
WELKOM BIJ DE

DWAZE ENSER DORPSTOCHT 2021

ANTWOORDEN

Vragenboek 2021

Lever dit boek op 14-09-21 voor 22:00 uur en in de juiste pagina volgorde weer in bij de tent



Inleiding

Wat leuk dat je meedoet met deze tweede, en wederom een memorabele editie van “De

Dwaze Enser Dorpstocht”. Het belangrijkste voor ons is dat iedereen een gezellige en leuke

avond heeft. Natuurlijk is het mooi om voor de winst te gaan. Dus doe er samen alles aan

om een zo hoog mogelijke score te behalen, maar vergeet niet vooral lol te hebben met

elkaar. Leef je flink uit met de opdrachten, daar doe je ons en de andere teams een groot

plezier mee.

Je kunt niet alles weten, sterker nog wij gaan er vanuit dat jullie niet alle vragen binnen de

gestelde tijd kunnen beantwoorden. Maak keuzes, verdeel vragen, werk samen en probeer

op deze manier zoveel mogelijk punten te halen.

Benodigde materialen

Zonder deze materialen is deelname aan de dwaze Enser dorpstocht vrijwel onmogelijk.

Zorg dat je de beschikking hebt over minimaal een fiets, liever meerdere. Een aantal

werkende computers, tablets en telefoons. Schrijfmateriaal. Hapjes en drankjes!

1



Aandachtspunten

Het dwaze Enser dorpstochtboek mag uit elkaar worden gehaald, bij inleveren moeten de

pagina’s weer terug in goede volgorde zitten (geen goede volgorde is strafpunten).

Schrijf de antwoorden op de vragen op de aangegeven plekken. Aan niet of slecht leesbare

antwoorden worden geen punten toegekend.

Mocht tijdens de dwaze Enser dorpstocht blijken dat je niet genoeg teamleden hebt…. ?

Hulplijnen inschakelen is toegestaan!

De veiligheid in het verkeer blijft voorop staan. Uiteraard gelden net als andere dagen de

reguliere verkeersregels. De meeste opdrachten zijn met de fiets eenvoudig te bereiken,

maak hier dan ook gebruik van!

Dit jaar vragen we ook van jullie om rekening te houden met de COVID-regels die op dit

moment gelden.

Er zijn wat vragen waarin delen van liedjes worden afgespeeld. Deze zijn qua toonsoort een

klein beetje veranderd om het allemaal niet te makkelijk te maken met alle moderne

technieken...

Zorg ervoor dat je uiterlijk 14 september om 22:00 uur het ingevulde dwaze Enser

dorpstocht boek hebt ingeleverd. Elke minuut die je te laat bent bij het inleveren kost je een

punt.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd

De antwoorden worden in de week na Ensyfair gepubliceerd op www.ensyfair.nl.

De vragen hoeven niet in een bepaalde volgorde beantwoord te worden, dus bepaal je

eigen tactiek!

2



Puntentelling

Achter iedere vraag staat het maximaal te behalen aantal punten. Indien er op de plaats

van het aantal punten een vraagteken (?) staat dan is er niet aangegeven hoeveel goede

antwoorden er zijn. Je mag zoveel invullen als je wilt alleen bij een fout antwoord krijg je

een strafpunt. Denk dus goed na voordat je wat invult!

Symbolen

Achter de titels van de vragen kunnen een aantal symbolen voorkomen. Dit is om jullie

even de goede weg op te helpen, wellicht verstandig om zo een bepaalde volgorde van

vragen te hanteren. Dit zijn de symbolen die voorkomen:

Voor deze vraag heb je de USB stick nodig. Je zult op de USB stick een map

vinden met als naam het vraagnummer. Ook zul je bij sommige opdrachten

informatie op deze USB moeten plaatsen, zet deze info dan ook in het mapje

met het overeenkomende vraagnummer.

Dit is een tijdsopdracht. Dus je moet voor, tussen of na een bepaalde tijd

ergens zijn, dus let op!

Deze opdracht kun je het beste doen voor de zon onder gaat! Het is in het

donker lastiger zoeken naar…

Geniet van deze avond, speel eerlijk en maak er een onvergetelijke dwaze Enser dorpstocht

van!

Succes en veel plezier!

Organisatie De Dwaze Enser Dorpstocht
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Categorie 1: De Sportzomer

Afgelopen zomer is het natuurlijk erg druk geweest met alle sportevenementen. Denk daarbij aan het
EK-voetbal, de Tour de France, de Olympische Spelen, Formule 1 in Zandvoort, het houdt niet op.

In deze categorie zullen de vragen rondom alle sporten naar voren komen. Dus nu kun jij je bewijzen of je
een echte Teletekst-supporter bent, of dat je echt altijd met je blokn�e op scho� alle rondetijden zit bij te

houden. Want weet jij nog wie er Europees kampioen is geworden? En nee, dan bedoel ik niet in het voetbal,
maar in het luchtdrukschieten!

Vooruit, deze vraag hoeven jullie niet te beantwoorden, maar het zit wel in deze categorie van moeilijkheid.
Dus roep alle fanatieke sportkijkers bij elkaar en los de puzzels op!
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A.1 Eerst even een logische vraag 5 pt

Getallen-reeksen, we zijn er dol op. Maar wat heeft deze getallenreeks nou met sport te

maken? Zie jij hier een logica in? Tip; beredeneer het per regel, en in zijn totaal is er

daadwerkelijk één logica te vinden!

4 - 6 - 14 - 22

3 - 4 - 8 - 21

3 - 6 - 12 - 17 - 22

3 - 4 - 5 - 20

5 - 21 - 22 - 25

3 - 4 - 5

2 - 4 - 5

2 - 3 - 6 - 24

Antwoord:

Rug���m��� va� �� v���ed����ge� ��n �� �er����en�� �l�e��� �n �e 8s�e fi��l�
va� ��t EK
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A.2 De gouden combinatie 10 pt

Er zijn heel wat tijden, nummers en andere getallen voorbij gekomen afgelopen zomer. Om

het niet te makkelijk te maken, hebben we wat anagrammen van sporters gemaakt. Kun jij

de juiste sporter ontcijferen + de daarbij horen tijd/cijfer erbij combineren? Verbind het

getal met de bijbehorende naam, en zet er ook de echte ontcijferde naam achter

Getal: Naam: Antwoord:

42:10 Pa jaagt decor Tad�� ���ac�� 05:20

54:22 Tja meldt hitsig Mat���j� �� Lig� 54:22

05:20 Ach niks treinreis Ch�i�t��� E�ik��� 42:10

313 Liever aan sherry Li�v�� a�� s���r� +00:00:00

+00:00:000 Ik mick n man Nic� ���m��* 313

* Zij� ���m i� ��t�u���j� N�e� ��m���… Ma�r ���li� ���de� ��t ���em��� �el ����...

A.3 Zoekplaatje! 4 pt

Hey wat leuk, ouderwetse zoekplaatjes. Weet jij waar de bal of shuttle in deze afbeelding

verstopt zit? Schrijf het nummer naast het plaatje.

Antwoord: A
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Antwoord: A

Antwoord: A

Antwoord: C
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A.4 Matthieu van de Poel? 10 pt

Tijdens het EK zijn er verschillende poultjes afgesloten, hieronder de regels van de EK-poule

van Matthieu:

Wedstrijd helemaal goed voorspeld: 10

Gelijkspel correct: 7

Winnaar correct: 5

Aantal doelpunten thuisteam correct: 2

Aantal doelpunten uitteam correct: 2

* Gelijkspel correct houdt in; als je 2-2 voorspelt, en het wordt 1-1, dan krijg je 7 punten. Als het 2-2 wordt, krijg je 10 punten.

