www.lithsekwis.nl/ zitten 4 antwoorden verstopt. Ze zitten echt bij de
file, dus ga niet zoeken/kijken in het plaatje zelf.
A: Vul het juiste antwoord in op de plek van de sterretjes? Antwoord1-****.jpg

Logo
______________________________________________________________________________
B: We zoeken wat meer details. Vul het juiste antwoord in op de plek van de sterretjes
Antwoord 2: '**********'1

zeldenrust
______________________________________________________________________________
C: Soms kom je achter een antwoord door er met Notepad /Kladblok naar te kijken. Vul het juiste antwoord in op de plek van de sterretjes Antwoord 3: '********'

de
snoek of zeldenrust1
______________________________________________________________________________
D: Als je het logo als een .Zip file opende, zit er een MP3 in. Geef de naam van de band die het
nummer op de MP3 gezongen heeft?

The
Beatles
______________________________________________________________________________
E: Wat is de titel van dat nummer?

Help
______________________________________________________________________________
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Vraag 1.4

In maart 2020 stond het water van de Maas weer eens goed hoog. In Lith staat een meter bij het
Peilhuisje waarop je de hoogte van de Maas kunt aflezen. Maar, dat kan alleen met het blote oog.
Als je er een foto van maakt zie je alleen maar puntjes. Ook een filmpje geeft geen juist beeld.
Onderstaande foto’s zijn als ‘burst’ gemaakt met een iPhone.

A: Hoe hoog stond het water van de Maas volgens deze afbeeldingen?

Als je alle lichtpuntjes in een excelblad zet kom je op plus 4,50 meter.
_____________________________________________________________
Maar 4,5 meter is ook goed
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Vraag 1.5

Afval, een groeiend probleem in onze uitdijende wereld.

A. Wat klopt er niet aan dit zwerfafval bewustwording bord bij de Lithse Ham?

Spelfout
ZWERFAVAL
______________________________________________________________________________
B. Tot welk jaar blijft 1 peuk, 1 blikje, 1 bananenschil en 1 kauwgom volgens dit bord liggen als
ik het op 1 januari 2020 in de natuur weggooi?
______________________________________________________________________________
2070
(= + 50 jaar)
C. Wat is de naam van de boot waarmee vrijwilligers sinds 2019 de oevers van ons deel van de
Maas schoonmaken?
______________________________________________________________________________
Skón
Schip
D. Hoe heet dit initiatief van de gemeente Oss om kinderen bewuster te maken van zwerfafval?
______________________________________________________________________________
MikMak
E. Wat betaal je om 4 kubieke meter grof tuinafval op koopavond in te leveren bij de Milieustraat in Oss?
______________________________________________________________________________
0
euro (ze zijn dan niet open) of geen koopavond etc.

In 2020 is in Lith de Filmclub Lith officieel gestart in samenwerking met MFA de Snoeck.
Vraag 1.6

A. Op welke datum dit jaar (dd-mm-jjjj) vond de buitenbios in Lith plaats?
______________________________________________________________________________
11-09-2020
B. Wat is de titel van de film die toen gedraaid werd?

The
Peanut Butter Falcon
______________________________________________________________________________
C. Wat was de titel van de eerste film die binnen werd gedraaid door Filmclub Lith in 2020?
______________________________________________________________________________
A
Star is Born encore
D. Wat was de eerste kinderfilm die binnen werd gedraaid door Filmclub Lith in 2020?
______________________________________________________________________________
Huisdiergeheimen
1
E. Lith is de geboorteplaats van een bekende acteur die meespeelde in een kinderserie voor
kleuters op televisie, hoe heet deze acteur?
______________________________________________________________________________
Gerardus
Petrus Maria Kuster (antwoord moet minimaal Kuster bevatten)
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Vraag 1.7

Vanaf omstreeks 1300 tot 1700 zijn er verschillende schrijfwijzen geweest van de plaatsnaam Lithoijen. Bijvoorbeeld de spelling: ‘Littoyen’. Er was toen niet één wettelijk vastgestelde
schrijfwijze voor plaatsnamen. De gemeente Lithoijen grensde verder aan de gemeenten
Oijen, Teeffelen, Oss, Geffen en Lith. Sinds 1939 maakt Lithoijen deel uit van de gemeente
Lith. Die nu weer onderdeel is van de gemeente Oss.
A. Welke drie gehuchten zijn in ieder geval opgegaan in het oude kerkdorp Lithoijen?

Groenewoud,
Scheurheuvel , Het Luttereind
______________________________________________________________________________
https://proxy.archieven.nl/235/74A37C1A4FF94DF5B2AC352CCFF4E2CF
B. Wie was de volgens het BHIC de eerste pastoor in de Parochie H.Remigius in Lithoijen?

1436
Petrus van Bruheze
______________________________________________________________________________
https://proxy.archieven.nl/235/74A37C1A4FF94DF5B2AC352CCFF4E2CF
C. Vlakbij 'het Hof' stond het eerste kerkje van Lithoijen, uiteraard toegewijd aan Remigius,
waar was deze kerk van gemaakt?

Tufstenen
of tufsteen
______________________________________________________________________________
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/lithoijen-in-vogelvlucht
D. Voor de huidige neogotische Remigiuskerk in Lithoijen werd op 3 mei 1900 de eerste
steen gelegd. Wie was de architect van deze kerk?

