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Algemeen 

 

hoogKWISpel is een spel waarbij - in teamverband - vragen moeten worden beantwoord, puzzels 

opgelost en opdrachten uitgevoerd, met als doel om zoveel mogelijk punten te behalen en bovenal 

een gezellige en spannende avond te hebben. 

Teams - Een team bestaat uit minimaal twee personen, er is geen maximum. Elk team heeft 

minstens één persoon in haar gelederen die een link heeft met Hoogkarspel (zie Inschrijving).  

Inschrijving - Teams kunnen zich alleen inschrijven via het officiële inschrijfformulier van 

hoogKWISpel. De inschrijving start op 1 maart 2019 en sluit op 1 september 2019, of bij het 

maximale aantal van 75 teams. Het inschrijfformulier moet door een van de teamleden worden 

ingevuld, dit teamlid is de link met Hoogkarspel. De organisatie van hoogKWISpel correspondeert 

vervolgens via dit teamlid met het team. De inschrijving is definitief wanneer de ontvangst van het 

inschrijfformulier én het inschrijfgeld is bevestigd door hoogKWISpel. 

Deelname - Op zaterdag 14 september 2019 krijgt elk ingeschreven team vanaf 19:00 uur één of 

meer kwisboeken (afhankelijk van de inschrijving) en een antwoordenboek uitgereikt in Grand café De 

Raedt. 

Het team schrijft in het antwoordenboek zoveel mogelijk antwoorden op. Ook is het mogelijk dat 

bepaalde objecten moeten worden verzameld en ingeleverd. 

Het ingevulde antwoordenboek moet (met mogelijk gevraagde objecten) dezelfde avond worden 

ingeleverd in Grand café De Raedt, tussen 23:30 en 00:00 uur (de tijd zoals door NOS teletekst 

weergegeven). 

Puntentelling - Voor elke goed beantwoorde vraag krijgt het team een aantal punten zoals 

vooraf bepaald door de organisatie. Een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat aan die vraag 

geen punten worden toegekend. 

Prijsuitreiking - De uitslag van hoogKWISpel wordt bekend gemaakt op zaterdagavond 28 

september 2019 tijdens de prijsuitreiking in Bantam. Alleen teams die het antwoordenboek én 

gevraagde objecten op tijd hebben ingeleverd (zie Deelname) dingen mee naar de prijzen. 

Het team dat de eerste plaats behaalt krijgt een prijs en een trofee; de teams die tweede en derde 

worden krijgen ook een prijs. De uitslag van hoogKWISpel is bindend en staat niet ter discussie. 

Diskwalificatie - Tijdens hoogKWISpel is het niet toegestaan om kwis-gerelateerde objecten 

in ons dorp te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Als dat tóch gebeurt, wordt het 

verantwoordelijke team van deelname uitgesloten en gediskwalificeerd. 

Tot slot - Als zich situaties voordoen, waarin dit reglement niet voorziet, neemt de organisatie van 

hoogKWISpel een bindende beslissing. De organisatie van hoogKWISpel kan niet aansprakelijk 

worden gesteld voor de gevolgen van het spelen van hoogKWISpel. Een team dat zich heeft 

ingeschreven verklaart dat het deze niet-aansprakelijkheid bepaling accepteert. 
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spelregels 

 

Lees deze spelregels voordat u aan hoogKWISpel begint. 

Vragen - Voor alle vragen en opdrachten (met uitzondering van de geheime opdracht) mogen alle 

denkbare hulpmiddelen worden gebruikt om het juiste antwoord te vinden. Toegang tot het internet 

(computer of mobiele telefoon) is noodzakelijk. 

zwarte vragen   “standaard” vragen of opdrachten 

rode vragen   vereisen een precieze spelling 

blauwe vragen  vereisen (wellicht) een ritje door het dorp 

 

Antwoorden - Wanneer wordt een antwoord goed gerekend? Simpel: wanneer het antwoord 

juist is. 

Daarnaast gelden de volgende geboden: 

• Schrijf de antwoorden in het antwoordenboek. 

• Schrijf duidelijk – als het antwoord niet / slecht leesbaar is worden geen punten toegekend.  

• Spel correct wanneer een vraag rood is - fout gespeld = antwoord fout. 

Puntentelling - Aan elke vraag zijn punten toegekend op basis van (ingeschatte) tijdsinspanning 

en moeilijkheidsgraad. Met de geheime opdracht kunnen ook punten worden verdiend.  

Met de bonusvraag (mystery guest) kan een extra prijs worden behaald. 
 

Geheime opdracht - Onderdeel van hoogKWISpel is een geheime opdracht, die door één 

teamlid moet worden uitgevoerd. Van elk team dient één persoon naar tankstation Tango (aan de 

Streekweg) te komen. Die moet daar uiterlijk om 19:55 uur aanwezig zijn, voorzien van een A4 

blocnote (met lijntjes) en een blauwe pen en gekleed in een lange sportbroek. Te laat? Jammer dan. 

Het vervullen van de geheime opdracht duurt (maximaal) een uur. 

Benodigdheden - Aan het begin van de avond krijgt elk team een of meer kwisboeken en een 
antwoordenboek. Zorg dat het antwoordenboek en de envelop met inhoud (zie vraag 53) vóór 
middernacht zijn ingeleverd. 

Op pad - Er zijn blauwe vragen waarvoor u wellicht de deur uit moet. Beantwoord die vragen bij 
voorkeur aan het begin van de avond, voordat het donker is. 

Respecteer de verkeersregels en geldende fatsoensnormen. Glaasje op, laat je rijden! 
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Hulplijn - Tijdens de kwis mag elk team één keer de hoogKWISpel hulplijn bellen. Die is 

bereikbaar van 21:30 tot 23:30 uur. Elk team krijgt per e-mail unieke instructies hoe zich aan te 

melden. De hulplijn wordt bemand door twee personen. De telefoonnummers van de hulplijnen 

worden op de kwisavond vermeld op www.hoogkwispel.nl/hulplijn . 

Tijdens het telefoongesprek mag elk team drie zelfbedachte ja/nee vragen stellen aan de hulplijn 
medewerkers.  
 

Als het team – voorafgaande aan de kwis – een extra code of prijs heeft gewonnen, dan mogen een of 

meer extra ja/nee vragen worden gesteld. Dit wordt vooraf per e-mail aan het team meegedeeld. 

 

Als de hulplijn in gesprek is heeft u pech, dan kunt u het later nog eens proberen (tot uiterlijk 23:30 

uur). 

 

Taakverdeling - Advies: verdeel de taken onder de teamleden. Verwacht niet dat een of twee 
personen alle vragen kunnen beantwoorden. Het zijn er gewoon teveel… 

Inleveren - Het antwoordenboek en de envelop met inhoud kunnen na 
23:30 uur maar uiterlijk vóór 00:00 uur in Grand café De Raedt worden 
ingeleverd. Alleen teams die beide zaken tijdig hebben ingeleverd dingen 
mee naar de prijzen. De kwisboeken hoeven niet te worden ingeleverd. 

