KOZ QUIZ
23 mei 2020
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KOZ-FESTIVAL QUIZ
Inleiding
Helaas hebben ook wij ons evenement dit jaar moeten annuleren vanwege
het Corona virus. Dit is uiteraard enorm jammer voor ons zelf, onze
leveranciers en de artiesten maar ook voor jullie; onze bezoekers. Om in het
KOZ-weekend toch een leuke avond te hebben en daarnaast enkele van
onze leveranciers te steunen hebben we besloten een heuse KOZ Quiz te
organiseren.
De quiz is zo opgezet dat je volgens de richtlijnen van het RIVM kan
meedoen. De quiz wordt gespeeld vanuit dit quizboek en hierin staan
meerdere categorieën die je bijvoorbeeld zou kunnen verdelen.
Wij hopen dat jullie hiermee een leuke avond hebben en doe vooral je best,
want wie weet gaan jullie als team aan de haal met een van de waanzinnige
prijzen!
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Uitleg & opzet
Onderstaande informatie is van belang voor het goed kunnen uitvoeren van
de quiz, dus lees dit goed door!
1. De antwoorden voor de quiz dienen in het Excel formulier ingevuld te
worden. Dit formulier kun je aan het eind van de quiz mailen naar
quiz@koz-festival.nl. Let er hierbij op dat je de teamnaam invult
waarmee je ook opgegeven bent.
2. Het opsturen van de antwoorden kan tot 23 mei 2020 23:30. Ben je te
laat, dan tellen de antwoorden helaas niet mee.
3. De quiz bestaat uit meerdere categorieën. Probeer dus zeker de
categorieën waarin je het meeste vertrouwen hebt af te krijgen.
4. De uitslag van de quiz wordt bekend gemaakt via mail, onze website en
social media.
5. De spelling is bij alle antwoorden van belang. Een antwoord wordt pas
goed gerekend als dit juist gespeld is.
6. Waar om een antwoord wordt gevraagd, moet duidelijk een antwoord
staan. Anders kunnen we het helaas niet goed rekenen.
7. Alle hulpmiddelen mogen worden gebruikt om de vragen te
beantwoorden, dus gebruik wat je nodig hebt!
8. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, kun je deze mailen naar
vragen@koz-festival.nl. Wij zullen jullie opmerkingen meenemen bij het
nakijken van de quiz.

www.koz-festival.nl

4

De categorieën
De quiz bevat de volgende categorieën;
1. Algemene vragen
2. Deurne en omgeving
3. Festival vragen
4. Puzzels
5. Muziek vragen
6. Sport vragen
7. KOZ-Festival vragen
8. Crea Bea
9. Films
10. Geschiedenis en aardrijkskunde

Veel plezier!
Wij willen jullie veel plezier wensen bij het maken van de quiz. Door het
meedoen steun je ons als festival maar ook onze leveranciers! Wij hopen dat
jullie allemaal een leuke avond hebben. Laten we hopen dat we er volgend
jaar in het KOZ-weekend weer een groot feest kunnen maken op ons
evenement.
Bedankt namens ons al organisatie!

www.koz-festival.nl

5

The Unexpected livestream
Tijdens de quiz is het ook mogelijk om meerdere bonusvragen te
beantwoorden. Hiervoor zijn wij een samenwerking aangegaan met de The
Unexpected livestream. Zet deze stream aan en houd deze goed in de gaten,
want elk uur zal er hier een bonus vraag worden gesteld.
Naast deze vragen, zullen er op de livestream ook meerdere KOZ DJ’s
muziek draaien. Ideaal om als achtergrondmuziek te gebruiken! Daarnaast
zal er ook extra informatie over ons als evenement worden verteld, wat
wellicht kan helpen in het beantwoorden van vragen.
Vraag1
1: Doemaardave - Fuifje
2: Pitbull ft John Ryan - Fireball
3: 2 Brothers on the 4th floor - Never Alone
4: Zanger Kafke - De Finale
5: Bizzey - Traag
6: Snollebollekes - Links Rechts
7: The Rolling Stones - Satisfaction
8: K3 - Mamasé
Vraag 2
Temperatuur
Vraag 3
1: Kalvijn - De Missie
2: Tones and I - Dance Monkey
3: The Jacksons - Blame it on the boogie
4: Rene karst - Atje voor de sfeer
5: Toto - Africa
6: 3 Doors Down - Kryptonite
7: Abba - Chiquitita
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1. Algemene vragen
1.1.

VOORWERPEN RONDE

Bij onderstaande vragen zie je een aantal foto’s van voorwerpen waar wij
vragen over hebben. De nummers bij de plaatjes corresponderen met het
nummer waar het antwoord ingevuld moet worden. Lees goed waar wij naar
op zoek zijn!
Wat is de naam van het voorwerp?
1

Staafmixer

3

Fietspomp

2

Waterpistool

4

Magic 8 ball
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6

5

Papier versnipperaar

Raboscanner

Wat is de breedte van het volgende voorwerp?

7

Afbeelding 7: 103mm
In welk jaar is het volgende voorwerp uitgegeven in Europa?
8

Afbeelding 8: 1997
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Van welk merk zijn voorwerpen 9 en 10?

9

10
0

Afbeelding 9: Texas Instruments
Afbeelding 10: JBL
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1.2.

ALGEMENE VRAGEN

1. Weet jij welk pretpark bij onderstaande slogans hoort?
A. ...daar willen alle kinderen naartoe!
B. Wie wil dat nou niet?
C. Wereld vol wonderen
D. #Hardgaan
E. Kom maar langs.. als je durft
F. Daar kikker je van op
G. Magisch mooi
H. Nederland op zijn grootst
I. Daar waar nog echt gespeeld kan worden
#

Antwoord

A

DippieDoe

B

Familiepark Drievliet

C

Efteling

D

Walibi

E

Avonturenpark Hellendoorn

F

Duinrell

G Toverland
H

Madurodam

I

Beekse Bergen
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2. Waarom bevat de Amerikaanse vlag 13 strepen?
Dertien oorspronkelijke koloniën
3. Wat is de heetste planeet in het zonnestelsel?
Venus
4. Wat was het eerste Europees land dat bankbiljetten gebruikte?
Zweden
5. Hoeveel stukken zijn er in een standaardreeks domino’s?
28
6. Welke organisatie is ook gekend als ‘De Cosa Nostra’?
De Maffia
7. Hoeveel spoorlijnen heeft ?افغان
3
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1.3.