Franssen
______________________________________________________________________________
http://remigiusbenedictus.nl/media/geschiedenisremigiuskerk1.pdf
E. Lithoijen en omliggende dorpen hadden het niet gemakkelijk vroeger, overstromingen
brachten vruchtbaarheid, maar ook ellende. In welk jaartal zien we dat ze in Lithoijen al bezig
waren met het aanleggen van Maasdijken?

1288
______________________________________________________________________________
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/lithoijen-in-vogelvlucht

Vraag 1.8

Lithoijen herbergt een heel bijzonder museum met een zeer fraaie collectie van archiefmateriaal,
foto’s en opgegraven objecten en andere bijzonderheden. Wat weet jij van dit museum?
A: Wat is de naam van dit bijzondere museum?

Remigius Museum
________________________________________________________________________________
									

B: Wat voor hulpmiddelen zijn er in het museum beschikbaar zodat je alles goed kunt bekijken?
__________
Leesbrillen ______________________________________________________________________
of leesbril
C: Wat herbergt het museum volgens eigen zeggen op de voorkant van de folder?
________________________________________________________________________________
Stille getuigen
D: Tot hoe laat was het museum open op de derde zaterdag van mei 2019?
________________________________________________________________________________
17.00 uur
E: Wat zijn de entreekosten (geef een getal in euro's, x,xx)?
________________________________________________________________________________
€ 0,00
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HOOFDSTUK 2
WONDERLIJKE WERELD
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Vraag 2.1

Verreweg de grootste gebeurtenis dit jaar is de coronavirus pandemie. Tijdens de lockdown waren straten leeg, veel bedrijven sloten de deuren en iedereen werd gevraagd of gedwongen om
thuis te blijven. Dagelijks beheerste dit het nieuws, maar wat zijn de antwoorden op de volgende
vragen over dit beruchte virus?
A: Waar staat covid-19 eigenlijk voor?
________________________________________________________________________________
coronavirus disease 2019
B: Hoe heet de markt in de Chinese stad Wuhan waar de oorsprong van de coronavirus pandemie
lag?
________________________________________________________________________________
Huanan Vismarkt (of Zeevruchtenmarkt)
C: Hoe heet de après-skibar in het Oostenrijkse Ischgl die later één van de besmettingshaarden
in Europa bleek te zijn geweest?

Kitzloch
________________________________________________________________________________
D: Welk Brabants volksfestijn heeft in februari 2020 nogal bijgedragen aan de verspreiding van
het coronavirus?
________________________________________________________________________________
Carnaval
E: Welk nucleinezuur zit in het SARS-COV2 coronavirus (Engelstalige afkorting mag)?
________________________________________________________________________________
RNA of ribonucleinezuur
F: Op welke analytische laboratoriummethode is de diagnostische test voor het aantonen van
SARS-COV2 gebaseerd? (voluit schrijven, Engelstalig mag)

reverse transcriptase - polymerase chain reaction (RT-PCR)
________________________________________________________________________________
G: Welke wetenschapper heeft voor deze methode de Nobelprijs voor Scheikunde gekregen?

Kary Mullis (1995)
________________________________________________________________________________
H: Hoe heet het enzym, afkomstig uit een bacterie van Yellowstone National Park, dat één van
de belangrijkste ingrediënten van deze methode is?
________________________________________________________________________________
Taq polymerase (van bacterie Thermus aquaticus)
I: Hoeveel mensen waren op Koningsdag 2020 volgens het RIVM opgenomen op de IC met een
positieve test op coronavirus infectie (inclusief de naar Duitsland verplaatste patiënten)?
________________________________________________________________________________
905
J: Een injectie met welk middel zou wel eens kunnen helpen tegen een coronavirus infectie
volgens de alwetende president Trump op 23 april 2020?
________________________________________________________________________________
Desinfectiemiddel, ontsmettingsmiddel, cloor of bleekmiddel
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Vraag 2.2

Nederlanders zijn dol op lekkernijen. We kennen dan ook een rijke historie qua gebak.
We zijn door de provincies gegaan en hebben her en der een lekkernij meegenomen dat
voornamelijk in die provincies gemaakt en gegeten wordt. Geef de provincienaam gevolgd
door de naam van de lekkernij.

A

D

B

F

E

H

C

G

I

J

Overijssel - Deventer koek
A: ________________________________________________________________________
Overijssel - Twentse kozak
B: ________________________________________________________________________
Gelderland - Arnhemse meisjes
C: ________________________________________________________________________
Zeeland - Zeeuwse bolus
D: ________________________________________________________________________
Limburg - Nonnevotten
E: ________________________________________________________________________
Noord-Holland - Luilakbollen
F: ________________________________________________________________________
G: ________________________________________________________________________
Groningen - Poffert
H: ________________________________________________________________________
Friesland - Friese Oranjekoek
I: _________________________________________________________________________
Utrecht - Spakenburgs Hart
J: ________________________________________________________________________
Noord-Brabant - Bossche Bol
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Vraag 2.3