** Uitslagen gelden alleen tot 90 minuten, verlenging wordt niet meegeteld.

8e finalist correct: 3

Kwart finalist correct: 10

Halve finalist correct: 10

Finalist correct: 15

Winnaar correct: 30

Dit is de voorspelling van Matthieu geweest:

Groepsfase 1e ronde Groepsfase 2e ronde Groepsfase 3e ronde

Turkije - Italië 1-2 Finland - Rusland 1-1 Italië - Wales 3-0

Wales - Zwitserland 1-1 Turkije - Wales 2-1 Zwitserland - Turkije 2-1

Denemarken - Finland 2-0 Italië - Zwitserland 2-1 Oekraine - Oostenrijk 1-1

België - Rusland 3-0 Oekraïne - N-Macedonië 1-1 N-Macedonië - Nederland 1-3

Engeland - Kroatië 2-0 Denemarken - Belgie 1-2 Finland - België 1-2

Oostenrijk - N-Macedonië 1-0 Nederland - Oostenrijk 3-1 Rusland - Denemarken 1-1

Nederland - Oekraïne 2-1 Zweden - Slowakije 2-1 Tsjechië - Engeland 1-2

Schotland - Tsjechië 0-1 Kroatië - Tsjechië 1-1 Kroatië - Schotland 1-1

Polen - Slowakije 1-0 Engeland - Schotland 2-0 Slowakije - Spanje 1-3

Spanje - Zweden 2-0 Hongarije - Frankrijk 0-3 Zweden - Polen 2-1

Hongarije - Portugal 1-2 Portugal - Duitsland 1-2 Portugal - Frankrijk 1-3

Frankrijk - Duitsland 2-2 Spanje - Polen 2-0 Duitsland - Hongarije 2-0

Voorspelde teams in 8e finale:

Italie, Turkije, België, Denemarken, Nederland, Oostenrijk, Engeland, Tsjechië, Polen, Spanje, Portugal, Duitsland, Slowakije,

Frankrijk, Zwitserland, Rusland

8e finale

Wales - Denemarken 1-2 Italië - Oostenrijk 2-1 Nederland - Tsjechië 2-1

België - Portugal 1-2 Kroatië - Spanje 1-3 Frankrijk - Zwitserland 1-3

Engeland - Duitsland 1-2 Zweden - Oekraïne 2-1
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Voorspelde teams in kwartfinale:

Portugal, Spanje, België, Italië, Nederland, Turkije, Polen, Denemarken

Kwartfinale

Zwitserland - Spanje 1-2 België - Italië 2-0

Denemarken - Tsjechië 2-1 Oekraïne - Engeland 1-3

Voorspelde teams in halve finale:

België, Italië, Spanje, Nederland

Halve finale

Spanje - Italië 1-0 Engeland - Denemarken 2-0

Voorspelde teams in finale:

Nederland, Italië

Finale

Italië - Engeland 1-0

Voorspelde winnaar:

Nederland

Vertel het ons eens… Hoeveel punten heeft Matthieu gehaald in deze EK-poule?

Antwoord: 317

A.5 Lekkere warme trui voor de winter 10 pt

Hoeveel kilometer hebben de Nederlanders in de klassementstruien in totaal gereden in de Tour

de France 2021.

Antwoord: 2842.9 k�
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A.6 Handtekeningen jagen 6 pt

Een handtekening van je grote held… Wie wil dat nou niet! Maar om er nu helemaal stad en

land voor af te rijden, dat is ook zo wat hè.

Maak gewoon zelf een handtekening na! Vervals hieronder de handtekeningen van :

Cristiano Ronaldo

Dafne Schippers

Mathieu van der Poel
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A.7 Tudeletudeluuuu tudeletudeluuuu 10 pt

Iedereen kent dit muziekje wel… Radio tour de France! Luister naar het audio fragment

“DDED_Fragment_1.mp3” op de USB-stick en vertel ons om welke etappe dit ging

(etappenummer en datum), en wie deze etappe won

Antwoord: Eta��� 13, 9 ju��, wi����r Ca���d���

A.8 Met vlag en wimpel 4 pt

Tijdens opening van de paralympische spelen in Tokio nam Nederland met totaal 12 atleten

en twee vlaggendragers deel aan de openingsceremonie. Namens Nederland droegen Fleur

Jong en Jetze Plat de Nederlandse vlag bij binnenkomst.

a. Als hoeveelste land kwam Nederland binnenlopen in het stadion tijdens de opening

van de paralympische spelen?

35e
b. Tussen welke twee landen liep de Nederlandse paralympische sportploeg tijdens de

opening naar binnen?

Oma� �� Gh��a
c. Bij hoeveel procent van de paralympische sporten is Nederland vertegenwoordigd?

50%
d. Wie was de eerste Nederlandse medaillewinnaar tijdens de paralympische spelen?

Tri���n B���ma (sa��� m�� Pa�r��� B�s)
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A.9 Enser Olympische opening 5 pt

Jullie hebben je nu aardig verdiept in de openingsceremonie van de olympische spelen. Wij

nemen aan dat er nu zoveel kennis is over deze ceremonie, dus dat willen wij graag zien!

Maak een foto waarop jullie de binnenkomst van het Nederlands Olympisch team tijdens

de openingsceremonie van de olympische spelen nadoen. Plaats deze foto, onder

vermelding van teamnaam en opdrachtnummer, op de usb stick in de juiste map.

Zi� d� �o��’s o� ��g��a’s �a �� b���ag��

A.10 Lekker bewegen 5 pt

Na al dat lezen en zoeken over sport is het tijd om zelf even te gaan bewegen. De volgende

vraag hangt in het info bord bij de voetbalkantine, wat is het antwoord op die vraag?

Naast diverse voetbalwedstrijden, olympische spelen, tour de france, paralympische

spelen, formule 1, vuelta, US open heeft ook het EK volleybal deze zomer plaats gevonden.

Noteer de uitslagen van de halve finale van de dames, vermeld ook de landen die deze

halve finale speelden.

Antwoord: Ser��� - Tur���� 3-1

Ita��� - Ned����n� 3-1
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A.11 We gaan naar Zandvoort… 2 pt

Wat een prachtige wedstrijd hebben we gezien vorige week. En naast de historische

overwinning heeft onze eigen Max nog een historisch feitje neergezet, hij heeft namelijk

meer dan 1000 rondes aan kop van de F1 Grand Prix’ gereden. Weet jij in welke ronde hij

precies 1000 rondes aan de leiding heeft gelegen?

Antwoord: Ron�� 10

A.12 Botic? 1 pt

Botic van de Zandschulp, wie kent hem niet. Hij behaalde afgelopen weken een top

prestatie. Hoeveel plaatsen is hij gestegen op de wereldranglijst door zijn optreden op de

US Open?

Antwoord: 55 p�a��s��

A.13 Als we het maar scherp zien 5 pt

We hebben afgelopen zondag een supersnelle Grand Prix van Monza kunnen zien in de

tent. Hiervoor is speciaal een glasvezelkabel gelegd vanaf de familie Hylkema.

Hoeveel meter glasvezel is hiervoor gebruikt?

Antwoord: 125 me���

A.14 De ene is de andere niet 2 pt

Tijdens de afgelopen olympische spelen zijn er erg veel medailles behaald. Maar weet jij

ook nog wie de 2e medaille voor Nederland binnen haalde dit jaar. En wat was er zo

speciaal/apart/opmerkelijk aan deze medaille?