LANDEN

1. Op welke eilandengroep in de stille oceaan vind je de grootste
vulkaan?
Hawaï
2. Wat is de kleinste onafhankelijke staat ter wereld?
Vaticaanstad
3. Hoe hoog is het Vrijheidsbeeld in yards? (Exclusief de sokkel)
50 Yard
4. Wat is de hoogste berg ter wereld die geen deel uitmaakt van een
bergketen?
Kilimanjaro
5. In welke land vind je de Chatuckakmarkt?
Thailand
6. Waar staat de Phở Gia Truyền restaurant om bekend?
Pho soep
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7. Van welke landen zijn de onderstaande vlaggen?
B

A

Dominicaanse Republiek
D

C

Albanië
F

E

Somalië

Angola

Bahama’s

Antigua en Barbuda

I

H

G

Estland

Barbados
J

Comoren
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8. Herken jij deze landen aan hun vorm?
A

B

Spanje
C

Brazilië
D

Oostenrijk
E

China
F

Noorwegen

Cuba
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G

H

België
I

Jamaica

J

Rwanda

Tsjaad
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1.4.

DIEREN

1. Kijk eerst de video: Joe Exotic Country Music "Here Kitty Kitty". Wie
heeft volgens de zanger Don Lewis vermoord?
Carole Baskin
2. Tot welk ras behoort de hond met de blauwe tong?
Chow-Chow
3. Wat is de populairste honden naam van 2011?
Luna
4. Hoe veel pootjes heeft het volgende dier normaal?

10
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5. Wat zijn deze pasgeboren dieren?
A

B
A

Nerts

Panda
C

Konijn
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6. En herken je deze pasgeboren vogelsoorten?
B

A

Pinguïn
C

Kiwi
D

Meerkoet

Gier
F

E

Uil

Flamingo
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1.5.

CORONA VRAGEN

1. Bier drinken en festivals zitten er deze zomer niet in. In 2015 vangt een
zanger van een band op Pinkpop een plastic beker bier en drinkt deze
op. Wat is de naam van deze zanger?.
John Coffey
2. Hoeveel nieuwe Corona besmettingen waren er in Amerika op 1 mei
2020?
36007
3. Vul de missende tekst in van het nummer 17 Miljoen Mensen van
Davina Michelle & Snelle:
a. Goed bedoeld, stiekem best Een beetje eng
b. Ik denk aan Grootmoeders en vaders
c. Zo zitten er nu duizenden studenten In de lente op hun kamers
4. In welke stad werd er in korte tijd een ziekenhuis neergezet en hoeveel
dagen deden ze hier over?
Wuhan - 10 dagen
5. Wat zijn de namen van de onderstaande presidenten die hun masker
niet correct dragen?

A
Alexander Lukashenko

B
Donald Trump
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1.6.

TUSSEN KUNST EN KITSCH

Bij het tv-programma “Tussen Kunst en Kitsch” worden geldbedragen aan
voorwerpen gehangen door specialisten. Weten jullie wat de onderstaande
voorwerpen waard zijn? Zet het juiste bedrag bij het juiste voorwerp. Je kunt
kiezen uit de volgende bedragen.
€30,- €50,- €160,- €299,- €400,- €450,- €1100,- €2200,- €6500,- €12096,A

B

C

D

E

F

G

I

H

J
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2. Deurne en omgeving
2.1.

ALGEMENE VRAGEN

KOZ telt nog altijd de meeste bezoekers uit Deurne, maar inmiddels zien wij
ook bezoekers komen van ver buiten Deurne. Toch zijn wij eens benieuwd
hoe bekend iedereen is met Deurne en hoe goed jullie kennis is over de
gemeente en de dorpen daarom heen, daarom hebben wij een aantal
vragen/opdrachten voor jullie klaar gezet om dit eens te testen.
1. Bekijk onderstaande afbeelding en beantwoord de vragen
a. Welke twee wegen splitsen hier van elkaar?
Helmondseweg - Aaltje Reddingiusstraat
b. Benoem de naam van het Deurnese bedrijf dat gevestigd is in het
gebouw wat gemarkeerd is.
Kinderdagverblijf Puk
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2. Bekijk onderstaande afbeelding en beantwoord de vragen
a. Welke twee cafés buiten Deurne zijn gevestigd op de
gemarkeerde locaties?
De Weijerij - De Molen
b. Welk openbaar feest werd in februari gegeven in één van deze
cafés?
14 daag vurraf
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3. Bekijk onderstaande afbeelding en beantwoord de vragen
a. Wat is de naam van het bedrijf dat gevestigd is in Deurne en
hieronder te zien is?
BPG Holten van de Wal
b. Vanaf welke datum voert deze vestiging zijn naam?
1-jan-10
c. Aan welke straat is dit bedrijf gelegen?
Veldstraat
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4. Bekijk onderstaande afbeelding en beantwoord de vragen
A. Wat is de naam van de onderneming die is gevestigd in de rode
markering?
Bandido
B. Wat is er zo speciaal aan het pand in de groene markering?
Het oudste huis van Deurne
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5. Bekijk onderstaande afbeelding en beantwoord de vragen
a. Welke twee ondernemingen zijn gevestigd in de rode
markeringen
De Korenbloem - cafetaria het Tweespan
b. Welke twee straten zie je hier?
Zeilbergsestraat - Blasiusstraat
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6. Welke twee straten kruisen elkaar in de onderstaande afbeelding?
Houtenhoekseweg - Zandbosweg

www.koz-festival.nl

26

7. Welke twee verschillende bedrijven in Deurne voeren dezelfde naam
en liggen slechts enkele honderden meters uit elkaar?
Quispel
8. Welke onderneming uit Deurne heeft na een vestiging in Helmond
onlangs ook een derde vestiging geopend in Deurne, benoem ook deze
nieuwe onderneming.
t Streeckhuys - Op Hete Kolen
9. Bekijk onderstaande afbeelding en beantwoord de vragen
Deze foto is genomen in Deurne en zal je zo niet direct iets zeggen
over Deurne, maar toch heeft deze foto veel te maken met de
geschiedenis van Deurne.
a. Wat zien we hier op de foto dat inmiddels wereldwijd bekend is?
DAF
b. Ter ere waarvan zien we hier oud-premier Jan-Peter
Balkenende?
Onthulling standbeeld Hub van Doorne
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10.

