
Handleiding 
Buurt Battle Allfun

   Beste deelnemers van de derde Allfunse Buurt Battle:
Wij zijn verheugd met jullie deelname en hopen dat jullie een enerverende, 
inspirerende, gezellige en verbindende dag gaan beleven met de derde editie 
van de Allfunse Buurt Battle. Samen met de sponsors kunnen we hier met trots 
het opdrachtenboek presenteren; wij hebben onze uiterste best gedaan om 
hiermee aan jullie verwachtingspatroon te voldoen. Hierna volgen een paar 
belangrijke mededelingen en tijdstippen voor de Buurt Battle. 
Lees deze aandachtig door voor jullie aan de Battle beginnen!

- De opdrachten zijn verdeeld in tien rubrieken welke elk een andere kleur 
 pagina-omslag hebben. De kleur van de rubriek is tevens de naam van 
 de rubriek. 

- Het eerste inlevermoment is voor 14:00 uur, dan dient de “buurtjoker” 
 ingeleverd teworden. Deze wordt vanmiddag beoordeeld en zal tezamen 
 met de jokers van de andere buurten vanavond geëxposeerd worden.

- Achter elke rubriek zijn antwoordbladen te vinden waarop de antwoorden 
 van vragen en opdrachten ingevuld moeten worden. 
 Alleen deze antwoordbladen moeten uiterlijk op de hieronder vermelde 
 tijdstippen ingeleverd worden; vergeet niet je teamnaam en teamnummer 
 op elk antwoordblad in te vullen. Antwoordbladen zonder teamnaam en/of
 nummer zullen niet meegenomen worden in de puntentelling. 
 Wanneer in de opdracht staat dat de uitkomst van de opdracht naar de 
 Buurt Battle redactie gemaild moet worden, dient de uitkomst naar 
 buurtbattleredactie@gmail.com gestuurd te worden. In het onderwerp van
 het bericht moet het opdrachtnummer en de teamnaam vermeld worden, 
 anders wordt het antwoord niet in behandeling genomen!

- Gedurende de hele battle is de redactie aanwezig in CC Den Heuvel. 
 Antwoordbladen dienen bij de redactie ingeleverd te worden.

- De antwoorden van de eerste 5 rubrieken moeten voor 17.00 uur 
 ingeleverd zijn. Dit zijn de opdrachten 1 t/m 58.

- De overige antwoorden dienen voor 19.30 uur ingeleverd te zijn

- De redactie adviseert om het hele opdrachtenboek goed door te nemen 
 alvorens met de beantwoording / uitvoering van vragen en opdrachten te 
 beginnen. Sommige opdrachten vergen meer tijd en/of een afwijkend 
 inlevermoment, terwijl andere opdrachten alleen tijdens een bepaalde 
 periode of op een bepaald moment kunnen worden uitgevoerd.

 
 De organisatie van de derde Allfunse 
 Buurt Battle wenst uw veel plezier en  
 succes toe bij uw deelname!



 Bij ‘Ultimate Performance’ kun je o.a. werken   
 aan je kracht, conditie, spiermassa, lenigheid 
en bewegelijkheid. Maar je kunt ook al deze onderdelen 
combineren in een ‘functional-fitness’ programma.

Hoe heet de bekendste functional-fitness-wedstrijd in 
de wereld waar in 2019 ruim 350.000 deelnemers aan 
mee deden?

De volgende rubriek is mede mogelijk gemaakt door 
Ultimate Performance

Categorie Rood
Sponsorpagina 
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Categorie Rood
Vragen 

Ieder bedrijf is verplicht om een calamiteitenplan te hebben. 
In dit calamiteitenplan moet een verzamelplaats worden 
opgenomen, waar in geval van een calamiteit de mensen zich 
verzamelen. Waar vindt men onderstaande verzamelplaatsen?
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Welke Alphense straatnamen zoeken we?
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We gaan nog even door in het thema “straatnamen”. 
Op het voetbalcomplex van V.V. Viola zijn ook een aantal 
paden / pleinen met een naam te vinden. Welke zijn dit?

Deze vraag wordt mede mogelijk gemaakt door Landgoed de 
Hoevens

De Hoevens bestaat dit jaar 100 jaar als particulier landgoed. 
Wat zijn de voornamen van de 2 broers Blomjous die het landgoed 
in 1919 kochten als buitenplaats?