De tijd - Mocht je twijfelen over de juiste tijd: de klok van NOS teletekst wordt gehanteerd. Deze 
klok is bindend. 

Na afloop - Na afloop houdt Grand café De Raedt de bar geopend. Dan is er gelegenheid om 
onder het genot van een drankje (voor eigen rekening) na te genieten van hoogKWISpel met 
andere deelnemers en organisatoren. 

Prijsuitreiking - Op zaterdagavond 28 september 2019 vindt in 
Bantam de prijsuitreiking plaats van hoogKWISpel, tijdens de 
afsluitende feestavond. Aanvang 20:30 uur. Voor muziek, prijzen en 
vermaak wordt gezorgd. Drank is voor eigen rekening. 

Iedereen veel plezier en succes gewenst! 
 

Carina, Harry, Martin, Meindert, Michel, Aad, Ronald, Selina, Sjors, Susan, Fred en Rob 

 

 

http://www.hoogkwispel.nl/hulplijn
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1 - Draaierig 

 
Burgemeester Michiel Pijl zat tijdens de kermis van 2018 in de zweef met een 
bewoonster van het Noorderlandhuis. Wie was die gelukkige? 
 
 

 

2 - Zo Werd Dat Zoit 

 
Welke (West-Friese) uitdrukking staat hier?  

 
 

3 - Als Je Haar Maar Goed Zit 

 
Kapper Hans aan de Nieuweweg heeft tijdens zijn carrière veel verschillende verzoekjes 
gehad. ’s Morgens om zes uur knippen? Geen probleem. Een logo van je voetbalclub? Dat 
kan ook. Wellicht heeft hij ook onderstaande kapsels ooit gefabriceerd. Hoe Hans de 
haarstijlen noemde laten we in het midden. Hoe worden de volgende kapsels genoemd? 
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4 - Heerlijk Fris 

 
Na het sporten lekker douchen. Uitzweten. Shampoo in je haar, even 
schrobben. Maar… ben je je dan ook nog bewust van waar je bent? Kijk je om je 
heen of mijmer je alleen nog maar met je ogen dicht over de zojuist geleverde 
sportprestatie? Kortom, in welke Hoogkarspelse sportaccommodaties zijn de 
volgende douche knoppen te vinden? 
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5 - Typische Dorpjes 

 
 
Tijdens het ter perse gaan van dit 
kwisboek was Theo Sanders, voormalig 
dorpsdrukker, een beetje de kluts kwijt. 
De doorgaans nauwkeurige letterzetter 
maakte een beetje een zooitje van de 
lettertypes (fonts) en bijgaande 
omschrijvingen. 
 
Welke lettertypes zijn hier gebruikt? 

 

6 - Zo Hangt De Vlag Erbij 

 
Dit zijn vlaggen van Nederland, Westfriesland en Hoogkarspel700: 
 

 



hoogKWISpel 

vragen 

 

- 7 - 

 
Bij welke landen, provincies of steden horen de volgende 9 vlaggen? 
 

 

 

 
 

7 - Wereldvreemd 

 
Cartografie is de wetenschap om geografische informatie in kaarten inzichtelijk en 
aanschouwelijk te maken. De meest algemene cartografische techniek is de landkaart: een 
gemodelleerde weergave van het aardoppervlak. 
 
De afbeelding hieronder is zo’n landkaart. Wat wordt er weergegeven? “De wereld” zou het 
antwoord kunnen zijn. Welnu, dat is waar. Maar wat betekenen de kleuren? 
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8 - Baggerzooi 

 
Een loonwerker haalt met zijn machine een grote ‘doos’ uit een sloot bij 
Hoogkarspel. Wat bleek dat voor voorwerp te zijn? 
 
 
 
 

9 - Kom Er Maar (Boven) Op 

 
Beeldmerk van ons dorp: de watertoren. 
Wie zou nu niet eens een keertje van 
boven naar beneden willen kijken in het 
gebouw? 
 
A - Wie is de architect van dit bouwwerk? 
B - Hoe hoog (meter) is dit monument?  
C - In welk dorp staat het evenbeeld? 

 
 

 

 

 

10 - Toegangswegen 

 
Je kunt via verschillende 
wegen Hoogkarspel 
binnenkomen. Wanneer 
je dat doet kun je de 
naam van ons dorp 
Hoogkarspel zien op 
plaatsnaamborden. Deze 
staan op de plekken die 
zijn gemarkeerd op de 
plattegrond.  
 
Wij hebben van enkele 
van deze borden een 
foto gemaakt:  
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Waar staan de borden? Zet de juiste markeringen (zie plattegrond) bij de fotonummers. 
 
 
 
 

11 - Het Mooiste Meisje 

 
Door de jaren heen heeft de wielerronde van Hoogkarspel veel Rondemissen gekend. 
 

 
 
Zet onderstaande schoonheden in de juiste volgorde qua jaar waarin ze de titel droegen: 
 

* Angelique Blom * Anita Swart * Anita Weel * 
* Conny Onneweer * Eva Kaarsemaker * 

* Gura Hoffer * Ineke Jong * Jolien Jaring * 
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12 - Draaierig 

 
Welke plaatsgenoot heeft in eigen tuin een paar stoeltjes uit het oude Ajax 
stadion De Meer? 
 

13 - En Nu Is Het Genoeg! 

 
De gemeenteraad heeft dit jaar een verbod ingevoerd om de overlast op water 
terug te dringen. Een verbod op wat? 
 

14 - Op Het Nippertje 

 
Welke sportman won tijdens de Olympische Spelen een gouden medaille met 
een minimaal verschil van slechts tweehonderdste van een seconde voorsprong 
op de nummer twee, en verloor daarna (en won dus zilver) met vijfhonderdste 
seconde van dezelfde tegenstander? 
 

15 - Geluk Bij Een Ongeluk 

 
Op zoek naar een nieuwe handelsroute naar Indië voer Christoffel 
Columbus op de Santa Maria in westelijke richting over de 
Atlantische Oceaan. Toen hij na een aantal maanden op een 
eiland stuitte dacht hij Indië gevonden te hebben. Hij had echter 
op deze wijze per ongeluk Amerika ontdekt. 
 
Er zijn in het verleden meer mensen geweest die toevallig iets 
uitvonden, terwijl ze eigenlijk op zoek waren naar iets anders. 
Noem de ontdekkers en hun (toevallige) uitvinding: 
 

1. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zocht hij naar een radarsysteem om de Duitse 

bombardementen op Londen te verminderen. Zijn ontdekking is (hart) verwarmend en 

erg handig in het huishouden. 

2. Een Amerikaanse zakenman wilde zijn winst vergroten en verpakte zijn handelswaar 

niet langer in metaal maar in zijden zakjes. Deze nieuwe manier van verpakken vond 

haar weg in menig keukenkastje en is onderdeel geworden van onze cultuur. 

