
Woor vruuger ‘t watter ons durrep overviel Li nou ‘t kapèlleke en hier en door ‘ne wiel 
Mi boeregedoentjes, wè gruuntes en koei Kwaam dees stukske Brabant mi bietjes 
tot bloei Ok al is dan ons Mòskèntje Gèsel, zoowt skent We zen dur de jorre ôn 
mekare gewend In tûrrep, in den Hoek, op de Poeling en d’n dijk Skent de zon, ès 
z’t tuu, vur allemôl tegelijk Ge zogget nie zeggen mar we hebben ‘t hier zat Goeie 
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en alted In ons dûrrep op de donken, alle kirres opnet Tussen de brug en de meule, 
d’n Hozik en ‘t Woud Is mi werken en fruuten Den Dungen gebouwd Sint Jacobus 
de meerd’re, patroown bid vu ons ‘t Is overal goewd, mar nerris beewter ès b’ons

DUNGENSE
KENNISKWIS

EDITIE 6

Wij zien jullie graag vanavond  
om 19.30 uur bij Café ‘t Trefpunt.  
Veel plezier en veel succes!
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Inleiding en speluitleg

EINDELIJK IS HET DAN ZOVER ... 27 DECEMBER 2018! 
HET IS WEER TIJD VOOR DE DUNGENSE KENNISKWIS!
Hier van ons - speciaal voor jullie - een spiksplinternieuw kwisboek, vers van de pers!  
Met gepaste trots kunnen we jullie vertellen dat hier een uitdagende editie van de DKK op jullie 
ligt te wachten. We zijn reuze benieuwd wat jullie er van zullen vinden. 

Wij hebben in ieder geval ons uiterste best gedaan om weer de nodige uitdagingen in te 
bouwen. Doe-opdrachten, wetenschap, puzzels, etc. en vooral … goed observeren! Je weet 
tenslotte nooit uit welke hoek de vragen kunnen komen. Sommige vragen zijn wat makkelijker, 
maar daar staan dan ook weer de nodige “pittige” vragen tegenover. Kortom, voor elk wat wils! 
Het DKK kwisboek 2018 bevat een gevarieerd aanbod met 86 vragen, onderverdeeld  
in 9 categorieën.  

Dit kwisboek is vanaf het ophaalmoment bij café het Trefpunt in Den Dungen, eigendom 
geworden van jullie team. Het hoeft niet mee ingeleverd te worden. De bijgevoegde 
antwoordvellen, alsmede de door jullie gemaakte opdrachten, dienen natuurlijk WEL te worden 
ingeleverd.  

Zorg ervoor dat alles duidelijk en netjes is ingevuld. Let extra goed op de planning van de 
Doe-opdrachten die verspreid door het boek zijn opgenomen. Deze kosten wel even wat meer 
planning en tijd, houd daar dus goed rekening mee! 

We hopen dat jullie, net als wij, staan te popelen om te kunnen beginnen aan deze klus. Wij 
wensen jullie in ieder geval veel succes en vooral een hele gezellige middag / avond.

Organisatie 6de Dungense Kennis Kwis

De organisatie van de DKK is op geen enkele wijze aansprakelijk voor toegebrachte schade of letsel  
tijdens het door hen georganiseerde evenement.
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Nieuws
Pagina 5 en 6

Vraag 1: Bekende Minecrafters
Wie zijn dit en wat was hun bijzondere gebeurtenis in 2018?

      

Vraag 2
Raymond van Barneveld stelde zich dit jaar verkiesbaar voor de gemeenteraad. 
Op welke plek stond hij en waarom?

Vraag 3
Het aantal motorrijders in Nederland neemt de afgelopen jaren steeds meer toe.  
In welke gemeente zijn er relatief gezien de meeste motorrijders?

Vraag 4
Voor welke beroepsgroep was de warmte en de droogte van afgelopen zomer een  
belangrijke bron van informatie en waarom?

Vraag 5
De orkaan Florence bereikte de kust in Amerika en maakte veel schade. Welke orkaan 
ontwikkelde zich rond diezelfde periode in Azië?

