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Blok 1  Vraag 1

Bronnenboek

Blok 1  Vraag 2

Vraag:
Wat was de prijs in lokale valuta 
van een kaartje voor de beste plek 
voor de opening van de olympische 
spelen in Bejing?

Antwoord:
5000 (yuan)

Vraag:
Wat is de schuilnaam van de Belgische 
dorpsgek die een maanblad heeft uitgebracht 
met een oplage van 666 stuks en welke 69 
francs kostten?

Antwoord:
Mark Peeters

Bron:
http://maddox.studentenweb.org/MarkPeeters.html

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mark_Peeters
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Blok 1  Vraag 4    

Vraag:
Hoeveel stemmen kreeg Edwards in Alaska op 
supertuesday? 

Antwoord:
0

Blok 1  Vraag 3

Bronnenboek

Bron:
http://www.sasser.nl/2006/05/02/wie-is-die-filiaalman-
ager-acteur-uit-de-albert-heijn-reclame/

http://www.youtube.com/watch?v=E_zSw5Z6BxU

Harry Piekema is sinds 1981 werkzaam in het theater. 

De voorstellingen die hij in verschillende 
samenstellingen maakte voor het volwassen en het 
jeugdtheater kenmerken zich door humor en
muzikaliteit. 
Na, een voorstelling over de praktijk van de dood, 
gespeeld in crematoria, 
regisseert hij nu voor Theaterenzo de voorstelling 
 over rechtspraak en geweten. 

Vraag:
Onder welke achternaam speelt Harry voor 
manager?

Antwoord:
van Dalen

Bron:
http://inkslwc.wordpress.com/2008/02/06/
democratic-super-tuesday-results-as-of-
 245-am/

http://wizbangblue.com/2008/02/06/
super-tuesday-primary-results-february-
5-returns.php

Deze voorstellingen vragen een actieve bijdrage van 
het publiek. Ook hier wisselen humor en ernst zich af. 
Sinds kort is hij te zien als acteur in de Albert Heijn 
reclames. Op ludieke wijze, laat hij met zich sollen 
als filiaalmanager van een AH vestiging.

Enkel tijdens de 
reclamespot 
duidelijk waar te 
nemen dat de achter-
naam Van Dalen is. 
Bij andere reclames-
pots van AH staat 
de naam ook op het 
naamplaatje vermeld, 
maar is moeilijk te 
lezen.
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Vraag:
Wat is de naam van het befaamde kapsel die 
luitenant Blue Berry krijgt in het fort van Mes-
calero, na zijn barre tocht hier naar toe.

Antwoord:
Mescalero

Blok 1  Vraag 6

Vraag:
Uit welke plaats komt de voetbalclub waarvan 
een deel van het clublogo te zien is op 
afbeelding 1?

Antwoord:
Porto

Blok 1  Vraag 4
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Vraag:
Welke noot speelt het meisje op het plein van 
winkelcentrum ’t Loo in Heiloo?

Antwoord:
F

Bronnenboek
Blok 1  Vraag 7
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Vraag:
Wat is de L10 van een C3036 als P = 314 kilo-
Newton

Antwoord:
31

Blok 2  Vraag 9

Vraag:
Op welke bladzijde van ‘Dieren in de kunst’ van 
de Haan Kunst Kijkboeken op posterformaat, 
staat de groene ezel?

Antwoord:
31

Blok 2  Vraag 8

Vraag:
Wat is de L10 van een C3036 als P = 314 
kilo-Newton?

Antwoord:

Uitleg / Bron:
De L10 is de levensduur van een  wentellager 
volgens ISO 281:1990. Een C3036 is een SKF 
CARB® wentellager dat belast wordt met een 
kracht van 314kN. De L10 en kan eenvoudig 
berekend worden met de formule die te vinden 
is op:

http://www.skf.com/portal/skf/home/products?maincatalo
gue=1&lang=en&newlink=1_0_20

en de waarde C = 880 kN uit de “product table” die te 
vinden is op:

http://www.skf.com/portal/skf/home/products?maincatalo
gue=1&lang=en&newlink=1_7_1



Bronnenboek

Vraag:
Uw bal ligt op de green. De vlaggenstok staat 
in de hole en wordt niet bewaakt. U put de bal 
in de hole. Hoeveel strafslagen levert deze actie 
op?

Antwoord:
2

Blok 2  Vraag 11

Vraag:
In het maandblad “Management team” van 
19 oktober 2007 – jaargang 29 – nummer 523 
staan 25 tegeltjeswijsheden afgedrukt.
Wat is de tekst die staat afgebeeld op het derde 
tegeltje uit de onderste rij ?

Antwoord:
Winnen is belangrijker dan mee doen

Blok 2  Vraag 10
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Vraag:
Na de voltooiing van de installatie van Apple 
OSX 10.3 wordt een nummer afgespeeld. Wat is 
de naam van dit nummer?

Antwoord:
Eple

Bron:

http://blackberrymoose.blogspot.com/2007/02/la-
msica-para-usted.html

Royksopp - What Else is There?
I like Royskopp, and chances are you probably know 
them.
Their track ‘Eple’ plays while you install Mac OS X v 
10.3. 

This Norwegian duo are joined by Karin Dreijer 
Andersson, 
half of the industrial act The Knife, 

Blok 2  Vraag 13

Vraag:
Als in een stationsge-
bouw een woning is 
gevestigd en de ingang 
van het station aan de 
zijkant van het gebouw 
zich bevind, hoe heet 
dit soort station dan?