3. Tijdens het opruimen van zijn werkplaats vond een laborant op een kweekplaat met 

bacteriën een schimmel, en plekken waar de door hem gebruikte bacteriën NIET 

groeiden. De door de schimmel afgescheiden stof werd een van de meest gebruikte 

antibiotica tegen infecties. 

4. Rennies hielpen niet, dus probeerde deze “medicijnman” wat andere stoffen. Al 

experimenterend en zoekend naar een maagzuurremmer, likte hij zijn vinger om een 

pagina om te slaan. Tjonge, dacht hij, dat smaakt goed! De door hem gevonden zoete 

stof wordt vandaag de dag nog steeds gebruikt. 
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16 - Verstekeling 

 
Begin maart kwam er een kat in het nieuws omdat deze in een auto was 
meegelift uit Pijnacker naar Hoogkarspel. Wat was de naam van dit dier? 
 

17 - Kom binnen! 

 
Het dorp ‘Hoghen Kerspel’ heeft vele mooie huizen. Sommige hebben een naam.  
Wij willen de naam van elke straat waaraan deze huizen-met-namen zich bevinden.  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 1 

3 
4 

5 6 
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18 - Van Ruilen Komt Huilen 

 
28 februari 2002 was een memorabele dag voor Nederland, 
voor Europa, misschien wel voor de hele wereld. Op die dag 
werd namelijk de nieuwe munt, de Euro, ingevoerd. Weg met de 
dubbeltjes, kwartjes, guldens, Deutschmark, Belgische 
frankskes, Portugese escudo en al die andere muntsoorten die 
jaren of eeuwenlang gebruikt waren in verschillende Europese 
landen. Vanaf dat moment zouden de landen, die bekend 
stonden als de Ding Flof Bips landen, de Euro gaan gebruiken. 
 

Het waren hoogtijdagen voor de valutahandelaren bij de verschillende Nederlandse 
banken. Zo ook bij Cees Degeling uit Hoogkarspel. Met het zweet op zijn voorhoofd ging hij 
’s morgens vroeg naar zijn werk, met de zweetvlekken onder zijn oksels kwam hij ’s avonds 
laat weer thuis. En dat maandenlang. Nu wil het verhaal dat Kees Slijkerman, die ook actief 
was in de geldwereld, nog een spaarpotje had met verschillende geldbriefjes, en daar wilde 
hij zo snel mogelijk vanaf. Want wat zou dat na de invoering van de Euro nog waard zijn in 
2002? 
 

7 
8 

9 10 
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Kees weet het nog als de dag van gisteren… Op 27 
februari 2002 toog hij naar zijn werk met 270.500 
Spaanse peseta’s in zijn aktetas. Op kantoor 
wisselde hij dat geld in voor Zwitserse franken bij 
Peter Krom. De ontvangen francs kon hij daarna 
kwijt bij Rob Beemster, die ruilde ze in voor Britse 
ponden. De Engelse munten en briefjes wisselde 
hij daarna in bij Anton Kors, die de dollartekens in 
zijn ogen had en Kees daarom Amerikaanse 
dollars teruggaf. Tenslotte ruilde Kees zijn zojuist 
ontvangen dollars in voor Euro’s bij het Grens 
Wissel Kantoor. 
 
Hoeveel Euro had Kees aan het einde van de dag ontvangen in ruil voor zijn oorspronkelijke 
peseta’s? 
 
Ga er tijdens de berekening van uit dat iedereen in dit verhaal integer was (geen commissie 
berekende), steeds de geldende wisselkoers van die dag hanteerde en alles afrondde op 
twee cijfers achter de komma. 
 
 
 
 

19 - Uit Het Kabinet 

 
Hoeveel “kabinetten 
Lubbers” hebben we in 
Nederland gehad? 
 
En als we toch bezig zijn: 
hoeveel kabinetten onder 
premier Hendrik Colijn?  
 
Tot slot: ook Jan Peter 
Balkenende was meerdere 
malen premier. En wij 
willen weten hoeveel 
kabinetten zijn naam 
droegen. 
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20 - Beter Een Goede Buur 

 
 

 
Wie (welke bedrijven / personen) 
zijn de “Vrienden van het 
Noorderlandhuis”, zoals 
aangegeven in marmer? 

 

21 - Hieperdepiep 

 
Op 28 februari zijn twee legendarische voetballers jarig. Zij werden beide 
wereldkampioen en stonden ook nog eens op dezelfde positie in het veld. Hoe 
heten deze iconen? 

 

22 - Sommige Gasten Kunnen Ook Alles 

 
Op deze foto staan voetballers. Een van hen is echter ook fanatieke beoefenaar van een 
andere sport, en daar is hij nog goed in ook. Hij heeft al twee keer meegedaan aan het 
Nederlands Kampioenschap in zijn discipline (in 2017 werd hij 10e). In 2018 en in 2019 is hij 
geselecteerd voor de selectiegroep voor het WK. Over wie hebben we het en welke sport 
beoefent hij? 
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23 - Game Set Match 

 
De Hoogkarspelse Tennis Club Santana organiseert jaarlijks twee bekende en 
al decennia oude toernooien. Het onder de jeugd bekende Santaantje wat 
elk jaar voor de jeugd wordt georganiseerd. Niet minder bekend bij de 
tennisliefhebbers is wellicht het Open Licht Toernooi, intussen omgedoopt 
tot het Streekgoed Open. 
 
In welk jaar werd het Open Lichttoernooi voor het eerst georganiseerd? 
 

 

 

24 - Uit Den Oude Doos 01 

 
Een milde terugblik in het recente Hoogkarspelse verleden. Wij zijn benieuwd hoe het is 
gesteld met het collectieve geheugen van de deelnemers. Elke foto heeft een letter 
gekregen. Dat wel. Zet de plaatjes in chronologische volgorde, en zet het jaar erbij wanneer 
de foto is genomen. 
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25 - Brand! 

 
Bij het NS station van Hoogkarspel werden dit jaar regelmatig fietsen gestolen 
en soms zelfs in brand gestoken. Wat wil de lokale VVD hier tegen doen? 
 

26 - Tsjoeketjoeke 

 
Ondanks dat vandalisme is het wel 
handig, een station op het dorp… 
immers, waar zouden we zijn zonder de 
trein? 

 
 
Je hoeft maar op de trein te stappen in Hoogkarspel City en voor je het weet stap je uit in 
het buitenland. In welke steden staan deze stations? 
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27 - Streetview 

 
Ons dorp Hoogkarspel is ook vastgelegd op het internet en kunt u desgewenst 
bekijken op Google alsof u er doorheen loopt. In alle straten hebben een of meer 
auto’s gereden met een zogenaamde 360 graden camera om alles op beeld vast 
te leggen. Op het moment dat dat gebeurde liepen en fietsten er ook inwoners 
van ons dorpje op straat. 
 