Vraag 6: Waar of niet waar?
1.  2018 heeft een nieuw record op zijn naam geschreven: het record voor hoogste  

aantal zomerse dagen (dagen met 25 graden)

2. Prinses Laurentien en prinses Beatrix waren aanwezig op de begrafenis van Kofi Annan.

3. Vrouwen in Saudi-Arabië mogen sinds dit jaar weer autorijden.

4. Op 14 augustus stortte de Ponte Morandi deels in tijdens hevige regenval.

NIEUWS.

A B C D
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Nieuws
Pagina 5 en 6

Vraag 7
Fokke en Sukke bestonden afgelopen jaar 25 jaar. Waar gaan onderstaande cartoons over?

                     

          
Vraag 8
Maak met je team een leuke foto waarin minimaal 8 personen een belangrijk 
nieuwsbericht uit 2018 uitbeelden. Stuur deze foto voor 18.00u door naar dkk@live.nl. Geef 
in het onderwerp je teamnaam en -nummer aan en om welk nieuwsbericht het gaat.

A

B
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Den Dungen e.o. nu...
Pagina 7 t/m 10DEN DUNGEN 

E.O. NU...
Vraag 9
Afgelopen maart waren er gemeenteraadsverkiezingen. Hoeveel kandidaten uit Den Dungen 
stonden op de kandidatenlijst?

Vraag 10
Afgelopen jaar waren er twee escaperooms voor volwassenen in Litserborg voor één dag.  
Wat waren de namen van de kamers?

Vraag 11
Hieronder zie je een detail van een kunstwerk in de omgeving van Den Dungen. Wie zijn de 
kunstenaars van onderstaand kunstwerk?

Vraag 12
Wie zijn de architecten van de Dungense gebouwen op de onderstaande foto’s?

         A B C D
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Den Dungen e.o. nu...
Pagina 7 t/m 10

Vraag 13
Welk kenteken had voertuig nummer 16 in de carnavalsoptocht van Krabberdonk?  
                          
Vraag 14
Wie is de jaarlijks terugkerende bijzondere bewoner van het Provinciehuis in Den Bosch?

Vraag 15
Als je vanuit de hoofdingang van de kerk rechts gaat, daarna eerste rechts, eerste links, 
tweede links, eerste rechts, einde rechts... dan staat links welk gebouw?    
                        
Vraag 16
Waar staan de betreffende kunstwerken in de gemeente Sint Michielsgestel?  
Noem straat en dorp.

         

          

A

B
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C

D

E

Den Dungen e.o. nu...
Pagina 7 t/m 10
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Den Dungen e.o. nu...
Pagina 7 t/m 10

Vraag 17
Deze fotograaf stond op het bordes van het voormalige raadhuis in Den Dungen.  
    

                         

Maar naar welke plekken fietste de fotograaf vervolgens om de andere foto’s te maken? 
Omschrijf die plekken zo nauwkeurig mogelijk!

      
         

   
            

A B

D E

C
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Den Dungen e.o. toen...
Pagina 11 en 12DEN DUNGEN 

E.O. TOEN...
Vraag 18
Welke gebeurtenis vond op maandag 28 februari 1944 in Den Dungen plaats?  
Wie was er op dat moment burgemeester van Den Dungen?

Vraag 19: Zet de volgende gebeurtenissen in chronologische volgorde:
•   Den Dungen wordt een zelfstandige gemeente.
•   Harmonie Wilhelmina wordt opgericht.
•   Maarten Roest Crollius is burgemeester van Den Dungen.
•   Het programma New Kids komt voor het eerst op televisie.
•   Van den Heuvel is pastoor in Den Dungen.
•    De gemeente Den Dungen wordt opgeheven en vormt samen met Sint-Michielsgestel, 

Gemonde en Berlicum de gemeente Sint-Michielsgestel.
•   Den Dungen wordt een zelfstandige parochie.
•   Het herenteam van volleybalvereniging HLB van Daal/DS promoveert naar de Topdivisie.
•    De hertog van Brabant willigt het verzoekschrift in om een nieuwe dijk om Den Dungen te 

mogen aanleggen.
•    De herbouw van de molen de Pelikaan is gereed en de molen kwam in handen van de familie 

Toelen.
•   Het arboretum wordt geopend en is vrij toegankelijk voor iedereen.

Vraag 20
In welk gebied (gemeente Sint-Michielsgestel) zijn Johan, Jacob, Casimir, Cornelia, Berthe 
voorkomende namen in de geschiedenis?