Wat heeft de onderstaande afbeelding met Deurne te maken?

Samenwerkingsverband Batouri en Leszno
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11.
Raad de straatnamen in Deurne aan de hand van de volgende
afbeeldingen
A

Koninginnepage
D

Europastraat
G

Hagelkruisweg

C

B

Rembrandt van Rijnstraat Piet Mondriaanstraat
E

F

Visser

Langstraat
I

H

Rapenweg

Timmerweg

J

Kuilvenweg

K

Kranenmortelweg
www.koz-festival.nl
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12.

KOZ Artikel

Door de jaren heen hebben wij een aantal artikelen gehad in zowel
plaatselijke bladen als in het Eindhoven Dagblad. Hieronder zie je een
krantenartikel staan over ons festival, weet jij welke woorden er weg
gecensureerd zijn?

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Achtste
Bersch
1,50 euro
Lekker bekt
4000
900
Mond tot mond
Sociale media
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13.
Wie kan mij vertellen wat ik gister heb gedaan?
Volg het verhaal en raad op welke plekken ik deze avond ben beland. Kun jij
al mijn tussenstops achterhalen?
“Een heerlijk vrije zaterdagmiddag begon met een pilsje aan de bar bij Café
Dennenlucht, na gezellige buurt en een aantal heerlijk koude rakkers besloot
ik mijn avond elders voort te zetten. Niet wetende waar naartoe, ben ik
begonnen met fietsen om maar te zien waar ik zou belanden. Na de
eindeloze Langstraat af te hebben gefietst, ben ik bij de Milhezerweg
uitgekomen waar ik rechtsaf ben gegaan. Na enkele honderden meters heeft
mijn route een tijdje stilgelegen. Dat ik honger en dorst had na al dat fietsen
kan ik mij nog wel herinneren.
Na mijn “pauze” heb ik mijn route in de tegengestelde richting van waar ik
vandaan kwam hervat. Na een stukje fietsen heb ik moeten kiezen welke
richting ik op zou gaan. Hier heb ik gekozen om links te gaan en deze weg te
volgen. Vervolgens heb ik de eerste zijstraat naar rechts gekozen. Toen ik
deze weg bijna had uit gefietst, ben ik nog kort gestopt. Aangezien ik al wat
pilsjes op had en het ook nog een lange rit was, kreeg ik weer dorst. Wat was
de locatie van mijn “tweede pauze”?
Vervolgens ben ik de straat uit gefietst en ben ik links gegaan, waarna ik vrij
snel weer links ben afgeslagen. Na deze straat ook weer uit gefietst te
hebben, ben ik rechts gegaan. Toen ik aan kwam bij een plein, kreeg ik een
appje van een “KOZ DJ”; In het appje stond de vraag of ik nog even bij hem
langskwam om wat pilsjes te nuttigen. Natuurlijk hoef je mij dit geen tweede
keer te vragen, wat ook te zien is aan mijn “lange stop”. Na enkele uren heb
ik mijn tocht weer voortgezet, alleen deze keer rechtstreeks naar huis.
a. Waar ben ik geweest tijdens mijn “Pauze”?
t Viaduct
b. Waar ben ik geweest tijdens mijn “Tweede pauze”?
Wijnhuis
c. Wie is deze “KOZ DJ”?
Eimco
d. Waar ik ben ik geweest tijdens mijn “Lange stop” en tevens
laatste stop?
The Ocean
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2.2.

RAAD DE LOCATIE

Op onderstaande afbeeldingen zie je telkens een foto van een KOZ-sticker of
petje op een locatie in de omgeving Deurne. Kun jij de bijbehorende vragen
beantwoorden?
1. Waar is deze foto genomen?
Sportpark Leeuwkensbroek

2. Welke sport wordt hier beoefende
en door welke club?
Voetbal - SV Deurne
3. Wat is het originele nummer
waarop het clublied is gemaakt,
benoem de artiest en titel?
The Dubliners - Wild rover

4. Waar staat dit standbeeld?
Zeilberg
5. Wat is de naam van het
standbeeld?
De peelwerker
6. Wie zijn de kunstenaars?

7. Op welke locatie staat deze kever
geparkeerd?
Gammele geval - bakel
8. Hoeveel jaar bestaat deze
onderneming?
92 jaar

Ghisleen Bakker & Wim Bartels

9. Wat wordt hier normaal gesproken
maandelijks gehouden?
3de helft
www.koz-festival.nl
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10. Wat is de naam van dit kunstwerk?
Aquarius
11. Wie is de kunstenaar van dit
kunstwerk?
Paulo Taborda Baretto
12. Waar is dit kunstwerk
onderdeel van?
Bewegwijzeringsproject de
Koolhof
13. Wat is de straatnaam en huisnummer van dit pand?
Dorpsstraat 38
14. Wat is de bedrijfsnaam?
Chico's
15. Waar zit de tweede vestiging met
dezelfde naam?
Venray

16. Waar is deze locatie?
De stippelberg
17. Welke activiteit kun je hier
beoefenen?
Golf
18. Hoe heet het natuurgebied
dat aan deze vestiging ligt?
Stippelberg
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19. In welke plaats staat dit object?
Liessel
20. Wat is de naam?
Jaap van de Leijsing
21. Wat was de eerste plaats waar dit object
stond?
Markt Deurne

22. Wat is de naam van deze
onderneming?
van de Putten
23. Wie is de uitbater?
Wies Willems
24. Wat was de vorige naam
van de onderneming?
De halve maan

25. Waar staat dit gebouw?
Liessel
26. Hoe heet deze locatie?
De Smeltkroes
27. Benoem de 3 verenigingen die
hier vaak te vinden zijn.
A: Livoc
B: RKSV Liessel
C: Arcades
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2.3.