Antwoord:
 Ravenstein

Bron
www.stationsweb.com/
typeoverzicht.asp

Blok 2  Vraag 12

who provides some haunting Scandinavian vocals. 
The song is pretty, nicely Nordic, 
and the video clip is pretty to watch.
I don’t know what more to say but their name is 
cool.... Royksopp, ja :)

http://www.youtube.com/watch?v=0lzoFAH64N0

Bron 4: http://www.macworld.com/
article/50446/2006/04/setupmov.html
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Vraag:
Een ver spiraalsterrenstelsel heeft een absolute magnitude van 3,20 en een schijnbare magnitude 
van 30,8. Verder onderzoek naar dit sterrenstelsel heeft een roodverschuiving opgeleverd van 1,79 x 
10 tot de macht min 4. Bepaal met behulp van deze gegevens de ouderdom van het heelal. Zet uw 
antwoord in miljarden jaren met een afronding van 1 cijfer achter de komma. 

Antwoord:
60,5

Blok 2  Vraag 14
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Bron:
http://www.ctdeboer.nl/Projectbladen.htm

Vraag:
Hoelang duurde de buitendienststelling 
tijdens het bouwen van de voetgangers- en 
fietstunnel onder het spoor door bij de onze 
lieve vrouwe kerk in Heiloo?

Antwoord:
32 uur

Blok 3  Vraag 16

Blok 3  Vraag 15

Vraag:
Bij de CD ‘Daft punk – Alive 1997’, werd ge-
limiteerd een gratis stickervel meegestuurd. Eén 
van deze stickers is geel. Welk woord staat er op 
deze sticker? Antwoord zonder leestekens.

Antwoord:
Darlin



Bronnenboek

Vraag:
Wat is de artiestennaam van de man die in 
1985 een bekend object in het westen van 
Amerika heeft ondergespoten?

Antwoord:
 Seen

Blok 3  Vraag 18

Bron:

De May Bumps vinden jaarlijks plaats in Cambridge en is een roei-
wedstrijd van 4 dagen, met eigenaardige regels. Per divisie starten 
17 boten; deze boten liggen bij de startachter elkaar op anderhalve 
bootlengte afstand. Na de start is het de bedoeling de boot
voor je te ‘bumpen’ (door letterlijk tegen de boot ervoor aan te 
varen). Deze twee boten gaan dan onmiddelijk aan de kant om 
ruimte te maken voor de boten erachter. Als een
boot zowel niet ‘bumpt’ als niet ‘gebumpt wordt’ voor het einde 
van het parcours, behaalt het een zogenaamde ‘row-over’. De 
startorde voor de volgende dag wordt
bepaald door de eindstand van de dag ervoor: een boot verruilt 

Vraag:
“Een boot start tijdens de May Bumps op de 4e posi-
tie in de tweede divisie. Op de
eerste dag haalt het een overbump, gevolgd door een 
row-over. Na de daarop volgende
row-over haalt het een bump. De dag erna slaagt de 
boot er weer in een bump te halen,
gevolgd door een row-over. Op welke positie is deze 
succesvolle boot geëindigd op de
laatste dag van de race?”

Antwoord:
16

Blok 3  Vraag 17

startplaats met de boot die het bumpt. Als een boot als eerste in zijn 
divisie eindigt, wordt het een ‘sandwich’ boot en vaart het diezelfde 
dag nog mee op 18e positie van de hogere divisie. Als het
bumpt, stijgt het een divisie. De boot uit de vraag haalt op de eerste 
dag een ‘overbump’ (boot 3 bumpt boot 2, en
boot 4 bumpt boot 1) waardoor het stijgt van 4e naar eerste plaats, 
en mag het als sandwich boot meedoen in de eerste divisie. Door 
de row-over in deze race eindigt het na de eerste dag echter op 1e 
positie van de tweede divisie. Door op de tweede dag een
row-over en een bump te halen, stijgt het naar de 17 plaats van de 
1e divisie. Op de derde dag stijgt het wederom een plek naar de 
16e positie, dat het behoudt op devierde en laatste dag. De eind-
positie is dus de 16e plek van de eerste divisie.

Dag 1 
4 -> 1
18 -> 18
Dag 2
1 -> 1
18 -> 17
Dag 3
17 -> 16 
Dag 4
16 -> 16

Links
http://www.firstandthird.org/tables/rowing/bumpworkings.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/May_Bumps
http://en.wikipedia.org/wiki/Bumps_race

Bron:
http://www.ctdeboer.nl/Projectbladen.htm
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Vraag:
Dit eeuwenoude kruid, met schermbloem, 
smaakt heerlijk in veel gerechten en vooral 
ook bij vis. Het werkt genezend bij krampen 
in de darmen, stimuleert de spijsvertering, 
lost slijm op bij bronchitus en verkoudheid.
Wat is de latijnse naam van dit kruid?

Antwoord:
Anethum Graveolens

Blok3  Vraag 19

Bron:

blz 50 van “Zelf kruiden kweken” Rotterdam: 1 e 
druk, 1984

Anethum graveolens
De ruim 1 meter hoge dille (een lid van 
de schermbloemenfamilie) was al in het
oude Egypte heel populair. Het geurige
kruid had vanuit AziÎ de weg naar het 
land aan de Nijl gevonden. In de 
middeleeuwse tuin van het kloosters en
kastelen nam de geelbloeiende dille al 

Vraag:
Wat is de naam van het schip te zien op 
afbeelding 2?