Vraag 21
Wie is de eerste bekende brievenbestelster in Den Dungen?

Vraag 22
Het Bossche Broek ligt op het laagste punt van de …………

Vraag 23
Welke Hoogschout van ’s-Hertogenbosch verbouwde kasteel Maurick tot residentie?
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Vraag 24
Welke Bossche landschapsschilder is een van de oprichters van  
Stichting Het Noord-Brabants Landschap?

Vraag 25
Het verhaal van welke landbouwersknecht stond in de Provinciale Noord-Brabantse Courant 
van 24 februari 1914?

Vraag 26
Welke gezichtsbepalend gebouw in Den Dungen werd gebouwd in opdracht van  
C. van de Westelaken?

Vraag 27
Wie reed met Louis, Nico, Kees en Theodorus de rivier in, waarna deze werd gekanaliseerd?

Vraag 28
Wie was vanaf 1871 opvolger van meester Lamoen?

Den Dungen e.o. toen...
Pagina 11 en 12

Bron: www.heemkundedendungen.nl

Den Dungen toen...
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Sport
Pagina 13 t/m 16SPORT.

Vraag 29
Hoeveel meters legden alle voor Nederland schaatsende langebaanschaatsers bij elkaar 
opgeteld af op het ijs tijdens de races van de Olympische Winterspelen van 2018, afgerond 
op kilometers?

Vraag 30
Dit jaar zijn er weer drie grote wielerrondes geweest, hierin zijn de bergen vaak de 
beslissende factoren. Hieronder staan 3 bergprofielen van de bergen in de edities van 
2018. Welke bergen zijn dit en in welke ronde zijn ze beklommen?

A
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Sport
Pagina 13 t/m 16

B

C
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Sport
Pagina 13 t/m 16

Vraag 31
Welke sporten zijn dit?

       

Vraag 32
Het Nederlands elftal deed dit jaar niet mee aan het WK, maar er was wel Nederlandse 
inbreng. Björn Kuipers floot een aantal wedstrijden dit WK. Hoeveel interlands heeft Björn 
Kuipers in totaal op reguliere EK’s en WK’s gefloten en hoeveel kaarten gaf hij hierin?

Vraag 33
Wat was het totale prijzengeld wat de Nederlandse enkelspel tennissers (m/v) bij elkaar 
hebben gespeeld op Roland Garros?

Vraag 34
Afgelopen jaar is de Volvo Ocean Race om de wereld weer gezeild. Deze race is verdeeld in 
meerdere etappes. Van waar naar waar was de langste etappe in tijd (winnende etappetijd) 
en welk team was winnaar van die etappe?

A B C
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Sport
Pagina 13 t/m 16

Vraag 35
Welke spelers die meededen aan het WK voetbal 2018 speelden gedurende hun 
professionele carrière bij de volgende clubs?

    

    

Vraag 36
Jaarlijks worden er binnen en buiten Europa Ultra Trails georganiseerd. De onderstaande 
afbeelding is een uitsnede van een Ultra Trail route profiel van maximaal 65km. Wat is de 
naam / afstand van deze ultra trail? 

Vraag 37
Hoeveel doelpunten zijn er totaal in de Eredivisie in 2018 gescoord?

C D

A B
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Geografie
Pagina 17 t/m 20

Vraag 38
Welke landen worden hier bedoeld?
a.  Zij die weg gingen
b.  Land van de 40 stammen
c.  Mensen geboren langs de rivier
d.  Veld van de merels

Vraag 39
Welke zes andere vlaggen zitten er, naast de Nederlandse vlag, in de vlag van Ijsland?

Vraag 40
Welke twee helften van landen zijn hier in contour gecombineerd?

GEOGRAFIE.
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Geografie
Pagina 17 t/m 20

Vraag 41
Welke Brabantse plaatsen zijn dit? (Hint: Oost, West, bijna thuis, niet Best)

   

   C D

A B
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Geografie
Pagina 17 t/m 20

Vraag 42
In welke plaatsen staan de volgende wegwijzers?

   

   

Vraag 43
Op 1 januari 2018 bestond Nederland uit 380 gemeenten. De hoeveel grootste gemeenten 
vormden samen minimaal de helft van de bevolking?