WIE IS HET?

Achter de schermen en tijdens het festival wordt er door veel mensen hard
gewerkt om jaarlijks een prachtig festival neer te zetten. Mede door deze
mensen is dit ieder jaar nog gelukt en hier zijn wij natuurlijk erg trots op! Maar
wie zijn deze mensen allemaal en wat is precies hun bijdrage voor KOZ? We
hebben een kleine selectie gehaald uit de vele mensen die iets voor KOZ
betekenen.
Benoem bij A de voor- en achternaam en bij B de relatie met KOZ.
1

2

A Bas Crooijmans

A Bram van oosterhout

B Sponsor

B Fotograaf

3

4

A Thijs van Dinther

A Paula Wilbers

B Organisatie

B Vrijwilliger
www.koz-festival.nl
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5

6

A Cas van dijk

A Mark Joosten

B Vrijwilliger

B Artiest

7

8

A Bram Winters

A Niek Verberne

B Leverancier

B Bezoekers

www.koz-festival.nl

36

9

10

A Luc Bersch

A Gerard Matheij

B Organisatie

B Artiest

11

A Karel de Wit
B Vrijwilliger
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3. Festival vragen
De volgende categorie bestaat uit festival vragen. Dit kan natuurlijk niet
ontbreken bij een quiz georganiseerd door ons als festival organisatoren.

3.1.

RAAD HET FESTIVAL

Het festival seizoen valt dit jaar in het water! Welk festival zie jij achter de
druppels? Benoem de naam van het festival en het jaartal van de getoonde
editie.
A

Dance valley 2018
C

Awakenings 2015
E

Untold Festival 2018

B

EDC 2019
D

Laundry day 2012
F

Tomorrowland 2007
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G

Emporium 2015
I

Dreamfields festival 2015

H

C.R.A.F.T 2016
J

Defqon 2011
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3.2.

ALGEMENE VRAGEN

1. Wat is de naam van het festival dat ook wel in een andere taal eiland
wordt genoemd?
Sziget
2. Wat is de naam van het festival waarbij het einde van het festival een
pop wordt verbrand.
Burning man

3. Wat is de naam van het bedrijf dat een prijs heeft mogen ontvangen
voor beste events supplier van het jaar 2020?
Medical events
4. Wat is de naam voor de vakbeurs voor festivals en leveranciers, die dit
jaar georganiseerd wordt in België?
Festivak
5. Wat is de naam van het festival dat gehouden wordt op het
Floriadeterrein in Amsterdam en meer dan 100.000 bezoekers trekt?
Mysteryland
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3.3.

FESTIVAL LOGO’S

Welke 6 festival logo’s zie jij hieronder in de afbeelding?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1

2

3

4

5

6

Concert at sea
Zwarte Cross
Wish Outdoor
Pinkpop
Lowlands
Paaspop
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3.4.

WORD SCRAMBLE

De namen van onderstaande festivals zijn door elkaar gehusseld. Kun jij
achterhalen naar welke festivals we op zoek zijn? Let op! Er kan een spatie
tussen zitten.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

DEANTLEMK
SADENRYLMTY
NWDOMLRTOAOR
DOANLWSL
JNRAOHTEZZSA
DATMOONRI
PPOUKEKPL
OANEAJRIR
ETFSPEYTE
MRIAEDLOAN
RBEBSVNOANATBDR
CRCEKHRORTEW
URANMNBNIG
ELREVESIPN
CSERARWTZSO
KNWNIAGSAE
MSOTCEROSRREAHFDA
EGGREEAGLE
GTAHECCELOLN
UMCSZULSHS

Dekmantel
Mysteryland
Tomorrowland
Lowlands
North Sea Jazz
Dominator
Pukkelpop
Jera on air
Peteyfest
Draaimolen
Brabants verbond
Rock Werchter
Burning man
Pleinvrees
Zwarte cross
Awakenings
Masters of Hardcore
Reggae Geel
Nachtcollege
Zum Schluss
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4. Puzzels
In tijden van corona grijpen mensen toch sneller naar ander middelen om
zichzelf te kunnen vermaken. In veel van deze gevallen zijn dat puzzels. In
het Excel bestand dat je bij de quiz hebt kunnen downloaden vind je vier
echte KOZ-puzzels.
Bij het goed invullen van elk van de puzzels krijg je een codewoord. Deze
codewoorden vul je in op het antwoordformulier om de punten te verdienen.
Per puzzel krijg je een bepaald aantal punten. Dus lukt er eentje niet?
Probeer een andere!

1.

2.

www.koz-festival.nl
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3.

4.
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5. Muziek vragen
5.1.

FRAGMENTEN

Bij het quiz boek heb je ook 8 muziekfragmenten kunnen downloaden. Luister
deze fragmenten en noteer de titel en artiest.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bon Jovi - in these arms
Sia - The Greatest
Stop - Spice Girls
Blof - Harder dan ik hebben kan
Creedence Clearwater Revival - have you ever seen the rain
Stefan & Sean FT Bram Krikke – Potentie
Queen – I want it all Madonna - Express yourself
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5.2.

ARTIESTEN

Welke artiest herken jij op de afbeelding?
A

B

Agneta Fältskog

Bono
D

C

Brian Johnson
E

Esmée Denters
F

Enrique Iglesias
G

Gordon
H

Matin Buitenhuis

Headhunterz
www.koz-festival.nl
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5.3.

JEUGDFOTO’S VAN ARTIESTEN

Herken je de artiesten op hun jeugdfoto?
A

B

Britney spears
D

C

Freddy Mercury
E

Bruno Mars

Paul Mccartney

F

Marco Borsato
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5.4.

ALBUMS

Tegenwoordig kunnen we muziek streamen wanneer we maar willen.
Vroeger gingen we naar de platenzaak en zochten we onze favoriete albums
op. Noem de titel en de artiest van onderstaande albums.

A

B

C

D

E

F

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Jay Z - Reasonable doubt
Armin van Buren - Embrace
Snow Patrol - Eyes open
De Dijk - Niemand in de stad
Stevie Wonder - Songs in the key of life
Supertramp - Even in the quietest moment
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5.5.