Antwoord:
Rurik

Blok 3  Vraag 20

Bron:
http://www.battleships-cruisers.co.uk/rurik.htm

snel een belangri-
jke plaats in. En te-
recht: dille smaakt 
niet alleen 
voortreffelijk in 
allerlei gerechten, 
het kruid
heeft ook een ge-
neeskrachtige werk-
ing. Het rijpe zaad 
wordt gebruikt 
in zeer
uiteenlopende gerechten - van bonen-
soep tot appeltaart. Onruip zaad geeft
een zachte, kruidige smaak aan de azijn,
waarin augurken worden ingelegd. Het
jonge loof smaakt, fijngesnipperd, uit-
steken in salades, soepen en sauzen.
Dille lost slim op, werkt ontspannend
bij krampen en stimuleert de spijsverte-
ring. Thee van dille kan worden ge-
bruikt bij slapelooosheid, bij een ‘opge-
blazen gevoel’, bij verkoudheid en bij 
bronchitis. Van lauwe dillethee kunt u 
compressen maken om op branderige
ogen te leggen. Olie van dille is een goed
middel tegen oorpijn.
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Blok 3  Vraag 21

Vraag:
Hoe breed is het totale groevenspoor van 
het liedje “Vom Himmel Hoch, da komm 
ich her” op de LP “Weihnachten mit 
Heintje”? 

Antwoord:
14 millimeter
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WAT ‘N GLANS

Wasmachine, koelkast en fornuis gaan prachtig 
glimmen, als ze worden gepoetst met een 
autopoetsmiddel.
Pagina 175 Enkhuizer Almanak 1984 389ste 
jaargang

Blok 4  Vraag 22

Bronnenboek

Vraag:
Waarvan gaan wasmachine, koelkast en for-
nuis prachtig glimmen volgens de Enkhuizer 
Almanak van de 389ste jaargang?

Antwoord:
Autopoetsmiddel

Blok 4  Vraag 23

Vraag:
Als vaste gewoonte gaf Arthur Numan zijn mede 
Rangers altijd een tikje en wenste hij ze success 
aan het begin van de wedstrijd, bij welke speler 
deed hij dit niet uit bijgeloof?

Antwoord:
De keeper 

bron
Arthur Numan - voetballer
Arthur Numan speelt al enkele jaren bij de Glasgow 
Rangers en heeft ook zijn vaste gewoontes.
‘Voor de wedstrijd loop ik langs alle spelers, geeft ze 
een tikkie en wens ze succes. Alleen de keeper sla ik 
over. 
Waarom? dat weet ik niet, het is zo gegroeid. Voor 
mij is dat een soort bijgeloof. Bij het betreden van 
het veld doe ik steevast dezelfde oefeningen.
Een paar trippings naar rechts dan een paar naar 
links. Altijd in dezelfde volgorde. Ik geloof daar 
heilig in.’



Bronnenboek

Vraag:
De huidige jotacross wisseltrofee is ter beschik-
king gesteld door een zendamateur. Wat is zijn 
callsign?

Antwoord:
PA0JNH

Blok 4  Vraag 24

Blok 4  Vraag 25

Vraag:
Door welk weersverschijnsel werd de halve fi-
nale wedstrijd voor de KNVB beker tussen AZ en 
NEC gestaakt?

Antwoord:
Mist

Bron
AZ speelt, seizoen 07 / 08 
03-11-07
Pagina 27 Feitjes&Weetjes 
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Vraag:
Op de plaat “you’re the one” van Paul Simon 
uit 2000, staat op de achterzijde een niet afge-
maakte gitaar afgebeeld. Wat is de naam van de 
man die deze mislukte gitaar heeft gemaakt?

Antwoord:
Flip Scipio

Blok 4  Vraag 27

Bron:
http://www.scandinavianstamps.nl/product_info.
php?cPath=36_142&products_id=4870&osCsid=4pc4
uteth061gnqk5tgvn0ant5

Vraag:
Welk woord staat afgebeeld op de linkerarm op 
de Europazegel van 2007 ter waarde van 5,50 
kronen?

Antwoord:
Føroyar

Blok 4  Vraag 26

!

!

C M Y K
HDC504 ALLE

CYAANMAGENTAYELLOWBLACK
HDC504

beeld van de week
Zeven straaljagers doorklieven de lucht boven Maleisië en laten gekleurde rookbanen
achter. Het British Royal Air Force Aerobatic Team, beter bekend als The Red Arrows, was
deze week druk aan het oefenen boven het Aziatische land. Op de Subang Air Base bui-
ten Kuala Lumpur begint vandaag namelijk een internationale vliegshow, die duurt tot
en met 9 december. De Red Arrows is een demonstratieteam van de Britse Royal Air For-
ce, dat op vliegshows over de hele wereld zijn kunsten vertoont. Ze hebben ook wel eens
boven Nederland gevlogen. De hele organisatie achter het beroemde stuntteam is een
zeer serieuze aangelegenheid. Wie denkt dat het slechts een paar vliegers zijn die voor

de lol kunstjes doen in de lucht, komt bedrogen uit. Natuurlijk vinden de piloten het
leuk om te doen, maar het is vooral een zware baan, die meer dan honderd procent inzet
vraagt. Ongevaarlijk is het immers niet, een kleine vergissing of verlies van concentratie
kan grote gevolgen hebben. Het is daarom van enorm belang dat de vliegeniers (de al-
lerbeste van de Britse luchtmacht) veel oefenen. Het Red Arrows-team wisselt ook regel-
matig van samenstelling om iedereen fris te houden. Aan het eind van elk seizoen
zwaaien er drie piloten af en komen er drie nieuwe bij. Zo’n zestig personeelsleden staan
garant voor het onderhoud van de vliegtuigen en alles wat ermee samenhangt. Foto EPA