Sinds 2011 valt onze oude gemeente Lith onder de vlag van Oss. Ook vóór die tijd waren onze
inwoners al lang verbonden met deze stad, vooral vanwege de werkgelegenheid in de industrie die
daar al eeuwen bloeit. Oss staat dan ook landelijk bekend als ‘industriestad’.
A: Welke twee soorten industrie hebben de stad Oss in de 19de eeuw tot bloei gebracht?
________________________________________________________________________________
De
boter/margarine industrie en de vleesindustrie.
B: Deze twee industrieën werden gedomineerd door vier families. Welke vier families bedoelen
wij? Wij beoordelen hier op juiste spelling!
________________________________________________________________________________
Fam./famlie/fam/families Jurgens, Van den Bergh, Van Zwanenberg en Hartog.
C: In de 20ste eeuw volgden er verschillende fusies tussen de bedrijven van deze families. Welke
fusie was de eerste, in welk jaar vond deze plaats en wat werd de nieuwe naam van dit gefuseerde bedrijf?
________________________________________________________________________________
Jurgens en Van den Bergh gingen in 1927 fuseren tot de Margarine Unie. / Fusie tussen families Jurgens en Van den Bergh in 1927 tot de Margarine Unie.
D: Waar komt de naam Unilever vandaan?

________________________________________________________________________________
Unilever
= samenvoeging van ‘Margarine Unie’ met ‘Lever Brothers’.
E: Wie werd de Prince of Whales genoemd?
________________________________________________________________________________
Anton
of Antoon Jurgens
Vraag 2.4

We zitten in de grootste crisis van ons leven. Ieder land pakt de coronacrisis weer net iets anders
aan, maar ieder land heeft dan ook een andere schipper aan het roer om zijn inwoners er doorheen te loodsen. We verwachten dat deze “Schippers van de Corona” eeuwige roem zullen genieten en daarom hebben wij ze alvast in een mozaïek kunstwerk vastgelegd.

Welke schippers proberen hier gezamenlijk de Corona op koers te houden?
Noem voor- en achternaam, let op de spelling!
A: ___________________________________
F: _____________________________________
Emmanuel Macron
Recep Tayyip Erdoğan
B: ___________________________________
G:_____________________________________
Justin Trudeau
Mette Frederiksen
C: ___________________________________
H:_____________________________________
Angela Merkel
Jacinda Ardern
D: ___________________________________
I:______________________________________
Donald Trump
Erna Solberg
E: ___________________________________
J:______________________________________
Jair Bolsonaro
Mark Rutte
Lithse Kwis 2020 | Hoofdstuk 2

Wonderlijke wereld

15

Vraag 2.5

Ondanks de droogte hebben planten en bloemen toch hun best gedaan. Nu is het aan jullie.
Hieronder staan planten in verschillende seizoenen. De vraag is eenvoudig, het antwoord misschien wat minder: welke horen bij elkaar (letter en cijfer)?

A

B

D

E

1

2

4

5

C

3

A:4___

1
B:___
C:___
5
D:___
3
E:___
2
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Vraag 2.6

Diverse landen, diverse vlaggen.
Van welke 10 landen is hieronder de vlag afgebeeld? Schrijf ze in de juiste volgorde op (A is de
meest linkse vlag en J is de meest rechtste vlag).

Spanje
Verenigde Staten van Amerika
A: _____________________________
F: ______________________________
B: _____________________________
G:______________________________
Nederland
Suriname
C: _____________________________
H:______________________________
Zuid-Afrika
Australie of Nieuw Zeeland
D: _____________________________
I:_______________________________
Zweden
Duitsland
E: ______________________________J:_______________________________
Kenia
Brazilië

Vraag 2.7

Over de hele wereld zie je kentekenplaten op auto's, al dan niet opgefleurd met symbolen of kleuren.
A: Tot halverwege vorige eeuw had elke provincie een of twee vaste letters op de kentekenplaat
gevolgd door cijfers. Wat was of waren de letters voor Noord Brabant?
________________________________________________________________________________
N
B: Wat is de combinatie van de in 2020 uitgebrachte personenauto kentekens? Geeft dit aan in
een code waarin L een letter is en C is een cijfer bijvoorbeeld LCLLCC.
________________________________________________________________________________
LCCCLL
C: Waarom mogen de C en Q niet op een huidige Nederlandse kentekenplaat?
________________________________________________________________________________
Lijken teveel op een 0
D: Tegenwoordig mogen voetbalclubs en politieke partijen zoals VVV of SGP niet op nummerborden voorkomen. Kwetsende afkortingen zoals GVD zijn ook uit den boze. Toch glipte er ooit een
kwetsende afkorting op een aantal nummerborden die snel zijn vervangen. Wat was die kwetsende afkorting?
________________________________________________________________________________
NSB (https://www.bnnvara.nl/artikelen/politieke-partijen-per-ongeluk-op-kente-

kens)

E: Welk land heeft een landcode op hun kentekenplaat die eigenlijk ‘fake’ is?