Antwoord: An�e���k �a� Vl���e�, ze ���h� ��t �e ��w���en ha�

13



Categorie B: Kom uit je tent

Ens kom uit je tent! Het thema van Ensyfair 2021. We hebben er even op moeten wachten maar als een kind
zo blij dat het toch mag doorgaan. Heel Ens komt uit de huistent om de feesttent weer in te gaan.

Maar waar gaat dat thema nou echt over? Over welke tent hebben we het eigenlijk? Het zou een feesttent
kunnen zijn, een tent om te kamperen. Of kreperen, dat ligt er maar net aan hoe ervaren kampeerder je bent.

Tent zou ook een gr�e jurk kunnen zijn… of een circustent, een horeca gelegenheid ook wel eettent,
tentoonstelling, tentakel, tentamen…. tja

Wij zijn voor deze categorie maar uitgegaan van wat de dikke van dale zegt over de betekenis van tent:
“tijdelijk onderkomen van over stokken gespannen doek”
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B.1 De was buiten hangen 5 pt

Ja hoor! Hier is dan de vraag waar jullie allemaal op zaten te wachten. De vraag over de

opening van de dorpsquiz. De waslijn! Hoort het er nou bij of niet? Moet ik hier iets mee?

Voor de zekerheid toch alle voorwerpen netjes op volgorde maar even noteren. Ook de

kleuren goed onthouden. Jullie kunnen je gemaakte fotos of filmpjes nog even terug kijken.

De vraag is: Hoeveel meter is de waslijn?

Antwoord: 6 me���

B.2 Regeltjes 1 pt

Welke regel adviseert de ANWB voor het beladen van je caravan achter de auto?

Antwoord: 75% re���

B.3 Hoe hard mag je hier ook alweer? 18 pt

Een stel uit Ens gaat op vakantie. Er moeten veel spullen mee dus ze maken gebruik van

een aanhangwagen. Ze huren deze bij een gecertificeerd bedrijf. De aanhanger is voorzien

van nieuwe banden en helemaal nagekeken. Ook de auto is recentelijk langs de garage

geweest voor een grote onderhoudsbeurt. In de aanhangwagen past precies de tent,

stokken, stoelen, opklaptafel. En de fietsen er boven op. Tijd om te vertrekken. Ze maken

onderweg nog een tussenstop, even een paar vrienden bezoeken in Keulen. Twee dagen

later rijden ze verder via Aken naar Luik, hier geven ze namens de Duitse vrienden een

pakketje af bij een familielid. Ze rijden door naar het vakantieadres bij het meer van

Annecy. Hier verblijven ze 5 dagen. Als de tent weer is opgevouwen en de spullen weer zijn

ingepakt kan de rit naar de volgende camping beginnen. Verona is de nieuwe bestemming.

Na wederom 5 heerlijk zonnige vakantiedagen is het einde nu toch echt in zicht. Ze willen

niet in 1 keer naar huis rijden, ondanks dat ze beide al 9 jaar een rijbewijs hebben. Ze

overnachten nog 1 keer in een hotel in Basel en rijden dan terug naar Ens. Bij thuiskomst
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regent het, iets wat ze de afgelopen weken niet gezien hebben. Nu de spullen uitpakken en

na het weekend weer aan het werk.

In welke landen is het stel geweest, schrijf deze hieronder op in de juiste volgorde. Noteer

er achter welke maximale snelheid in dit land geldt voor een auto met aanhanger (<3500kg)

op de autosnelwegen.

Land: Snelheid:

Ned����n� 90 k� / u�r
Du�t���n� 80 k� / u�r
Bel��� 120k�/u�r
Lux����r� 90 k� / u�r
Fra��r��� 130 k� / u�r
Ita��� 80 k� / u�r
Zwi���r���d 100 k� /u�r
Du�t���n� 80 k� / u�r
Ned����n� 90 k� / u�r
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B.4 Z’n dingetje….? 1 pt

De grootste ergernis van het kamperen, de tent opzetten. Welke stokken horen waar.

Welke horen aan elkaar. Had die tent nou thuis maar een keer getest met opzetten. Dan

weet je zeker dat alles compleet is. Ach zo erg is het nou ook weer niet. Overal is wel een

kampeerwinkel te vinden om de ontbrekende onderdelen te kopen. Maar dan moet je wel

weten wat je zoekt…. Hoe heet onderstaand onderdeel van een tentstok?

Antwoord: Dak����n��em

B.5 Niks vergeten? 1 pt

Al dagen aan het inpakken voordat je vertrekt? Is dat herkenbaar? Lijstje gemaakt, alles

klaar gezet. Laatste wasjes nog gedraaid. Deuren op slot, nog een keer controleren. Nee

echt niks vergeten? Wat staat er volgens de anwb op nummer 7 van meest vergeten spullen

op vakantie?

Antwoord: Le�s���l e� ��n���t�e�z��
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B.6 Camping van het jaar 1 pt

Op camping van het jaar 2021, overigens ook van 2019, kun je op diverse manieren

overnachten. Wanneer je een plek wilt reserveren van ruim 150m2, stroomvoorziening met

standaard 6 ampere stroom, voorzien van een eigen watertappunt met afvoer en tv

aansluiting. Uit welke veldjes kun je dan kiezen?

Antwoord: Cam���g �� �a�l �� Be�g����. Sup����m�o�t���k Gel���� op �� ��l�e�
Nog ��� ���ke�, Dom�� O��fa��, Min��� Po�� �n Si� ���n�
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B.7 Herken de camping 11 pt

Wij hebben een aantal camping logo’s voor jullie opgezocht, schrijf de naam van de

organisatie onder de afbeelding. Om het niet te makkelijk te maken zijn de afbeeldingen

een beetje vervaagd.

Al��am�� Eur����p

R�� S��                              Ro�m���

Lan��� Cap��� Mol����en

Ar�o��                         Go4Hol����                        Vac����le��
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B.8 Ik ga op vakantie en ik neem mee 3 pt

Hart van Nederland heeft twee jaar geleden onderzoek gedaan naar welk eten de

Hollander meeneemt als men gaat genieten van de welverdiende jaarlijkse vakantie. Voor

welke voedingsmiddelen maken we allemaal massaal plek in onze bagage? Wat nemen we

mee, noem de drie meest meegenomen etenswaren.

Antwoord: Koffi�, pi���k�a�/ha���s���, s�o��/me� ��m� d�o�

B.9 Kreperen 5 pt

Vraag voor de mensen die totaal niet van kamperen houden, die het gedoe in een tent echt

haten. De mensen die allergisch zijn voor tentstokken, uitslag krijgen van alleen de

gedachte al. De mensen die steen en been klagen over de camping buren, over het lopen

met een wc rol onder je arm. Over altijd regen wanneer ze in een tent moeten slapen. Deze

vraag is voor de mensen die het liefst in een all-inn resort verblijven, een luxe hotel van alle

gemakken voorzien. Het liefst zo ver mogelijk weg. Deze mensen weten de volgende vraag

vast uit het hoofd.

Op het bloemenplein staat een wegwijzer met verschillende plaatsen en aantal km. Welke

plaats is het verste weg? Noem ook het aantal km

Antwoord: Sy��ey 16591k�

20



B.10: Mand 1 pt

Op een camping in Bloemendaal staan naast elkaar twee tentjes. In de linker tent slapen

twee vriendinnen. Ze hebben voor deze vakantie de koepeltent met voortent, inhaakbaar

grondzeil, glasfiber stokken, tentdoek met een waterkolom van 4500mm en 4

ventilatiepunten geleend van een collega. Ze komen vooral voor de gezellige terrasjes en

willen genieten van de zon op een strandstoel.

