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VOORWOORD

Beste deelnemers van de Ravensteinse Kwis,

Op de eerste plaats willen we jullie bedanken voor jullie deelname aan de vierde editie van de Ravensteinse Kwis. 
We zijn keiblij dat jullie je weer, of voor het eerst, in groten getale hebben ingeschreven, zonder deelnemers namelijk 
geen Ravensteinse Kwis. 

Ook dit jaar was de Ravensteinse Kwis niet mogelijk geweest zonder de steun van de “Vrienden van de 
Ravensteinse Kwis”, welke je op de volgende pagina’s zult vinden. Wij willen onze Vrienden dan ook hartelijk 
danken voor hun steun. Door deze brede steun van de Ravensteinse gemeenschap, in allerlei vormen, kunnen 
we blijven zorgen dat het een Kwis blijft:

Van, Voor en Door Ravenstein

Met zijn allen hebben we ook dit jaar weer kosten nog moeite gespaard om jullie een onvergetelijke dag voor te 
schotelen. We hopen dat jullie op een fanatieke, doch sportieve wijze invulling zullen geven aan wat er op jullie te 
wachten staat. 

Wij willen jullie vandaag veel succes en energie wensen en we horen vanavond graag, onder het genot van een 
drankje, wat jullie er van vonden. Daarnaast hopen we jullie natuurlijk over twee weken ook massaal te mogen 
verwelkomen tijdens de finale en natuurlijk na afloop op de dansvloer. Nogmaals veel succes, maar vooral een 
héle leuke dag!!

Met Ravensteinse Groet,

Organisatie Ravensteinse Kwis

Jan-Willem de Haas, Marieke Peters, Gijs van Lieshout, John Gerrits, Emiel Lagarde, Jan Willems, 
Inge Maassen, Frank Waijers en Erik van Dijk
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HOE WERKT HET

Wat moeten we vandaag doen?
• Alle vragen en opdrachten beantwoorden en uitvoeren op een locatie naar keuze.
• Je houden aan de wet en regelgeving en de over het algemeen bij iedereen bekende fatsoensnormen.

Wanneer is een antwoord goed? Als het antwoord goed is! Let hierbij op de volgende zaken:
• Schrijf duidelijk. Aan niet of slecht leesbare antwoorden worden geen punten toegekend.
• Mocht het kader te klein zijn voor een antwoord omcirkel dan duidelijk het vraagnummer. Op de laatste pagina’s  
 van het boekje is ruimte voor notities. Vergeet niet categorie en juiste vraagnummer te vermelden bij de notities.
• Mocht u een e-mail moeten versturen dan is dat geen WhatsApp. Je vermeldt duidelijk je teamnaam, categorie en  
 vraagnummer in het onderwerp. Mocht dit niet duidelijk zijn voor de organisatie dan telt de vraag niet mee.

Hoeveel punten kunnen we per vraag verdienen?
• Je kunt tien punten per vraag verdienen. Indien er meer antwoorden gewenst zijn bij een vraag, worden de 
 punten naar rato verrekend.
• Per categorie is er een RODE VRAAG, deze vraag is dubbele punten waard. Rode vragen zijn te herkennen aan  
 de rode kleur.

We moeten ergens op een bepaalde tijd zijn?
• Lees het boekje goed door en maak een planning. Er zijn een aantal tijden waarop je acte de presence  
 moet geven.
• De tijd van NOS-teletekst is leidend.
• Niet op tijd en/of niet met de juiste persoon, is niet deelnemen aan de opdracht.
• De organisatie is te herkennen aan de Ravensteinse Kwis kleding.

Waar moeten we het boekje inleveren?
• Tussen 20:00 uur en 20:30 uur moet het boekje worden ingeleverd bij de Keurvorst. De organisatie zal hier uw  
 boekje in ontvangst nemen. 
• Het boekje, moet het origineel uitgereikte boekje zijn en geen kopie. Ook moet het boekje in een goede staat zijn  
 en derhalve dus eenvoudig na te kijken.

Wanneer weet ik of we doorgaan naar de finaleronde?
• Iedereen gaat door naar de eerste finaleronde. Meer punten vandaag levert natuurlijk wel een voorsprong op.
• De Ravensteinse Kwis bestaat uit twee onderdelen die beiden succesvol moeten worden afgesloten om in de  
 prijzen te vallen.

Help, ik kom er echt niet uit!
• Van de organisatie zal zich iemand het grootste gedeelte van de dag bij Stadsherberg de Keurvorst bevinden. 
 Is dit niet het geval dan kun je ons bereiken op de Ravensteinse Kwis hotline (telefoonnummer volgt), door te  
 bellen. Misbruik van dit nummer levert strafpunten op!
• Bel niet voor elk wisse wasje, maar denk er eerst even over na!



GOUDEN VRIENDEN VAN DE RAVENSTEINSE KWIS



GOUDEN VRIENDEN VAN DE RAVENSTEINSE KWIS

Sta jij hier 
volgend jaar?

Sta jij hier 
volgend jaar?



ZILVEREN VRIENDEN VAN DE RAVENSTEINSE KWIS



Winnaars van de 
Ravensteinse Kwis 2016

TEAM 

IQULINAIR
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CATEGORIE: EVEN WARM DRAAIEN

1

2

3

Tatoeages heb je in alle vormen en maten, zo ook in Ravenstein en omgeving.
Michel Megens heeft er ook een aantal. Welk figuur heeft hij op de rechterzijde van zijn
rechteronderbeen? Tip: Het figuur staat met zijn rechterhand omhoog.

Hoe heten deze operaties uit de 2e wereldoorlog?

Politieke leiders zijn natuurlijk enorm actief op Twitter en andere social media. Zo ook de
fractievoorzitter van de PVV, de heer Wilders. Hieronder hebben we een aantal van zijn
tweets verzameld. Zet achter elke tweet op welke datum Geert dit tweette.
Aftreden en wegwezen.

We raken ons land kwijt en moeten het terugveroveren. 

In 2008 bracht ik over de Koran de korte film Fitna uit, die binnen drie uur meer dan drie miljoen keer werd bekeken.

Ons land wordt gekoloniseerd, geterroriseerd. Knikker ze het land uit. En laat Nederland weer Nederland worden.

A

B

C

D

A B C D

A

B

C

D

Donald Duck

Market Garden

Varsity en Plunder

Fall Gelb

Overlord

15 december 2016

5 juli 2017

9 april 2017

8 september 2016

Emiel
Typewriter

Emiel
Textbox
Geschrapt
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CATEGORIE: EVEN WARM DRAAIEN

4

5

Vul bij de letters het ontbrekende woord in.