NEP, Nepal
________________________________________________________________________________
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Vraag 2.8

Op de Nederlandse wegen staat het vol met verkeersborden en andere hulpmiddelen om ervoor
te zorgen dat we allemaal veilig gebruik kunnen maken van de openbare weg.
Rijkswaterstaat heeft al die hulpmiddelen op/aan/bij de weg een passende naam gegeven zodat,
in elk geval zij, altijd weten wat er bedoeld wordt.
Wat zijn de officiële namen volgens Rijkswaterstaat van de hulpmiddelen die op onderstaande
foto’s met een rode pijl zijn aangegeven?

of kantelwalsbord
C:Kantelwalspaneel
________________________________________________

A: Rimpelbuisobstakelbevei__________________________

liger of rimob
____________________________

Geleiderails
D: ________________________________________________

B: Rammelstrook
__________________________
of

E: ________________________________________________
Andreasstrips

____________________________
Ribbelstrook
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HOREN, ZIEN EN RADEN

?
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Vraag 3.1

In Lith hadden we ooit een band die menig cultureel evenement van gezellige muziek voorzag. Ze
zongen in het Nederlands en in het Lithse dialect en de onderlinge lol spatte van het podium af.
Luister naar het muziekfragment dat je vindt op onze website.
A: Wat is de naam van deze band?
___________________________________________________________________________________
De
Revuo’s

B: Wat is de titel van het nummer dat je hoort?
___________________________________________________________________________________
Foekepot
C:Bij welke gelegenheid trad deze band voor het eerst op?
___________________________________________________________________________________
Lithse Revu
D: Op welke datum was hun laatste optreden (dd-mm-jjjj)?
___________________________________________________________________________________
25-05-2013

E: Wie zijn de twee oorspronkelijke (eerste) leden van deze band?
___________________________________________________________________________________
Leo
Bongers en Adriaan Ebergen

Vraag 3.2

Tijdens de pandemie is er één persoon toch wel in razendsnel tempo bekend geworden. Iets
waar ze niet direct op zat te wachten. Irma Sluis. Zij stond er voor alle doven en slechthorenden
van Nederland. Maar wat nu als je wel kan horen, maar niet kan zien? Juist, dan gaan we over op
braille. Voelend lezen.

Lees wat hier staat en geef antwoord op de vraag.

18
februari 1947
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Vraag 3.3

De Top 2000, wie kent de vele nummers uit deze december lijst niet? Hieronder zien jullie een
lijstje met een aantal bands:
• The Mamas and the Papas
• The Moody Blues
• The Cure
• Herman Brood & his WIld Romance
• U2
Welke dagen van de week ontbreken?
________________________________________________________________________________
Wednesday,
Thursday (woensdag, donderdag)
________________________________________________________________________________
Allen
hebben een liedje met als titel een dag uit de week.
Monday. monday
Ruby Tuesday
Friday I’m in love
Saturday night
Sunday bloody sunday
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Vraag 3.4

Bassie en Adriaan. Het artiestenduo dat de gehele wereld over heeft gereisd om jong en stiekem ook
oud op een leerzame manier te entertainen.
A: Hoe heet hun metalen vriendje?

Robin
________________________________________________________________________________
B: In welke serie zijn ze aan de hand van cryptische omschrijvingen op pad gestuurd?

Bassie
en Adriaan en de geheimzinnige opdracht / Bassie en Adriaan op reis door Euro________________________________________________________________________________
pa.
C: Wie was de opdrachtgever van de cryptische omschrijvingen?
________________________________________________________________________________
Pieter
(Piet) Dankert (samen met 11 andere (uit andere landen)) of de Baron
D: Wat zijn hun echte namen (voor en achternaam)?
________________________________________________________________________________
Aad
en Bas van Toor, Aad van Toor en Bas van Toor of Bas en Aad van Toor
E: Wat is het favoriete eten van de kleinste van de twee?
________________________________________________________________________________
Slagroomtaart
F: Wat wordt bedoeld met de 3e van 26?
________________________________________________________________________________
Curacao
G: Welke kleuren heeft hun bekendste auto?
________________________________________________________________________________
rood
en geel
H: Hoe heet de opperboef?
________________________________________________________________________________
de
Baron
I: Onder welke naam zijn zij bekend geworden als acrobaten?
________________________________________________________________________________
The
Crocksons
J: Met welk attribuut hebben ze hun grote doorbraak beleefd?

Stoel/
stoelen
________________________________________________________________________________
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Vraag 3.5

Ben jij dol op Nederlandse romantische komedies? Dan is deze vraag een makkie voor jou. Koppel de
onderstaande films aan de juiste vraag. Geef als antwoord de titel van de film.

A: In welke film is de hoofrolspeelster een dierenarts?
________________________________________________________________________________
Zwaar verliefd
B: In welke film wordt er veel gekookt?
________________________________________________________________________________
Soof
C: In welke film worden de buren uiteindelijk verliefd?
________________________________________________________________________________
Hartenstraat
D: In welke film is Jan Kooijman voetballer?
________________________________________________________________________________
Verliefd op Ibiza
E: In welke film krijgt een stel een baby door het zaad van een broer?
________________________________________________________________________________
Alles is familie
F: In welke film runt Sanne een trouwlocatie?
________________________________________________________________________________
Toscaanse bruiloft
G: In welke film bindt iemand zichzelf vast aan een boom?
________________________________________________________________________________
Gooische vrouwen
H: In welke film probeert een zoon zijn moeder te koppelen?
________________________________________________________________________________
The Matchmaker
I: In welke film heeft Monica Geuze een kleine rol?
________________________________________________________________________________
Wat is dan liefde
J: In welke film heeft Nienke Plas een van de hoofdrollen?
________________________________________________________________________________
F*ck de liefde
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Vraag 3.6

Dat zijn nog eens spierballen! Hieronder zie je 10 afbeeldingen van ècht sterke mannen die meedoen, òf trainen voor de wedstrijden van de sterkste man van de wereld, oftewel:
The Strongest Man competition.
Deze competitie bestaat uit meerdere onderdelen waarbij men volgens vaste regels opdrachten
moet uitvoeren. Deze onderdelen hebben specifieke (Engelse) namen.
Benoem bij deze foto’s het onderdeel van deze competitie.
LET OP: Wij zoeken de Engelse benamingen!