HDC504

Aanleiding: het International Docu-mentary Filmfestival Amsterdam.Daar ging de documentaire TalkingGuitars van cineaste Claire Pijman inpremière. Scène: een huislijk tafe-reeltje. Flip Scipio (49) zit op debank en een vrouw van middelbareleeftijd komt bij hem zitten met eengitaar. ,,Wil je hier eens naar kij-ken? Het is een oudje van James.’’Flip pakt het instrument en beginter relaxed op te tokkelen. De vrouwheet Carly Simon. Ze heeft het overhaar ex James Taylor. Iconen uit deseventies.
Andere scène uit de documentaire,die een periode van zeven jaar om-

vat: Paul Simon met een geampu-teerde gitaar op schoot. Pratendover Flip Scipio: ,,Hij is begonnenmet iets dat op de klankkast van eenoude Fender lijkt. Daar heeft hijzijn toverkunsten op losgelaten. Hijheeft de pick-ups er uitgehaald enhem zo’n beetje geplunderd in hetproces van het bouwen. Toen hijhem liet horen heb ik gezegd: stop,laat ’m zo, want hij heeft perfect ge-luid’’.
De meester heeft gesproken.,,Toverkunsten’’, herhaalt Flip meteen grimas op de bank bij zijn moe-der in Heiloo. ,,Dat heeft-ie nooittegen mij persoonlijk gezegd. Hijkomt zelden verder dan: wil je nogeen kopje thee.’’

Hoe een scholier uit Heiloo in 1982zijn ouderlijk huis verliet om gi-taarbouwer te worden. Reden 1: mu-zikale en reislustige genen in zijnfamilie. Reden 2: aangeboren passievoor snaarinstrumenten. Reden 3:schuldgevoel. ,,Ergens in de jarenzeventig had ik van mijn kranten-wijk een elektrische gitaar gekocht.Er was geen geld over voor een ver-sterker. Ik sloot ’m dus met eensnoertje aan op de radio thuis. Overdat snoertje ben ik een keer gestrui-keld waardoor ik met m’n volle ge-wicht op de mandola van m’n moe-der ben gevallen. Een traumatischeervaring. Het was een erfstuk vanm’n opa, waar ze heel zuinig opwas. Ik kan me dat geluid van datbrekende hout en die knappendesnaren nog zo voor de geest halen.Ik wilde daarna niks anders dan datinstrument weer repareren. Nietmet kit en klemmen, maar ambach-telijk. Vanaf dat moment ben ik omme heen gaan kijken.’’Zijn ambitie in eigen land liepspaak. ,,De enige reactie die ik over-al kreeg was: daar kun je toch jegeld niet mee verdienen hier?’’ Zijnvader, die veel reisde voor zijnwerk, bood hulp en stuurde hem in1980 naar een cursus in San Diëgo.,,Hij werd er wanhopig van dat ikiedere dag op zolder zat te klooien.’’Het avontuur zou twee maandenduren. ,,Ik kwam terug met watvoorbeeldgitaren en ben toen inBergen aan Zee in een atelier gaanzitten. Nou ja, het was eigenlijk eenstalling voor auto’s waar ik opmoest passen.’’
Het bleef sappelen in het begin. Ervolgde nog een mislukt studiejaarbij een gitaarbouwer in Spanje

(,,daar heb ik een jaar lang eigenlijkalleen maar wijn gedronken en tus-sen zigeuners gewoond’’) en daarnabegon het serieuze werk in Londen.,,Daar heb ik drie jaar op een échtegitaarbouwersschool gezeten, vlakbij de Tower Bridge.’’ Zijn vadersponsorde het project. ,,Ik aarzeldenog, want het was een dure grap.Maar hij zei: nu kan ik het nog voorje doen. Een vriendin heeft me toennaar Londen gereden.’’In een soort commune leerden vijf-tien leerlingen het vak van een ge-passioneerde Tsjechische docent.,,We hadden een pandje gekraakt.Drie verdiepingen gitaar en luiten-bouwers.’’

Paul Simon
En toen was de succestrein nietmeer te stoppen. Via een studiege-noot belandde Scipio in MandolineBros, een gerenommeerde gitaren-winkel op Staten Island in NewYork. En daar liepen ze regelmatigbinnen, de Paul Simons en JacksonBrownes. En medewerkers van rock-sterren als The Rolling Stones enBob Dylan. ,,Mijn eerste grote kluswas het repareren van een zeldzamemetalen gitaar van Paul Simon. Zijnzoon had die als barbecue gebruiktof zo. Ik heb ’m helemaal gerestau-reerd. Sinds die tijd zijn we aan el-kaar blijven hangen. Die half afge-maakte gitaar uit de documentaireis op de achterkant van de cd-hoes’You’re the one’ terechtgekomen. Ikhad voor het eerst mijn naam opeen instrument gezet, omdat vrien-den me voor gek verklaarden dat ikdat nooit deed. Maar die is met pho-toshop keurig van de hoes verwij-derd’’, zegt hij met een grijns.,,Paul speelt er nu al zes jaar op,maar het blijft eruit zien als eenguerrilla-gitaar.’’De klus die het meeste indruk ophem heeft gemaakt was de restaura-tie van Paul McCartney’s Hoffner-bas, eind jaren tachtig. ,,Ik had aleens wat gedaan voor een lid vanzijn band, Robbie Macintosh.Schijnbaar naar tevredenheid, wanteen week later kreeg ik een tele-foontje van Robbie. Met compli-menten. En een vraag. Of ik ver-stand had van Hoffner basgitaren.Nou vind ik dat eigenlijk ondingen,dus ik zei: ’helaas wel’. Toen hoordeik aan de andere kant van de lijneen groep mannen hard lachen.