Welke Hoogkarspeler loopt hier op de stoep langs de Nieuweweg, vlak bij het 
zebrapad, tegenover het kippebruggetje? Wellicht herkent u hem, ondanks het 
feit dat hij - conform de wetgeving op de privacy - onherkenbaar is gemaakt. 
 
https://www.google.nl/maps/@52.6900485,5.1786644,3a,75y,79.47h,71.14t/data=!3m6!1e
1!3m4!1sM1qycuYejpGS7yz0zF9WoQ!2e0!7i13312!8i6656 
 

28 - Elke stem telt 

 
 
Welke inwoner van Hoogkarspel (voor en achternaam) was 
verkiesbaar voor de verkiezing van de Provinciale Staten op 20 
maart jl., en voor welke partij? 
 
 

 

29 - Samen Naar De Basisschool 

 
En heb je groep acht gehad, ben je hier klaar: 
De basisschool af, dus de klas uit elkaar. 
Maar hoe je ook verder gaat, wat je ook doet: 
Je komt van de Spigtschool dus dan is het goed… 
 

 
 

https://www.google.nl/maps/@52.6900485,5.1786644,3a,75y,79.47h,71.14t/data=!3m6!1e1!3m4!1sM1qycuYejpGS7yz0zF9WoQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.nl/maps/@52.6900485,5.1786644,3a,75y,79.47h,71.14t/data=!3m6!1e1!3m4!1sM1qycuYejpGS7yz0zF9WoQ!2e0!7i13312!8i6656
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Wie schreef de tekst van het Meester 
Spigtschool lied en op de melodie van 
welk liedje wordt het gezongen? 
 

30 - Met Beide Poten In De Prut 

 
In deze sudoku moeten - in plaats van cijfers - de letters van het woord K-L-E-I-G-R-O-N-D 
ingevuld worden, op zo'n manier dat in elke horizontale lijn én in elke verticale kolom en in 
elk van de negen vierkanten de afzonderlijke letters één keer voorkomen. 
Tip: vul de sudoku uit het antwoordenboek in i.p.v. de sudoku hieronder. 
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31 - Goed beslagen ten ijs komen 

 
Bij welke sporten horen de volgende attributen? 
 

01 02 03 

   
04  05 

 

 

  

 

32 - Uit Den Oude Doos 02 

 
Wederom Hoogkarspels in retrospectief. Ook hier hebben de foto’s een letter gekregen. 
Maar wanneer vonden de gebeurtenissen plaats, in welk jaar? Rangschik dus ook deze 
foto’s van oud naar nieuw en zet het jaartal erbij. 
 
Foto F - Op het eerste gezicht is dit de jaarlijkse bijspijkercursus voor het EVHG, het Eerste 
Hoogkarspels Vandalen Gilde. En toch mag dit allemaal, want het is een open dag bij de 
gemeente en dan doet de brandweer iets met autowrakken. En de jeugd van toen doet 
opvallend graag mee. Maar goed: Jaar? 
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33 - VAR Momentje 

 
SC Spirit ’30 krijgt in januari een grote groep amateurscheidsrechters in de 
kantine. Eigenlijk zou topscheids Danny Makkelie ze komen toespreken. Wie 
werd op de valreep zijn vervanger? 
 

34 - Het Oor Wil Ook Wel Wat 

 
Vroeger kon je je ogen dichtdoen en je mee laten voeren door de zwoele, zachte 
of scherpe stem van … ja, van wie eigenlijk? Wie horen we in de volgende 
fragmenten van radio / tv? Beluister ze op www.hoogkwispel.nl/vraag34 
 

35 - De Tulpen Manie 

 
Zeg je bloemkool en tulpen, dan zeg je Westfriesland. Het gehele jaar door wordt er in onze 
streek op vele akkers bloemkool geteeld, en in het voorjaar (vooral in april) worden onze 
landerijen opgesierd door prachtige banen tulpen. 
 
Fa. Visser uit het Stadje was in de jaren ‘70 een pittig grote 
bouwer. Hiernaast de soorten tulpen welke ze in 1975 teelden en 
de totale oppervlakte (in roeden) per soort. 
 
Hoeveel bunder tulpen bouwde fa. Visser in 1975 dus in totaal? 
(bereken het antwoord tot twee cijfers achter de komma) 

 

  

http://www.hoogkwispel.nl/vraag34


hoogKWISpel 

vragen 

 

- 24 - 

36 - Een Daalder Waard 

 
 
 
Zeven eeuwen geleden gaf 
de Graaf van Holland 
toestemming aan de 
inwoners van Hogen Karspel 
om een weekmarkt te 
houden. Maar dan wel op 
voorwaarde dat die gezellig 
is en waar voor z’n geld 
biedt. Zevenhonderd jaar 
later wordt aan die 
voorwaarde nog steeds 
voldaan.  
 
Hier zes marktkooplui. 
Koppel die eens aan de 
juiste marktkraam. 
 
Wie zijn dit en wat voor 
koopwaar brengen ze aan 
de man? 
 
 
 
 

 

 

 

37 - Boetjesbuurt 

 

 

 
Mooie woonstraat, de Lobeliastraat. Voor 
sommige bewoners het einde, voor de 
mensen die de weg zoeken komt er geen 
eind aan en valt er geen touw aan vast te 
knopen. 
Trouwens, weet u hoeveel blauwe 
straatnaambordjes er bestaan die naar 
de Lobeliastraat verwijzen? 
(we hebben ze zelf geteld!) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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38 - Popla Kennen Ze Allemaal 

 
Herken de volgende (ex) staatshoofden. De achternaam volstaat. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

39 - Laatste Kans 

 
Luister naar het radio fragment op www.hoogkwispel.nl/vraag39. Over welke 
sporter heeft de verslaggever het, tijdens welk jaar en welk evenement? 

 

http://www.hoogkwispel.nl/vraag39
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40 - Schoenmaker Blijf Bij Je Leest 

 
Een aantal vaklieden is een belangrijk attribuut kwijt. Kun jij ze 
helpen en hen verbinden met het object dat bij hem/haar hoort? 
 
Verbind de twee bij elkaar horende afbeeldingen met één 
ononderbroken doorgetrokken lijn. Elk vierkant moet aan het einde 
eenmaal zijn doorkruist. Zie het voorbeeld hiernaast in kleur. 
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41 - Piet de Post 

 
Postbode Piet Visser liep op een ochtend zijn ronde 
op de Streekweg, in de nabijheid van Lutjebroek. 
Met nog vijfentwintig telefoonboeken in zijn tas die 
hij huis-aan-huis moest rondbrengen, schoof hij de 
eerste door de brievenbus bij Streekweg 332. Hij 
zou blij zijn als hij klaar was, want die boeken wogen 
nogal wat! Bij het laatste huis, op Streekweg 380, 
leverde hij die dag zijn laatste boek af. Vreemd 
genoeg zaten er toen nog zes telefoongidsen in zijn 
tas. Merkwaardig. Vijfentwintig boeken. 
Vijfentwintig huisnummers (op papier). Geen huis 
overgeslagen en toch zes boeken overhouden. 
 