Flip			
Conan's Wheel		
Duck Walk
A: Tire
___________________________
B: __________________________
C:________________________

D:____________________________
E: _________________________
F:__________________________
Super Yoke of Yoke Walk
Fingal's Fingers		
Front Hold

Toss			
Farmers Walk		
The Pull
G: Keg
___________________________
H:_________________________
I:__________________________

				
				

Atlas Stones
J:____________________________
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Vraag 3.7

Filmpjes waarin muziek de belangrijkste rol speelt zijn al zo oud als het medium film. Een primitieve vorm van wat we vandaag de dag kennen als videoclip werd ontwikkeld in het begin van de
jaren 70. Top of the Pops, Toppop en MTV, velen van jullie zijn ermee opgegroeid.
Hieronder zijn 10 bekende videoclips afgebeeld. Noem de titel van het lied dat gezongen is in
deze clip.

24 K Magic
Take on me
A: ___________________________________
F: _____________________________________
Thinking out loud
This is what it feels like
B: ___________________________________
G:_____________________________________
Wake me up before you Go-Go
Roar
C: ___________________________________
H:_____________________________________
Omarm
Ze huilt maar ze lacht
D: ___________________________________
I:______________________________________
Reünie
Thriller
E: ___________________________________
J:______________________________________
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Vraag 3.8

Parallel aan de echte wereld bevinden zich de schijnwerelden van de computerspellen,
de multiplayer games. Veel mensen hebben geen idee wat daarin afspeelt, en deze
vraag licht een tipje van de sluier op van een van de meest populaire games ter wereld:
Dota 2.
A: Wat was het hoogst genoteerde aantal spelers in Dota 2 op enig moment?
________________________________________________________________________________
1.291.328
(bron https://steamcharts.com/app/570)
B: Welk bedrag uit de totale prijzenpot van 34M USD kreeg de winnaar van de Dota 2 Wereldkampioenschappen 2019 exact?

USD
15.620.181 (bron: https://liquipedia.net/dota2/The_International/2019)
________________________________________________________________________________
C: Wat was de gemiddelde geboortedatum van dit winnende team (dd-mm-jjjj)?

25-04-1995
= team OG (https://www.reddit.com/r/DotA2/comments/cdch5n/aver________________________________________________________________________________
age_age_of_of_ti9_players_by_position_and_team/)
D: Welke ability krijgt Juggernaut als hij een Aghanim's Scepter koopt?

Swiftslash
https://dota2.gamepedia.com/Juggernaut
________________________________________________________________________________
E: Wat was het hoogste bedrag waarvoor Jade Baby Roshan op Steam werd verkocht (in USD)?

USD
1935,42 (op 14 mei 2020). Link is https://steamcommunity.com/market/search?________________________________________________________________________________
q=jade+baby+roshan
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Vraag 4.1

Back to the zero’s.
De tijd die we allemaal hebben meegemaakt. Sommige van ons bewuster dan de ander.
Het huwelijk van onze koning en koningin, de grote doorbraak van de mobiele telefoons, New
Kids, Sonja Bakker dieet, 9/11, Idols, de tsunami in Azië en ga zo maar door.
Vele hoogte en dieptepunten uit de zero’s.
Ontcijfer de onderstaande code.

zelfs
sms taal ugt de zeros kunnen jullie ontcijferfn
________________________________________________________________________________________

Vraag 4.2

Nu iedereen zo begaan is met het klimaat en onze mooie dieren en plantenwereld, vonden wij
het wel tijd voor een echte dierenpuzzel!
Hieronder staat een rijtje met dieren uit ons dierenrijk. Deze dieren hebben een bijzondere
overeenkomst. Zoek die overeenkomst en dan vormt die samen weer een ander dier.
Welk dier zoeken we? (Tip: ‘Maak het niet groter’ )

valkparkiet
_______________________________________________________________________________
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Vraag 4.3

Iedereen kent ze wel: de streepjescode. Er zit meer achter dan je op het eerste oog zou denken.
Winkels kunnen aan de hand van een streepjescode een prijs vinden. Toch is dat niet de enige
informatie die een streepjescode bevat.
We hebben hieronder 12x een EAN-13 code (formaat streepjes code) afgebeeld.
Tips:
- Zet een barcode scanner app op je telefoon.
- Handige link: https://barcode.tec-it.com/en/EAN13

Helaas zijn de 12 getoonde streepjescodes invalide, de controlecijfers kloppen niet.
Maak de streepjescodes juist en beantwoord de vragen.
A: Zoek voor elke barcode uit wat het juiste controlecijfer moet zijn. Plaats de 12 goede cijfers
achter elkaar (van barcode 1 t/m 12) en schrijf het als een getal.
501099355383
_____________________________________________________________________________
B: Hoeveel van deze 12 barcodes hebben een Nederlands bedrijfsnummer?
7
_____________________________________________________________________________
C: Hoeveel potten pindakaas zitten er tussen de producten die weergegeven worden door de
12 barcodes met correcte controlecijfer ?
5
_____________________________________________________________________________
D: Hoeveel van deze 12 producten worden uitgegeven door “Unilever Nederland B.V.”?
4
_____________________________________________________________________________
E: Welke paard(je) zit verborgen in de controlegetallen als je er een staart met een negen aan
hangt?
My Little Pony
_____________________________________________________________________________
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Vraag 4.4

Heerlijk, lekker puzzeltjes maken waarbij de hersenen moeten kraken. Los deze twee maar eens op!
A. Wat is de som van de cijfers die op de plaats van de vraagtekens horen?
Gebaseerd op beroemde getallen:
getal pi = 3,14159
getal van Avogadro = 6,022 E23 (10 tot de macht 23) = aantal deeltjes per mol
getal e = 2,71828
1+1+0+1=3.