Hieronder zie je 5 paar ogen afkomstig van albumhoezen. Welke artiesten met welke 
albums zijn dit?

A

A -

B

B -

C

C -

D

D -

E

E -

Bastion

Traditioneel

Zevenkoppige

Cat l

Honing

Beatles Let it Be

Bruce Springsteen Darkness on the Edge of Town

Phil Collins Face Value

Madonna Ray of Light

David Bowie Aladdin Sane
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CATEGORIE: EVEN WARM DRAAIEN

6 Kleine wasjes, grote wasjes. Doe ze in je wasmachine... Iedereen heeft er een in huis. 
Welke merken zie je hier?
A B C D

A

B

C

D

7 Iedereen heeft jeugdhelden. Onderstaand de vijf jeugdhelden van Erik. Ze zijn alleen in zijn 
hoofd een beetje door de war geraakt. Help jij Erik om de namen (in willekeurige volgorde) 
te achterhalen?

A

B

C

D

E

Zanussi

Bosch

Huebsch

Miele

Anna

Elza

Wicky de Vicking

Peppa Big

Spongebob
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CATEGORIE: EVEN WARM DRAAIEN

8

9

Onderstaand hebben we een krantenartikel afgebeeld. Vind het originele krantenartikel en 
plak het ernaast.

Wist jij dat eenden een typische vluchtherkenning hebben? Wij hebben de woerden van 
enkele eendensoorten weergegeven, maar welke soort eenden zijn dit?

1 

2 

3 

4 

5 

Wilde eend

Slob eend

Pijlstaart eend

Berg eend

Nonnetje
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CATEGORIE: EVEN WARM DRAAIEN

10 Zet de volgende namen in de juiste volgorde in de juiste kolom. Als je weet wat je moet 
doen, weet je ook de volgorde. 

NIKKO VAN DRIESSCHE

Jutta Borns Marnix Allegeart Regina Romeijn Tanja Dexters Bertie Steur

Judge Chambliss Emma 
van den Bossche

Tatiana Silva
Braga Tavares

Nikko 
van Driessche

Dio

Ilona 
van der Laan

Marleen
van der Moer

Sebastiaan
Labrie

Sascha 
Visser

Thomas
Dekker
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CATEGORIE: RAVENSTEIN OP ZIJN BEST

1 Hoeveel individuele voertuigen of beesten telde de draaimolen tijdens de afgelopen 
Ravensteinse kermis?

2

3

Wat hebben de volgende personen met elkaar gemeen, behalve dat ze allemaal in 
Ravenstein wonen?

Op onze Facebook vind je het filmpje van een BR’er. Zorg ervoor dat je de choreo met 
zoveel mogelijk mensen zo goed en creatief mogelijk uitvoert, vastlegt op film en 
post op onze Facebook tijdlijn. 

Wat waren de opkomstnummers tijdens het KSB van de volgende Reinouts?4
A: REINOUT IX

B: REINOUT XIX

C: REINOUT XVI

D: REINOUT XXI

12

Hebben allemaal een broer die Michiel heet

Let me entertain you

Booyah

Barbara Streisand

Free (like a bird)
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CATEGORIE: RAVENSTEIN OP ZIJN BEST

5

6

7

Op een heerlijke zondagavond zit je om 19:00 uur met je bordje op schoot voor de buis,
gaandeweg valt je blik op deze persoon. Wie is deze in Ravenstein woonachtige persoon 
en waarom komt hij zo verbaasd in beeld?

Welk pils zit er op de tap bij onderstaande plekken?

Wij van de organisatie horen natuurlijk in deze categorie thuis. Hoeveel spelfauten staan 
er in dit kwisboek? Arceer de spelfout, zodat wij ook weten dat het niet klopt en vermeld 
hieronder het totaal aantal spelfouten.

A KANTINE VVR -

B CAFÉ DE KLOK -

C KANTINE DE WITTE RAVEN -

D SPORTKANTINE DE HOGE GRAAF -

E ONDER D’N PLAG -

Jeffrey Teunissen
Degradatie van NEC is aanstaande

Jupiler

Blikjes

Heineken

Jupiler

Bavaria

4

Emiel
Textbox
Geen bier op tap

Emiel
Textbox
Geschrapt
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CATEGORIE: RAVENSTEIN OP ZIJN BEST

8 Als je vindt dat je weer moet gaan trainen, moet je gaan liggen totdat dat gevoel is 
verdwenen, of je gaat aan de slag! Op welke dag van de week en hoe laat, moet je op de 
betreffende sportaccommodatie zijn om aan te sluiten bij de training van de volgende 
teams/groepen?
VVR 3

Voreo 1, mannen  

District Competitie Regio Zuid Gemengd Dubbel 17+, 2e klasse

Sporten in de gymzaal van de basisschool, voor vrouwen, onder begeleiding van Paola Schuijling

A

B

C

D

9 Hoera het is me gelukt! Ik ben op mijn verjaardag geboren. 
Welke vader en moeder horen bij deze geboortekaartjes?
A B

A

B

10 Wie is de jongste bewoner van de Valkenburcht?

Donderdag 20:00 uur           

Maandag 20:30 uur

Donderdag 19:00 uur

Maandag 19:00 uur of 19:45 uur

Raphael en Elize

Julius en Debbie

Frank Verkuylen 

Emiel
Textbox
Donderdag 19:30 uur

Emiel
Textbox
of Mevrouw Funke
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CATEGORIE: SPORT EN SPEL

Van welke sport wordt hier een gedeelte van de Nederlandse spelregels beschreven?1
Een team bestaat uit maximaal 22 personen waarvan twee keepers. Het veld is ongeveer 30 bij 60. Neutraal ben 
je tussen het blauw.

Het lijdend voorwerp is 38,1 cm hoog. Voor een perfecte wedstrijd zul je alle frames goed moeten benutten.

Van een deelnemer aan het spel vraag je, je wel eens af wat je er aan hebt. Hij is de enige die van gedaante kan 
wisselen gedurende het spel en hij kan aanvallen in de voorbijgang.

Het veld is met lijnen van 3 tot 5 cm afgezet. In overtredingen wordt een onderscheid gemaakt tussen die van 
aanvallers en verdedigers.

A

B

C

D

2

4

3

In welke race had Max Verstappen een superstart en verloor Sebastiaan Vettel zijn
voorvleugel?