Ed van Thijn stelde ooit in een interview één van zijn collega’s 
gelijk aan Idi Amin. Wie werd er met deze dictator vergeleken?
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Op vrijdag 31 mei stond bovenstaande foto van de Buurt Battle 
organisatie in ons Weekblad. Dat de organisatie soms een plaat 
voor de kop heeft, wisten jullie natuurlijk al wel; de organisatie 
nam dat echter letterlijk door de gezichten te bedekken met een 
kleurlezing aan platenhoezen. 
Ook hadden de teamleden diverse shirts aan van de door hen 
bezochte concerten en artiesten. Hierover willen wij jullie het 
volgende vragen:

a. Het tweede nummer van kant 2 op de plaat van de platenhoes
  met een luchtballon gaat over een dier. Wat voor dier is dit en
 hoe heet het nummer? 

b. Wat is de naam van de Duitse groep waarvan een LP en shirt 
 zichtbaar zijn?

c. Degene die de LP vasthoudt met het nummer “Speedking” op 
 kant 2, heeft een shirt aan van een andere band. 
 Welke gitarist is de link tussen de LP en het shirt?
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d. Welke muzikant is de overeenkomst tussen de LP met de koeien 
 en het shirt die de draagster vastheeft?

e. De LP met de motorrijders (Easy Riders) bevat niet het nummer 
 van de originele soundtrack van de film. Welke groep speelt 
 daarin het originele nummer?

f. Een vraag over de gemoedsrust van de ijzeren maagd. Wat zou 
 de oorspronkelijke titel zijn geworden van dit album?

g. Een vraag over de persoon met het meest witte shirt, van welke 
 muzikant is dit shirt? 

h. Welke Nederlander heeft een grote invloed gehad op het imago 
 op deze Ierse band, met lp aanwezig op deze foto? 

i. Diegene die een shirt aan heeft van de “Red Hot Chili Peppers”, 
 heeft een lp vast van een andere band, wie is op deze LP de 
 drummer? 

j. Er is een band die de zogenaamde “Palingsound” speelt, welk 
 nummer stond van hen het hoogst genoteerd in de 
 top 2000 van 2018? En op welke plaats? 

k. Hoe lang duurt het nummer Powerslave op “The Book of Souls: 
 Live Chapter”?

l. Wie is volgens de foto de dirigent van Dameskoor “Avanti” en 
 “Het Alphens Mannenkoor” op de achterzijde van de LP van 
 “Vlijt en Volharding”? 
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In Ons Weekblad van 31 mei stond de naamgenoot van Peter van 
Gorp met een foto. Wat is zijn beroep?

Iedereen zal wel weten welk beroep als het ‘oudste beroep’ bekend 
staat. Dit beroep wordt in grote steden vaak op daarvoor speciaal 
ingerichte straatjes uitgevoerd. 
Schrijf van de onderstaande ‘buurten’ op in welke stad deze liggen. 
Het gaat in deze gevallen enkel om raamprostitutie.

Deze vraag wordt mede mogelijk gemaakt door Slagerij 
Laurijssen

Geef de officiële benaming van de volgende stukken vlees en waar 
zitten deze? Teken ze in op het plaatje op het antwoordblad! 
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a. Hardebollenstraat  
b. De Wallen  
c. Doubletsraat   
d. Roerstraat   
e. Noordkwartier  
f. Glazen straatje  

g. De Weaze
h. Achterdam
i. Schipperskwartier
j. Nieuwe Markt
k. Begijnhof
l. Baekelandplein

a. Pas gehuwde stukje
b. Flank steak
c. Picanha

d. Jodenhaas
e. Beenhouwers biefstuk
f. Cote a Beuff



In januari 1978 vond op de zuidpool een historische gebeurtenis 
plaats. Wat gebeurde er in die maand?

Ondanks dat we in een Cittaslow gemeente wonen, mag ons dorp 
zich het thuis van het snelste dier ter wereld noemen. Welk dier is 
dit en waar houdt hij/zij zich meestal op?
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a. Pas gehuwde stukje =

b. Flank steak =

c. Picanha =

d. Jodenhaas =

e. Beenhouwers biefstuk =

f. Cote a Beuff =



Categorie Blauw
Sponsorpagina 
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Rabobank De Zuidelijke Baronie, wordt gevormd door 
de regio’s Baarle-Nassau, Zundert en Rucphen. 
De Rabobank Clubkascampagne wordt de 
RaboClubSupport. Voor RaboClubSupport stelt 
Rabobank De  Zuidelijke Baronie een bedrag 
beschikbaar voor 2019 voor verenigingen, stichtingen 
en scholen in deze regio’s.
Leden van Rabobank De Zuidelijke Baronie kunnen in 
de periode van 27 september 2019 tot en met 
6 oktober 2019 stemmen op hun favoriete vereniging 
of stichting die ze (de leden) willen ondersteunen.  
Het budget wordt verdeeld over de verenigingen en 
stichtingen aan de hand van de uitgebrachte stemmen.