A B

C D
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Geografie
Pagina 17 t/m 20

Vraag 44
Van welke landen zijn onderstaande paspoorten?

      

Vraag 45
Waar vind je de volgende gebouwen? Koppel de letter aan het juiste nummer
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Puzzelen 
en Rekenen

Pagina 21 t/m 28
Puzzelen 
en Rekenen.
Vraag 46
Aan de boven- en linkerkant van elke puzzel staan aanwijzingen, bestaand uit getallen. Elk 
getal geeft aan hoeveel aaneengesloten blokjes je moet inkleuren. Tussen de verschillende 
aanwijzingen zit minstens één leeg vakje. De aanwijzingen staan altijd in de volgorde van 
de vakjes in de puzzel.

Met deze speluitleg moet je onderstaande QR-code aanvullen. Na het scannen volgt het 
antwoord op deze vraag.
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Puzzelen 
en Rekenen

Pagina 21 t/m 28

Vraag 47
Welke woorden horen bij onderstaande plaatjes?
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Puzzelen 
en Rekenen

Pagina 21 t/m 28

Vraag 48
Zoek de 10 verschillen
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Puzzelen 
en Rekenen

Pagina 21 t/m 28

Vraag 49

Verticaal.
1.   afwijking in het ritme van de hartslag
2.    massage waarbij hakkende bewegingen met de 

buitenzijden van de handen worden gemaakt
3.   het registreren van hartgeruisen
4.    speciaal verband om heup en knie in gebogen 

stand te houden
7.   het zien van vlekjes voor de ogen

Horizontaal.
5.    instrument voor meting van de sterkte van het 

spreekgeluid
6.    onvermogen om uit woorden zinnen te vormen
8.   kleefmiddel voor kleine wonden
9.    vaccin bereid uit kiemen bij de patiënt zelf 

aanwezig
10.    het aangeboren ontbreken van een of meer 

ledematen
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Puzzelen 
en Rekenen

Pagina 21 t/m 28

Vraag 50
De mobiel hieronder weegt in totaal 144 gram. Er kan gesteld worden dat hij in evenwicht 
is. Het DKK-logo weegt 2 keer zoveel als ‘quiz’. Hoeveel weegt elk figuur?

Vraag 51 Wie is wie?
De onderstaande meisjes heten Kelly, Janneke, Loes, Ans en Roos.
- Alleen Kelly, Roos en Ans hebben een hoofdversiering
- Alleen Loes, Ans en Janneke dragen oorbellen
- Alleen Janneke en Roos dragen een halssieraad

A B C D E
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Puzzelen 
en Rekenen

Pagina 21 t/m 28

Vraag 52
Wat komt er na? Teken het in het laatste vak!



27

Puzzelen 
en Rekenen

Pagina 21 t/m 28

Vraag 53
Reken uit welk getal bij welke letter hoort.
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Puzzelen 
en Rekenen

Pagina 21 t/m 28

Vraag 54
Welk getal hoort bij welk figuur? Kies uit 0, 1, 2, 3 of 4.

A

B
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Natuur
Pagina 29 t/m 31

Vraag 55
Afgelopen jaar is er een Waterkever vernoemd naar astronaut André Kuipers. Eerder 
is er ook al een groot aantal andere dieren vernoemd naar bekendheden. Naar welke 
bekendheden zijn onderstaande dieren vernoemd?

      