Elk jaar heeft golfclub “de Swingers” een uitje met een traditionele golfwedstrijd. Wie van 
het gezelschap eindigde er in 2017 op de laatste plaats?

Wie waren “de baas op het middenveld” bij de wedstrijd van VVR 1 op 27-11-2016?

Ijshockey

Bowlen

Schaken

Korfbal

GP Canada 2017

Gijs van Lieshout en Bram Beerens

Friso Peters
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CATEGORIE: SPORT EN SPEL

5 ‘Go’ is een van origine Oost-Aziatisch bordspel voor twee spelers. Het is het favoriete 
bordspel van Erik en Emiel. Onderstaand zien jullie de eindstand van één van hun laatste 
speelborden. Erik speelde met wit en de geldende komi was 7.5.
Wie won er en wat was de uitslag?

6

7

Waar hij vroeger als een raket over de baan vloog, behaalde hij in een heel andere tak van 
sport meerdere gouden medailles, zowel in Londen als Rio de Janeiro op de Paralympics.
Over welke sporter hebben we het en in welke discipline?

Tour de France! We geven jullie het verslag van een etappe uit de Tour de France (2017), 
echter de datum van de etappe ontbreekt. 

Er ontsnappen 3 personen uit het peloton welke ca. 5 minuten voorsprong pakken. Op ca. 25 km voor de finish 
haalt het peleton de kopgroep terug, echter springt één persoon weg uit de kopgroep. Deze persoon redt het 
echter niet. Een Nederlandse renner eindigt deze etappe in de top 20. In de laatste km voor de finish passeren de 
renners nog één rotonde, hierna slaan ze linksaf en koersen ze in een rechte lijn op de finish af.

Over welke etappe gaat dit verslag en op welke datum is deze gereden?

Result B(Emiel)+9.5

Alex Zanardi
Handbiken

11e etappe van de Tour de France, 12-7-2017

Emiel
Textbox
Emiel
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CATEGORIE: SPORT EN SPEL

8 Deze opdracht is voor de persoon die groot is én een meester met paarden!
Van team 1 t/m 10 moet de persoon om 14:00 uur bij de Keur zijn, van team 11 t/m 20 om 
14:20 uur en van team 21 t/m 30 om 14:40 uur. 

9

10

Je ziet afbeeldingen van vier bordspellen. Welke zijn dit?

In hoeveel stappen rende Daphne Schippers de 200 meter sprint op het WK Atletiek 2017 in 
Londen?

A B C D

A

B

C

D

Kris Kras door C1000 land

Appeltjes Plukken

Knetter een te gek spel

Carcassonne

98
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CATEGORIE: DE WIJDE WERELD

Op welke adressen vind je deze dieren in de tuin?1

Waarvan is deze vlag?2

A B C D

A

B

C

D

Hongerveldstraat 2

Rondestraat 8

Ossestraat 3

Dorskamp 2

Vrijstaat Land van Ravenstein



25

CATEGORIE: DE WIJDE WERELD

In deze afbeelding zijn vier bekende kunstwerken verwerkt. Geef (in willekeurige 
volgorde) de naam van de kunstenaar en van ieder kunstwerk.

3

Laat twee teamleden die graag ‘van de wereld’, of ‘van de kaart’ zijn, volgens onderstaand 
tijdschema naar Restaurant Walraven komen.

4

Nederland heeft internationael een sterke naam op het gebied van design. Onderstaande 
stoelen zijn allemaal ontworpen door Nederlanders. Wat hebben deze met elkaar gemeen?

5

Team 1 om 14:00 uur
Team 2 om 14:05 uur
Team 3 om 14:10 uur
Team 4 om 14:15 uur
Team 5 om 14:20 uur
Team 6 om 14:25 uur
Team 7 om 14:30 uur

Team 8 om 14:35 uur
Team 9 om 14:40 uur
Team 10 om 14:45 uur
Team 11 om 14:50 uur
Team 12 om 14:55 uur
Team 13 om 15:00 uur
Team 14 om 15:05 uur

Team 15 om 15:10 uur
Team 16 om 15:15 uur
Team 17 om 15:20 uur
Team 18 om 15:25 uur
Team 19 om 15:30 uur
Team 20 om 15:35 uur
Team 21 om 15:40 uur

Team 22 om 15:45 uur
Team 23 om 15:50 uur
Team 24 om 15:55 uur
Team 25 om 16:00 uur
Team 26 om 16:05 uur

HOKUSAI
The Great Wave of The Great Wave off Kanagawa

GIUSEPPE ARCIMBOLDO
Spring of La Primavera

RENE MARGRITT
Ceci n'est pas une pipe of dit is geen pijp

EDVARD MUNCH
Skrik of De Schreeuw

Allen staan ze in het MOMA New York tentoongesteld

Emiel
Textbox
of staan in de Dutch Design top 100
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CATEGORIE: DE WIJDE WERELD

Dit beeldmerk bevat vier bekende logo’s. Noem ze alle vier en vertel welke er niet bij 
hoort en waarom.

6

Ravenstein is natuurlijk het epicentrum waar ons universum om draait, maar Nederland 
is groter dan alleen ons mooie stadje. Gelukkig kunnen wij op veel plekken komen met het 
openbaar vervoer. Weet jij welke NS-stations hieronder afgebeeld zijn?

7

A B C D

A

B

C

D

Breitling

Ferrari

Prada

Versace

Boxtel

Woerden

Gouda Goverwelle

Den Haag centraal

Breitling is Duits, de rest Italiaans

Emiel
Textbox
Breitling is Zwitsers, de rest Italiaans
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CATEGORIE: DE WIJDE WERELD

Op onderstaande foto’s zijn 4 vliegvelden te zien. Welke vliegvelden zijn dit?9
A B C D

A

B

C

D

8

10

Er is één punt in de wereld waarbij je door het afleggen van circa 3 km door drie 
verschillende landen komt en ook door 3 verschillende tijdzones. Noem deze 3 landen.

Vul op de stippellijn de goede antwoorden in en verbind de onderwerpen met het 
bijbehorende jaartal. Als je weet waar het over gaat, weet je welke te verbinden.

………………………………………………………………………………………     2008

Op zoek naar Atlantis            …....

………………………………………………………………………………………    …....

………………………………………………………………………………………    2011

………………………………………………………………………………………    2012

Reinout van Valkenburg           …....

………………………………………………………………………………………    2014

Efteling             …....

………………………………………………………………………………………    …....

………………………………………………………………………………………    …....

