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1) In welk jaar werd Koningin Beatrix gekroond tot Koning der Nederlanden?  

a) Sinds 1979 

b) Sinds 1980 

c) Sinds 1981 

d) Sinds 1982 

 

 

2) Welke nationaliteit of nationaliteiten heeft Prinses Beatrix? 

a) Alleen de Nederlandse nationaliteit 

b) De Nederlandse en de Duitse nationaliteit 

c) De Nederlandse en de Britse nationaliteit 

d) De Nederlandse en de Belgische nationaliteit 

 

 

3) Wanneer trouwden Prins Willem Alexander en Maxima? 

a) 3 januari 2001 

b) 3 februari 2001 

c) 5 januari 2002 

d) 2 februari 2002 

 

 

4) Hoe noemde Prinses Maxima ooit Prins Willem Alexander, met wie zij indertijd verloofd was? 

a) Een beetje blond 

b) Een beetje dom 

c) De prins van mijn dromen 

d) Mijn allerliefste schat 

 

 

5) Hoeveel coupletten telt het Nederlands volkslied? 

a) 13 

b) 14 

c) 15 

d) 16 

 

1. Koningshuis 
Rubriek 1 

Opgaven 1 t/m 5 
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6) Vanaf 2014 is Koninginnedag veranderd in Koningsdag. Wanneer wordt deze koningsdag 

gevierd? 

a) 26 april 

b) 27 april 

c) 30 april 

d) 31 april 

 

 

7) Op welke humoristische manier protesteerde Prins Claus in december 1998 tegen het te 

krappe keurslijf? 

a) Hij gooide zijn oranje sjerp het publiek in 

b) Hij gooide zijn bril op de grond 

c) Hij gooide zijn stropdas op de grond 

d) Hij gooide een glas water op de grond 

 

 

8) Onder welk pseudoniem reed Prins Willem Alexander in 1986 de Elfstedentocht? 

a) W.A. Kramer 

b) W.A. van Buren 

c) W.A. van Nassau 

d) W.A. van Oranje 

 

 

9) Wie ontwierp de bruidsjurk van Maxima? 

a) Addy van den Krommenacker 

b) Frans Molenaar 

c) Viktor en Rolf 

d) Valentino 

 

 

10) Wat zijn de juiste namen van de kinderen van Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven? 

a) Prins Constantijn, Prins Bernard jr.,  Prins Pieter-Christiaan, Prins Carlos  

b) Prins Maurits, Prins Bernard jr.,  Prins Pieter-Christiaan, Prins Floris 

c) Prins Johan-Friso, Prins Bernardo, Prins Maurits, Prins Floris 

d) Prins Constantijn, Prins Bernardo, Prins Floris, Prins Maurits 

 

1. Koningshuis 
Rubriek 1 

Opgaven 6 t/m 10 
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Op zún Skêndels gezeed maar……… wat betekent het? 

 

1) Un Aks? 

a) Een akker 

b) Een asbak 

c) Een bijl 

d) Een boom 

 

2) De Gutsteen? 

a) De goot 

b) De regenpijp 

c) Het toilet 

d) Het aanrecht 

 

3) Un Haffel? 

a) Een spade 

b) Een hofje 

c) Een handvol 

d) Een knuffel 

 

4) Un Kniep? 

a) Een tang 

b) Een schaar 

c) Een zakmes 

d) Een pincet 

 

5) Ons Durske? 

a) Ons meisje 

b) Ons moeder 

c) Ons zusje 

d) Ons oma 

2. Op z’n Skêndels 
Rubriek 2 

Opgaven 1 t/m 5 
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Op zún Skêndels gezeet maar ………..wat betekent het ? 

 

6) Unne Struif? 

a) Een pannenkoek 

b) Een flater 

c) Een drol 

d) Een vliegenmepper 

 

7) Hauwkes? 

a) Snijbonen 

b) Boontjes 

c) Peultjes 

d) Tuinbonen 

 

8) Unne Verket? 

a) Een lepel 

b) Een vork 

c) Een mes 

d) Een schep 

 

9) Unne Moor? 

a) Een koffiepot 

b) Een fluitketel 

c) Een melkkan 

d) Een theepot 

 

10) Un Leer? 

a) Een brief 

b) Een boek 

c) Een ladder 

d) Een lening 

2. Op z’n Skêndels 
Rubriek 2 

Opgaven 6 t/m 10 
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Van de volgende 5 vragen geven we steeds een paar regels van een refrein in een liedje.  

Hoe luidt de eerstvolgende regel? 