REBUS

herken je onderstaande liedjes? Noem de titel en de artiest

1.

The Weekend - Starboy

2.

DNCE - Cake by the ocean

3.

Pharrel Williams - Happy

4.

Adam Lambert - Ghosttown

5.

Walk the moon - Shut up and dance

6.

Mike Postner - I took a pill in Ibiza

7.

Bon Jovi - Bed of roses

8.

Frank Boeijen - Zwart wit of
Michael Jackson - Black and white of
Niall Horan - black and white

9.

Nakatomi - Childeren of the night
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5.6.

BOHEMIAN RHAPSODY

Dit jaar zou er tijdens onze nieuwe tribute-avond een Queen coverband
optreden. Helaas moet dat wachten tot volgend jaar, maar ben jij een echte
Queen kenner? Onderstaande vragen hebben betrekking op het nummer
Bohemian Rhapsody.
a. Wie vermoordt een man? Ik (de zanger)
b. Wie spuugt er in het oog van de zanger? Baby
c. Als het niet het echte leven is, wat kan het dan eventueel ook zijn? Een
Fantasie
d. Wie is de persoon in de onderstaande afbeelding? Scaramouche

e. Wat is het laatste muziekinstrument dat te horen is in de orginele versie
van “Bohemian Rhapsody”? Gong
f. “Bohemian Rhapsody” is door verschillende artiesten opnieuw
opgenomen. Wie is de leadzanger in de versie van de Muppets? Gonzo
g. Wat is het Engelse woord voor “wangedrocht”? Monstrosity
h. Wat is de overeenkomst tussen Bohemian Rapsody, Viva La Vida en
Smells Like Teen Spirit? De titel staat niet in de songtekst
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5.7.

TATTOOS VAN ARTIESTEN

De ene tattoo is overduidelijk beter gelukt dan de ander. Herken jij de
zangers van wie er een afbeelding in inkt op iemands lichaam is gezet?
A

B

2Pac
C

Freddy Mercury
D

David Bowie
E

John Lennon
F

Bob Marley

Michael Jackson
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5.8 MUZIEK MIX
Bij het mixen van de muziek is er iets fout gegaan. We hebben 3
muziekfragmenten waar telkens 3 nummers door elkaar heen te horen zijn.
Kun jij achterhalen welke nummers er door elkaar gemixt staan? We zoeken
telkens de artiest en titel van het nummer.
Fragment 1:
Tino Martin - Zij Weet het
Lil nas x - Old Town Road
Natasha Bedingfield - Unwritten
Fragment 2:
Emma Heesters & Rolf Sanchez - Pa Olvidarte
Da Tweekaz - Moana
2 Unlimited - No Limit
Fragment 3:
Frans Duijts - jij denkt maar dat je alles mag van mij
Lipps Inc - Funky Town
Backstreet Boys - Everybody
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6. Sport vragen
6.1.

CLUBLOGO’S

Hieronder zie je een aantal logo’s van lokale clubs (in en rondom Deurne)
staan. Herken jij welke logo’s dit zijn?
A

B

De Peelkorf Ysselsteyn

Handboogvereniging St.Willibrordus Milheeze
D

C

Hockeyclub Bakel
E

K.D.O. Deurne
F

Racing Boys

Niobe Asten
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H

G

RKSV Liessel
I

DZT
J

Tennisclub Deurne

SVSH
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6.2.

FOTO VRAGEN

A: Formule 1

Onderstaande vragen gaan over bovenstaande foto:
1. Wat voor motor ligt er in deze auto?
Mercedes
2. Wie zit er in deze Formule 1 bolide?
Jolyon Palmer
3. Wat is de naam van dit circuit?
Shanghai international circuit
4. De coureur van deze auto beleefde een speciaal weekend, waarom?
Hij maakt zijn debuut voor het F1 team
5. Hoeveel coureurs zijn er uitgevallen tijdens de race op zondag?
4
6. Wat was de startpositie van Max Verstappen voor deze race?
13
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B: Beachvolleybal

Onderstaande vragen gaan over bovenstaande foto:
1. Wat zijn de namen van deze 3 speelsters?
Fernanda Alves, Barbara Seixas, Agatha Bednarczuk
2. Wat waren de speelsteden tijdens dit toernooi?
Den haag, Amsterdam, Apeldoorn, Rotterdam
3. Op welke positie eindigden Christiaan Varenhorst en Reinder Nummerdor
tijdens dit toernooi?
2
4. Wat was het totaal aan prijzengeld in Amerikaanse dollars voor dit
toernooi?
1 miljoen USD
5. Hoeveel Nederlanders deden er mee aan dit toernooi?
18
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C: Olympische winterspelen

Onderstaande vragen gaan over bovenstaande foto:
1. Wat is de naam van deze sport?
Biathlon
2. Wat is de naam van de voorste speler uit de USA?
Sean Doherty
3. De speler legt samen met zijn teamgenoten een totale afstand af van
30KM. Wat zijn de namen
van zijn teamgenoten?
Lowell Bailey, Russel Currier, Leif Nordgren
4. Welk land won in deze categorie de bronze medaille?
Oostenrijk
5. Wat was de tijd van het Canadese team?
1:13:46:2
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6.3.

ALGEMENE SPORTVRAGEN

1. In welk jaar werden de eerste officiële regels vast gelegd voor de sport
Cricket?
1744
2. Hoe wordt het bij snowboarden genoemd als je met je rechtervoet
voorop het board staat?
Goofy
3. Welke Nederlander speelde van 2002 t/m 2012 bij de Milwaukee
Bucks?
Dan Gadzuric
4. Hoeveel edities WK curling wisten de Canadese mannen en vrouwen bij
elkaar opgeteld te winnen?
53
5. Tot op heden heeft er maar een coureur op een Ducati de MotoGP op
het circuit van Assen gewonnen. Welke coureur is dit?
Casey Stoner
6. Wat was de eerste teamsport op de olympische spelen?
Voetbal
7. Als je deze volgorde tegenkomt, op welke hand rij je dan? M-C-H.
Op de linkderhand
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8. Van wie is de handbal carrière op de
afbeelding?
Jasmina Jankovic

9. Bij welke sport worden de termen Kickingout, Off-track en Impeding gebruikt?
Short-track
10. Welk record heeft Jan Zelezny op zijn
naam staan?
Wereldrecord speerwerpen
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6.4.