3
___________________________________________________________________________________
B. Welk cijfer hoort op de plaats van het vraagteken?
Zijkant vierkant 3 = √3
Zijkant vierkant 12 = √12 = 2√3
Zijkant vierkant 27 = √27 = 3√3
Stelling Pythagoras: a2 + b2 = c2; voor driehoek
links van vierkant 12 is dat: a = √3, b = 2√3, c= √15
Zijkant vierkant ? = 3x √15. Oppervlak vierkant ? =
(3x √15) x (3x √15) = 9 x 15 = 135.

135
___________________________________________________________________________________

Vraag 4.5

De kerst is weer net voorbij en Rudolf met zijn vrienden hebben het weer reuze naar hun zin gehad!
Weet je dat die rendieren net als de kerstman zelf al behoorlijk op leeftijd zijn? Rudolf met zijn rode
neus is de jongste en Comet is de oudste… tenminste, van diegene die hieronder zijn afgebeeld.
Ben je een beetje goed met binaire getallen? Dan kun je de vraag vast wel oplossen…
Let vooral goed op de verschillen en overeenkomsten tussen de rendieren!

20 jaar
Wat is de leeftijd van Rudolf? _________________________________________________________

Lithse Kwis 2020 | Hoofdstuk 4

Breinbrekers

29

Vraag 4.6

Hoe slim ben jij? Los de onderstaande vragen op.
A: Als ik alle cijfers van 1 tot en met 199 uitschrijf, hoe vaak gebruik ik dan het cijfer 1?

140
_____________________________________________________________________________
B: Wat is het vijf-cijferige wachtwoord?

70773 of 37707
_____________________________________________________________________________
C: Hoeveel gaten zitten er in deze broek? Wij bedoelen dat alleen de gaten die er normaal niet
in horen te zitten (knoopsgaten en broekspijpgaten tellen niet mee).

4 (twee aan de voorkant en twee aan de achterkant)

_____________________________________________________________________________
D: Maak de som kloppend. Welk getal komt er op de plaats van het ?

97 (51+123=174, 911+72=983 dus 113-16=97)
_____________________________________________________________________________
E: Welk cijfer zoeken we op de plaats van het vierkant?

4 (444 + 44 + 4 +4 +4 = 500)
_____________________________________________________________________________
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Vraag 4.7

Afgelopen jaar heeft volledig in het teken gestaan van het coronavirus. Het beheerste elke dag
het nieuws.
Hieronder een woordzoeker met vele woorden die in dit jaar voorbij zijn gekomen.
Zet nadat je alle woorden hebt weggestreept de overgebleven letters achter elkaar in een zin.
Wat staat er dan? Het antwoord heeft 23 letters.

Wij hebben hart voor de zorg
_________________________________________________________________________________
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Vraag 4.8

De rekenmachine (of calculator) gaat al aardig wat jaren mee. Sommige rekenmachines kunnen
grafieken tonen en logaritmische berekeningen uitvoeren.

Welke 5 bedrijven of merken zoeken we:
A:

((97 *114) +1) *17 * 2

GOOGLE
_______________________________________________________________________________
B:

((35 * 14) + 9) * 5 * 31

SHELL
_____________________________________________________________________________
C:

9 * 18 * 17 * 2

BOSS
_____________________________________________________________________________
D:

((((34 * 5) + 9) * 2 * 4 * 10) + 7) * 4

BOELS
_____________________________________________________________________________
E:

(10 * 5 * 3 + 7) * 3 * 11

IBIS
_____________________________________________________________________________
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HOOFDSTUK 5
DOE HET ZELF
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Vraag 5.1

Eigenlijk is bijna alle informatie op internet te vinden tegenwoordig. Ook de Lithse Kwis heeft
natuurlijk een veelbezochte website. Vanavond mogen jullie er een voor je eigen team maken!
Programmeer in html een website pagina met daarop de volgende onderdelen (per onderdeel
krijg je 1 punt):
Tip: gebruik w3schools.com
A. Maak een kale html pagina aan,
Voeg toe als header 1 de tekst: ‘Lithse Kwis 2020'.
Voeg toe als paragraph eronder: je teamnaam.
B. Hernoem je website (dus de tekst van het tabblad in je browser) naar
'Lithse Kwis 2020 - teamnaam’
C. Voeg de luchtfoto van de Homepagina van de Lithse Kwis toe tussen de tekst ‘Lithse Kwis
2020’ en je teamnaam.
D. Maak de achtergrond een andere kleur dan wit.
E. Centreer de teksten en het plaatje.
F. Verander het lettertype van ‘Lithse Kwis 2020’ naar Verdana, maak de tekst wit, maak de
letters vetgedrukt en maak de lettergrootte 50px.
G. Voeg deze emoji toe aan weerszijden van de tekst ‘Lithse Kwis 2020’.
H. Voeg een foto van je team toe.
I. Geef de foto ronde hoeken.
J. Maak je pagina leuker op in je html bestand.