In de rechter tent slaapt een stel met een zoon van 5 jaar en een van 2,5 jaar. Zij hebben

speciaal voor deze vakantie een nieuwe tunneltent gekocht met 2 slaapcabines, inritsbaar

kuipgrondzeil, tentdoek met een waterkolom van 5000 mm, aluminium stokken 22 mm en

7 ventilatiepunten. Zij willen vooral zandkastelen bouwen en zwemmen in zee.

Helaas voor beide tent-eigenaren is het zonnetje ver te zoeken. Er wordt zelfs voor de rest

van de week regen voorspeld. Komende nacht gaat er waarschijnlijk 40 mm vallen. Beide

partijen treffen alvast voorbereidingen, dan kunnen ze vannacht hopelijk rustig slapen. Wie

van de twee kampeerders loopt het meeste risico om vannacht toch zijn bed uit te moeten

om een pannetje in de tent neer te zetten?

Antwoord: Lin��� t���, t�e� �r�e���n���
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B.11 Het weer, hoe was het ook al weer? 5 pt

Verhalen en herinneringen, na zo veel jaar kamperen weet je soms niet meer waar je

allemaal geweest bent. Wij ging altijd in Nederland op vakantie vertelt Oma. Lekker

kamperen met de tent. Zo hebben we veel van ons eigen land gezien. We waren een keer

op een camping vlak aan zee. Dat was een heerlijk jaar, een van de warmste jaren ooit. In

onze vakantie een hittegolf van een week. Wel erg warm maar aan de kust was het prima.

Ik weet dat nog, we gingen een dagje naar een museum in Delft, en dat was perfect. Delft

was maar 20 km dus we waren er zo. En het was namelijk precies die dag de heetste dag

van het jaar. 32.7C werd op de camping gemeten. Wij hebben heerlijk binnen in het koele

museum doorgebracht. Zelfs de kinderen vonden het museum leuk. Ik heb het later nog

eens opgezocht, we vertrokken in de zonnigste maand dat jaar met landelijk 257 uren zon.

Over het hele jaar waren er 12 zomerse dagen meer dan normaal. Wanneer was het nou

toch ook alweer. We zijn zo vaak geweest, ik kan me de vakanties nog goed herinneren

maar de jaartallen weet ik niet meer precies.

Wanneer ging oma naar het museum in Delft? (dag-maand-jaar)

Antwoord: 02-08-1999

B.12 BINGOOOOOOOO 20 pt

Tussen 19:45 uur en 19:55 uur, is er in het hofje een bingo. Een levende bingo… De

bewoners van welke huisnummers komen uit huis om te kijken?

Antwoord:

35, 33, 49, 25

22



B.13 Kampeerprogramma ?

Schrijf hieronder de Nederlandse televisie programma’s welke gaan over kamperen /

vakantie / camping en reizen. Uitgezonden op de 10 standaard nederlandse tv zenders

Antwoord:

Er �i�n �� ��el ����ge����d, bi����r�e��d:
Ho�s� �i���n Red ���n ���an���
Max ����n�i���n De v����ti����
We z��� �r �i�n� R�� ka����r�
Cam� �� g� Op �e ��m���g
Cam���g���e De d��� �te���n ���pi��
Bo�w �� �ro�� “he� �y��e p��” Mas�� �� ka���
Bed & b�e��f��� De k����n�
Het �� ��er ���t���is�� Nu w� �� �oc� ��j�
Ned����n� �er���k� De It���a��s� ��o�m
De s����se ����m Gez����g �a�� d� ��im
Bes���m��� Ned����n� Het ����n�e ��r�
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B.14 De keuze is er reuze 12 pt

Welke naam hoort bij welke afbeelding? Schrijf de naam onder de foto.

Partytent, Koepeltent, Tunneltent, Binnentent, Opblaasbaretent, Schuurtent, Bustent,

Pop-uptent, Daktent, Caravanvoortent, Bell tent, Trekkerstent

Dak���t Car����vo����n�                      Par��t���

Sc�u��t��� Tre���r���n�                           Ko�p���en�

Bus���t                                      Bel� ��n�                         Pop �� ��n�

Bin���t���                             Op��a�s���t                        Ko�p���en�
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B.15 Zoek de verschillen 8 pt

Zoek de verschillen
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B.16 We zijn er bijna! 20 pt

Welkom op camping Ensyfair! En welkom bij de eindopdracht van de dorpstocht. Het

inleveren van het dorpstochtboek gaat dit jaar niet zo maar. We ontvangen het ingevulde

dorpstochtboek graag voor en uiterlijk 22:00 geheel in stijl van het thema. Namelijk vanuit

jullie camping tent!  Door de volgende getallen bij elkaar op te tellen weten jullie op welke

plek op de plattegrond jullie je tent mogen gaan opzetten.

Aantal punten van vraag C8 + getal op de usb stick + getal onderaan pagina 3 + laatste twee

cijfers van het aantal km van Ens naar New York volgens de wegwijzer op het bloemenplein

36 + (21 t/m 35) + 27 + 17
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B.17 Voor bij het kampvuur 10 pt

Herken de muziekjes op de usb stick, noem de artiest en de titel

1. Cam���' - The ���e ��k�e ���t���s

2. Ik �e� m'n �e�t���k��� k�i�t - ge����de�� K�

3. Sla ���� je ���t ��a� �p - Hu�s���es� M��v��� (o.l.v. Ben�� ��m���)

4. Em�ène ��� e� c����n� - Les �����es T���e�

5. Kam����n - Bu�r��� en B����an ����te�

6. De c����r - Par���r���, Mar��� V�e

7. Kam����n i� G��n� - Her��� d� V�i�� �n �e W��j��

8. Kam����n �i� d� B�e� - Man����or K����s�o��

9. Cam���g G���pi�� - DO��

10. Op �e ��m���g - Ome H���
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B.18 Parkeer maar netjes in 1 pt

Welke adres hoort bij onderstaande foto?

Antwoord: Red���� 8

B.19 Even terug naar het begin 5 pt

Beeld de omschrijving van het woord tent volgens de dikke van dale uit. Laat ook iemand

kamperen in deze tent. Maak hier een foto van en zet deze, onder vermelding van

teamnaam en opdrachtnummer, op de usb stick in de juiste map.

Zi� d� �o��’s o� ��g��a’s �a �� b���ag��
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Categorie C: Natuurlijk Ens

Weten jullie wel in wat voor prachtige omgeving we eigenlijk wonen? Ja, dat weten jullie natuurlijk wel, maar
we vragen ons af of jullie je het wel elke dag beseffen? Kijk eens goed naar alle flora en fauna in en rond het

dorp. Zie eens wat voor fantastische dieren er rondlopen en vliegen.

Maar dat niet alleen, zie ook de diversiteit aan gewassen en planten in ons idyllische dorpje. Omdat we ervan
overtuigd zijn dat jullie je eigen kennis van de flora en fauna overschatten, hebben we hier een speciale

categorie aan gewijd. Zie het als een soort examen… Weet je alle opdrachten zonder ook maar op de fiets te
stappen? Nee, natuurlijk niet. Stap lekker op het ijzeren paard en bekijk Ens eens van een andere kant.

En owja, beantwoord ook nog even alle vragen...
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C.1 Wie zien we daar? 4 pt

Wat een lieve diertjes hebben we voor jullie geprint… Maar het lijkt wel alsof ik iemand erin

ken! Jahoor, dat is zeker zo… We zien hier een aantal bekende Nederlanders.

Herken jij ze ook?

Joh� �� W�l� Eri� V���l

Lin�� �� Mol Pa�l �� Le��w
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C.2 Wie de schoen past maakt nog geen zomer 10 pt

Er zijn veel spreekwoorden en gezegdes waar een dier in genoemd wordt. Op de camping

wordt er bij een biertje sterke verhalen verteld en gaan vele dorpsgenoten over de tong.