Finland

Noorwegen

Rusland

Madrid Barajas

Wenen Schwechat

Brussel Zaventhem

Aeroporto di Napoli internationale

Het geheim van de cactus

Suske en wiske en het raadsel van Ravenstein

Palma di Plata

Circus Bolalar

Het feest van koning Zinga

Het verloren zilver 

De vijf van Canlea

2009

2010

2013

2015

2016

2017

2017

2009

2013

2008

2015

2010

2014

2012

2016

2011
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CATEGORIE
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CATEGORIE: GROOT RAVENSTEIN

Waaraan maakte, de in Dieden welbekende, familie Singendonk zich in 1843 schuldig? 

Wat is de 1e zin van de column op pagina 9 in Over d’n Dam van 1 mei 2017?

De in Deursen-Dennenburg geboren Antonetta Roelofs was getrouwd met de Ossenaar Jan 
van den Boogaard, beter bekend als ‘Jan Tompe’. Waar dankte Jan van den Boogaard zijn 
bijnaam aan? 

In april 1997 werd in ‘T Slotje te Herpen een toneelstuk opgevoerd ter gelegenheid van het 
100-jarig bestaan van de NCB Ravenstein-Herpen. Wat was de naam van dat toneelstuk?

1

4

5

2

Al deze huizen hebben huisnummer 10, maar welke straten zijn het?3
A B C D

A

B

C

D

Aan de zogenaamde Prolytenjacht: het ongevraagd aan de katholieke bewoners opdringen van 
het Protestantisme

"Loat de boere mar dorse"

Weegkamp

Doolhof

Hamstraat

Winkelstraat

Laatst ontmoette ik een oude vriend uit Nijmegen, tegen wie ik liet ontvallen dat ik in het dorpje 
Deursen woon.

Jan noemde zijn klompen "tompen", omdat hij dat als kind niet goed uit kon spreken.
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CATEGORIE: GROOT RAVENSTEIN

In de Sint Wilbertstraat in Demen staat een woning bekend als een onderwijzerswoning 
van meester Bominaar en later als Boerenleenbank. Wat is het bouwjaar van dit pand? 

Over de Dorpenweg vanuit Macharen onderweg naar Ravenstein...  
Wisten jullie dat er vele witte reflectorpaaltjes staan aan de rechterzijde van de weg? 
Wij zijn gaan tellen vanaf de brug van Macharen tot aan de rotonde bij de
brandweerkazerne in Ravenstein. Hoeveel van deze paaltjes zijn we onderweg gepasseerd?

Waar kun je dit soort kunstwerken zelf maken? 

6

8

7

Wat was de uitslag van de loopgroepen senioren in Pomperstad 2017? De eerste vijf graag.9

1932

Creapoelka
Kleine Poelstraat 7 
5354 KD Demen

97 

De Zoekbiggen

3x Niks

CV Bar Goed

CV Goed Zat

De Schottelsletten

Emiel
Textbox
1923
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CATEGORIE: GROOT RAVENSTEIN

Waar is dit topgeveltje gemetseld? Geef het volledig adres van ieder huis. 10
A B C D

A

B

C

D

Grotestraat 40, Huisseling

Nieuwstraat 2, Ravenstein

Middelstraat 30, Ravenstein

Burg. Canersstraat 2, Ravenstein

Emiel
Textbox
Demen
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CATEGORIE: OM OVER NA TE DENKEN

Maak één zin waarin één letter precies 1x voorkomt, één andere letter precies 2x 
voorkomt, weer één andere letter precies 3x voorkomt, etc. De zin hoeft grammaticaal niet 
helemaal te kloppen, maar het mogen ook niet een aantal losse woorden achter elkaar
zijn.

Voorbeeld: Kaas is saai

In de Ravensteinse Kwis zijn dit jaar 1110 reguyliere punten te behalen. Hoeveel punten 
denk je met je team te behalen? Deze vraag telt niet mee voor deze berekening, dus ga uit 
van 1100 punten.

Met een marge van 50 punten tellen we de vraag goed!

3

4

Sjaak is op bezoek bij zijn familie in Amerika. Op een mooie zomerdag houdt de familie een feestje in de tuin. 
Jack, de Amerikaanse schoonbroer van Sjaak, heeft een rond zwembadje in de tuin gezet. Maar helaas: de water-
pomp is kapot, dus het bad is nog leeg. Sjaak is de beroerdste niet en biedt aan om wel even naar de supermarkt 
te rijden om flessen water te halen, zodat de waterpret toch door kan gaan! Jack zegt dat het badje een diameter 
van 5 feet heeft en dat het met 7 inch water gevuld moet zijn om een beetje te kunnen badderen. Sjaak is op weg 
naar de supermarkt en heeft uitgerekend hoeveel liter water hij nodig heeft, maar bij de supermarkt aangekomen 
ziet hij tot zijn verbazing dat ze alleen flessen van 1 gallon hebben! 

Hoeveel flessen moet Sjaak minimaal kopen om het badje te vullen zodat Jack tevreden is 
met het resultaat?

1

Een breinbreker en alleen voor de allerslimste!
Eén Nederlander en één Engelsman vervelen zich gedurende een wedstrijd van Herpinia. Ze doden de tijd door 
twee rijen cijfers te vergelijken, beide rijen cijfers zijn 1 t/m 14. Eén telt de verschillen tussen de twee rijen cijfers, 
de ander de overeenkomsten tussen de twee rijen cijfers. Ze komen tot de volgende getallenreeksen. 

0    1    1    0    0    0    0    1    1    1    3    0    1    … 

2    2    2    1    3    1    4    2    3    3    2    3    6    …

Maak de getallenreeksen af. 

2

86 flessen

0

5
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CATEGORIE: OM OVER NA TE DENKEN

Met de onderstaande letters kun je 15 palindromen maken. Je mag elke letter maar 
1x gebruiken. De meeste zijn in het Nederlands, maar niet allemaal.

5

r s Y a l a r a

m k j a a m a a

a d s k e r r e

m l o d n t t a

l s m e e d d a

r t a s r m e d

e d c u e t p o

d e a t e o l o

r y s o o a c e

t m d s r m e l

s n l t m e s e

1

2

3

4

6

5

7

8

9

10

12

11

13

14

15

Meetsysteem

Lepel

Racecar

Testset

Netten

Sms

Droomoord

Lul

Dood

Dad

Madam

Serres

Malayalam

Kajak

Radar
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Wat is de juiste functie die behoort bij onderstaande waarheidstabel? Zet een kruisje 
achter het juiste antwoord. 