(SPORT)SNORREN

Van welke bekende (ex) sporters zijn deze snorren?

1: Ed de Goey

2: Robert Johansson

3: Peter Sagan

4: Berry van Aerle

5: Hulk Hogan

6: Ruud Gullit

7: Steven Cozza

8: Graham Hill

9: Co Stompé

10: Zlatan ibrahimovic
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7. KOZ-Festival vragen
Alweer 9 jaar geleden ontstond bij ons als organisatie het idee om een
‘feestje’ te gaan organiseren. Dit is in de afgelopen jaren behoorlijk uit de
hand gelopen, met het grootste festival van Deurne als gevolg. Dit jaar zou
dus alweer onze 9e editie worden, maar helaas gaat het niet door. Bij deze
categorie gaan we testen hoe het met de kennis over ons evenement staat bij
de echte KOZ-fans!

7.1 JAARTAL STICKERS
Je ziet hier een nachtkastje van een echte KOZ fan. Weet jij in welk jaar de
bijbehorende KOZ-editie plaatsvond?
Noteer hieronder het jaartal van de sticker
1: 2018
2: 2017
3: 2015
4: 2020
5: 2016
6: 2019
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7.2 SPONSORLOGO’S
Je ziet hieronder 10 logo’s van onze sponsoren uit Deurne en omgeving. Bij
de logo’s ontbreken alleen belangrijke delen, weet jij om welke bedrijven dit
gaat?
A

B

Accres

C

Alertshop

D

Niels van Houts

F

E

Crooijmans Machines

Kuijpers dak en zon

G

H

Rijschool Wilco

WG Elektro
I

Macs machinebouw

Fysiotherapie Rinus Louwers

J

Kuunders rentall
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7.3 ZOEK DE VERSCHILLEN
In de onderstaande KOZ-foto’s zijn 7 verschillen te vinden. Vind jij ze
allemaal?
Omcirkel de verschillen en stuur de foto op samen met het antwoordformulier
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7.4 SCHATTINGSVRAGEN
Bij de volgende 10 schattingsvragen staat aangegeven binnen welke marge
je antwoord moet vallen om punten te scoren.
1. Wat was het totale bierverbruik in liters in 2019?
16000 (marge 500)
2. Hoeveel ‘biertafels’ stonden er in de tent tijdens de KOZ-Cantus?
195 (marge 5)
3. Hoe groot (in m2) was de 2e locatie waar KOZ werd gehouden?
800 (marge 100)
4. Hoeveel bezoekers waren er bij de 2e editie van KOZ-Festival?
450 (marge 50)
5. Hoeveel artiesten stonden er in 2018 op KOZ-Festival?
46 (marge 10)
6. Wat was het totaal aantal vrijwilligers in 2017
103 (marge 10)
7. Wat was volgens de statistieken van de kaartverkoop het percentage
vrouwen tijdens KOZ-Festival 2019?
48 (marge 5%)
8. Hoeveel koptelefoons waren er aanwezig tijdens de eerste silent disco?
200 (marge 10)
9. Hoeveel lampen hingen er in de mainstage van 2017? (marge 10)
120 (marge 10)
10.

Wat was de gemiddelde leeftijd van de bezoekers in 2018?

24 (marge 5)
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7.5 ALGEMENE VRAGEN
1. Straatnaam van de 3 KOZ-locaties

A: Walsbergseweg

B: Duifweg

C: Suezlaan

2. In welk jaar bestond KOZ-Festival voor het eerst uit 2 dagen?
2016
3. Wat was de naam van de Cantus band bij de eerste editie van de KOZCantus en uit welke stad zijn zij afkomstig?
TCB Bracchus - Tilburg
4. Welke artiest draaide er in 2016 op de mainstage om 20:00?
Lux 'n Flex
5. Rangschik de volgende 5 dorpen op aantal bezoekers tijdens KOZFestival 2019. Zet het dorp met het hoogste bezoekersaantal
bovenaan;
Liessel – Milheeze - De Rips – Ysselsteyn – Bakel
Liessel - Milheeze - De Rips - Ysselsteyn - Bakel
6. Vanaf welk jaar staat de KOZ-mainstage in een tent?
2016
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7. In welk jaar verzorgde Funky Fifth voor het eerst een stage op KOZFestival?
2016
8. Vanaf welk jaar hadden we een silent disco?
2018
9. Hoe hoog zijn de masten van de KOZ-mainstage in 2018?
18 meter
10.
In wat voor tent vond de eerste editie van de silent disco plaats?
Roze kerk
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7.6 KOZ-ARTIESTEN
Hieronder zie je 8 DJ-acts die door de jaren heen op KOZ hebben gestaan.
Hier zitten een aantal artiesten bij die je ook de laatste edities nog voorbij
hebt zien komen, maar daarnaast zijn er ook een aantal die alleen in de
beginjaren van KOZ furore hebben gemaakt op ons evenement.
Ben jij die echte KOZ-kenner die ze allemaal kan benoemen? Noem de
artiestennaam
B