Bleek dat ik op de speaker stond endat Paul met een deel van zijn bandhet gesprek meeluisterde. Als ikwilde beloven dat ik er niet meenaar de media zou lopen, zou ik degitaar opgestuurd krijgen om ’m terestaureren. Dat heb ik beloofd,maar ik dacht tegelijk: het zal wel.’’Een week later arriveerde het in-strument. ,,Met een Concorde. Ende bodyguard van Paul McCartneyen een muziekmaatje van ’m. Diemannen hebben drie dagen lang

over m’n schouders staan meekij-ken wat ik met die basgitaar deed.Helaas heeft m’n baas toen toch allekranten gebeld. Pers op de stoep eneen hele hype op internet. Ik heb erjaren niet over willen praten omdatik het beloofd had, maar die termijnis nu wel verjaard. Zeker omdatPaul nooit iets van zich heeft latenhoren. Ik kreeg wel een telefoontjevan een van zijn roadies nadat hij erweer eens op gespeeld had.’’ Hijvervalt in onvervalst Cockneyaccent:,,’Oi mate, Paul just played the bassand gave me thumbs up. You’ve do-ne it.’ Daar kon ik het mee doen.’’’Talking guitars, gitaren die spre-ken’ is het filmmonument voor gi-taarbouwer Scipio genoemd. ,,Goeietitel van Claire. Zo voel ik het ook.Een gitaar is een verlengstuk van je

lichaam, van je persoonlijkheid. Ikheb een vreemd soort van geluk. Ikkan precies zien en horen hoe eengitarist speelt. Dat kan ik gebruikenals ik een instrument maak. En hetmooie tot nu toe is dat het altijdgoed gaat.’’ De documentairemaak-ster en de gitaarbouwer ontmoettenelkaar tijdens de filmsessie van Bu-ena Vista Social Club. Het duurdeeven voordat Flip mee wilde wer-ken. Zijn motto: geen sterallures.Hij weigert zichzelf artiest te noe-men. ,,Ik ken te veel mensen diehoog van de toren blazen. Ik zie me-zelf als een muzikale loodgieter.’’
G E R A R D  VA N  E N G E L E N
www.talkingguitars.com.Geplande uitzending op tv: januari 2008, NPS

’Muzikale loodgieter’ laat instrumenten pratenHij heeft gitaren gebouwd voor Paul Simon,Bruce Springsteen en Bob Dylan. Hijrestaureerde in het diepste geheim delegendarische Hoffner Beatlesbas van PaulMcCartney, die er sindsdien weer op speelt.Beschadigde gitaren van Mick Jagger en KeithRichards gingen door zijn handen. Flip Scipiospeelt al ruim twintig jaar eredivisie inmuziekland. Er is een documentaire over hemgemaakt. Deze week was hij weer even thuis, inHollands Heiloo.

Flip Scipio’s
gitaren dampen inhanden rocksterren

Flip Scipio herenigd met zijn eerste ’order’, een twaalfsnarige gitaar uit 1984. 
Foto Bart Homburg

Op de hoes van Paul Simon’s cd ’You’re the one’ (uit 2000)pronkt de ’mismaakte’ Scipio-gitaar die Flip als prototypekwam laten zien, waarna de zanger hem direct hield.
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Bron:
blz 132 uit “Handlezen” van Peter West, 2002
Iemand met een mercuriuslijn die 
binnen de levenslijn op de
venusheuvel begint, is een geboren 
‘tobber’.

Vraag:
In de hand lopen tal van lijnen, die allen een 
aparte betekenis hebben. Hoe heet de lijn op 
de hand, die aangeeft dat iemand een echte 
‘tobber’is, indien deze lijn binnen de levenslijn 
op de venusheuvel begint?

Antwoord:
Mercuriuslijn

C M Y K
HDC504 ALLE

CYAANMAGENTAYELLOWBLACK
HDC504

beeld van de week
Zeven straaljagers doorklieven de lucht boven Maleisië en laten gekleurde rookbanen
achter. Het British Royal Air Force Aerobatic Team, beter bekend als The Red Arrows, was
deze week druk aan het oefenen boven het Aziatische land. Op de Subang Air Base bui-
ten Kuala Lumpur begint vandaag namelijk een internationale vliegshow, die duurt tot
en met 9 december. De Red Arrows is een demonstratieteam van de Britse Royal Air For-
ce, dat op vliegshows over de hele wereld zijn kunsten vertoont. Ze hebben ook wel eens
boven Nederland gevlogen. De hele organisatie achter het beroemde stuntteam is een
zeer serieuze aangelegenheid. Wie denkt dat het slechts een paar vliegers zijn die voor

de lol kunstjes doen in de lucht, komt bedrogen uit. Natuurlijk vinden de piloten het
leuk om te doen, maar het is vooral een zware baan, die meer dan honderd procent inzet
vraagt. Ongevaarlijk is het immers niet, een kleine vergissing of verlies van concentratie
kan grote gevolgen hebben. Het is daarom van enorm belang dat de vliegeniers (de al-
lerbeste van de Britse luchtmacht) veel oefenen. Het Red Arrows-team wisselt ook regel-
matig van samenstelling om iedereen fris te houden. Aan het eind van elk seizoen
zwaaien er drie piloten af en komen er drie nieuwe bij. Zo’n zestig personeelsleden staan
garant voor het onderhoud van de vliegtuigen en alles wat ermee samenhangt. Foto EPA

HDC504

Aanleiding: het International Docu-mentary Filmfestival Amsterdam.Daar ging de documentaire TalkingGuitars van cineaste Claire Pijman inpremière. Scène: een huislijk tafe-reeltje. Flip Scipio (49) zit op debank en een vrouw van middelbareleeftijd komt bij hem zitten met eengitaar. ,,Wil je hier eens naar kij-ken? Het is een oudje van James.’’Flip pakt het instrument en beginter relaxed op te tokkelen. De vrouwheet Carly Simon. Ze heeft het overhaar ex James Taylor. Iconen uit deseventies.
Andere scène uit de documentaire,die een periode van zeven jaar om-

vat: Paul Simon met een geampu-teerde gitaar op schoot. Pratendover Flip Scipio: ,,Hij is begonnenmet iets dat op de klankkast van eenoude Fender lijkt. Daar heeft hijzijn toverkunsten op losgelaten. Hijheeft de pick-ups er uitgehaald enhem zo’n beetje geplunderd in hetproces van het bouwen. Toen hijhem liet horen heb ik gezegd: stop,laat ’m zo, want hij heeft perfect ge-luid’’.
De meester heeft gesproken.,,Toverkunsten’’, herhaalt Flip meteen grimas op de bank bij zijn moe-der in Heiloo. ,,Dat heeft-ie nooittegen mij persoonlijk gezegd. Hijkomt zelden verder dan: wil je nogeen kopje thee.’’

