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Beste Fobussen, 
 
Voor jullie ligt het enige echte Fobussenquizboek gemaakt ter gelegenheid 
van het 40 jaar jubileum. 
Het advies is om de opdrachten eerst allemaal goed door te lezen voordat 
jullie er bloedfanatiek mee aan de slag gaan. 
 
De woning waarin jullie nu zijn is jullie uitvalsbasis voor deze middag. 
Verder zijn jullie vrij om te gaan en te staan en mogen jullie overal naartoe 
om eventueel spullen te halen. 
Let wel op dat er altijd minstens 1 persoon in de woning is.  
Er kan namelijk controle komen van de organisatie! 
 
Jullie hebben tot 16.30 uur de tijd om deze opdrachten te maken. 
Om uiterlijk 16.45 uur verwachten wij jullie op de locatie waar de we rest 
van de avond zullen doorbrengen: 
 
Theerestraat 86 in Sint Michielsgestel (Halder). 
 
Zorg dat je op tijd bent! 
 
Veel plezier en succes met het maken van deze quiz. 
 
Namens de organisatie: 
 
Annie, Rien, Francien, Rudy, Ron en Tijn 
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1. Fobussen vragen 

De Fobussen bestaan dit jaar 40 jaar. In deze 40 jaar is er veel gebeurd. De Fobussen zijn op vele 

plaatsen geweest, er zijn mutaties in de leden geweest en er zijn vele kinderen geboren. In dit 

hoofdstuk gaan we kijken wat jullie er nog van weten. De vragen kunnen betrekking hebben op 

gebeurtenissen lang geleden maar ook zeer recent. 

Vraag 1.1  
Zojuist stond er bij de Absoluut een vaas met Fobussen. Hoeveel Fobussen zaten hierin? 
 

Vraag 1.2 
De volgende plaatjes hebben betrekking op activiteiten die ooit plaatsgevonden hebben. 
Geef per plaatje aan ter gelegenheid van welke gebeurtenis dit plaatsgevonden heeft. 
A 

 
 
B 

 
C 

 
 

Vraag 1.3 
Waar was de bouwplaats voor de optocht van 1980? 



 

 
 

 

Vraag 1.4 
Hoeveel verschillende tonpraters hebben er vanaf de eerste versie meegedaan? 
 

Vraag 1.5 
De Fobussen nemen al jaren deel aan het Sixday toernooi. Tijdens dit sportieve evenement draaien de 
Fobussen voor in de top mee. Hoeveel directe Fobussenkinderen deden er vorig jaar (2016) mee in 
het team? 
 

Vraag 1.6 
In welk jaar wonnen de Fobussen het liedjesfestival?  
 

Vraag 1.7 
Een “Fobus” is een dennenappel. Noem minsten 10 andere benamingen voor een dennenappel. 
 

Vraag 1.8 
Wie was het 25e Fobussenkind? 
 

Vraag 1.9 
Wie was het 7e Fobussenkleinkind? 
 

Vraag 1.10 
Hieronder treffen jullie een aantal foto’s. een van deze foto’s past niet in het rijtje. 
Geef aan welke foto er niet bij hoort en moitveer je antwoord. 
                       A                                                B                                                         C 

          
 

Vraag 1.11 
 A    B    C 

       
 



 

 
 

Vraag 1.12 
        A     B    C 

       
 

Vraag 1.13 
      A                 B     C 

       
 
 

Vraag 1.14 
We hebben hieronder een aantal foto’s van een gedeelte van de voortuin van een aantal oud 

Fobussenleden. Weet jij van welke oud  Fobussenlid de tuinen zijn? 

  

 

  

A D C 

B 

E 



 

 
 

Vraag 1.15 

In onderstaande woordzoeker zitten woorden verborgen die betrekking hebben op de Fobussen, de 

overgebleven letters vormen ook weer iets wat met de Fobussen te maken heeft. 

 

ALEM 
ANTWERPEN 
BEMMEL 
BIER 
BOKKENDONK 
BOKKENDREUN 
BORREL 
BRUGGE 
CARNAVAL 
CARNAVALSDINSDAG 
CHARLIE ROCKETS 
COMMISSIE 
DARTEN 
DENNENAPPEL 
DIRIGENT 
DISCJOCKEY WEDSTRIJD 

DRANK 
EVENEMENT 
FIETSEN 
FOBUSSENJONG 
FRANK 
FRUHSHOPPEN 
GEMERT 
GUMBET 
HARRIE VOETS 
HEMELVAARTSDAG 
KAPEL 
KOFFERBAK VERKOOP 
LIEMPDE 
LOMMEL 
MUZIKAAL LEIDER 
OPRICHTING 

OPTOCHTEN 
PENNINGMEESTER 
PIRATENBIER 
QUIZ 
ROKENDE DAMES 
ROOD 
SECRETARIS 
SLAGWERK 
TENERIFE 
TORENPROAT 
TOUWTREKKEN 
VEERTIG 
VOLLEYBAL 
VOORZITTER 
WADLOPEN 
ZWAAR KOPER 

 

 

 



 

 
 

2. OPTOCHTEN 
De Fobussen hebben verschillende jaren in de carnavals optocht meegelopen. Vooraan de groep 

liepen een aantal mensen die een bord vasthielden met het thema van de optocht. Van een aantal 

jaren zijn deze borden bewaard gebleven,  alleen zijn door de ouderdom de letters door elkaar 

gehusseld. Zet van onderstaande borden de letters weer in de juiste volgorde. 