 

1) Zeg maar niets meer van Andre Hazes. Maar dit is de laatste keer, ik weet jij kijkt nu op me 

neer    

a) Wat nu als het beter gaat  

b) Maar straks als het slechter gaat 

c) Maar straks als het beter gaat 

d) Maar dan als je weg wil gaan 

 

2) Jij bent de liefde van Kenny B. Voor mij ben jij de liefde, voor mij 

a) Voor mij ben je de liefste die er is 

b) Voor mij ben je de mooiste die er is 

c) Voor mij ben jij het laatste wat er is 

d) Voor mij ben jij het beste wat er is 

 

3) Als ik dat maar kon geloven van Claudia de Breij. Als ik dat maar kon geloven, als ik dat maar 

kon geloven 

a) Dan zouden we elkaar daarboven weer zien 

b) Dan zullen we elkaar daarboven zien 

c) Dan zouden we elkaar niet meer zien 

d) Dan zullen we elkaar nooit meer zien 

 

4) Mooi was die tijd van Corry Konings. Wat ook de reden is, toch blijf jij voor altijd in mijn 

gedachten en herinner jij mij aan die nachten 

a) Want die tijd is voor mij te vlug gegaan 

b) Want die bus is mijn neus voorbij gegaan 

c) Want die tijd is voor ons te snel voorbij gegaan 

d) Want jij hoort bij mij als geen ander 

 

5) Ik ben verliefd van Sieneke. Shalalie shalala, shalalie shalala, het gaat niet uit mijn  kop, 

shalalie shalala, shalalie shalala  

a) Ik ga er mee naar bed 

b) Ik sta d’r ’s-morgens mee op 

c) Ik kom er ’s-morgens mee uit bed 

d) Ik ga er ’s-avonds mee naar bed 

3. Het Levenslied 

Rubriek 3 

Opgaven 1 t/m 5 
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6) Als sterren aan de hemel staan van Frans Bauer. Als sterren aan de hemel staan, dan sta ik er 

even stil 

a) Dan weet ik het hoe je het wil. 

b) Dan weet ik echt wat ik wil 

c) Dan zal ik doen wat jij wil 

d) Dan wil ik alleen wat ik wil 

 

7) Voorbij van Marco Borsato (duet met Do). Waar ik ben, daar ben jij 

a) Je was eigenlijk nooit van me heen 

b) Je bent eigenlijk nooit helemaal alleen 

c) Je bent eigenlijk nooit weggeweest 

d) Je bent eigenlijk nooit weggegaan 

 

8) Ik zing dit lied voor jou alleen van Jan Smit. Ik zing dit lied voor jou alleen,   

a) Breng rode rozen voor jou mee 

b) Breng mijn liefde voor jou mee 

c) Breng vele kusjes voor jou mee 

d) Breng witte rozen voor jou mee 

 

9) Een eigen huis van Rene Froger. Een eigen huis een plek onder de zon   

a) En altijd niemand in de buurt die van me houden kon 

b) En altijd was je in de buurt zodat ik je kussen kon 

c) En altijd iemand in de buurt die van me houden kon 

d) En altijd iemand in de buurt waarop ik bouwen kon 

 

10) Brabant van Guus Meeuwis. Ik loop hier alleen in een te stille stad, ik heb eigenlijk nooit 

a) Last van de stilte gehad 

b) Last van heimwee gehad 

c) Last van mensen gehad 

d) Last van Brabanders gehad 

3. Het Levenslied 

Rubriek 3 

Opgaven 6 t/m 10 
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1) Een speler onthoudt zich van “lichaamstaal”. Bij welke Schijndelse club valt dit onder hun 

ethiek? 

a) Vita Nuova 

b) Neptunes 58 

c) Bridgeclub 

d) Boschwegse Toneelgroep 

 

2) “De Drukkers” is zo’n Skêndels klupke. Welke sport bedrijven de “De Drukkers”? 

a) Handbal 

b) Darten 

c) Biljarten 

d) Zaalvoetbal 

 

3) “De Flitsers”werd opgericht op 18 juni 1965. Wat is de huidige naam van deze vereniging? 

a) Badmintonclub Schijndel 

b) TTV Schijndel 

c) HSV Altijd Beet 

d) S.B.C. 