A

Han en Tjekker

Koen en MC D

C

D

Uncaged

Disco show
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F

E

Lux ’n Flex

Entourage

G
H

Craniax & MC Dean

DJ De leeuw
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8. Crea Bea
In deze categorie gaan we kijken hoe creatief jullie zijn en daarvoor hebben
wij een aantal opdrachten bedacht. Voer deze zo goed mogelijk uit en voeg
waar nodig een foto toe aan de e-mail met het antwoordenformulier.
Opdracht 1
Maak op een zo creatief mogelijke manier de letters KOZ van huis / tuin en
keuken materiaal. De letters moeten minimaal 30cm hoog worden om de
punten te verdienen. Maak de hoogte op de foto zichtbaar middels een
meetlint, rolmaat of liniaal. De 5 teams die het meeste creatieve ontwerp
aanleveren, krijgen bonuspunten.
Opdracht 2
Hoe leuk zou het zijn als jij tijdens de editie van KOZ 2021 jouw
terreinactiviteit of aankleding voorbij ziet komen en kan showen aan al je
vrienden. Welke terreinactiviteit of aankleding moet volgens jou zeker
aanwezig zijn tijdens KOZ 2021? Dit kan een spel zijn, maar ook een
beleving. Niets is te gek. Houdt uiteraard wel rekening met de veiligheid van
onze bezoekers.
Om de punten te verdienen, verwachten we een schets van het idee met
daarnaast een korte toelichting. Is jullie idee zo gaaf dat wij dit gebruiken
tijdens ons festival, dan verdienen jullie als team 4 weekend tickets voor KOZ
2021! Laat je creativiteit spreken en make us proud!
Opdracht 3
Dit jaar geen plaatjes van onze lokale Dj’s, maar wie weet wat voor muzikale
talenten er deelnemen aan de KOZ Quiz. Maak op de melodie van een
bestaand liedje een nieuwe tekst gerelateerd aan KOZ en maak een filmpje
terwijl jullie dit lied voordragen. Dit filmpje mag als bijlage opgestuurd worden
samen met het antwoordformulier.
Opdracht 4
Dit jaar zou de eerste editie van de KOZ-Tribute plaatsvinden. Deze hebben
we helaas een jaartje moeten uitstellen, maar wat was jouw favoriete band?
Maak een groepsfoto in de stijl van je favoriete band en stuur deze mee met
het antwoordformulier.
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9. Films
Kijken jullie ook zo graag films? Voor veel mensen is films kijken een vorm
van vermaak. De een kijkt graag een thriller, de ander houdt van komedies.
Wij hebben een aantal foto’s uit films verzameld, maar we zijn de titel kwijt.
Weet jij de titel van de film die bij de foto hoort?

8.1 HERKEN JIJ DE FILM VAN EEN FOTO?
B

A

Ocean’s eleven

C

50 First dates

D

22 Jump street
E

Jaws
F

Miss congeniality

The Martian
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G

H

The Revenant

I

Gone with the wind

J

Inglourious Bastards

Gladiator
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8.2 VAN WELKE FILMSTER IS DIT DE KINDERFOTO?
We hebben in het archief een aantal kinderfoto’s gevonden van bekende
filmsterren. Zie jij aan de foto welke acteur of actrice dit uiteindelijk geworden
is?
B
A

Angelina Jolie

Tom Cruise
D

C
George Clooney
Denzel
Washington
F
E
Georgina Verbaan

Bruce Willis

H
G
Will Smith

Christian
Bale

J
I

Matt Damon
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8.3 VAN WELKE FILMSTUDIO IS HET LOGO?
Hieronder staan verschillende logo’s van bekende filmstudio’s. Er zijn alleen
wat stukken weggevallen van de logo’s. Herken jij de filmstudio’s van de
afbeelding? Vul de volledige naam in.
B

A

Warner Bros Pictures
C

Paramount
D

20th Century Studios
E

Pixar
F

Lionsgate

Metro Goldwijn Mayer
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8.4 ROLLENSPEL
Veel acteurs zijn te herkennen aan een grote filmrol die ze gespeeld hebben.
Hieronder zijn een aantal foto’s verzameld. Herken jij de acteur/actrice en de
rol die vertolkt wordt in de foto? Graag volledige voor en achternaam
benoemen.
A

B

C

A. Harrison Ford - Indiana Jones
B. Ian Mckellen - Gandalf
C. Emma Watson - Hermione Granger

D

E

F

D. Christian Bale – Batman
E. Jim Carrey - Ace Ventura
F. Brad Pitt - Tyler Durden
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8.5 ALGEMENE FILMVRAGEN
Hoe groot is jouw algemene filmkennis? We hebben 26 algemene vragen
opgesteld om dit te testen. Weet jij alle 26 antwoorden te noemen?
a. In welk jaar werd de eerste Toy Story-film uitgebracht in de bioscoop?
1995
b. Wie regisseerde Titanic, Avatar en The Terminator?
James Cameron
c. Welke drie films vormen de zogenaamde Three Flavours Cornettotrilogie?
Shaun of the Dead, Hot Fuzz, The World's End
d. Wie regisseerde Parasite - de eerste anderstalige film die de Academy
Award voor beste film won?
Bong Joon-ho
e. Welke Oscar-winnende actrice is de stem van Helen Parr (Elastigirl) in
The Incredibles?
Holly Hunter
f. Noem de film spin-off van 2015 in de Rocky-serie met in de hoofdrol
Michael B. Jordan.
Creed
g. Welke acteur brak twee tenen tijdens het filmen van The Lord of the
Rings: The Two Towers?
Viggo Mortensen
h. Noem de drie films waarin Meg Ryan en Tom Hanks samen hebben
gespeeld.
Joe versus the volcano (1990) Sleepless in seattle (1993) And you've got
mail (1998)
i. Welke kleur pil slikt Neo in The Matrix?
Rood
j. Noem de componist achter de soundtracks van The Lion King,
Inception en Pirates of the Caribbean.
Hans Zimmer
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k. Welke Seth Rogan-film uit 2014 zorgde ervoor dat de Noord-Koreaanse
regering dreigde met actie tegen de Verenigde Staten?
The Interview
l. Welk type auto gebruikt Doc Brown als tijdmachine in Back To The
Future?
Delorean
m. Hoe noemt Bridget Jones haar baby in de derde film van de filmserie?
William
n. Wie zong het thema voor Bond-film Spectre uit 2015?
Sam Smith - Writing's on the wall
o. Wat is de naam van het komediedrama van Wes Anderson met in de
hoofdrol Benicio del Toro, Tilda Swinton en Timothée Chalamet?
The French Dispatch
p. Wat is de naam van de tweede James Bond-film?
From Russia With Love
q. Wat is de naam van de spreuk die Ron en Hermoine in Harry Potter en
de Steen der Wijzen gebruikten om hun veren te laten vliegen?
Wingardium Leviosa
r. Hoeveel Academy Awards heeft Leonardo DiCaprio gewonnen?
1

s. Cool Runnings is het verhaal van welk land dat een bobslee-team
betreedt voor de Olympische Winterspelen?