Welk spreekwoord of gezegde dekt de lading van wat er allemaal gezegd wordt?

1. En toen bleek het toch net even anders te zitten.

En �o�� k��� de ��� u�� d� �o��
2. Wat ze daar doen slaat nergens op, dat heeft geen enkele zin!

Dat ����t a�� ��n �a�g �� �e� v����n
3. Nou die zegt het je wel!

Bij �� ��n�e� z���
4. Van alles beloven, maar wat komt ervan terecht?

Iem��� b��� ma��� m�� e�� d��e ��s
5. Die heeft een bult lawaai en grote bek, maar schijt in z`n broek als het er op

aankomt!

Blaff���� ho���n ���te� ���t
6. Die heeft het maar mooi voor elkaar, mooi huis, dikke auto…

Di� h�e� ���n ��ha����s o� ‘t ��og�
7. Die kijkt met z'n linkeroog in je rechter broekzak!

Di� �s �o �c���� al� ��� ot���
8. Ik heb toch nog nooit zulke onzin gehoord!

Het �� �e� b����je ��� �er����
9. Die zal zich ook weer eens niet als eerste aanmelden!

Ha�n��� de ����s�e ��j�
10. Moet je zien wat een volk, er blijft vast nauwelijks iets voor ons over.

De h��� �n �e ��t ���de�

Er �i�n ���� me����re ���w�o���n ��e�g���u�d, al� �� m�a� ��l �e� ���r i� ��t ��r�e����r� �at!
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C.3 Dat verdient een bloeeeemetje! 14 pt

Ens staat vol met bloemen, ze worden gekweekt, verkocht en iedereen heeft er wel wat in

zijn eigen tuin staan.

Maar nu komen wij met een vraag waarmee je enorme indruk kunt maken bij je

teamgenoten, want vertel ons maar eens welke verschillende bloemen je in dit boeket zit:

Antwoord:

1 Cel���a (Han����)

2 Gen���a�

3 Al�i��

4 Ch��sa��

5 Hy��an��� (Hor���s�a)

6 Lil��� (Lel��)

7 Ph�o� (Vla��l���)
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C.4 Okay, de bollenboeren zijn geweest, door naar de akkerbouw 18 pt

Naast prachtige tulpen, lelies en perkgoed is er natuurlijk ook veel akkerbouw rondom Ens.

De velden rondom Ens zijn zelfs voor het grootste gedeelte gevuld met

akkerbouwgewassen. Je rijdt er waarschijnlijk bijna dagelijks langs, maar kun je ze ook

herkennen?

Aar���p��� (Win���)ta���

Ui�n (Su�k��)bi����
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Cic����i Sja���t��

Kno���l���ij Rog��

Pom����en
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C.5 Even een weetje tussendoor 1 pt

We kunnen jullie wel allemaal moeilijke en uitgebreide vragen gaan stellen, maar hier komt

de echte natuurkenner in combinatie met de geschiedeniskenner naar boven:

Wat is de bijzondere historie van het gewas wintertarwe voor de Noordoostpolder

Antwoord Het ��� h�� e��s�� �ew�� ��t i� ��z�a�� �� de ����g�e�g���

C.6 Duurzaam bezorgen 25 pt

Er moeten pakjes rondgebracht worden en om ons milieu te sparen doen we alles per

bakfiets. We starten bij Drogisterij Sylvia waar we alle pakjes inladen. We krijgen het

volgende lijstje met adressen mee.

Volgorde Adres

2 Randstraat 2

9 Stalijnstraat 3

8 De Wingerd 3

1 Kerkplein 5

7 Uitloop 32

4 Binnenhof 10

3 Zeebodemstraat 34

10 Petrus Aemiliusstraat 2

6 E.P. Seidelstraat 67

5 Noorderbocht 20 Of i� �� �m�e���r�e ��l���de

Bepaal de kortste route zonder dat er een stukje twee keer wordt gereden.

Uiteindelijk moet je weer uitkomen bij Drogisterij Sylvia.

Teken de route in de plattegrond op de volgende pagina, en zet hierboven de adressen op

de juiste volgorde.
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C.7 De veeboeren! We vergeten de veeboeren! ?

Hahaaa, jullie dachten dat alleen de bollenboeren, tuinders en akkerbouwers werden

meegenomen in deze dorpstocht hè! Nee, natuurlijk niet!

Ooit waren er in het buitengebied van Ens vele veeteeltbedrijven, maar denk eens goed na,

hoeveel kun je er nu nog noemen. Noteer naam en adres.

Dit �� �e� h��� �an�� ��j��, hi����or ���n ���im��� 15 pu���n �i���d�e��.
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C.8 Op safari in het dorp! 36 pt

Het zal je verbazen hoeveel afbeeldingen van dieren er in het dorp te vinden zijn.

Dit is slechts een greep uit de biodiversiteit die aanwezig is.

Noteer de adressen waar de volgende foto`s gemaakt zijn.

Tu�n���d 6 Vu�r���at 7

Lic��w���t�� 9 Uit���� 50
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No�r���bo��t 44 Spo��w�� 53

Spo��w�� 57 Kru���t��a� 38

39



Spo��w�� 9 Kru���t��a� 14

Het ����d 32 P.A. s��a�t 69
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C.9 It’s a bugs life 10 pt

Het wemelt van het leven om huis en op de camping! Zou je nog kunnen slapen als je al dit

gekriebel ziet??? Probeer ze te herkennen dan weet je waar je mee te maken hebt!

Ga�s���eg Bla����s

Slu����s� Ar�u�v���d��

Hor���� Tij���m��
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Gro��� �le���l�e� Lel���a��t��

Lo�p���er Vu�r���t�
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C.10 Muzikale beestjes 5 pt

Welke beestachtige bandnamen worden hier uitgebeeld?

Antwoord:

❄ 🐒ÿÿ Ar��ic M����y�

⚛ 😺 Ato��� K�t�e�

🐆 Def �����r�

1,2,3,4… Co�n���g C�o�s

🐈



C.12 Boomkruiper 5 pt

Dit onderstaande bord is ergens in Ens te vinden. Maar de laatste zin hebben we

verborgen.

Vul het bordje aan:

Ste����d o� ��j� �t�a��v����, va� ���m �a�� b�o�, va� ��n��e� n��� �ov��
s��ar���t ��� zo ���n ���t�e ��j ���a�r.
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C.13 Muziekjes met dieren 10 pt

Tijd voor wat beestachtig goede muziek. Op de USB stick staan 10 muziekfragmenten van

nummers met een beest in de titel.

Noteer per fragment het beest in het Nederlands.

1. Kat

2. Pa�r�

3. Hon�

4. Wol�

5. Mer��

6. Kro����l

7. Bar����a / Vis

8. Du�f

9. Tij���

10. Le��w
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C.14 Afvalbak 4 pt

Om te voorkomen dat onze natuur bedolven wordt onder het afval en zwerfvuil zijn

afvalbakken ontworpen. Één ervan zie je hieronder afgebeeld. Een vandaalbestendige bak.

In de vorige editie van de dorpstocht hebben we jullie gevraagd naar het aantal van deze

afvalbakken in het dorp. Het is ontzettend zonde als menig onderzoek wat toen gedaan is

verloren zou gaan. Hierbij de detail vragen met betrekking tot de afvalbak.

A: Wie is de ontwerper van dit type afvalbak?

Bas ����s��

B: Wat is de naam van dit type van afvalbakken?

Cap����e

C: In welk jaar werd door welk bedrijf deze bak in productie genomen?