Welke huisnummers ontbreken er aan de zuidzijde 
van de Streekweg, tussen nummers 332 en 380? Tel 
deze nummers op en schrijf de som op als 
oplossing. 
 
 
 
 
 

42 - Legpuzzel 

 
Mevrouw Annie Minten pakt op haar kamer in 
het Noorderlandhuis een legpuzzel uit de kast 
van 1000 stukjes. De puzzel is een afbeelding 
van een prachtige Italiaanse stad, met terrasjes 
en bloemen. 
Ze haalt het kleed van tafel en spreidt de stukjes 
uiteen op het tafelblad. Zoals gewoonlijk zoekt 
ze eerst de stukjes met een rechte zijde, de 
“kantjes”. Als ze die heeft kan ze de omtrek van 
de puzzel maken, dat vindt ze een mooi begin. 
 

Als je weet dat een korte zijde van een rechthoekige 1000-stukjes puzzel 25 stukjes heeft, 
hoeveel “kantjes” (puzzelstukjes met een rechte zijde) zijn er dan in totaal? 
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43 - Aan Een Half Woord Genoeg 

 
Zie jij welke woorden of uitdrukkingen hieronder worden weergegeven? 
 

 
 

 
 

44 - The Founding Fathers 

 
Waar Hoogkarspel 700 jaar bestaat, mag tennisvereniging HTC Santana 
volgend jaar een feestje vieren. Dan bestaat zij namelijk maar liefst 50 
jaar! Gedurende die halve eeuw heeft de club veel (illustere) voorzitters 
gekend.  
 
Wie was de eerste voorzitter van HTC Santana? 
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45 - Wie (te)Kent Wat 

 
Donald Duck, Asterix, Tarzan, Suske en Wiske, Lucky Luke … wie is er niet mee opgegroeid? 
Menig boekenkast in ons dorp bevat minstens één album van deze striphelden. 
Welke striptekenaar (of alias) hoort bij de volgende stripfiguren? Let op! Het gaat om 
degene die het stripfiguur verzon en tekende, niet om eventuele opvolgers. 
 

01 02 03  

04 05  

06 07 08  

09 10  
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46 - Wat Een Prachtige Goal 

 
Het is 1980. Het eerste team van SC Spirit ´30 wordt in Zeist landskampioen van de KNVB 
afdelingsklasse. Vooral Alfred Duijn, Theo Ligthart, Evert Baas en Richard Heilig maakten dat 
seizoen veel goals. Elke speler scoorde steeds op zijn eigen karakteristieke wijze. Ze 
stonden daarbij elk op een andere plek in het veld en hadden ieder aardig wat doelpunten 
gemaakt. Vind uit hoeveel goals ze maakten, hoe ze dat deden en waar ze in het veld 
stonden. 
Aanwijzingen: 
- Richard scoorde vaker dan de doelman. 
- Alfred was puur rechts. Hij scoorde nooit met zijn linker (chocolade)been. 
- Degene die de strafschoppen nam scoorde vaker dan de verdediger, die altijd kopte. 
- Evert, die zoals zo vaak topscorer was, had ze echter nooit voor het intikken. 
- Degene met de minste goals had na afloop van de wedstrijd altijd barstende koppijn 
vanwege de manier waarop hij scoorde (dat wordt althans beweerd). 
- De voetballer die ze er steeds voor het intikken had, was niet precies 8 keer succesvol. 
- De acrobatische speler schoot altijd met links, en kwam vanaf het middenveld. 
- Theo speelde jarenlang linkshalf, maar stond dat seizoen op een andere positie. 
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47 - Let Me Introduce To You 

 
Beluister intro’s uit het verleden van de popmuziek op www.hoogkwispel.nl/vraag47.  
Noem van elk fragment de artiest(en) en titel en zet ze in de volgorde waarin ze 
worden afgespeeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 - Over De Grens 

 
 
 
In de zomer van 1985 speelde het vrouwenelftal van 
SC Spirit ’30 een internationale voetbalwedstrijd. 
 
Op de ijsbaan van Hoogkarspel speelde SC Spirit ’30 
Vrouwen 1 (met o.a. Yvette Oole-Hilgers en Barbara 
Degeling-Van Egmond, zie foto) onder grote lokale 
belangstelling een potje voetbal tegen een team uit 
de Verenigde Staten. 
 
Hoe heette de tegenstander? 
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49 - Blokkenspel 

 
Het Chinese Tangram is een legpuzzel, waar je oneindig 
veel verschillende figuren mee kunt maken. De tangram 
stukjes nemen daarbij nooit in aantal toe, en 
veranderen evenmin van vorm.  
 
Tangram bestaat uit zeven basisvormen, door een 
vierkant op een speciale manier onder te verdelen. Het 
is aldus mogelijk om uit de vormen van het tangram een 
vierkant te leggen, zoals hiernaast afgebeeld. De 
bedoeling van tangram is om uit de zeven vormen een 
figuur te leggen, mits je deze plat op de grond legt. 
 

Maak van twee verschillend gekleurde (dus niet witte) vellen papier twee vierkanten van 10 
bij 10 cm. Knip daar twee maal de basisvormen uit. Formeer daarna de twee onderstaande 
figuren en plak die in het antwoordenboek. 
 

 
 

 

 

 

50 - Lend Me Your Ears 

 
De liedjes hebben op het eerste gehoor misschien niets gemeen, maar… schijn 
bedriegt: www.hoogkwispel.nl/vraag50. Wat is de overeenkomst tussen de 
liedjes? (NIET wordt bedoeld dat ze allemaal in de Top2000 hebben gestaan) 
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51 - Het Ei van Columbus 

 
Pak potlood en vergrootglas. Dit is er eentje voor geduldige en nauwgezette deelnemers. 
Vind de kortste weg van S (tart) naar F (inish). Tel het aantal rode stippen dat je tegenkomt. 
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52 - Zit M'n Dasje Goed, Zit M'n Jasje Goed 

 
De logo´s van welke kledingmerken staan hieronder afgebeeld? 
 

   
1 2 3 
 
 

 

 
 

4 5 6 
 

 

53 - Inleveren Maar 

 
Ook onze jeugdige deelnemers zijn vanavond druk aan het kwissen, maar dat is wel eens 
anders … uitgaan tot diep in de nacht! En dan de volgende ochtend je broekzakken legen. 
Wat je dan allemaal niet tegenkomt! Je kiept je portemonnee om of leegt je handtasje. Wat 
een allegaartje! 
 
Zorg voor een A5 envelop die dichtgeplakt kan worden. Schrijf duidelijk 
leesbaar de naam en het nummer van je team op. Vul de envelop met de 
volgende voorwerpen: (let op… de voorwerpen worden niet teruggegeven.) 
 