Jamaica
t. ‘Eerlijk gezegd schat, het kan me niks schelen’ is een iconische regel
uit welke klassieke film?
Gone with the wind
u. Wie heeft Richard Harris vervangen als Perkamentus in de Harry
Potter-films?
Michael Gambon
v. Waar vergelijkt Tom Hanks het leven mee in Forest Gump?
A Box of Chocolates
w. Welke film bevat een iconische dansscène tussen Uma Thurman en
John Travolta?
Pulp Fiction
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x. In welke Austin Powers-film maakt Beyoncé haar filmdebuut?
Goldmember
y. Wie speelt Will Ferrell in Anchorman?
Ron Burgundy
z. Wat was de eerste filmrol van Orlando Bloom?
Een prostituée in Wilde
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8.6 SERIES
Herken jij onderstaande personages? Benoem de serie.

a

b

c

d

e

f

g

h

i
j
k
l
A+K = House of Cards | B+E= The Crown | C+H = Peaky Blinders |
D+F = Homeland | G+H = Blacklist | J+L = La casa de papel |

10. Geschiedenis
10.1 HISTORISCHE FIGUREN
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Welke bekende historische figuren zie je hieronder? Wanneer er meerdere
personen te zien zijn, zijn we op zoek naar alle namen.

A: Lenin, Stalin

B: Napoleon Bonaparte C: Catharina de Grote

D: Michiel de Ruyter

E: Willem van Oranje F: Christoffel Columbus

G: Jeanne d' Arc

H: Dante Alighieri

I: Marie Curie
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J: Jane Austen

K: Juliana der Nederlanden L: Richard Nixon
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10.2 HISTORISCHE GEBEURTENISSEN
Hieronder vind je een reeks emoticons die een historische gebeurtenis
uitbeelden. Kun jij achterhalen om welke gebeurtenis het gaat?
Benoem zowel de gebeurtenis als het jaar waarin het plaats heeft gevonden.

A
B
C
D

Slag bij Waterloo - 1815
Ontdekkeing van Amerika door Columbus
– 1492
Val van de muur – 1989
Aanval op Pearl harbor - 1941

E

Watersnoodramp - 1953

F

Nederland Europees kampioen - 1988

G

Maanlanding - 1969

H

Geboorte van Jezus Christus - 0

I

9-11-2001

J

Joop Zoetemelk wint de tour - 1980
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10.3 BEKENDE HEERSERS
Hieronder zijn de namen van 10 bekende heersers door elkaar gehusseld.
Kun jij achterhalen welke heerser wij zoeken?
1. juli race saus
2. dier half tol
3. al huid tent
4. lonen opa aap bron te
5. hijs denk zang
6. minnaar bol lach
7. ga helden benzine vitaal
8. helaas lies eis
9. liet cavia pro
10. wiel gin kilo mini
1. Julius Caesar
2. Adolf Hitler
3. Atttila de Hun
4. Napoleon Bonaparte
5. Dzjengis Kan
6. Abraham Lincoln
7. Elizabeth van Engeland
8. Haile Selassie
9. Cleopatra
10. Koning Willem
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10.4 SLAGVELDEN
Je ziet hieronder een aantal slagvelden met daarbij een foto van hoe de
locatie er tijdens de oorlog uit zag en hoe deze er tegenwoordig uitziet. Kun jij
achterhalen om welke slagvelden het gaat?
A

Gettysburg
B

Verdun
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C

Stalingrad
D

Normandië
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10.5 UITVINDERS & UITVINDINGEN
Hieronder staan 10 uitvinders van zaken die in het dagelijks leven veelvuldig
worden gebruikt. Achterhaal welke uitvinders wij hier tonen en ga op de foto
met de uitvindingen of de objecten die door de uitvinder zijn bedacht.
Wij zijn hier niet geïnteresseerd in de namen of uitvindingen. Als antwoord
zien wij graag één foto met alle uitvindingen daarop samen met minstens één
teamlid.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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7.

8.

9.

10.
1. Thomas Edison – Gloeilamp
2. Gebroeders Wright – Vliegtuig
3. Alexander Graham Bell – De telefoon
4. Tim Berners Lee – World Wide Web
5. Steve Jobs – iPhone
6. Bill Gates – Iets van Microsoft
7. Gerard Adriaan Heineken – Oprichter Heineken
8. J.P. Johansson – Zweedse Sleutel / Bahco
9. Alvin J. Fellows – Rolmaat
10.
Alessandro Volta – de batterij
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Quiz einde
Dit is alweer het einde van de allereerste KOZ-quiz. Laten we met zijn allen
hopen dat we volgend jaar weer gewoon samen op het festivalterrein staan.
We willen jullie als laatste nog de mogelijkheid bieden om feedback te geven
over ons festival. Wat spreekt je het meest aan van KOZ? Wat zou er beter
kunnen? Misschien mis je al langer iets in ons assortiment of op ons terrein?
Wij horen het graag van jullie, om zo ons festival nog beter te kunnen
organiseren.
In het Excel antwoordformulier zit een extra tabblad waar je deze feedback
achter kan laten. Wij horen graag wat jullie van ons vinden!
Vrijwilligers
Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Lijkt het jou leuk om
ons op een van onze dagen te helpen? Dit kun je doen voor jezelf maar ook
voor je vereniging. We bieden hierin 2 opties;
1. Je helpt ons en krijgt hiervoor een vrijkaartje terug. Daarnaast ben je
aanwezig op ons vrijwilligersfeest!
2. Je helpt ons en steunt hiermee je vereniging. Voor een festival dag
verdien je per persoon €50.- voor een vereniging naar keuze.
Voor interesse of meer informatie kun je mailen naar vrijwilligers@kozfestival.nl
Sponsoren
Zonder sponsoren zijn wij als stichting nergens. Al onze sponsoren hebben
besloten om geen restitutie aan te vragen voor het sponsorbedrag, maar
deze door te zetten naar volgend jaar. Wij willen hen daarvoor nogmaals
bedanken!
Ben je als bedrijf benieuwd naar de mogelijkheden van sponsoring? Voor
meer informatie kun je contact opnemen met sponsoring@koz-festival.nl
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