 

4) Mart Konings en Jo van Stiphout werden in 2015 Wereldkampioen. Met welke dieren werden 

zij dat? 

a) Vogels 

b) Hamsters 

c) Honden 

d) Katten 

 

5) Gratis frikandellen stond in de halve finale van het vriendentoernooi. Bij welke vereniging 

was dat? 

a) RKSV Schijndel 

b) KV De Boemerang 

c) Skinlo 

d) TV de Hopbel 

4. Skêndelse klupkes 
Rubriek 4 

Opgaven 1 t/m 5 
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6) Bij welke vereniging wordt het jaarlijkse boerenkooltoernooi gehouden? 

a) S.M.H.C. de Hopbel 

b) Handboogvereniging Amicitia 

c) Handbalvereniging Zephyr 

d) T.C. Skinlo 

 

7) De LEO-Award werd dit jaar voor de 31e keer uitgereikt. Bij welke Skêndelse vereniging is 

dat? 

a) B.S.V Starlights 

b) Wandelsportvereniging Alico 

c) Blaaskapel Toe Mar 

d) Popkoor Transparant 

 

8) Hoe opende wethouder Eijkemans in 2009 het oefenterrein van Paardensportvereniging Jan 

van Amstel? 

a) Zittend op een boerenkar 

b) Zittend op een paard 

c) Door een lint door te knippen 

d) Staand achterop een wagen 

 

9) In welke competitie komt het klupke “Steigerhout” uit? 

a) Volleybal 

b) Darten 

c) Biljarten 

d) Zaalvoetbal 

 

10) Wie mag zich in 2015 Koning der Koningen noemen van H.S.V. Altijd Beet? 

a) Tony Rombouts 

b) Jack Langenhuizen 

c) Piet Vissers 

d) Jan Paling 

4. Skêndelse klupkes 
Rubriek 4 

Opgaven 6 t/m 10 
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1) Het Sinterklaasjournaal is de jaarlijkse nieuwsrubriek waarin kinderen kunnen zien wat 

Sinterklaas allemaal meemaakt. Wie presenteerde dit programma dit jaar ? 

a) Dolores Leeuwin 

b) Wendy van Dijk 

c) Linda de Mol 

d) Diewertje Blok 

 

2) Welke actrice en musicalster speelde de vrouwelijke hoofdrol in de komedieserie “Kees en Co”? 

a) Sonja Barend 

b) Simone Kleinsma 

c) Martine Bijl 

d) Christine Smulders 

 

3) Welke acteur speelt naast Rutger Hauer de hoofdrol in soldaat van Oranje? 

a) Martijn Krabbe 

b) Jeroen Krabbe 

c) Derek de Lint 

d) Victor Reinier 

 

4) In welke fictieve woonwijk speelde de film “Flodder”zich af? 

a) Bloemenhof 

b) Zonnedael 

c) Dierenrijk 

d) Zonneweide 

 

5) Hoe zijn de namen van de meiden in “Meiden van de Wit? 

a) Roos, Fleur en Frederique 

b) Toos, Floor en Frederique 

c) Roos, Floor en Frederique 

d) Roos, Dorethe en Frederique 

5. Hollands glorie 
Rubriek 5 

Opgaven 1 t/m 5 
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6) In de dramaserie “Bloedverwanten” staat de familie de Winter en hun familiebedrijf centraal. 

Hoe is de naam van het familiebedrijf? 

a) De Winter Evenementen 

b) De Winter Groenten en Fruit 

c) De Winter Flowers 

d) De Winter Bouw-en klussen bedrijf  

 

7) In de misdaadserie “Penoza” wordt de man Frans, echtgenote van Carmen, voor de ogen van 

hun jongste zoon geliquideerd. Wat was de naam van hun zoon? 

a) Joris 

b) Boris 

c) Jorien 

d) Johan 

 

8) Wie heeft de dramaserie “Divorce” bedacht en ontwikkeld? 

a) Chantal Janzen 

b) Caroline Tensen 

c) Jacqueline Eskamp 

d) Linda de Mol 

 

9) In de T.V. serie “Toen was geluk heel gewoon” speelt Gerard Cox een hoofdrol maar wat was 

zijn personage? 

a) Jaap Kooiman 

b) Simon Stokvis 

c) Karel van Dam 

d) Henk v.d. Berg 

 

10)  In de dramaserie “Moeder ik wil bij de revue” speelt Bob Somers zoon van Jacob Somers 

mee. Wat voor soort beroep heeft vader Somers?  

a) Groenteboer 

b) Kolenboer 

c) Aardappelteler 

d) Kapper 

5. Hollands glorie 
Rubriek 5 

Opgaven 6 t/m 10 
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1) In  welk jaar werd Jetty Eugster onze burgemeester? 

a) 2010 

b) 2011 

c) 2012 

d) 2009 

 

2) Hoe opende Toon van Liempd in 1934 Sportpark de Hoge Akkers van R.K.V.V. Schijndel? 

a) Door een bal uit een vliegtuig te gooien 

b) Door een lint door te knippen 

c) Door de aftrap van de openingswedstrijd te doen 

d) Door de eerste goal te scoren 

 