😜

Sla het html bestand op als teamnummer_teamnaam.html en stuur het samen met een
screenshot van je eigen team website pagina (als teamnummer_teamnaam.jpg) op
naar Lithsekwis@gmail.com. Vermeld in het onderwerp van je email: vraagnummer,
teamnummer en teamnaam!
Vraag 5.2

De Jerusalema Challenge verspreidt zich als een vrolijk makend virus over de wereld.
Het nummer Jerusalema van Master KG en het bijbehorende dansje staan symbool voor
wereldwijde verbondenheid en hoop tijdens corona. Dit is precies wat we nodig hebben in deze
tijd.
Sturen jullie ons een filmpje van jullie Jerusalema dans. Een goed voorbeeld vind je hier:

https://youtu.be/QJgwF_9cl1M

De dans moet uitgevoerd worden door minimaal 2 personen waarbij deze personen jullie
teamnaam en teamnummer op een bordje of papier zichtbaar in de hand houden.
Je mag uiteraard ook even lekker los gaan met iedereen van je team die op je locatie bij elkaar
aanwezig is :) !
Het filmpje mag gestuurd worden naar lithsekwis@gmail.com, vóór sluitingstijd van de kwis,
dus vóór 17.30 uur! Vermeld in de titel van je email, vraagnummer, teamnummer en teamnaam!

Een goed uitgevoerde dans levert 10 punten op!!!
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Vraag 5.3

Hoewel er in geen enkele dorpskern nog een betalingsbank te vinden is, zijn er wel genoeg
‘benkskes’ te vinden, die overigens niet allemaal door de bank genomen zijn. Wij zijn op zoek
gegaan naar bijzondere bankjes.
In welk dorp staan deze bankjes?

Teeffelen
C: _______________________________________________________

Lithoijen
A: ___________________________

Lith
D: __________________________________________

Oijen
B: _________________________________
Maren-Kessel
E: ___________________________________________
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Vraag 5.4

Hebben jullie dit jaar ook lekker veel buiten gewandeld? Dan hopen we dat je ook over de Lithse
Dijk bent gelopen! Dan kom je namelijk behoorlijk wat bedrijven tegen...
Hieronder staat een lijst waarmee met slechts één woord telkens naar één specifiek bedrijf op
de Lithse Dijk wordt verwezen.

Reparatie Lith					86
B&B de Wieger					50
Liths Bakkertje					17
Henri van Oss					38
Pedicuresalon Gitty				70
Café de Poot					21
4 vitality					13
Bij ons op den Dijk				

90

Mooi thuis					19
Visserijbedrijf vd Zanden				57

A: Zoek de bedrijven die bij de beschrijvingen horen en noteer het huisnummer zònder de
eventuele letter. Tel alle huisnummers bij elkaar op en noteer dat getal als uitkomst.

461
________________________________________________________________________________
B. Geef de naam van één bedrijf uit deze lijst waarbij buiten, haaks op het pand, een uithangbord
met hun bedrijfsnaam bevestigd is (er zijn meerdere antwoorden mogelijk).

Lith's
Bakkertje òf Bij Ons op den Dijk òf B&B de Wieger
________________________________________________________________________________

Vraag 5.5

In de voormalig gemeente Lith hebben we hele mooie straatnamen.
Maak een selfie van een teamlid en duidelijk in beeld het bord met de langste straatnaam in
de voormalig gemeente Lith. Stuur deze foto vóór sluitingstijd van de Kwis (17.30 uur) naar:

Lithsekwis@gmail.com

Vermeld in de titel van je email: vraagnummer, teamnummer en teamnaam!

Burgemeester N. Pompenstraat (Maren-Kessel) 25 letters
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Vraag 5.6

Lastig hè, al die afspraken onthouden? Zeker nu veel afspraken en
opdrachten van werk, thuis en van de kinderen door elkaar gaan lopen
nu iedereen thuis zit!
Maar: daar zijn handige hulpmiddeltjes voor uitgevonden, namelijk:
Post-It velletjes!
Opdracht:
Zoek al je post-it velletjes bij elkaar en plak op het raam of op een deur een herkenbaar
strip- of gamingfiguur met deze post-it blaadjes.
Als je geen post-it blaadjes hebt dan mag je ook gekleurd papier in vierkantjes knippen en
daarmee de figuur op de vloer leggen (NIET BLAZEN!)
Maak vervolgens een foto van je kunstwerk, waarbij de maker ernaast staat of zit met een
afbeelding van het Lithse Kwis logo (bijvoorbeeld voorkant boek), je teamnaam en teamnummer in de hand. Stuur deze foto vóór 17.30 uur door per email naar lithsekwis@gmail.com.