- Een consumptiemunt van SC Spirit ‘30 
- Een fietssleuteltje (dat overbodig is…) 
- Een stuiver uit de guldentijd (dus geen vijf eurocent!) 
- Een visitekaartje van een vrouwelijke Hoogkarspelse ondernemer 
- Een rode balpen (niet de kleur van de inkt, maar van de pen) 
- Een afgestempelde ansichtkaart uit het buitenland 
- Een kassabon van Slagerij Ruud Burger 
- Een pasfoto van de contactpersoon van jullie team 
- Een consumptiemunt van cafe restaurant Bantam  
- Een bruine knoop 
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54 - Op Elk Slotje Past Een Sleuteltje 

 
Badmeester Jan Degeling maakt zijn dagelijkse laatste ronde over de grasweides, langs de 
kleedhokjes en het schapenhok. Het is de hele dag gezellig druk geweest op het Streekbad, 
en als hij straks alles heeft opgeruimd en de deuren op slot heeft gedaan kan ook hij 
eindelijk naar huis. 
 

Plots hoort hij een jongensstem. ’Help! De deur 
kan niet open… Ik zit vast!’ 
Hij loopt in de richting van het geluid, naar de 
kleedhokjes, en ziet dat alle deurtjes open staan, 
op eentje na. Met zijn karakteristieke stem vraagt 
Jan wat er aan de hand is: ‘Wat is er, jôjè?’ 
‘Nou, eh… meneer de badmeester … ik was me 
aan het omkleden toen de deur in het slot viel. 
En nu kan ik er niet meer uit!’ piept een angstige 
stem aan de andere kant van de gesloten blauwe 
deur. 
‘Wacht even, rustig aan. Ik haal even een 
schroevendraaier. Ik ben zo terug! 

 
Jan loopt zo snel als zijn benen hem kunnen dragen via de kassa naar achter, naar het 
snoepwinkeltje, en gaat linksaf naar de voorraadkamer. Ojee… Vrouwtje Out heeft een uur 
eerder alle kastdeuren plichtsgetrouw op slot gedaan. Waar lag het gereedschap ook 
alweer? 
 
Jan heeft een sleutelbos met zes vrijwel identieke sleutels. Hij kijkt naar de gesloten 
kastdeuren, die alle zes op slot zijn gedraaid. Jan weet echter niet welke sleutel bij welke 
deur hoort. Dit gaat Jan meteen oplossen. Hij zal de sleutels en de sloten markeren! 
 
Hoeveel keer moet hij minimaal proberen om zeker te zijn welke sleutel bij welk slot past? 

 

 

55 - Allemaal Tegelijk! 

 
In winkelcentrum Reigerspassage klonken eens op een dag vijf liedjes tegelijkertijd uit de 
speakers in de diverse winkels. Het was één grote wirwar van geluid. Maar… een goed 
verstaander heeft maar een half woord nodig. 
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Welke liedjes horen jullie op www.hoogkwispel.nl/vraag55 en wie zijn de 
uitvoerende artiesten?  

 

56 - Hoger, Beter, Sneller, Verder 

 
Er is een atleet geweest die tijdens zijn loopbaan maar liefst 35 keer het 
wereldrecord verbrak. Hoe heette deze atleet en welke sport beoefende hij? 
 

 
 

57 - Schadepost 

 
Door een brand liep de parkeerkelder van het gemeentehuis schade op. Na 
reparatie werd de kelder in 2017 weer hersteld. Hoeveel kostte het herstel? 

 

 

 

58 - Vol Is Vol 

 
 
 
 
 
Lantaarnpalen in ons dorp fungeren wel vaker als bevestiging 
van billboards. 
 
Voor welk evenement werd hier geadverteerd? 

 

 

 

59 - Amsterdammertje 

 
Welke Blauwe Reiger is gastheer van café Caron in Amsterdam? 

 

http://www.hoogkwispel.nl/vraag55
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60 - Dat Maakt Veel (Tijds)Verschil 

 
In 1872 reisde Phileas Fogg de wereld rond in 80 dagen, 
samen met zijn onafscheidelijke metgezel Passepartout. 
Tijdens zijn gedenkwaardige reis werd hij achterna 
gezeten door detective Fix, die Fogg ervan verdacht een 
bank te hebben beroofd. Een en ander staat uitgebreid 
beschreven in het beroemde boek van Jules Verne.  
Wat het verhaal niet vertelde is dat Fix tijdens zijn 
achtervolging her en der amoureuze avontuurtjes 
beleefde. Je kent het wel, in ieder stadje een ander 
schatje. Als gevolg daarvan lopen er vandaag de dag op 
de wereld verschillende nazaten van hem rond. 
 

Welnu, vijf van zijn achter- achterkleinkinderen hebben ontdekt dat er een aanzienlijke 
erfenis te verdelen valt als nalatenschap van hun voorvader John Fix. Deze nazaten van 
detective Fix besluiten om 150 jaar na dato een vergadering te beleggen om af te spreken 
wie welk deel van de erfenis krijgt. 
 
Op 1 juni 2022 start ene Sir John Fix in Londen de afgesproken teleconferentie. Immers, zijn 
neven en nichten wonen overal op de wereld, die zijn niet afgereisd naar Londen maar in 
plaats daarvan bellen zij op vanuit hun woonplaats. Pjotr Fix belt vanuit Vladivostok 
(Rusland), Aouda Fix uit Kathmandu (Nepal), I.D. Fix vanaf de Chatham Eilanden (Nieuw 
Zeeland) en Kenny di Fix vanuit St. John’s (New Foundland, Canada).  
 
Als John de vergadering in Londen om 12:11 uur plaatselijke tijd aftrapt, hoe laat is het dan 
exact op dat moment bij Kenny, Aouda, Pjotr en I.D.? 
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61 - Dichterlijke Vrijheden 

 
Het volgende gedicht is ergens in Hoogkarspel te vinden en te lezen. Door wie is de steen - 
waarin dit gedicht is gebeiteld - gelegd en op welke datum? 
 

 
 

62 - Onleesbaar 
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63 - Als De Dag Van Gisteren 

 
Luister naar het radio fragment op www.hoogkwispel.nl/vraag63  
Over welke sportman hebben de verslaggevers het, tijdens welk jaar en evenement? 
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64 - Het Stalen Ros 

 
Als je nooit met de fiets gaat herken je wellicht de volgende locaties niet. 
Waar bevinden zich de volgende fietsenstallingen? 
 

 

 

 
 
Kies uit: AlbertHeijn * Bantam * BroodhuysDeEchteBakker * DeBlauweReiger * Deen * Deurlouper 
* EersteAanleg * Gemeentehuis * GymzaalOmDeNoord * HuisartsenOmDeNoord * Kerspel * 
Laurentiuskerk * NiHao * Odeon * Reigerspassage * Santana * Skik * Sluis * Spigtschool * Spirit * 
Streekbad * TandartsenOmDeNoord * Treinstation * VanDis * WaterEnVuurHuis 
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65 - Jeugdhelden 

 
Kent u ze nog? We gaan in gedachten terug naar de tijd dat het kinderuurtje nog heilig was. 
Kijk goed en noem de naam van elke jeugdheld(in).  