In de functie staat het uitroepteken voor niet. 

6

A B C D E F Y

0 0 0 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0 1 1

2 0 0 0 0 1 0 0

3 0 0 0 0 1 1 0

4 0 0 0 1 0 0 0

5 0 0 0 1 0 1 0

6 0 0 0 1 1 0 0

7 0 0 0 1 1 1 0

8 0 0 1 0 0 0 0

9 0 0 1 0 0 1 0

10 0 0 1 0 1 0 1

11 0 0 1 0 1 1 1

12 0 0 1 1 0 0 1

13 0 0 1 1 0 1 1

14 0 0 1 1 1 0 1

15 0 0 1 1 1 1 1

16 0 1 0 0 0 0 1

17 0 1 0 0 0 1 1

18 0 1 0 0 1 0 0

19 0 1 0 0 1 1 0

20 0 1 0 1 0 0 0

21 0 1 0 1 0 1 0

22 0 1 0 1 1 0 1

23 0 1 0 1 1 1 1

24 0 1 1 0 0 0 0

25 0 1 1 0 0 1 0

26 0 1 1 0 1 0 1

27 0 1 1 0 1 1 1

A
B
C
D

y = !A.!C.!D.!E + !B.C.E.F + !A.!B.C.D + B.!C.D.E + B.C.!D.E + B.C.D.!E +  A.!C.D.!E + A.!B.C.E

y = !A.B.!D.!E + !A.B.E.F + !A.!B.C.E + B.!C.D.E + A.B.!C.E + B.C.D.!E + A.!C.D.!E + A.!B.C.E

y = A.C.!D.!E + !B.!C.E.F + !A.!B.!C.D + B.!C.D.E + !B.C.!D.E + B.C.D.!E + A.!C.D.!E + A.!B.C.E

y = !A.!C.D.!E + !B.C.!D.F + !A.!B.C.!D + B.!C.!D.E + A.!C.!D.E + B.C.D.!E + A.!C.!D.!E + A.!B.C.D
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28 0 1 1 1 0 0 1

29 0 1 1 1 0 1 1

30 0 1 1 1 1 0 0

31 0 1 1 1 1 1 0

32 1 0 0 0 0 0 0

33 1 0 0 0 0 1 0

34 1 0 0 0 1 0 0

35 1 0 0 0 1 1 0

36 1 0 0 1 0 0 1

37 1 0 0 1 0 1 1

38 1 0 0 1 1 0 0

39 1 0 0 1 1 1 0

40 1 0 1 0 0 0 0

41 1 0 1 0 0 1 0

42 1 0 1 0 1 0 1

43 1 0 1 0 1 1 1

44 1 0 1 1 0 0 0

45 1 0 1 1 0 1 0

46 1 0 1 1 1 0 1

47 1 0 1 1 1 1 1

48 1 1 0 0 0 0 0

49 1 1 0 0 0 1 0

50 1 1 0 0 1 0 0

51 1 1 0 0 1 1 0

52 1 1 0 1 0 0 1

53 1 1 0 1 0 1 1

54 1 1 0 1 1 0 1

55 1 1 0 1 1 1 1

56 1 1 1 0 0 0 0

57 1 1 1 0 0 1 0

58 1 1 1 0 1 0 1

59 1 1 1 0 1 1 1

60 1 1 1 1 0 0 1

61 1 1 1 1 0 1 1

62 1 1 1 1 1 0 0

63 1 1 1 1 1 1 0
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Wie ben ik, wie ben ik?
Wij geven een omschrijving van een bekend persoon. Aan jullie de vraag wie wij bedoelen.
Geef voor- en achternaam.

8

In een 15% zoutoplossing bij 80 graden celcius zit 250 gram zout (NaCl).
Hoeveel liter (afgerond op milliliters) oplossing is dit?

We omschrijven aan de hand van klachten en eventueel voorgeschreven medicijnen een 
ziektebeeld. Waar lijden onze patiënten aan?

7

9

We zoeken een man. Er is een film uitgebracht over zijn succes. Ook in de welbekende Forbes lijst is hij 
opgenomen. Zijn partner heeft donker haar, hij is met haar getrouwd. Hij is beperkt blind voor enkele kleuren. 
Hij is vegetarisch.

Vele Oranje supporters heeft hij opgezocht. Zijn naam en de club waar hij ooit voor speelde hebben enige 
overeenkomst. Hij is actief als presentator. Ook in een commercial kun je hem zien of heb je hem gezien. Vals 
spelen is aan hem besteed.

Hij/zij draagt graag wit. Hij/zij werkt ook op zondag. Hij/zij studeerde af als technicus in chemie. Hij/zij heeft 
goede contacten in de hoogste sferen.

A

B

C

Patient 1: op verschillende plekken op mijn lichaam jeuk; hiervoor is een antibioticazalfje voorgeschreven. 
Verder verschillende kleine klachten waaronder een blaasontsteking, last van mijn darmen en ontstoken ogen. 
Ik had stress zei de dokter, maar ben toch gedoseerd doorgegaan met werken, echter bleef ik vermoeid en had 
last van hoofdpijn en darmklachten; een griepgevoel. Ik herstelde moeilijk van deze klachten, ik was overprikkeld. 
Uiteindelijk moest ik volledig plat liggen. Niet geestelijk, gevoelig voor voedingsstoffen, ziekte uitte zich ook op 
mijn huid.

Aanwijzing/tip: dennenappel

Patient 2: ik was snel moe en voelde me ziek, mijn haren vielen uit en mijn nagels braken af. Voorafgaand heb ik 
mijn voedingspatroon aangepast, mijn gewicht is veranderd. Mijn ziektebeeld is gerelateerd aan een belangrijke 
gebeurtenis in mijn leven, een traumatische gebeurtenis.

Aanwijzing/tip: glas water

A

B

4,386 liter

Mark Zuckerberg

John de Wolf 

Paus Franciscus

Ziekte van Lyme

Anorexia Nervosa
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Gijs en Frank liepen weer eens een rondje. Ze liepen door Huisseling, door de bossen, door 
de Veluwe en ze verbaasde zich welke dieren er allemaal rondliepen. Welk dier hoort bij 
onderstaande voetafdrukken?

10

A

D

B

E

C

F

A

B

C

E

D

F

Haas

Konijn

Boommarter

Steenmarter

Wild zwijn

Das
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Maak een Ravensteinse Kwis yell en post deze op onze Facebook tijdlijn. 
Aan de yell moeten minimaal 8 personen meedoen. In de yell moeten je teamnaam en de 
Ravensteinse Kwis voorkomen. Creativiteit wordt beloond!