Hoe een scholier uit Heiloo in 1982zijn ouderlijk huis verliet om gi-taarbouwer te worden. Reden 1: mu-zikale en reislustige genen in zijnfamilie. Reden 2: aangeboren passievoor snaarinstrumenten. Reden 3:schuldgevoel. ,,Ergens in de jarenzeventig had ik van mijn kranten-wijk een elektrische gitaar gekocht.Er was geen geld over voor een ver-sterker. Ik sloot ’m dus met eensnoertje aan op de radio thuis. Overdat snoertje ben ik een keer gestrui-keld waardoor ik met m’n volle ge-wicht op de mandola van m’n moe-der ben gevallen. Een traumatischeervaring. Het was een erfstuk vanm’n opa, waar ze heel zuinig opwas. Ik kan me dat geluid van datbrekende hout en die knappendesnaren nog zo voor de geest halen.Ik wilde daarna niks anders dan datinstrument weer repareren. Nietmet kit en klemmen, maar ambach-telijk. Vanaf dat moment ben ik omme heen gaan kijken.’’Zijn ambitie in eigen land liepspaak. ,,De enige reactie die ik over-al kreeg was: daar kun je toch jegeld niet mee verdienen hier?’’ Zijnvader, die veel reisde voor zijnwerk, bood hulp en stuurde hem in1980 naar een cursus in San Diëgo.,,Hij werd er wanhopig van dat ikiedere dag op zolder zat te klooien.’’Het avontuur zou twee maandenduren. ,,Ik kwam terug met watvoorbeeldgitaren en ben toen inBergen aan Zee in een atelier gaanzitten. Nou ja, het was eigenlijk eenstalling voor auto’s waar ik opmoest passen.’’
Het bleef sappelen in het begin. Ervolgde nog een mislukt studiejaarbij een gitaarbouwer in Spanje

(,,daar heb ik een jaar lang eigenlijkalleen maar wijn gedronken en tus-sen zigeuners gewoond’’) en daarnabegon het serieuze werk in Londen.,,Daar heb ik drie jaar op een échtegitaarbouwersschool gezeten, vlakbij de Tower Bridge.’’ Zijn vadersponsorde het project. ,,Ik aarzeldenog, want het was een dure grap.Maar hij zei: nu kan ik het nog voorje doen. Een vriendin heeft me toennaar Londen gereden.’’In een soort commune leerden vijf-tien leerlingen het vak van een ge-passioneerde Tsjechische docent.,,We hadden een pandje gekraakt.Drie verdiepingen gitaar en luiten-bouwers.’’

Paul Simon
En toen was de succestrein nietmeer te stoppen. Via een studiege-noot belandde Scipio in MandolineBros, een gerenommeerde gitaren-winkel op Staten Island in NewYork. En daar liepen ze regelmatigbinnen, de Paul Simons en JacksonBrownes. En medewerkers van rock-sterren als The Rolling Stones enBob Dylan. ,,Mijn eerste grote kluswas het repareren van een zeldzamemetalen gitaar van Paul Simon. Zijnzoon had die als barbecue gebruiktof zo. Ik heb ’m helemaal gerestau-reerd. Sinds die tijd zijn we aan el-kaar blijven hangen. Die half afge-maakte gitaar uit de documentaireis op de achterkant van de cd-hoes’You’re the one’ terechtgekomen. Ikhad voor het eerst mijn naam opeen instrument gezet, omdat vrien-den me voor gek verklaarden dat ikdat nooit deed. Maar die is met pho-toshop keurig van de hoes verwij-derd’’, zegt hij met een grijns.,,Paul speelt er nu al zes jaar op,maar het blijft eruit zien als eenguerrilla-gitaar.’’De klus die het meeste indruk ophem heeft gemaakt was de restaura-tie van Paul McCartney’s Hoffner-bas, eind jaren tachtig. ,,Ik had aleens wat gedaan voor een lid vanzijn band, Robbie Macintosh.Schijnbaar naar tevredenheid, wanteen week later kreeg ik een tele-foontje van Robbie. Met compli-menten. En een vraag. Of ik ver-stand had van Hoffner basgitaren.Nou vind ik dat eigenlijk ondingen,dus ik zei: ’helaas wel’. Toen hoordeik aan de andere kant van de lijneen groep mannen hard lachen.