1980

D: Welke prijs heeft de ontwerper voor deze afvalbak ontvangen?

Kho ����� 13 p�i�s
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C.15 Piepers 1 pt

Het aardappelrooien was vroeger een heel karwei, in België bedachten ze een slimme

oplossing. Welke?

Antwoord: Ze h����n �e ��r��t���an��� �ed���t

C.16 Wegstrepen maar! 1 pt

lDiverse gewassen groeien rondom Ens. Wellicht hebben jullie een van onderstaande wel

eens ergens zien groeien. Maar welke van deze hoort er niet bij?

petunia   -   paprika   -   aardappel   -   goudsbloem   -   aubergine

Antwoord: Go�d��l�e�

C.17 Nederlandser kan niet... 1 pt

In het voorjaar kleuren de velden rondom ons dorp door de bloeiende tulpen. De tulp is

een echt nationaal symbool, maar waar komt de tulp oorspronkelijk vandaan?

Antwoord: Tur����
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C.18 Voor de wind ?

Het weer speelt altijd een rol, vele automerken hebben wind als modelnaam gebruikt.

Noem zoveel mogelijk auto merken en het bijbehorende model

Ook ����vo�� �� e�n ���e l���� li��t ����li��. Er �i�n ����ma�� 15 pu���n

u�t���e�r�, ma�� ��or ��� f�u� ��t��o�d �� �� e�n ���t a���g�a�!

Aan��� v�o����l�e�: V� �as���, V� �ci���c�, V� �or�, Mas����ti L����te,

Mas����ti� G���li...

C.19 Vreemde eend 5 pt

De volkstuinvereniging in Ens is een bloeiende vereniging. Vele verse groenten, fruit en

mooie bloemen worden op eigen tuintjes gekweekt. Er staan soms ook wat eigenaardige

planten tussen. Als je vanaf het Kiemveld kijkt zie je ergens ineens twee cipressen staan. In

wiens tuintje staan deze? Wat is de naam van de eigenaar en het nummer van de tuin?

Antwoord: Rim���z��a� - tu�� 17a

C.20 Ensyfair bedankt haar sponsoren 1 pt

Ensyfair kan natuurlijk niet zonder zijn trouwe sponsoren. Op de achterkant van de flyer

met het weekprogramma staan alle logo’s van deze sponsoren. Om wel een beetje in het

thema van deze categorie te blijven:  Hoeveel bedrijven hebben een bloem/plant/boom als

afbeelding in hun logo?

Antwoord: 9 lo��’s, ec���r ���n e� ��� a�n��� du���u�, du� �� �n��o�r��� 10
en 11 zi�� ��k �o��g��e��d.
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Categorie D: 75 jaar Ens

75 al… Gefeliciteerd natuurlijk, ook jij als trouwe Ensenaar! De een woont hier nog maar een maand, en de
ander hee� misschien wel alle 75 jaren meegemaakt. En och, wat is er veel gebeurd zeg. Weet jij het allemaal

nog, of misschien toch stiekem niet meer?

Nou gelukkig is er veel documentatie opgebouwd de afgelopen jaren, maar er zijn ook heel wat
indianen-verhalen ontstaan in ons (roddelvrije) dorpje.

Deze categorie wijden we volledig aan de historie van ons dorp, dus trek de boeken maar uit de kast en ga
aan de slag!
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D.1 Woning 4 pt

Ens bestaat al 75 jaar, een goede reden om eens een groot feest te vieren. Het dorp heeft

in de tijd vele nieuwe huizen erbij gekregen, ook de laatste jaren wordt er weer veel

gebouwd. Er zijn ook woningen die al vele jaren terug gebouwd zijn, waarvan sommige een

aanzicht van het dorp.

Weet jij wie er allemaal in deze woning hebben gewoond. Schrijf de namen hieronder op

Antwoord:

Blo� - Jo�p ��o��n - Cor��� �o�m�� - Den��� G�os���s
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D.2 Schuimparty 2 pt

In ons dorp is er veel kunst langs de wandelpaden, je kunt gerust s avonds een rondje om

het dorp heen lopen. Midden in het dorp staat de fontein, deze wordt elk jaar wel een keer

volgegooid met afwasmiddel wat natuurlijk een prachtig effect heeft. We vragen niet wie er

verantwoordelijk waren voor de laatste schuimparty. Maar van wie hebben wij als dorp Ens

deze fontein gehad?

Antwoord: Dok��� Iw��a
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D.3 Let the sun shine 10 pt

Ens is steeds meer aan het verduurzamen. Zonnepanelen, spouwmuurisolatie, gasloos

bouwen enz. Ook aan de buitenwegen doen ze daar volop aan mee! Weet jij hoeveel

zonnepanelen er bij Balk Bloembollen op het dak liggen?

Antwoord: 1196

D.4 Mag het een onsje meer zijn? 3 pt

Dat we een heel speciaal dorp zijn weten we natuurlijk zelf al lang. Maar dat is ook het

koningshuis niet ontgaan. Koning Willem Alexander heeft nog geen tijd gehad om onze

middenstand te ontdekken en aan te doen. Wel was hij er tijdens het koningsdag ontbijt

een aantal jaar geleden. Zijn oma is in het verre verleden wel in ons dorp geweest. De

slager die er toen in zat was slager Gilsing. Hij had voor deze speciale dag het

koningsechtpaar uitgebeeld in zijn etalage van de slagerij. Weet jij waar hij dat mee toen

heeft gedaan.

Antwoord: Spe�

D.5 Letter voor letter 6 pt

In het boerderijen boek van Ens staat veel over Ens en je weet soms niet waar je moet

beginnen met lezen. Zo veel leuke verhalen en wetenswaardigheden. Ga er maar eens

lekker voor zitten. Welk woord krijg je als je de volgende letters achter elkaar zet?

Bladzijde 122 eerste letter na het woord hovenier

Bladzijde 42 eerste letter na het woord Koopman

Bladzijde 89 eerste letter na het woord hoogstam

Bladzijde 24 eerste letter na het woord noodwinkel
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Bladzijde 166 eerste letter na het woord breken

Bladzijde 270 eerste letter na het jaartal 1978

Bladzijde 132 eerste letter na het woord officiële

Bladzijde 258 eerste letter na het woord Souburg

Bladzijde 136 eerste letter na het woord vader

Bladzijde 4 eerste letter na het woord Dimitri

Bladzijde 159 eerste cijfer na Oud Emmeloorderweg

Antwoord: Ba�n��e� 3

Oh ja voor ik het vergeet wie woont daar nu?

Antwoord: de B���

D.6 Speciaaltje 6 pt

Ensyfair is een begrip in heel de polder. Vele grote bands hebben hier opgetreden. Vele

bestuursleden en vrijwilligers zetten dit ieder jaar op. Applaus voor al deze kanjers! Ook de

buurt competitie is een jaarlijks terugkerend fenomeen. De horeca is al jaren in handen van

Jan Schoemaker, samen met zijn team zorgen ze ervoor dat we niks tekort komen deze

feestweek. Wederom applaus! Lekker na een avond hossen en drinken nog wat eten aan

het kraampje bij een van de medewerkers. Je kan natuurlijk ook bij 1 van de twee snackbars

iets halen. Bij wie is een frikandel, met de prijzen van vandaag, eigenlijk het goedkoopst? En

hoeveel is dat verschil dan? (Of ze nu open zijn of niet…)

Antwoord: Sna��b�� P��in��� - €0.30
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D.7 I AM ENS 10 pt

Aan het begin van het dorp staat nu “I AM ENS” Een prachtig kunstwerk waar al vele mee op

de foto zijn gegaan! Uiteraard willen wij jullie dit fotogenieke moment niet ontnemen. Ga

met 2 mensen uit het team op de foto bij I AM ENS. Maar niet zomaar, jullie hadden vast

niet anders verwacht. Omdat er in deze corona tijd weinig mensen getrouwd zijn, willen we

jullie vragen om in trouwkleding op de foto te gaan bij I AM ENS. De foto kan natuurlijk

gedeeld worden op social media, vergeet vooral de #IAMENS niet!