3) In de categorie “origineel nummer” won ’t Overschotje afgelopen jaar het Liekusfist. Wat was 

de titel van dat nummer? 

a) Hop Hap Kuus 

b) Kuus Hop Pap 

c) Kuus Pap Hop 

d) Hop Kuus Pap 

 

4) Hoeveel jaar bestond Harmonie St. Cecilia in 1980? 

a) 50 jaar 

b) 75 jaar 

c) 100 jaar 

d) 125 jaar 

 

5) Wie schreef het boek met de titel b ‘ons  op Gineind? 

a) Nol van Roessel 

b) Marijn van Heeswijk 

c) Mies Vervoort 

d) Piet van Esch 

6. Hoe zoât dâ ôk wir 
Rubriek 6 

Opgaven 1 t/m 5 
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6) Jo Lammers werd 3 keer Europees kampioen. In welke sport was dat? 

a) BMX 

b) Biljarten 

c) Motorcross 

d) Kleiduiven schieten 

 

7) Theo van Veghel trad jarenlang samen met Joep Peeters op maar onder welke naam? 

a) De Deurzakkers 

b) De Twee Pinten 

c) Theo en Theo 

d) De Preuvers 

 

8) Hoe werd Bèr Koolen ook wel in Schijndel genoemd? 

a) De Sigaar 

b) Swiebertje 

c) D’n Zwerver 

d) Citroentje Suiker 

 

9) In 1965 werd Club 65 opgericht in de voormalige Pauluskerk. Hoe werd Club 65 ook wel 

genoemd? 

a) Vrijgezellenclub 

b) Wandelclub 

c) Dansclub 

d) Tienerclub 

 

10) Toon v.d. Heijden begon met zijn buurjongens Brouwerij Sint Servattumes. Wie zijn die 

buurjongens?  

a) Jan en Piet van Schijndel 

b) Toon en Mies Steenbakkers 

c) Harrie en Peer Wouters 

d) Carli en Henk van den Ekart 

6. Hoe zoât dâ ôk wir 

Rubriek 6 

Opgaven 6 t/m 10 
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1) Welke letter hoort het best bij welke 

plaatsnaam in Noord-Holland ? 

a) Den Helder 

b) Haarlem 

c) Amsterdam 

d) Hilversum 

 

 

 

2) Welke letter hoort het best bij welke plaatsnaam in Zeeland ? 

a) Goes 

b) Vlissingen 

c) Middelburg 

d) Terneuzen 

 

 

3) Welke letter hoort het best bij welke 

plaatsnaam in de provincie Groningen ? 

a) Delfzijl 

b) Pieterburen 

c) Groningen 

d) Veendam 

 

 

4) Welke letter hoort het best bij welke 

plaatsnaam in de provincie Utrecht ? 

a) Lopik 

b) Soest 

c) Amersfoort 

d) Zeist 

 

 

5) Welke letter hoort het best bij welke plaatsnaam in Overijssel ? 

a) Enschede 

b) Deventer 

c) Giethoorn 

d) Zwolle 

 

7. Waar ligt wat ? 
Rubriek 7 

Opgaven 1 t/m 5 
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6) Welke letter staat in hetzelfde vak als de 

genoemde basisschool ? 

a) De Regenboog 

b) ‘t Kwekkeveld 

c) De Beemd 

d) De Vossenberg 

 

 

7) Welke letter staat in hetzelfde vak als het 

genoemde sportpark ? 

a) De Leemput 

b) De Glorie 

c) De Molenheide 

d) Zuideinderpark 

 

 

8) Welke letter staat in hetzelfde vak als de 

genoemde straat ? 

a) Klaverwei 

b) Dopheiweg 

c) Weidonk 

d) Heiveld 

 

 

9) Welke letter staat in hetzelfde vak als waar de 

genoemde vereniging haar thuishaven heeft ? 

a) BSV Starlights 

b) Bizzi 

c) VDH Kringgroep Schijndel 

d) Landmans Unie 

 

 

10) Welke letter staat in hetzelfde vak als het 

genoemde gebied ? 

a) Hoevenbraak 

b) Hermalen 

c) Lieseind 

d) Duin 

7. Wor lig wâ ? 
Rubriek 7 

Opgaven 6 t/m 10 
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Wat is de juiste omschrijving? 