Bleek dat ik op de speaker stond endat Paul met een deel van zijn bandhet gesprek meeluisterde. Als ikwilde beloven dat ik er niet meenaar de media zou lopen, zou ik degitaar opgestuurd krijgen om ’m terestaureren. Dat heb ik beloofd,maar ik dacht tegelijk: het zal wel.’’Een week later arriveerde het in-strument. ,,Met een Concorde. Ende bodyguard van Paul McCartneyen een muziekmaatje van ’m. Diemannen hebben drie dagen lang

over m’n schouders staan meekij-ken wat ik met die basgitaar deed.Helaas heeft m’n baas toen toch allekranten gebeld. Pers op de stoep eneen hele hype op internet. Ik heb erjaren niet over willen praten omdatik het beloofd had, maar die termijnis nu wel verjaard. Zeker omdatPaul nooit iets van zich heeft latenhoren. Ik kreeg wel een telefoontjevan een van zijn roadies nadat hij erweer eens op gespeeld had.’’ Hijvervalt in onvervalst Cockneyaccent:,,’Oi mate, Paul just played the bassand gave me thumbs up. You’ve do-ne it.’ Daar kon ik het mee doen.’’’Talking guitars, gitaren die spre-ken’ is het filmmonument voor gi-taarbouwer Scipio genoemd. ,,Goeietitel van Claire. Zo voel ik het ook.Een gitaar is een verlengstuk van je

lichaam, van je persoonlijkheid. Ikheb een vreemd soort van geluk. Ikkan precies zien en horen hoe eengitarist speelt. Dat kan ik gebruikenals ik een instrument maak. En hetmooie tot nu toe is dat het altijdgoed gaat.’’ De documentairemaak-ster en de gitaarbouwer ontmoettenelkaar tijdens de filmsessie van Bu-ena Vista Social Club. Het duurdeeven voordat Flip mee wilde wer-ken. Zijn motto: geen sterallures.Hij weigert zichzelf artiest te noe-men. ,,Ik ken te veel mensen diehoog van de toren blazen. Ik zie me-zelf als een muzikale loodgieter.’’
G E R A R D  VA N  E N G E L E N
www.talkingguitars.com.Geplande uitzending op tv: januari 2008, NPS

’Muzikale loodgieter’ laat instrumenten pratenHij heeft gitaren gebouwd voor Paul Simon,Bruce Springsteen en Bob Dylan. Hijrestaureerde in het diepste geheim delegendarische Hoffner Beatlesbas van PaulMcCartney, die er sindsdien weer op speelt.Beschadigde gitaren van Mick Jagger en KeithRichards gingen door zijn handen. Flip Scipiospeelt al ruim twintig jaar eredivisie inmuziekland. Er is een documentaire over hemgemaakt. Deze week was hij weer even thuis, inHollands Heiloo.

Flip Scipio’s
gitaren dampen inhanden rocksterren

Flip Scipio herenigd met zijn eerste ’order’, een twaalfsnarige gitaar uit 1984. 
Foto Bart Homburg

Op de hoes van Paul Simon’s cd ’You’re the one’ (uit 2000)pronkt de ’mismaakte’ Scipio-gitaar die Flip als prototypekwam laten zien, waarna de zanger hem direct hield.
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Vraag:
Hoe heet een door de natuur geslepen steen met 
één of meerdere platte vlakken?

Antwoord:
Windkanter

Blok 5  Vraag 30

Bron:
http://miwiki.net/Guybrush_
Threepwood#The_Curse_of_Mon-
key_Island

Vraag:
Wie voerde het gezag over de Sea Cucumber, 
voordat Guybrush Threepwood het schip 
vorderde?

Antwoord:
(Captain) LeChimp

Blok 5  Vraag 29
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Bron:

http://www.haagsegeologischevereniging.nl/excnl.htm
Windkanters of  -keien zijn stenen met ÈÈn of meer 
gladde vlakken, begrensd door scherpe rechte of 
gegolfde ribben.
Ze werden in deze vorm geslepen en gepolijst door 
met zand beladen wind (denk aan zandstralen). 
Ze hebben door het polijsten vaak een ëvettigeí glans, 
windlak genoemd. 
Windkeien komen voor op Pleistocene zandgronden 
ten noorden van de Rijn en in grote delen van Noord-
Brabant en Limburg. 
Men treft ze plaatselijk in concentraties aan en zelden 
gesoleerd. 

De meeste windkeien werden gevormd tijdens het 
Weichselien-glaciaal. 
De droge wind blies alles weg, behalve stenen en 
steentjes. 
Zo ontstond uiteindelijk een aaneengesloten laag van 
stenen: een ëkeienvloerí, hecht verankerd in de bevro-
ren bodem. 
Zand- en stofstormen bewerkten deze keien, er als het 
ware ëfacettení aan slijpend. 
Omdat de wind steeds meer van de fijne deeltjes 
vanuit grotere diepte meevoerde, 
zullen de keien verder gezakt zijn en soms gekan-
teld. Met als gevolg dat ze aan meer zijden werden 
geslepen.
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Vraag:
Wat was de naam van de piloot tijdens de eerste 
luchtshow in Heiloo?

Antwoord:
Léon Verstraeten (codering: Verstraeten)

Blok 5  Vraag 32

Vraag:
Op 20 augustus 1992 starte de Amstel 24 uurs. 
Hoeveel deelnemers waren er?

Antwoord:
800 

Blok 5  Vraag 31

Bron
Ik ben geboren in 1938 op de boerderij “Noord-West” 
gelegen direct ten noorden van het Heilooerbos/Over-
bos aan de westzijde van de spoorbaan. 

Van 6 tot 10 oktober 1910 heeft daar een vliegfeest 
plaats gevonden op het stuk land naast de boerderij, 

welk perceel nu nog bekend staat als De Vliegkrocht. 

Alle informatie daarover inclusief 3 foto’s is te vinden 
in de Alkmaarse Volksalmanak 1979 blz. 85 t/m 91. 
Een korte samenvatting:  

Mijn oudoom Jan Bakker (dus niet de eerder ge-
noemde) was in 1910 de pachter op Noord-West. De 

Belgische Prof. Leon Verstraten, oud 34 jaar, 

leraar in de aviatiek heeft de vliegshow uitgevoerd. 
Zijn machine kwam op 29 september per trein aan, 
verpakt in verschillende kisten en woog 1200 kg. 

Het toestel werd aangedreven door een Gno-motor 
van 40 Pk. Vele duizenden bezoekers kwamen naar 
dit vliegfeest. 

De eerste vlucht ging 100 meter hoog en duurde 6 
minuten. 