1

Wat zijn de echte namen van de personen die je hier ziet?

Ga naar onze Facebookpagina en zoek het filmpje bij deze vraag. Op welk nummer wordt 
hier creatief gedanst door 2 leden van de organisatie?

2

3

A B C D

A

B

C

D

De volgende screenshots komen uit tv-series, maar uit welke tv-series?4
A B C D

A

B

C

D

Gerrit-Jan Mulder

André Lauren Benjamin

Dennis Bouman

Sjors Peter

Ik voel me sexy als ik dans

Sons of Anarchy

The Wire

True Detective

The Walking Dead
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De volgende tekst bevat vier muziektitels. Arceer de vier titels in de tekst en schrijf in de
vakjes van welke artiest het is. De teksten kunnen ook vertaald zijn uit het Engels met
Google Translate. Eerste arcering is eerste vak voor de artiest. 

Ja het was wat, die laatste avond in de Kreb, het is een nacht geworden om nooit te vergeten in ieder geval. 
Het bier werd rijkelijk gedronken en de hapjes gingen rond alsof ook de friettent zou gaan sluiten. Er werd gedanst 
en gezongen. Er was ruimte voor een goed verhaal en slappe klets. Fedor bedankt voor dit laatste in ieder geval!
Gelukkig was Fedor later op de avond ook zeker vier, vijf seconden stil zo nu en dan, wat voor iedereen natuurlijk 
een enorme opluchting was. Uiteindelijk ging het bier drinken door en vielen de eerste slachtoffers. Bier drinken 
is natuurlijk niet iets wat je ongetraind een hele avond kunt volhouden. We hebben ons laten vertellen dat er zelfs 
ruimte was voor romantiek op deze laatste Kreb-avond. Er zijn wat mensen weggegaan naar een plek die alleen 
wij kennen, maar wat ze daar gedaan hebben blijft onduidelijk. Wij als organisatie van de Ravensteinse Kwis willen 
via deze vraag nog één keer de Kreb bedanken voor een geweldige tijd. Kreb, we blijven de herinneringen aan je 
koesteren, niemand is zo mooi als jij ooit was.

De volgende artiesten hebben een link met nummers die ze ooit hebben gemaakt. 
Welke nummers zoeken we en wat is de link?

5

6

A: THE AVETT BROTHERS

E: ROD STEWART

I: EARTH WIND & FIRE

B: FOO FIGHTERS

F: ROXETTE

J: BLOF

C: COLDPLAY

G: U2

K: WYCLEF JEAN

D: PRINCE

H: MOOI WARK

L: COUNTING CROWS

Het is een nacht, Guus Meeuwis)

Four five seconds, Rihanne, Kanye en Paul Mccartney

Somewhere only we know, Keane

Zo mooi als jij ooit was, 3J’s of Jeroen van de Boom

January wedding

February Stars

Prospekt's March

Sometimes it snows in April

Maggie May

June Afternoon

4th of July

Ik ben zo geil als een bossie siepels in augustus

September

Oktober

Gone till November

A long December

Artiesten hebben allemaal een nummer gemaakt met een maandnaam in de titel
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Wat is de link tussen de volgende personen? 7
A

B

A

B

A

B

A

B

Muziek is overal en overal zit muziek in… Voor deze vraag zul je eerst het volgende
moeten voorbereiden:

1.  Neem acht (lege) flesjes bier (merk natuurlijk naar keuze, en mocht je nog geen lege hebben? PROOST)
2.  Vul flesje 1 met 225ml water, flesje 2 met 200ml, fles 3 met 175ml, fles 4 met 150ml, fles 5 met 125ml, fles 6  
 met 100ml, fles 7 met 75ml en fles 8 met 50ml.
3.  Zet ze op oplopende volgorde en blaas of tik met een lepel het volgende nummer:

 112143
 112154
 11 816432
 776454

Welk nummer bedoelen wij?

8

Tony Manero - Saturday night fever

The Wizard - Wicked

Happy Birthday
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Eens kijken of we allemaal de media nog volgen. Welk (vrij) recent nieuws bedoelen we 
met onderstaande afbeeldingen? 

Welke superhelden zijn wij?

9

10

A B C

A

B

C

Jonge jonge wat is deze man een superheld. Hij is een superheld zoals wij vinden dat een superheld moet zijn. 
Zijn partner in crime is briljant (dat schijnt een vertaling te zijn). De goede man heeft zich nog nooit voortgeplant 
en voor het geld hoeft hij het ook niet te doen. Deze held heeft zijn succes mede te danken aan Bil en Bob.

Indrukwekkend is een woord wat deze man tekort doet. Jekyll en Hyde zijn jaloers op hem. We weten niet wie er 
precies jaloers op hem is, Jekyll of Hyde. Er zijn mensen die deze man een meester in camouflage zouden noemen. 
Vroeger was deze man ronduit verbijsterend en rauw. Zijn status als superheld maakt hem zo blij als een kind.

Dit superheldenbestaan begint door een ontmoeting met een spook. Het is één van de vrouwelijke superhelden 
die we kennen. Het is alsof haar tegenstanders de goden verzoeken om haar tegenstand.

Superheld ja? We weten het nog niet zeker maar we gebruiken hem toch voor deze vraag! Hij is de verwezenlijking 
van meerdere superhelden, of ja, dat is de bedoeling. Voor een superheld gaat er relatief veel fout in vergelijking 
met zijn collegasuperhelden. Deze superheld is ook filmster en zelfs na afloop van de film heeft hij nog tijd voor 
zijn fans.

Superheld ja? We weten het nog niet zeker maar we gebruiken hem toch voor deze vraag! Hij is de verwezenlijking 
van meerdere superhelden, of ja, dat is de bedoeling. Voor een superheld gaat er relatief veel fout in vergelijking 
met zijn collegasuperhelden. Deze superheld is ook filmster en zelfs na afloop van de film heeft hij nog tijd voor 
zijn fans.

A

B

D

AC

Tim Hofman, 15-8-2017, voor BNN programma #BOOS geslagen door Nijmeegse huisbaas

Mill, Nederhemert Barneveld, geboorteplaatsen van 3 personen opgepakt in fiproniel/eierenschandaal

Leenbakker (deel van logo) waarbij een hoogslaper voor 24 euro werd aangeboden

Batman

De Hulk

Deadpool

Wonder Woman



44

  

CATEGORIE
 

VROEGER



45

CATEGORIE: VROEGER 

Hieronder zie je items van vroeger uit Ravenstein. Van wat voor items zijn dit afbeeldingen?