Vraag 56 Kun jij alle vogels invullen?
1. Een zwerm van soms wel duizenden ………. die samen patronen maken in de lucht. Het 
levert vaak een prachtig schouwspel op. Ook van dichtbij is deze vogel met zijn glanzend 
zwarte verenkleed het toppunt van elegantie. Wie goed kijkt, ziet verschillende tinten 
paars weerschijnen op de veren. En in het najaar heeft de ………. wat meer witte spikkels 
dan in de zomer.
2. De ………. is een opvallende vogel vanwege zijn helderblauwe veren. Ook maakt de 
.......... met name in de winter flink lawaai. Ze hebben in het bos dan ook de functie van 
indringer-alarm. Veel dieren reageren op hun alarmroep en verbergen zich als ze de .......... 
horen krassen.
3. De ………. is zwart en wit, maar zijn felrode muts en onderbroek maken hem tot een 
opvallende verschijning. Als je hem niet ziet, dan hoor je hem vaak wel timmeren.
4. Een van de meest fotogenieke vogels is zonder twijfel de ………, met zijn oranje tot 
roestbruine borst en zijn prachtige blauwe rug met opvallende lichtblauwe streep. Deze 
kleuren hebben hem een aantal bijzondere bijnamen opgeleverd.
5. ………. zijn intelligente vogels, maar ook erg baldadig. Het zijn rovers, die zonder 
blikken of blozen de eieren van andere vogels oppeuzelen. Opmerkelijk is de metallic kleur 
van hun donkere veren.
6. De ……… heeft een karakteristieke manier van jagen. Hij hangt stil in de lucht en duikt 
dan naar zijn prooi. De roodbruine rugveren zijn de echte eye-catcher van de ……….
7. De roep van de ………. wordt vaak gebruikt in films en heeft een hoog griezelgehalte. 
Maar ………. kunnen ook heel stil vliegen. Dat komt omdat hun veren voorzien zijn van 
een donsachtig laagje.
8. De ………. is een kleurrijke verschijning. Maar let wel: Dat geldt alleen voor het 
mannetje met zijn herfstachtige verenkleed.

NATUUR.

A B C D
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Natuur
Pagina 29 t/m 31

Vraag 57
Het paringsritueel van welke dieren wordt hier beschreven?
A. Een vrouwtje heeft maar één keer per dag zin om te vrijen. Om te controleren of ze zin 
heeft, gaat het mannetje op zijn achterpoten staan en plast van 2 meter afstand op haar. Als 
ze hem wil laat ze haar buik zien en gaan ze paren.
B. Deze dieren tonen hun interesse door te brullen en met hun kop op het wateroppervlak 
te slaan. Als ze iemand hebben gevonden, wrijven ze met hun snuiten tegen elkaar, blazen 
belletjes en paren. Het vrouwtje legt de eieren in haar nest.
C. Het mannetje hecht zich permanent aan het veel grotere vrouwtje en blijft zijn hele leven 
aan haar vastzitten; hij levert sperma wanneer dat nodig is.

Vraag 58 Dit krijgt een staartje!
Van welke dieren zijn onderstaande staarten?

       

      

A B C

D E F
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Natuur
Pagina 29 t/m 31

Vraag 59
De eikenprocessierups heeft ook dit jaar weer van zich laten horen.
Maar in welke boom verblijft onderstaande rups?

Vraag 60
Om de biodiversiteit van verschillende Europese gebieden veilig te stellen, vinden er in Het 
Bossche Broek werkzaamheden plaats.
Hoe heet het door de Europese Unie ontwikkelde netwerk van de meest waardevolle 
Europese natuurgebieden?

Vraag 61
Welke zaden van bekende groenten of fruit zijn er meegegeven?

Vraag 62 Flowerpower
Welke zes bloemen herken je  
op de foto rechts?

Vraag 63
Doe-opdracht: Kip haken
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Kunst en Cultuur
Pagina 32 t/m 37KUNST EN 

CULTUUR.
Vraag 64
Hieronder staan de namen van muzikanten, die deel uitmaken van een muzikaal gezelschap. 
De letters zijn doorelkaar gehusseld en één van de bandleden ontbreekt. Om welke band 
gaat het en wat is de naam van het ontbrekende bandlid.
O ja, wat betreft het husselen: Jan van der Linden werd bijv: dra ven len janind

1. rodi o loord / flaria weler / roch kigem
2. vidag lomidur / monk nasic / chirarg dwirth
3. ik joef / schetor schatir / feika bess / gina vlen / therme dreksel / frann bretey
4. zeike cruswardje / segory goemanok / gerit renusrins
5. greet slaper / bes knanis / bokman nornin

Vraag 65 Into de Kunst!
Hieronder vind je drie (bewerkte) schilderijen van nationale of internationale kunstenaars. 
Om welke kunstenaar gaat het en hoe heet het schilderij?

      A B C
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Kunst en Cultuur
Pagina 32 t/m 37

Vraag 66 Uit de oude doos
Hieronder staan verschillende fragmenten uit “oude” videoclips. Welke artiest met welk 
nummer zoeken wij hier.