Zet de foto, onder vermelding van teamnaam en opdrachtnummer, op de USB-stick in de

juiste map, alleen social media wordt niet goed gerekend.

Zi� d� �o��’s o� ��g��a’s �a �� b���ag��

D.8 Doorstrepen 5 pt

In bijlage 1 is een puzzel te vinden. Streep alle straatnamen door en schrijf hieronder het

antwoord op de vraag die uit deze puzzel komt.

Antwoord:

A va� B��k���t��ra�� - No�r���ve�� - Kru���t��a� - Blo����ve�� -

Mid���v��� - Bu�t���el� - Hor���s�a - Vu�r���at - de W����r� - Oog��v��� -

de B����r� - Bin���h�� - Slo����g - Aam����d - Zwi��s��� - En�e�w�� -

Ba�n��e� - Ch��sa�� - Lel���o� - Ho�fij��� - Het ����� - de S����l -

Bos���d - Fuc���� - Ane���� - Pri����
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D.9 Kort maar krachtig 6 pt

Van wie is deze boerderij en wie woont er nu?

Antwoord: va� K���en - Ni�m���

D.10 Omdat een echte kaart zoveel leuker is 10 pt

Vele bekenden hebben we in het dorp. Iedereen kent elkaar wel. We sturen elkaar wel eens

een kaart om te feliciteren, steun te betuigen of gewoon zo maar. Een postzegel is meestal

niet nodig, we brengen het vaak zelf even. Zo ook nu, schrijf namens je team een kaart en

gooi deze in de brievenbus bij de volgende persoon.

Deze persoon woont in het dorp. Spreekt op de film 75 jaar Ens. Heeft 3 kinderen, en is ooit

naar de buurman verhuist...

De k���� mo��� n�a� A��t��u� C�r���is
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D.11 Even goed onthouden 5 pt

Het dorp bestaat nu 75 jaar, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen. De naam Ens bestaat

al veel langer. Vele straten in Ens zijn vernoemd naar bekende mensen denk aan

Doornweerd en Colijn en niet te vergeten E.P.seidel.

E.P Seidel was burgemeester, hoe lang was hij dit? Getal even goed onthouden.

Het antwoord van de vorige vraag staat voor een bladzijdenummer van het

boerderijenboek van Ens. Daar schrijft een belangrijk persoon die werkzaam was in de

polder een artikel. In het stuk wat deze man geschreven heeft staat de zin: “de vroege

jaren…… “ Welk getal staat daar? Bewaar dit getal goed.

Het antwoord van de vorige vraag is belangrijk om mee verder te gaan, dit getal staat voor

een week in dit jaar. Welke dag is de woensdag? Ook dit is weer een belangrijk getal.

Het antwoord van de vraag hiervoor is een bladzijdenummer van het boek 50 jaar Ens. De

vraag is: Wat was de huur van een woning in 1946?  Dit getal wederom goed onthouden.

Tel dit getal op bij het antwoord van de vraag “de vroege jaren……”

Deze twee getallen samen vormen een huisnummer in Ens. Wie woont er in de Kruisstraat

op dit huisnummer?

Antwoord: Kru���t��a� 61 - G. Vin��
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D.12 Beetje doortrappen 11

De carnaval in Ens is zeer bekend, misschien begon het allemaal wel met de lange fiets die

gebouwd werd. Wie zitten er, op onderstaande foto, eigenlijk allemaal op deze fiets?

Antwoord:

Ber��� B�k�e�s Ke�s �� Wi�t�

Bok�� A�t�� He�m���h Ro����n

Hen� ���n�� Ce�s ��e����hu����

Hen� ���n��i� Joc��� M�in���s

Jo�p ��i��� Pro���r �� Ve�k��

Ger��� N�j�o��
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D.13 Dat verdient een bloemetje 2 pt

We hebben natuurlijk in Ens prachtige bedrijven iets om trots op te zijn.  We hebben grote

bedrijven en kleinere. Hoe heet de winkel waar je vroeger een lampje en een strijkijzer kon

kopen?  Wat was de eigenaar hiervan vroeger ook in het dorp? Iets waar we nu nog steeds

niet zonder kunnen.

Antwoord: Klo����r�a� - Com���d��� va� �� b���d�e��

D.14 Wie de sok past trekke hem aan 5 pt

Ter ere van het 75 jarige bestaan van ons prachtige bloemen dorp verkocht de Spar 75 jaar

Ens sokken. Deze heeft iedereen natuurlijk massaal gekocht, ze waren in no-time

uitverkocht! Duik even de kledingkast in, trek deze schitterende sokken aan en teken ze na

op bijlage 2. Ieder detail wordt beloond.
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Categorie E: Culinair

Eten en drinken daar houden wij Ensmensen allemaal wel van. We kunnen ook niet zonder natuurlijk. Daarom
zijn we zelfvoorzienend op bepaalde gebieden. Dan kun je denken aan het telen van aardappelen maar ook

aan paprika’s kweken. Of nog makkelijker aan de snackbar. Er mag gediscussieerd worden of dit onder
culinair wordt verstaan, dit laten wij verder in het midden.

Laat het water je maar in de mond lopen bij het doorlezen van deze categorie. Zet een hapje en een drankje
klaar. Of laat dit doen door de cateraar in jullie team.

Eet smakelijk allemaal!
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E.1 Heel Ens bakt 10 pt

Ens 75 jaar! Dit is zeker een groot feest waard. En bij een feest hoort uiteraard een taart.

Bak voor ons jubileum een 75 jaar Ens taart, helemaal zelf. Gebruik hiervoor in elk geval de

bijgeleverde ingrediënten en toebehoren. De taart mag samen met het vragenboek worden

ingeleverd.

Ied���e� h��� e�n ��a�t ����le���d! Top!

E.2 Wat eten we vandaag? 25 pt

Selecteer twee teamleden die aan de volgende eisen voldoen:

Fijnproever, bourgondiër, alles eter, carnivoor, in het bezit van de juiste smaakpapillen, niet

allergisch voor eten.

Stuur deze teamleden ergens tussen 20:30 en 21:00 naar restaurant het Wapen van Ens.

Neem Bijlage 3 mee, verdere informatie horen jullie daar.

Ger����e ��n�e�b���t
Jap���� ze���e� s����e - Wak���
Ge�t���a�s ��� pe���n��e�
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E.3 Wereldgerechten 10 pt

We gaan even wat verder op zoek naar culinaire hoogstandjes. We blijven hiervoor niet in

Nederland. Uit welk land komen de volgende gerechten?

Antwoord:

Boboti (Zu�d) af����
Sushi Jap��
Risotto Ita���
Paella Spa���
Moussaka Gri����la��
Pho Vi�t���
Enchilada Mex���
Roti Sur����e
Gozleme Tur����
Jambalaya Ver����de ���t��

E.4 Tussen kunst en quarantaine 10 pt

Vincent van Gogh werd geïnspireerd door een schilderij van een boerenfamilie aan tafel

voor een eenvoudige maaltijd. Van Gogh heeft meerdere studies gemaakt voordat hij aan

het werk begon. Hij zocht telkens naar een nieuwe compositie en expressie. Het doek is te

zien in het Van Gogh Museum te Amsterdam. Een andere versie, de eerste nog niet geheel

gerede versie, hangt in het Kröller-Müller Museum in Otterlo. Jullie gaan de derde versie

van dit schilderij maken. Beeld het schilderij de aardappeleters van van Gogh uit, zo precies

mogelijk. Maak een foto en zet deze, onder vermelding van teamnaam en

opdrachtnummer, op de usb-stick in de juiste map.