Verstraeten werd na deze vlucht geluk gewenst door 
de burgemeesters van Heiloo en Alkmaar, resp. Dhr. 
jonkheer N. van Foreest en G. Ripping”.

http://www3.telus.net/fspeur/Buisman
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Vraag:
Tijdens een race met een postduif naar Mans-
field in Engeland komt deze duif als eerste aan. 
Hoeveel sneller is hij dan zijn tegenstander?

Antwoord:
30 minuten

Bron
http://www.finalgear.com/shows/
topgear/4/4/ http://wiki.finalgear.com/
wiki/Top_Gear_04x04

In seizoen 4 aflevering 4 van Top Gear 
gaat James May de uitdaging aan om 
met een Ford Ka met  satelliet navigat-
iesysteem  een wedstrijd te houden te-
gen een paar wedstrijdduiven, hij komt 
uiteindelijk een half uur te laat op de 
finish aan dan de eerste we

Blok 5  Vraag 34

Bron:
http://beeldbank.nationaalarchief.nl/

na:col1:dat230701

Bijgeloof in de sport door Evert ten Napel

Pagina 48

ISBN: 90-76782-09-1

Vraag:
7 augustus 1971 werden de kampioenschappen 
paalzitten gehouden, het jaar ervoor had de-
zelfde sportman gewonnen, wat is zijn naam?

Antwoord:
Hannes de Jong 

Blok 5  Vraag 33



Vraag:
Via welk telefoonnummer neem je contact op 
met de brugwachter die de spoorbrug in Alk-
maar over het Noord-Hollands kanaal bediend? 

Antwoord:
0725198557

Blok 5  Vraag 35
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Blok 6  Vraag 37

Vraag:
Wat is de naam van de berg in het Maorie die 
vernoemt is naar een man met grote knieen, die 
voor zijn geliefde speelt op zijn neusfluit? 

Antwoord:
Taumatawhakatangihangakoauauotamatea-
turipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuaki-
tanatahu

Bron:

Artikel 86a

In geval van een ernstige verstoring van de olieaan-
voer kan worden bepaald dat op autosnelwegen en 
op autowegen voor andere motorvoertuigen dan 
vrachtauto’s, autobussen of motorvoertuigen met 
aanhangwagen een maximumsnelheid geldt van 90 
km per uur.

http://www.verkeerenwaterstaat.nl/
Images/2008verkeersborden%20en%20verkeersre-
gels_tcm195-218045.pdf

Vraag:
Indien er in Nederland een tekort van olie 
dreigt, wat is dan de maximale snelheid die de 
overheid kan instellen op de snelweg voor auto-
mobilisten?

Antwoord:
90 km / per uur

Blok 6  Vraag 36

Bron:
ttp://www.nationmaster.com/encyclopedia/Tau-
matawhakatangihanga-
koauauotamateapokaiwhen-
uakitanatahu

Meaning
The name on the sign 
that marks this hill is 
“Taumatawhakatangihan-
gakoauauotamateaturipu-

kakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu”, 

which translates roughly as The summit where 
Tamatea, the man with the big knees, the climber of 
mountains, 

the land-swallower who travelled about, played his 
nose flute to his loved one. At 85 letters, 

it is one of the longest place names in the world.
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Vraag:
Welke vrouw in Denemarken heeft twee keer 
haar hoofd verloren

Antwoord:
De kleine Zeemeermin

Blok 6  Vraag 39

Bron:
http://www.geheugenvannederland.nl/?/
nl/items/KDC01:7000154/&p=1&i=3&st=s
couting&sc=(%27scouting%27%20*)%20
and%20(type%20any%20%27image%20
video%20audio%20text%27)/

Vraag:
Wanneer is de naam SHERPA’S officieel inge-
voerd bij Scouting?

Antwoord:
22 juni 1968

Blok 6  Vraag 38

Bron

http://kopenhagen.nl/kopenhagen/informatie/bezien-
swaardig/bezienswaardig/kleine_zeemeermin

1 september 1961: Er werden een BH en onderbroek 
op haar geschilderd en tevens had ze rood haar 
aangemeten gekregen. 
28 april 1963:De zeemeermin zat onder de rode verf.

24 april 1964: De zeemeermin was onthoofd.

15 juli 1976: De zeemeermin werd met verf be-
smeurd.

22 juli 1984: De rechterarm van de zeemeermin was 
afgebroken.

5 augustus 1990: Een poging werd gedaan om haar te 
onthoofden.

6 januari 1998: De zeemeermin was onthoofd.
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Blok 6  Vraag 41

Bron:

http://www.willibrorduskerk-heiloo.nl/
welkom/51152799600907d02/index.html

In onze dagen is het labyrint opnieuw in de belangs-
telling gekomen. 

Het lopen ervan is als een ontdekkingsreis, waarbij je 
op zoek gaat naar je diepste kern, 

naar wat echt van waarde is, misschien mag je zeggen 
naar God

Die ontdekkingsreis maak je alleen of in een groep. 

Vraag:
Waar ben je naar op zoek als je de cirkel loopt 
die op het plein voor de katholieke kerk in 
Heiloo is te zien?

Antwoord:
(je) Diepste kern

Blok 6  Vraag 40

Soms draag je symbolen mee als licht of een voorw-
erp, 

je krijgt een opdracht mee om over na te denken 
tijdens het lopen. 

Je loopt het samen, maar je bent ook alleen met jezelf.

Vraag:
Van welke spelcomputer is de handcontroller 
die op afbeelding 3 is te zien?

Antwoord:
Gamecube



Vraag:
In welk land wordt het product Maustekeksi van 
Euroshopper geproduceerd?

Antwoord:
Nederland

Blok 6  Vraag 42
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