Vraag 2.1 

 

Vraag 2.2 

 

Vraag 2.3 
 

 

 

 

 

Vraag 2.4 
 

 

 



 

 
 

Vraag 2.5 

 

Vraag 2.6 

 

Vraag 2.7 

 

Vraag 2.8 

 

 



 

 
 

3. Weekenden 
 
De Fobussen zijn al vele jaren op weekend geweest. Vele thema’s en activiteiten zijn al uitgevoerd. In 
dit hoofdstuk gaan we kijken wat jullie er nog van weten. 
 

Vraag 3.1 
Hoeveel Fobussen weekenden zijn er tot nu toe geweest? 
 

Vraag 3.2 
Hoe vaak is het Fobussenweekend in Gemert geweest? 
 

Vraag 3.3 
In welk jaar was het thema circus? 
 

Vraag 3.4 
Geef aan bij welk Fobussenweekend het volgende plaatje hoort (jaartal) 

 
 

Vraag 3.5 

 
 

Vraag 3.6 

 
 



 

 
 

Vraag 3.7 

 
 

Vraag 3.8 

 
 

Vraag 3.9 

 
 

Vraag 3.10 

  



 

 
 

 
 

4. Culinair 
 
De Fobussen houden van eten. Op de meeste gelegenheden komt er naast een drankje meestal ook 
wel een hapje op tafel. In dit hoofdstuk gaan we jullie culinaire kennis en kunde testen. 
 

Vraag 4.1 
Op de statafel vinden jullie een kaasplankje met 5 verschillende soorten kaas.  
Welke kazen zijn dit? 
 

Vraag 4.2 
Welke gerecht maak je met de volgende ingrediënten: 

- Bloem 
- Gist 
- Zout 
- Olijfolie 
- Water 
- Roma tomaten 
- Mozzarella 
- Italiaanse kruiden 

 

Vraag 4.3 
Welke cocktail is dit: 

- 40 ml Grand Marnier 
- 4 blaadjes basilicum 
- 3 aardbeien 
- 15 ml verse limoensap 
- IJs 

 

Vraag 4.4 
Welke coctail is dit: 

- 10 ml Creme de Cacao 
- 10 ml Baileys 
- 10 ml Cointreau 

 

Vraag 4.5 
De laatste vraag van dit hoofdstuk is ook de uitgebreidste van dit hoofdstuk. Jullie groep dient een 
hapje te maken dat we vanavond tijdens de feestavond kunnen serveren. Het moet dus een hartige 
snack zijn. Er is echter één voorwaarde aan verbonden, namelijk het gebruik van een verplicht 
ingrediënt. In de keuken treffen jullie dit verplichte ingrediënt aan. 
Dit ingrediënt moet verplicht gebruikt worden. De overige ingrediënten mogen jullie vrij bepalen. 
Laat jullie creativiteit de vrije loop. Jullie mogen voor maximaal € 20,- aan ingrediënten gaan kopen 
(bonnen inleveren). Het moeten tussen de 15 en 20 hapjes worden. 
Let op: een deskundige zal de hapjes beoordelen. De punten tellen mee voor de einduitslag. 
 
 



 

 
 

5. Algemene kennis 
 

Vraag 5.1 
Waar heb je geen spieren? 

A. Oren 
B. Neus 
C. Vingers 
D. Billen 

 

Vraag 5.2  
Is een mens ’s morgens langer dan ‘s avonds of andersom? En wat is hier de reden van? Hoeveel 
centimeter kan dit schelen? 
 

Vraag 5.3 
Vaak is het zo dat oude mensen grotere oren hebben. Hoeveel groeien oren gemiddeld in 65 jaar? 
 

Vraag 5.4 
Welke 3 aandoeningen worden hieronder getoond? 
       A    B           C 

 
 

Vraag 5.5 
De volgende mensen hebben allemaal een prestigieuze titel ontvangen in Gestel. Noem op het 
antwoordblad de naam en het jaartal wanneer ze deze titel in ontvangst hebben genomen. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Vraag 5.6 

 

 

Vraag 5.7 

 
 

Vraag 5.8 

 
  



 

 
 

6. Doordenkers 
Vraag 6.1 
Alle woorden in deze rebusfilippine worden omschreven door middel van kleine rebussen. Vul de 

antwoorden horizontaal in. De letters in de gekleurde kolom, van boven naar beneden vormen de 

oplossing. 

 

. 