   

   

A B

C D

E



Kunst en Cultuur
Pagina 32 t/m 37

Vraag 67
8 titels van albums staan in dit diagram. Elke titel bestaat uit 3 verschillende woorden. Elk 
woord in het diagram mag maar 1 keer gebruikt worden. Om welke titels gaat het? 

Dromen We Adore

Eigen Vuur August

Jou Is Beter

Night Voor Dageraad

Op Benen Gewoon

Alles Delen Wrecks

Trein Durven Bij

Mij Hot Anders

Vraag 68
Wie staan er op de onderstaande afbeeldingen. Weten jullie ze?
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Vraag 69
Uit welke stripboeken zijn deze 4 afbeeldingen? Geef de volledige titel.
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Vraag 70 Ken je carnavalskrakers!
Luister het fragment op de website. Je hoort hierin 11 bekende carnavalsnummers.  
Hoe heten de nummers en wie is de uitvoerend artiest?

Vraag 71
Welke Cyborgs staan hiernaast?  
Geef de naam van de cyborg en de film/serie.

           
         

Vraag 72
Welke instrumenten zie je 
hier afgebeeld?
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Vraag 73
Liefde is vaak het onderwerp in de muziek. Hoeveel unieke nummers uit de Nederlandse 
top 40 in 2018 hebben het woord love of liefde in de titel?

Vraag 74
Waarom fluit Otis Redding het laatste stukje van het nummer (Sittin’ on) the Dock of  
the Bay?

Vraag 75
Welk woord hebben deze titels met elkaar gemeen?

       

Vraag 76
Stuur je beste plekkers naar aangegeven locatie: zie bijgevoegde flyer.  
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Vraag 77
Wat hebben deze woorden, namen of getallen gemeen:

a. Depardieu / postzegel / Indonesie / Beagle
b. 5.642 meter / 8.848 meter / 5.895 meter / 6.190 meter
c. Maleisië / Nepal / Argentinië / Kazachstan
d. Armgard / Elisabeth / Francisca / Christina
e. Noord / Oost / Eder / Bering

Vraag 78
Waar zijn onderstaande spaarpunten/acties van?
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Vraag 79
Hieronder staan Royals in combinatie op de foto. Uit welke landen komen deze Royals?

Vraag 80 Elke dorp heeft wel een quiz!
Onderstaande vragen komen uit quizboeken van andere gemeentes. Uit welk dorp en wat 
is het antwoord op de vraag?

   

A
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B

C
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D

E
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Vraag 81
Van welke 8 spellen zie je hieronder spelattributen?

         

         

Vraag 82
Het is weer bijna tijd om een vakantie te boeken voor de zomer van 2019. Welke 
Nederlandse campings/vakantiepark(en) horen bij de onderstaande logo’s?
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Vraag 83
Nieuwe hype van deze zomer “Gin-Tonic” !
Ben jij ook een echte liefhebber, dan zijn onderstaande afbeeldingen voor jou geen 
probleem. Geef de namen van de Gin.

            

Vraag 84
Vul de evaluatie van de DKK 2018 in via link: http://www.dedkk.nl/evaluatie-2018/

Vraag 85
Stuur je beste bouwers naar de aangegeven locatie: zie bijgevoegde flyer.

Vraag 86
Welk sesamstraatfiguur was te zien op het vragenmakersoverleg van de DKK van dit jaar?
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Met dank aan:

Vrienden
Lannet IT

Diamonds entertainment

Regiobank

Boer Goossens

Lammers banden en velgen

de Molen diervoeding

Dungense Molenbakker

Podotherapie Den Dungen

de Kleurenfabriek

Qualicount

Bakkerij Han Goossens

Benzinestation Lavrijssen

Jumbo janssen

Rob Meysen slaapcomfort

Van Uden makelaardij

Dija Fashion

Kapsalon XL

Cafe ‘t Trefpunt

Garage van Uden

Pelectra

Lars Kersten

Henk Nouwens tandtechniek

Cafetaria ‘t Maaskantje

Smits houthandel

Faced

Dio drogist

Sleutjes Bloemen
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DKK 2018, 
Leuk dat jullie weer mee deden!

Sponsoren
Slagerij van de Ven

Smits natuursteen

van Boven Keukens

Autobedrijf van Aarle

Patricia Goossens

Gebr. van der Aa  BV

van Mill en Essenstam VOF

Peter Raaijmakers

Thanks!