 
 
 

66 - Babbelziek 

 
Sommige mensen blijven praten. Die houden nooooooooit op! Wie hoor je op 
www.hoogkwispel.nl/vraag66 ? (zet de antwoorden in de juiste volgorde!) 

 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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67 - De Hele Familie Zat Voor De Buis 

 
Met z’n allen op de bank, koffie, thee, fris en borrelnootjes, en kijken maar… 
Van welke tv programma’s zijn dit de tunes op www.hoogkwispel.nl/vraag67 ? 

 

 

68 - Voelt U Nattigheid? 

 
In Hoogkarspel mogen we blij zijn dat we vaarwater hebben. Bijgaande fotoserie laat zien 
wat je vanaf het vaarwater zoal kan tegenkomen. Want dit dorp is altijd verrassend… 
Weet u WAAR deze foto’s zijn genomen? (die plek moet zo nauwkeurig mogelijk zijn, dus 
alleen een straatnaam volstaat niet) 
 

  
  

1 

2 

3 
4 
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69 - Pak Je Instrument Er Maar Bij 

 
Hieronder staan een paar beroemde intro’s van liedjes of muziekstukken.  
Hoe heten de liedjes/composities en door wie zijn ze geschreven/gecomponeerd? 
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70 - De Nachtburgemeester 

 
Cees Raven was bij leven o.a. dirigent van Reigersmart, Nachtburgemeester van 

Hoogkarspel, barkeeper bij De Eerste 
Aanleg, pompbediende bij Tankstation 
Koper, organisator van de Botenrace en 
ander waterspektakel tijdens de kermis, 
als ook initiator van Opa’s Laatste Kunsie.  
 
 
 
 

 
 
Tijdens de kermis en talloze andere evenementen vermaakte hij vaak het 
publiek op onnavolgbare wijze, met typetjes als paus Johannes Paulus, 
Raymond van ´t Groenewoud, Edith Piaf, Peter Beense, Zangeres Zonder 
Naam of Elvis Presley. Deze plaatselijke meester van het straattheater 
werd dan meer dan eens vergezeld door twee kameraden die hem 
terzijde stonden. 
 
 
 
 
Wie zijn de twee vaste kompanen van Cees Raven zoals hier te zien op de foto? 
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71 - De Weg Kwijt 

 
De woordzoeker hieronder bevat straatnamen uit Hoogkarspel. Vind ze allemaal. De 
overgebleven letters vormen een woord. Schrijf dat als oplossing op. 
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72 - Helicopterview 

 

 
 
Hoera. Eindelijk een meerkeuzevraag! 
In welk jaar is deze foto genomen? 
a. 2015 
b. 2017 
c. 2011 
d. 2013 

 

73 - Betweter 

 
Welke zanger zingt maar liefst 26 keer op rij in één ademteug dat “hij het weet” 
in het liedje dat hij zelf schreef, en wat is de titel van dat liedje?  
 

74 - Ze Hebben Iets Gemeen… 

 
- Zangeres Maria heeft een zoon en een dochter bij twee verschillende vaders.  
- Talkshow host Anne gaat het even niet voor de wind. 
- Kleuterleidster Eva heeft het zwaar vanwege het verlies van haar baby tijdens de 
bevalling. 
- Succesvolle plastisch chirurg Mathilde begint haar eigen privé-kliniek. 
- Schrijfster van bestsellers Susan (getrouwd, 2 kinderen) is bang voor haar dominante ex. 
 
Door wie worden deze vrouwen verbonden? 
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75 - Je Bent Pas Een Blauwe Reiger Als 

 
Het dorp Hoogkarspel. Elk jaar ontvallen ons blauwe reigers maar ook 
verwelkomen we weer nieuwe inwoners…  
 
Hoeveel inwoners had Hoogkarspel op 1 januari 2019, volgens de gemeentelijke Burgerlijke 
Stand?  

 

76 - Tussendoortjes 

 
Hier ziet u acht tussendoortjes, oftewel steegjes of paadjes. Wij willen graag weten WAAR 
deze paadjes zich bevinden zijn: noem dus per foto de twee straten die verbonden worden 
door het gefotografeerde steegje.  
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77 - Kijk Eens Door Een Andere Bril 

 
Wie zijn onderstaande personen, (wellicht) te herkennen aan hun bril? 
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78 - Screenshot 

 
Onderstaande films hebben allemaal iets gemeen, op één film na. 
 

 

 

 
Welke film (geef de titel) hoort er niet bij en waarom niet? 

 

79 - Spring Maar Achterop 

 
Gerbrand komt elke dag terug van zijn werk om 17:15 uur met de paardentram aan op de 
remise in ‘t Stadje. Zijn vrouw Jantje zorgt er steevast voor dat ze stipt op dat moment met 
de fiets bij de remise aankomt. Gerbrand stapt achterop en samen fietsen ze vervolgens 
naar huis. 
 

Op een dag mag Gerbrand een half uur eerder naar huis. Hij komt daardoor om 
kwart voor vijf aan bij de eindhalte. Aangezien men in die tijd nog geen weet 
heeft van mobieltjes of WhatsApp, besluit Gerbrand naar huis te wandelen. Na 
een poosje komt hij Jantje tegen, die hem met de fiets tegemoet rijdt… 
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… Gerbrand stapt achterop en samen rijden ze naar huis. Daar blijkt dat ze twaalf minuten 
eerder thuis zijn dan gewoonlijk. Mooi, zo hebben ze iets meer tijd om te eten. 
Hoeveel minuten heeft Gerbrand gelopen? 

 

80 - Alaaf 

 
 
In februari 2019 zwaaide een Hoogkarspeler tijdens het carnaval 
in Westwoud de scepter als prins Knal. 
 
Wat is zijn echte naam? 
 

 

81 - 27 MC 

 
De jaren 70, een “bakkie” in de vrachtwagen of thuis vanuit de luie stoel. ‘Kappa kappa, 
breakie breakie! Even naar kanaaltje 22.’ Het was een enorme hype: een zendbak, met een 
antenne op je dak en maar praten in die knijpmicrofoon. En een beetje zendamateur had 
dan natuurlijk een eigen QSL visitekaartje met daarop zijn bijnaam en locatie. 
Van welke Hoogkarspelers (achternaam volstaat) waren de drie volgende QSL kaartjes? 
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82 - Calvé Pindakaas… Wie werd er niet groot mee? 

 
In 1963 werd schaatser Jan Slagter uit Hoogkarspel 
16e in de Elfstedentocht. 23 jaar later won Evert van 
Bethem de Friese tocht der tochten. In zijn kielzog 
deed een snelle sportman uit ons dorp het ook niet 
onverdienstelijk. Heel goed zelfs, eigenlijk. 
Wie was in 1986 de best geklasseerde schaatser 
(voor- en achternaam) uit Hoogkarspel en op welke 
plaats eindigde hij? 