 

 
 

Vraag 6.2 

In de Nieuwstraat staan aan de linkerkant de huizen met de nummers 2,4,6,8,10. In deze huizen 

wonen de families de Boer, Bakker, Smit, van Dijk en Jansen. Ieder huis heeft een auto (Renault, 

Skoda, Suzuki, Nissan of Volvo) en een huisdier (kat, goudvis, konijn, cavia of hond). Geef per 

huisnummer aan wie er woont, welke auto en welk huisdier ze hebben 

 
- De familie Smit heeft aan weerszijden buren 

- De cavia woont in het middelste huis 

- De hond wordt in de Skoda vervoert 

- De familie van Dijk woont op nummer 10 

- De familie Jansen heeft een goudvis 

- De familie die naast de cavia woont heeft een Skoda 

- De Suzuki staat bij nummer 8 voor de deur 

- De familie die naast de familie met de Suzuki woont heeft een konijn 

- De familie Bakker heeft een Renault 

- De familie Smit woont naast de familie Jansen 

- De familie die naast de familie van Dijk woont heeft een kat 

- De Nissan staat niet naast de Skoda 

Vraag 6.3 
Jowan, Linda en Trudy praten over de jurkenverzameling van Annie. Jowan zegt: “Annie heeft 
minstens 4 jurken”. Linda zegt: “Nee hoor, ze heeft minder dan 4 jurken”. Trudy zegt: “Volgens mij 
heeft Annie minstens 1 jurk”. Als je weet dat slechts 1 van de vrouwen gelijk heeft, hoeveel jurken 
heeft Annie dan? 
 

Vraag 6.4 
Drie dames hebben elk twee dochters. Ze gaan met z’n allen uit eten in een restaurant. Er zijn maar 7 

stoelen vrij. Toch krijgt ieder een stoel. Hoe kan dit? 

Vraag 6.5 

Wat is het langste woord wat je kan maken in onderstaande afbeelding? Je mag horizontaal, verticaal 

maar ook diagonaal. 

 

  



 

 
 

7. Wiskunde 

Vraag 7.1 
We maken een armband van 10 kralen, in de kleuren rood en groen. Door de armband te draaien of 

om te keren, kunnen we de kralen van de armband verwisselen, maar we spreken af dat de armband 

dan nog steeds hetzelfde is. 

 

 

Hoeveel kleurcombinaties zijn er mogelijk met 5 groene kralen en 5 rode kralen? 

Vraag 7.2  
Gegeven zijn 3 verschillende gehele getallen a, b en c, die elk groter dan 0 en kleiner dan 6 zijn. Verder 

geldt het volgende: 

• De som van b en c is deelbaar door 3 

• De som van a en c is deelbaar door 4 

Wat zijn de mogelijke waarden van a? 

Vraag 7.3  
De letters A, B, C, D, E en F staan op een rijtje, en wel als volgt. 

(1) F staat links van D, maar E niet 

(2) D en F staan aan dezelfde kant van C 

(3) B en C staan naast elkaar 

(4) D staat dichter bij C dan bij F 

Wat is de volgorde van de letters, van links naar rechts? 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Vraag 7.4 
Gegeven is een rij van 16 blokken met letters erop, zoals hieronder is aangegeven. 

 

De blokken staan in alfabetische volgorde. Door meerdere malen 2 blokken onderling te verwisselen, 

kunnen we het volgende woord maken: 

 

Wat is het kleinst mogelijke aantal van zulke verwisselingen waarmee we dit kunnen bereiken? 
(Van DHNO naar HOND is het antwoord 2: verwissel eerst D met O, en daarna O met H) 
 

Vraag 7.5 
Hoe oud zijn de volgende commissieleden bij elkaar?  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

8. Actief 

Bij onderstaande opdrachten is het de bedoeling dat je een foto of filmpje van de opdracht doorstuurt 
naar 06-46818677 onder vermelding van het opdrachtnummer 
 

Vraag 8.1 
Maak een boeket met 10 verschillende bloemen die je buiten vindt 
 

Vraag 8.2 
Maak een foto waarbij je met 5 personen van een glijbaan afglijdt 
 

Vraag 8.3 
Zoek in de natuur een voorwerp in de kleuren wit, rood, geel, blauw, groen, roze en paars 
 

Vraag 8.4 
Maak buiten met stoepkrijt een tekening  
 

Vraag 8.5 
Schmink een persoon die dit de hele dag moet laten zitten 
 

Vraag 8.6 
Fotografeer een rond, vierkant, driehoekig en rechthoekig voorwerp dat je buiten ziet 
 

Vraag 8.7 
Maak een zandkasteel 
 

Vraag 8.8 
Stuur een gedicht over de Fobussen door naar bovenstaand nummer 
 
 
 
  



 

 
 

9. Presentatie 
 

Dit is alweer de laatste opdracht van deze quiz. We willen dat jullie met jullie groep overleggen over 

wat jullie herinneringen aan de Fobussen zijn. 

Dit hoeft niet perse alleen over carnaval of over het weekend te gaan. Het mag over vanalles gaan. 

Maak van deze herinneringen een presentatie die je vanavond, na het eten aan ons allen gaat tonen. 

Hoe je dit gaat presenteren laat de commissie volledig aan jullie fantasie over. Er is op de locatie 

vanavond wel een beamer en een scherm beschikbaar. Overige attributen zullen jullie zelf mee 

moeten brengen. 

 