In welk jaar zijn Koos en Annie van Zwam getrouwd?

Ravenstein kende in mei 1960 heel wat meer horecagelegenheden als hedendaags.
Een greep uit het Brabants Dagblad van die tijd. Vul de ontbrekende gegevens in.

1

2

3

B

D

C

A

Suikerzakjes

27-05-1977

Trappistenbier Bij de ingang van de feeststad

Hero limonade Specialiteit in croquetten Nasiballen slaatjes
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Onder de rook van de kerk in Huisseling vinden we twee jeu de boules banen. Wisten jullie 
dat hier in de zomermaanden op dinsdagavond gespeeld werd/wordt door een club?
Er wordt dan gespeeld of gefietst. Wat is de naam van deze club uit Huisseling?

6

4 Welke datum hoort er te staan waar de pen ligt (linksboven)?

5 Wie is de man op de foto en wat was zijn titel?

16 november 1972

Drs. JJM Bonnier

Onder de toren
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7 Kennen we ze nog de Flippo’s uit de 
zakken chips. Vandaag willen we de 
herinnering tot leven brengen! 

Plak hiernaast een originele Flippo.
Voor de echte verzamelaar: je krijgt ‘m terug.

De Ravensteins Zoeaaf Ignace Wils ligt begraven in de kapel van de Heilige Maagd van 
Pinos. Als zijn broer August op 23 februari 1874 zijn graf bezoekt, ligt er nog een 
eenvoudige witte marmeren plaat op zijn graf. Later maken de Spanjaarden voor hem 
een grafsteen in de zijmuur van de kapel boven zijn graf. 

Wat staat er in deze grafsteen gebeiteld?

R. en B. van U. hadden een kleine onderneming in over d’n Dam. Echter groot genoeg om 
de lokale bevolking in hun dagelijkse behoeften te voorzien. Deze onderneming is bekend 
geweest onder meerdere namen. Welke vier namen waren dit?

8

9

Kwiek

Cirkel

Buurtwinkel Ben en Riet

Vivo

Emiel
Textbox
AIS ESPERA                                              verlangen naar de wederopstanding van het vleesLa resurrecgo de La carnElqve fov comandant                              elite commandant en expert van Carlos de 7e Dels exergts de carles VIILcapitade la guardia                                bevelhebber van de pauselijke zoeavenDe zuavs pontificiskIgnasi Wils                                                  Ignace WilsHolandes                                                    HollanderMort Heroicaament                                 Hij vond de heldendood tijdens de bestorming van de barricades van Igualada   Enla presa digualadaAlassalt dunaba rricadaEl dia 18 juliol MDCCCLXXIII                   de dag 18 juli 1873Reposi en la pav                                       rust in vrede van de Heer.Del senvor
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Een aantal weken geleden had Emiel het lumineuze idee om een aantal standbeelden na te 
maken, zodat jullie daar je hoofd over konden breken. Dit doen we dus stiekem niet, maar 
gelukkig hebben we de foto’s nog. Aan jullie de eer om helemaal los te gaan! 
Wie verzint het leukste onderschrift?

10

Emiel
Textbox
Door deze vraag in de Ravensteinse Kwis heeft deze hunk een contrct getekend bij Victoria Secret. Voor de bivakmutsen lijn.
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Van welke maand zie je hier de maanstanden? Het zijn er twee uit 2017, één uit 2016 
en één uit 2015. 

1

A

B

C

D

A

C

B

D

april (2016)

augustus (2017)

januari (2017)

mei (2015)
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Een tangram is een Chinese puzzel bestaande uit 7 stukjes, de tans, die tezamen een 
vierkant vormen. Met deze stukken kan een groot aantal figuren gevormd worden, 
waaronder de Ravensteinse Raaf. Volgens de regels van het spel moeten alle stukjes 
worden gebruikt. 

Knip de vormen (zie inlegvel) uit en plak ze over het voorbeeld hieronder.

2

Van welke dieren zijn de huiden op onderstaande afbeeldingen?3
A B C D

A

B

C

D

Haai

Neushoorn

Olifant

Pangolin
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Op het boerenerf!
Je zal ze vast wel eens hebben zien rijden, deze mooie vrachtwagens. 
Maar wat vervoeren ze nu eigenlijk en hoe leveren ze dat af bij de klant? We helpen jullie 
op gang! In de berekening mag je ervan uitgaan dat deze auto exact 32 MT mengvoeders 
(A-kwaliteit brokken van Voergroep Zuid) geladen heeft, verdere details worden hieronder 
opgesomd: 

• De oplegger heeft een inhoud van 53 m3, de lengte van de tank is 12 meter, de oplegger is voor 95% beladen.
• De oplegger heeft 10 identieke vakken, voor het wisselen van vak naar vak mag 5 seconden gerekend worden.
• Exact in het midden van ieder vak bevindt zich de opening van de losbodem, de opening heeft een diameter 

van 102 mm.
• De werkdruk is continu vanaf het moment dat de oplegger op druk is, opbouwen van gewenste druk is 2 minuten.
• De werkdruk is 1 bar.
• De oplegger voldoet aan de PED richtlijnen.
• De centrale losleiding heeft een diameter van 102 mm, er is direct 6 meter losslang en 5 meter lospijp van de 

silo verbonden met een identieke diameter.
• Er zijn geen belemmeringen, je mag uitgaan van ideale ‘losomstandigheden’.
• Je kunt er van uitgaan dat de oplegger op de plek van bestemming is en in één lege silo van 60m3 dient te lossen.

Hoe lang duurt het lossen van 32 MT product in 1 silo?
Het gaat enkel om de lostijd.

Voor de kleintjes! Maak een loombandje in de kleuren zwart en geel en lever dit bandje 
in met je boekje.

4

5

Tussen 50 en 70 minuten rekenen we goed
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In de tas, welke je ontvangen hebt bij de start, zit een zakje met kleine ‘balletjes’. Wat zijn 
dit voor balletjes en van welke metaalsoorten zijn de 4 balletjes?

7

1

2

3

4

De afbeelding hiernaast hebben wij gevonden, alleen zijn 
we de beschrijving kwijt van het betreffende voorwerp. 
Geef jij ons de namen van de onderdelen en de naam van 
het voorwerp?