 

83 - Well, Shake It Up Baby Now 

 
Vier Hoogkarspelse nozems maakten furore in de wilde 
jaren zestig. 
 
Fred Sinnige als drummer, Sjaak Swart op de ritme sectie 
(slaggitaar), Laurens Hoffer als sologitarist en op de bas: 
Peter Hoffer. 
  
Wat was de naam van deze - immens populaire - 
popgroep? 
 

84 - Van De Straat  

 
Een paar (10 foto’s) mooie details van de straat, in het dorp van Blauwe Reigers. Een deel 
is kunst, een deel mooi en het oordeel over de rest laten we in het midden. Weet u waar 
dit allemaal is te vinden?  
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85 - Het Kan Alle Kanten Op 
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86 - Er Is Plaats In Deze Herberg 

 
Op een koude winteravond in 2017 ontving Bourgondiër en wethouder Dirk te Grotenhuis 
onverwachts 9 man visite. Na de koffie bood Dirk hen een alcoholische versnapering aan. 
Alle aanwezigen hadden wel trek in een koud flesje bier. Liefhebbers! 
 

In de kelder van het door Dirk bewoonde Behouden Huys in 
Hoogkarspel stonden op dat moment een paar kratjes met 
daarin her en der wat flesjes gerstenat. Opgeteld stonden er 14 
flesjes Heineken, 13 flesjes Amstel, 11 flesjes Hertog Jan en 6 
flesjes Grolsch. Helaas was de verlichting in de kille gewelven 
door achterstallig onderhoud kapot en Dirk had zo een-twee-
drie geen zaklantaarn tot zijn beschikking. Op de tast liep hij de 

trap af. Al snel vond hij de kratjes met daarin de flesjes bier. Maar helaas, door de 
duisternis kon Dirk de etiketten niet lezen, en daarbij hadden alle flesjes dezelfde vorm. 
 
Hoeveel flesjes moet Dirk minimaal meenemen om er zeker van te zijn dat hij van één soort 
er minstens 10 bij zich heeft? 

 

 

 

87 - Ontsnappingen 

 
Door de jaren heen zijn - ondanks vele obstakels - gevangenen 
ontsnapt uit bewaakte inrichtingen of gevangenissen. Niet alleen 
na het graven van een tunnel of het doorzagen van tralies, met 
een vijl die in een stokbrood naar binnen gesmokkeld is, maar ook 
na eenvoudige of juist erg ingewikkelde oplossingen. 
 
Onderstaande hulpmiddelen zijn gebruikt tijdens bekende of 
beroemde ontsnappingen. 

 
Weten jullie wie met behulp van genoemde zaken zijn ontsnapt? 
 

1. Poster Rita Hayworth 
2. Toiletpot 
3. Lijkzak 
4. Boekenkist 
5. Vogelvleugels 
6. Fonteinblok 

 



hoogKWISpel 

vragen 

 

- 59 - 

88 - Bridge Liefhebbers 

 
Bertus en Ria Valk liepen de wereldberoemde Hoogkarspelse blarenroute, maar waren de 
draad snel kwijt. Ze begonnen bij het gemeentehuis en eindigden bij het NS Station. De 
door hen afgelegde route is zichtbaar op deze plattegrond: 
 

 
 
De wandeling was voor hen helaas een “brug te ver”, en dat terwijl ze tijdens hun voettocht 
maar liefst 19 fiets- en wandelbruggen passeerden. Ria, een verwoed bridge-speelster, 
maakte daar enthousiast foto’s van. 
Zet de foto’s van de bruggetjes die ze tegenkwamen in de juiste volgorde: 
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89 - Moedermelk 

 
Zij gaf als jonge moeder haar kinderen borstvoeding en 
zorgde samen met haar echtgenoot voor een jeugd van 
geborgenheid, liefde en… sport. Dat laatste speelde een 
prominente rol in dit gezin uit Hoogkarspel. Pa en ma 
reden jarenlang stad en land af om de sportieve 
verrichtingen van hun kinderen te bewonderen. En doen 
dat nog steeds. Een van hun bloedjes schopte het zelfs 
meermaals tot het nationale team. 
Wat is de naam van deze baby? 
 
 

90 - City to City 

 
Luister naar het fragment op www.hoogkwispel.nl/vraag90 . Dat bevat 
landen en plaatsen van over de gehele wereld. 
 
Schrijf van alle 8 fragmenten de titel op van het liedje waar het van 
afkomstig is, net als de uitvoerende artiest(en). 

 
 

http://www.hoogkwispel.nl/vraag90
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Bonus – Knock Knock Who’s there 

 
Vanaf 20:00 uur zit in Grand café De Raedt een – zo denken wij – 
bekend persoon uit Hoogkarspel. Het is aan jullie om uit te vinden wie 
dat is. 
 
Laat een van jullie teamleden zich tussen 20:00 en 23:00 uur naar De 
Raedt begeven. Bij aankomst zal – net als in de apotheek – een 
nummertje getrokken moeten worden dat bepaalt wanneer men aan 

de beurt is. Als het teamlid aan de beurt mag hij/zij maximaal 1 minuut lang vragen afvuren 
op de onherkenbaar gemaakte mystery guest. Op deze vragen zal alleen met ja of nee 
worden geantwoord. 
 
Na het stellen van de vragen gaat de team afgevaardigde terug naar het team en schrijft 
het gekozen antwoord op in het antwoordenboek. 
 
Onder de juiste inzendingen zal een extra prijs worden verloot. 
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Proficiat! 

Jullie zijn op de laatste pagina van het hoogKWISpel kwisboek beland. Dat vinden wij al een 

prestatie op zich. 

Dat wil overigens niet zeggen dat wij verwachten dat jullie alle vragen hebben beantwoord, laat staan 

dat alle ingevulde antwoorden goed zijn. Dat laatste is natuurlijk mogelijk, maar het lijkt ons sterk. Laat 

het een troost zijn dat de andere teams het wellicht net zo moeilijk (of gemakkelijk) hebben als jullie. 

Hieronder een hulpmiddel om bij te houden welke vragen jullie tot dusver hebben beantwoord.  

Advies: maak voort, probeer de vragen en taken te verdelen onder de teamgenoten en schrijf zoveel 

mogelijk antwoorden op. Vergeet daarbij niet het antwoordenboek en eventuele andere zaken vóór 

sluitingstijd (middernacht) in te leveren, want alleen dan dingen jullie mee naar de prijzen van 
hoogKWISpel. 

 

 

 

Zoals vermeld, na afloop van de kwis is er gelegenheid om na te praten met andere deelnemers en 

organisatie in Grand café De Raedt. 

Veel plezier en gezelligheid! 

Carina, Harry, Martin, Meindert, Michel, Aad, Ronald, Selina, Sjors, Susan en Rob 
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