 

1) De mister zin dèttie d’r onder zo lèûje? 

a) De onderwijzer dreigde met een pak slaag 

b) De onderwijzer zei dat hij ging trouwen 

c) De onderwijzer zei dat hij de  klok ging luiden 

d) De onderwijzer dreigde met naar huis te gaan 

 

2) Alles nô binne goan zitte spoaje ? 

a) Alles naar binnen halen 

b) Alles netjes op z’n plaats zetten 

c) Veel te snel eten 

d) Veel meer doen als je kunt 

 

3) De die,die is zô plat as un dubbeltje? 

a) Zij heeft kleine borsten 

b) Zij heeft niet veel te verteren 

c) Zij heeft met de verkeerde man aangelegd 

d) Zij heeft er aan èèn niet genoeg 

 

4) Ge het oêwen hille zulder ut oêw bôks hangen? 

a) Je rits staat open 

b) Je hebt achter je broek gescheurd 

c) Je hebt in je broek gedaan 

d) Je hebt een te grote broek aan 

 

5) ‘K moe scheiten als ’n jong veule me kooi dèrm? 

a) Ik moet nog heel veel doen 

b) Ik ga naar huis, doei 

c) Ik ga de stal uitdoen 

d) Ik moet erg naar het toilet 

8. Wâ bedoelt ie nou 

Rubriek 8 

Opgaven 1 t/m 5 
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Wat is de juiste omschrijving? 

 

6) Hè, doe hier es wà? 

a) Jongen, dat doe je zo…..  

b) Ober, mogen wij nog wat drinken….. 

c) Mijnheer, dat doet er niet toe….. 

d) Meisje, ga je met mij mee dan….. 

 

7) Hij liet zunne verket in de pan met petozzie vallen? 

a) Hij liet zijn vork in de pan met stamppot vallen 

b) Hij liet zijn schep in de pan met soep vallen 

c) Hij liet zijn lepel in de pan met stamppot vallen 

d) Hij liet zijn mes in de pan met soep vallen 

 

8) Hij gôat te veld? 

a) Hij gaat het veld in 

b) Hij gaat op zoek 

c) Hij gaat in de aanval 

d) Hij gelooft het wel 

 

9) Hij zal van mèn cente gin gaôte in de grond pisse? 

a) Ik ga er voor zorgen dat hij niets krijgt 

b) Hij gaat van mijn geld niet groot doen 

c) Hij zal er iets voor moeten doen 

d) Ik ga hem niet op drank trakteren 

 

10) Ge makt mènne zeik nie lâuw? 

a) Daar wordt ik vrolijk van 

b) Daar wordt ik niet bang van 

c) Daar moet ik van overgeven 

d) Waar is hier de w.c. 

8. Wâ bedoelt ie nou 

Rubriek 8 

Opgaven 6 t/m 10 
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1) Hoeveel provincies heeft Nederland ? 

a) 11 

b) 12 

c) 13 

d) 14 

 

2) Wie hebben het Schijndels Weekblad overgenomen? 

a) Kees en Kees 

b) Piet en Piet 

c) Jan en Jan 

d) Ad en Ad 

 

 

3) Arnhem ligt in de provincie ? 

a) Gelderland 

b) Overijssel 

c) Utrecht 

d) Drenthe 

 

4) Welke schaapsherder is onlosmakelijk verbonden met de Schaapskooi? 

a) D’n Rooie 

b) D’n Witte 

c) D’n Baltus 

d) D’n Zuiperd 

 

 

5) Waar is de aankomstplaats van de Elfstedentocht ? 

a) Franeker 

b) Leeuwarden 

c) Sneek 

d) Bolsward 

 

9. Hollands en Skêndels 

Rubriek 9 

Opgaven 1 t/m 5 
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6) In welk jaar bestond Schijndel 700 jaar? 

a) 2007 

b) 2008 

c) 2009 

d) 2010 

 

 

7) Waar staat de plaats Doesburg om bekend ? 

a) mosterd 

b) kaas 

c) stroopwafels 

d) klompen 

 

8) In 2005 werd de eerste oogst van een nieuw proefveld hop gehaald. Waar was dat veld? 

a) Het Achterste Putje 

b) Het Achterste Hermalen 

c) Het Voorste Puthorstje 

d) Het Middelste Puntje 

 

 

9) In veel horecagelegenheden in Limburg kun je het streekgerecht zuurvlees bestellen. Met 

welk vlees wordt dit gerecht oorspronkelijk bereid ? 

a) varkensvlees 

b) rundvlees 

c) kippenvlees 

d) paardenvlees 

 

10) Wie ontving dit jaar de Klos-trofee? 

a) Peter van Esch 

b) Menno Roozendaal 

c) Boukje Boersma 

d) Annie Jansen 

 

9. Hollands en Skêndels 

Rubriek 9 

Opgaven 6 t/m 10 