Zi� d� �o��’s o� ��g��a’s �a �� b���ag��
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E.5 Ice ice baby 1 pt

Even een kennis vraagje, of gewoon even googlen. Hoeveel procent vruchtensap moet er in

een waterijsje verwerkt zijn om van vruchtenijs te kunnen spreken?

Antwoord: 20%

E.6 M&M 1 pt

Hoe laat is het? Tot 20:00 is de spar open. Misschien nog net op tijd om nog even een zakje

m&m’s te halen. Niet gelijk op eten hoor, eerste even op kleur selecteren. Welke kleur heeft

30% van de m&ms in een normale zak m&m’s?

Antwoord: Dat ���n �� �ru��� M&M’s

E.7 Schijf van 5 10 pt

De schijf van vijf, het voorlichtingsmodel van het voedingscentrum als het gaat over gezond

eten. Dit hoort natuurlijk in deze categorie. Hoe goed kennen jullie de schijf van 5? We

bedoelen hier niet wat in welke vakje thuis hoort. Het is eigenlijk kinderlijk eenvoudig. Maak

een schijf van 5, diameter: 1 meter. Gebruik hiervoor diverse voorwerpen, het hoeft geen

eten te zijn, als het maar kleur heeft. Maak hiervan een foto waarop ook de maat staat

aangegeven. En zet deze foto, onder vermelding van teamnaam en opdrachtnummer, op

de usb-stick in de juiste map.

Zi� d� �o��’s o� ��g��a’s �a �� b���ag��
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E.8 Niet te eten 14 pt

Melk van 4 maanden geleden, dat hebben de meeste mensen niet in de koelkast staan.

Maar andere producten zijn soms zomaar over de datum. Herkenbaar? Zoek achterin de

keukenkastjes, onderin de kelder, ergens in een verdwaald laatje een product (wat eetbaar

is, of is geweest) zo ver mogelijk over de uiterste houdbaarheids datum. Lever dit product

in samen met het vragenboek. Het team met het product welke het meest ver over de

datum is, krijgt de meeste punten.

Er i� 1 p�o��c� �a�g����er� ��n 2-2012!

E.9 Hoofdingrediënt 10 pt

Wat is het hoofdingrediënt van de volgende recepten

Antwoord:

Hummus Kik����r��en
Stroopwafels Su�k��
Chorizo Var���s���es
Mayonaise Oli�
Paprika chips Aar���p��
Hagelslag puur Su�k��
Kroepoek Tap���a���l
Vanille vla Mel�
Satésaus Pin�� �� wa���
Runderbouillonblokje Zo�t
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E.10 Op een oude geit moet je het leren 2 pt

Marco en Lia Smit zijn al jaren trotse eigenaar van hun melkgeitenbedrijf aan de Ramsweg.

Ze zijn in het bezit van ca 1500 geiten. Van de geitenmelk maken ze onder andere

geitenkaas. Wanneer mag een geitenkaas een oude geitenkaas heten?

Antwoord: 10 - 12 ma����n

E.11 Aardbeien 2 pt

Een vraag over aardbeien mag natuurlijk niet ontbreken in deze Enser dorpstocht! Fiets

ondertussen even naar de aardbeienautomaat aan de Enserweg. Een paar extra

vitamientjes kunnen jullie wel gebruiken.  Wellicht hebben jullie een bakje te pakken met

een heerlijke smaak, lichte vruchtkleur, goede bewaarkwaliteit en sterk tegen meeldauw.

Over welk aardbeien ras hebben we het?

Antwoord: Sus����, hi�� ��j� �e�r���e �n���or��� go����ke���!
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E.12 Het lijkt wel een bruiloft stukje 26 pt

Een abc-tje. Hoe leuk is dat! Jullie hoeven er geen hele act van te maken, wees niet bang.

Dat talent zien we wel met de bonte avond! Schrijf achter elke letter van het alfabet een

etenswaar welke begint met die letter. Uit���a�d zi�� m����er� ���wo����n �o��g��e��d

A Aar���� N Nas�

B Bro�� O Oli����

C Co�r���te P Pat��

D Dro� Q Qu�n�a

E Ei R Ro�k���s�

F Fri���d�� S Sla���k

G Geh���b�� T Tom����he

H Hag���l�� U Ui

I Ij� V Vla

J Jam W Wor���n���od��

K Ka�s X Xav����o�p

L Lev����s�e� Y Yog���t

M Mos���d Z Zu�r��o�s���p���
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E.13 Enser pit… 2 pt

Elke echte Ensernaar heeft dit wel in de kast staan, toch? Dus dan is de vraag wel heel

makkelijk: Hoeveel procent alcohol bevat dit drankje?

Antwoord: 30%

E.14 Kinderfeestje 5 pt

Het is tijd voor een kinderfeestje. De jarige Job nodigt 6 vriendjes uit en zijn zusje en het

buurmeisje gaan ook mee. Ze worden eerst allemaal getrakteerd op een glas frambozen

ranja (slimpie limonadesiroop van 150 ml) en een choco-zoen van Buys . Na een uurtje is

het tijd voor een ijsje. 4 kinderen nemen een ola raketje (55 gram), de jarige en zijn beste

vriendje nemen een ola cornetto (60 gram) en de rest neemt een magnum classic (79

gram). Het feestje loopt tegen zijn eind en iedereen krijgt een zak friet met mayo (175 gram)

het feestvarken en de helft van zijn gasten gaan voor een kroket (70 gram) en de rest voor

een frikandel (85 gram) Er wordt ook nog wat bij gedronken (allemaal glazen van 150 ml.)

Drie kinderen drinken coca-cola light, twee coca-cola, een fanta cassis, twee appelsientje

goudappeltje en de laatste fristi roodfruit. Hoeveel kilocalorieën hebben de kinderen deze

middag gezamenlijk binnen gekregen?

Antwoord: 9025 k�a�

E.15 One hundred and eighty 1 pt

Nee deze vraag heeft niks met darten te maken. We richten onze pijlen ergens anders op.

Welke additieven worden aangegeven met de E-nummers 100-180?

Antwoord: Kle���t�ffe�
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E.16 Op reis 1 pt

Brood, we eten het allemaal! Als ontbijt of lunch. Een broodje pindakaas of hagelslag.

Wellicht een lekker gevuld pistoletje van de Spar. De kans is groot dat jullie al een broodje

hamburger bij de snacktent hebben gehaald afgelopen dagen. Welk ingrediënt in brood

zorgt ervoor dat het rijst?

Antwoord: Gis�

E.17 A piece of cookie 2 pt

Dit jaar opende aan de Baan een prachtige winkel. Met lekkere producten. Misschien zijn

jullie al wel eens binnen geweest en hebben al eens iets gekocht. Met onderstaand product

kun je choco koekjes bakken. Hoeveel koekjes kun je bakken met de ingrediënten uit deze

pot?

Antwoord: 20 s�u�s
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Bijlage 1
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Bijlage 2
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Bijlage 3
Wat eten we vandaag?

Locatie: Restaurant het Wapen van Ens
Tijd: 20:30 - 21:00

Teamnaam: ______________________________
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F�o’s vraag A.9
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F�o’s vraag B.19
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F�o’s vraag D.7
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F�o’s vraag E.4
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F�o’s vraag E.7
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