6

1

5

2

6

3

7

9

4

8

NAAM VOOORWERP:

Stersluiting

Hulswand

Prop

Teerplaatje

Bodemkap

Hagellading 

Kruidlading

Bodemprop

Slaghoedje

hagelpatroon

hagel jachtpatroon

Staal

Lood

Bismut

Zink
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Jan ging laatst naar Donato om bonbons te kopen. Daar kwam hij er achter dat de 
bonbons alleen in verpakkingen van 7, 9 of 16 stuks verkocht worden. Wat is het grootste 
aantal bonbons dat hij niet kon kopen met de bovenstaande aantallen?

10

Als je over de A50 vanuit Uden naar Ravenstein rijdt, kom je tot de afslag Ravenstein onder 
een aantal viaducten door. Noteer hieronder de namen van deze viaducten.

8

Er waren in juni weer een groot aantal geslaagden in het middelbaar onderwijs. 
Wie waren de geslaagden bij deze foto’s en voor welke opleiding zijn ze geslaagd?

9

A B C D

A

B

C

D

Herperduin
Lage heide
Breemhaer
Dassenburght
Het Broek
Erwenpas

Stan van Bergen, VMBO GT 

Veerle van Lieshout, VMBO

Isis Cornelissen, VWO

Suzanne van Zandvoort, VMBO T

47

Emiel
Textbox
KleinwijkMaashorstSlabroek
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Boutjes en moertjes combinatie! In de tas zit een boutje of een moertje. Zoek het team met 
het bijpassende boutje of moertje en lever deze in bij de organisatie.

Autolease Midden Nederland (ALMN), heeft ruim dertig jaar ervaring en een goede reputatie
als leasemaatschappij. Met een wagenpark van meer dan 4500 voertuigen, behoort ALMN 
tot de top 25 van Nederlandse autoleasemaatschappijen. 
Als één van de eerste introduceerde ALMN in samenwerking met SmiLease ‘Private Lease’ 
(Particuliere Autolease). Na zo’n negen jaar en ruim vijfhonderd contracten verder, werd 
het tijd om dit voort te zetten onder het eigen label: ALMN Private Lease. 

Wanneer is Autolease Midden Nederland gestart met het eigen label Autolease Midden 
Nederland Private Lease (ALMN Private Lease)?

Hier moeten de antwoorden komen van de personen die om 13:10 uur zijn gaan fietsen.

1

3

4

Hoewel de zomer afgelopen jaar niet was wat we er van hoopten, heeft bij menig 
Ravensteiner de BBQ flink staan roken. Binnen ons mooie stadje zijn ook een aantal 
bijzonder getalenteerde pitmasters. Maar wie weet zit er tussen jullie ook nog ergens een 
ruwe diamant verstopt!

Vanaf 14:00 uur kun je bij de Zaak vol Smaak van Kwaliteitsslagerij Schoenmakers jullie hoofdingrediënt ophalen 
om het ultieme broodje hamburger te produceren. Zorg ervoor dat er maximaal 2 personen van je team volgens 
onderstaand tijdschema aanwezig zijn bij onze eigen grillmasters bij de Keurvorst. 
Jullie creatie wordt beoordeeld op smaak, garing, opmaak en originaliteit, met andere woorden: jullie kunnen ook 
dit jaar weer helemaal los gaan met jullie culinaire vaardigheden om onze vakjury te imponeren! Natuurlijk moet 
wel het hoofdingrediënt de hoofdrolspeler zijn in jullie gerecht en het moet op de BBQ klaargemaakt worden.

Team 1 t/m 5 om 16:00 uur Team 16 t/m 20 om 17:00 uur
Team 6 t/m 10 om 16:20 uur Team 21 t/m 25 om 17:20 uur
Team 11 t/m 15 om 16:40 uur Team 26 t/m 30 om 17:40 uur

2

01-10-2016

Mark van Platen

Wim Walk

Frank van der Wouw

Leo van Uden

Jan Elemans

Lambert Vervoort

Wil van Haren

Peter van Crey

Willy van Mook

Roel Augustein
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In welk YouTube-filmpje van Meneer Megens zegt Meneer Megens: “Dat doen we dus ook 
bij deze contextsom, vier meter staat gelijk aan…..”

Bij de brandweerkazerne aan de Schaafdries heeft vorige maand de grote roldeur een 
metamorfose ondergaan. Degene die hier langs zijn gekomen hebben zichzelf misschien 
zelfs afgevraagd waarom er een nieuwe deur is geplaatst, in een gebouw dat op korte 
termijn gesloopt gaat worden. Niets is minder waar! Deze deur is als proef behandeld met 
een blanke coating die de Bresser Schilderwerken heeft aangebracht. Deze nieuwe 
coating wordt geproduceerd door het nieuwe bedrijf van Gerard de Bresser, wat hij naast 
de Bresser Schilderwerken in 2016 heeft opgestart.

Hoe heet dit nieuwe bedrijf van Gerard de Bresser? 

Leo van Uden is een Allround Dak & Klusbedrijf. Dit houdt in dat ze naast buitendak-
gerelateerd werk ook diverse andere werkzaamheden uitvoeren, zowel binnen als buiten. 
Bij één klus hebben ze een dakkapelrenovatie gerealiseerd, door kunststofdelen aan te 
brengen in combinatie met het vernieuwen van het platdak. 

Op welk adres in Ravenstein is deze klus uitgevoerd?

5

6

7

Rekenvideo op locatie: Liter berekenen

Recoat BV

 Schaafdries 9, 5371 NJ  Ravenstein
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CATEGORIE: ONDERNEMEND IN RAVENSTEIN

Hoeveel categorieën en subcategorieën heeft www.agriwebshop.nl op zijn website?

In de showroom bij van Tiel Haarden vind je ook haarden van het merk Bad Boys. Hoeveel 
van deze haarden heeft van Tiel Haarden in de showroom staan? En door wie worden deze 
haarden gemaakt?

8

9

We hebben de kentekens van bedrijfswagens van enkele ondernemers in Ravenstein 
hieronder weergegeven. Welke ondernemer hoort bij het kenteken?

10

A B C D

A

B

C

D

Een van onze vrienden, Dijkmans Bouw, gebruikt dit 
systeem. Hoe heet dit systeem?

11

517

3

Bajesklanten

Peter de Louw

Sjoerd de Vocht

 Bart Verhoeven

Donato

Levelling systeem

Emiel
Textbox
Geschrapt
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NOTITIESVergeet niet de categorie en vraag te vermelden!
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