Vermeld in de titel van je email: vraagnummer, teamnummer en teamnaam!
Even wat ideetjes:
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Vraag 5.7

Iedereen die aan de Lithse Kwis mee doet houdt wel van een puzzeltje. Daarom nu een vraag
speciaal voor de (slimme) jeugd onder ons!
Je ziet hieronder, en op de volgende pagina, verschillende puzzels en (reken)raadsels.
Los deze allemaal apart op en vul de antwoorden in bij de juiste letter (A t/m J) in de balk:

51 48’ 30.3” N

5 26’ 38.1” E

Je ziet nu de exacte coördinaten van een punt in Lith, kijk via Google waar dit is. Hier zie je een
bankje staan, bij/aan welke straat staat dat bankje? Vul dit antwoord in op het antwoordenformulier, de coördinaten hoef je niet in te vullen.

		

V E E R W E G

------------------------------------------------------------------------------------
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Vraag 5.8

Nederlandse spreekwoorden… we hebben er zoveel en ze blijven leuk… vooral als je ze mag
uitbeelden!
Beeld onderstaande spreekwoorden uit met personen en/of attributen en maak er een foto
van. De DIKGEDRUKTE woorden met HOOFDLETTERS moeten herkenbaar op de foto staan om
punten te verdienen. De foto’s moet je vóór 17.30 uur in één email sturen naar:

lithsekwis@gmail.com o.v.v. vraagnummer, teamnummer en teamnaam:
A. Wie een KUIL graaft voor een ANDER, valt er ZELF in.
B. Zelfs de BESTE BREISTER laat wel eens een STEEKJE VALLEN.
C. Wie het onderste uit de KAN wil hebben, krijgt het DEKSEL OP ZIJN NEUS.
D. Beter een HALF EI, dan een LEGE DOP.
E. GEKKEN EN DWAZEN schrijven hun NAMEN op muren en GLAZEN.
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GROEPSOPDRACHT
De Lithse Kwis is voor jong en oud.
Meestal is de groepsopdracht iets voor de volwassen deelnemers aan onze kwis.
Maar.... deze vraag is misschien wel het meest geschikt voor de jonkies onder ons!

Ga naar: https://bubblescore.lithsekwis.nl/
en speel het spel BUBBLE SHOOTER !
- Klik eerst op 'Selecteer je Team' en kies de naam van je eigen team.
- Klik vervolgens op 'Nieuw Spel' en ga beginnen.
- Door op een van de balletjes bovenin te klikken schiet je een bal, in de kleur van de
'SHOOTER' onderin, in de richting van de aangeklikte bal. Raak je een zelfde kleur bal en
zijn dat samen minimaal 3 ballen van deze kleur, dan verdwijnen deze en scoor je punten.
- De score van je team zie je terug in de scorelijst. Alleen de hoogste score blijft zichtbaar en
deze bepaalt ook je plaats op de ranglijst. In de lijst zie je ook hoe de andere teams het doen!
- Je kunt onbeperkt en met zoveel spelers als je wilt meedoen om de hoogste score voor je
team te halen!

De beoordeling gaat als volgt:
- Je kunt voor deze vraag maximaal 20 punten behalen.
- Als je als team minimaal 1 keer het spel hebt gespeeld dan krijg je 2 punten.
- De eindscorelijst op 27 december om precies 17.30 uur bepaalt het toegekende extra aantal
punten: nummer 1 = +18 punten, nummer 2 = +17 punten, etc. t/m nummer 18 = +1 punt.
- Valsspelen wordt bestraft met 0 punten voor deze vraag!

WAARSCHUWING:
EXTREEM VERSLAVE
ND !!!

SUCCES!

Lithse Kwis 2020 | Hoofdstuk 6

Groepsopdracht

40

ZONDA
G 27

DECEM

BER

Prijsuitreiking Lithse Kwis
Wie mag zich een jaar lang het slimste team van Lith noemen?
Zondag 27 december 2020 zullen we het weten!
In de middag is de kwis van 14.00 - 17.30 uur.
In de avond hopen we rond 20.30 uur de uitslag via Zoom
(meer informatie staat op onze website) bekend te maken.
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Enquête Lithse Kwis 2020
We stonden dit jaar voor een flinke uitdaging om een kwis te organiseren die corona-proof was èn door zoveel mogelijk deelnemers
goed vanuit huis te maken was.
We hopen uiteraard dat jullie vinden dat we erin geslaagd zijn, maar
verbeteringen zijn altijd mogelijk en daar staan we graag voor open.
Vandaar deze enquête. Jullie als deelnemers helpen ons ontzettend
door hem in te vullen.
Als je dit vóór vanavond 20.00 uur doet dan loot je team automatisch mee voor het VIT-team van volgend jaar! De winnaar wordt
vanavond bij de prijsuitreiking bekend gemaakt!
Je kunt de enquete vinden: https://forms.gle/sgozZGKNJJeoPC9k8.
Dit is nogal een ingewikkeld lange link dus klik even op de link, of ga
naar onze website.
ALVAST HARTSTIKKE BEDANKT!!!

m
a
e
tT

n
a
t
or
p
!
r
m
i
u
u
ry
0
8
e
0
k
V
:
t
9
0
e
C
2
h
r
P
r
o
o
a
o
e
ja
v
J
d
n
J
i
n
N
e
e
t
g
K
l
ê
G
o
u
v
Z
q
n
z
e
i
e
o
ll
e
g
u
j
d
s
/
n
n
e
e
a
l
ll
d
i
g
l
.
W
u
s
V
m
?
r
n
o
j
i
f
z
/
/
:

s
p
tt

h

Lithse Kwis 2020 | Algemene Informatie

42
42
42