Vragen
1. Hoeveel verenigingen en stichtingen deden er in 
 Alphen mee aan de Rabobank Clubkascampagne in 
 2018 ?
2. Hoe groot is het bedrag wat Rabobank De Zuidelijke 
 Baronie in 2019 beschikbaar stelt aan de 
 verenigingen, stichtingen en scholen?
3. Hoeveel dropjes zitten er in de glazen pot, bij de 
 Rabo stand in Den Heuvel?

Deze categorie wordt mede mogelijk 
gemaakt door Rabobank13



Categorie Blauw
Vragen 

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de gemeente 
Alphen-Chaam konden inwoners, verenigingen, stichtingen etc. 
een tegel laten bakken. Deze tegels hebben allemaal een nummer 
gekregen. Welk nummer hebben onderstaande tegels? 
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Categorie Blauw
Vragen 

Sinds enige weken hangen de reclamezeiltjes van de Buurtbattle 
weer bij een aantal invalswegen van Alphen. 
Dit jaar hebben wij er overal een nummer opgezet. 
Op welke plaats hangt welk nummer?

Deze vraag wordt mede mogelijk gemaakt door Today PC. 
Zoek de 10  verschillen op de onderstaande afbeeldingen.
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Vragen 

Door de jaren heen hebben diverse artiesten opgetreden in Alphen 
tijdens de Reuverfeesten. Hieronder een aantal foto’s / logo’s van 
de bands of artiesten die opgetreden hebben in de Reuver. 
Zet de goede band- of artiestennaam bij de foto’s.

Op zaterdag 29 december 2018 vond de eerste editie plaats van 
TOP 200 Alphen. Naar goed voorbeeld van Radio 2 zijn de 200 
meest favoriete nummer van Alphenaren ten gehore gebracht 
door verschillende Alphense DJ’s.

a. Noem alle DJ’s die tijdens de TOP 200 Alphen achter de 
 draaitafel stonden?
b. Hoeveel mensen hebben hun favoriete top 10 aangeleverd om 
 uiteindelijk de TOP200 te kunnen samenstellen?
c. Welk nummer stond er op nummer 48 in de TOP 200 
 van Alphen?
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Categorie Blauw
Vragen 

Een ei hoort erbij zeker in ons eigen Struivenland. Eieren maken al 
vele honderden jaren een belangrijk deel uit van het voedsel van 
mensen. En dat blijft zo. Ook in Nederland waar jaarlijks ruim 10 
miljard (!) eieren worden geproduceerd. Gemiddeld eten we zo’n 
195 eieren per persoon per jaar. Driekwart daarvan zijn hele eieren. 
De rest is verwerkt, onder meer in koekjes, mayonaise, eiersalade, 
pasta’s en advocaat. 
Een Alphense traditie is om na een stapavond eieren te bakken; 
gezellige afsluiter, maar wellicht ook kater remmend. 
Wij verwachten dat na de feestavond vanavond ook in diverse keu-
kens nog een “aaike” gebakken wordt.
Met onderstaande opdracht willen we jullie behendigheid met 
eieren testen. 

De opdracht is: gooi een rauw ei van het balkon in CC den Heuvel 
en zorg dat deze niet breekt. Kom op een willekeurig moment naar 
CC den Heuvel daar ontvangen jullie een rauw ei. Jullie mogen 
allerlei materialen meebrengen om het ei in te pakken. 
Als jullie denken dat de verpakking “valproof” is, dan gooien we 
het ei naar beneden. Blijft deze heel, dan scoren jullie punten. 

Deze locatie-opdracht is mede mogelijk gemaakt door 
Autobedrijf Michielsen.

In de werkplaats van Autobedrijf Michielsen  staan 4 auto`s.

1.  Bereken hoeveel motorrijtuigenbelasting deze Brabantse 
 eigenaar moet betalen per kwartaal voor deze 4 auto`s
2. Deel dit bedrag door het aantal cilinders  ”van de auto in 
 de  werkplaats met de meeste cilinders” .

Naast de werkplaats staat een grijze schadeauto die total loss is .

3. Welk merk en type auto is dit ?
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Naast de schadeauto  ligt een autoband .

4. Hoeveel km per uur mag met deze band maximaal 
 gereden worden ?

5.  Wat betekent het driehoekje op de afbeelding ?

Deze maand, oktober, vieren we de bevrijding van Alphen, 75 jaar 
geleden. Het officiële einde van de tweede wereldoorlog was bijna 
een jaar later op 15 augustus 1945, toen ook Japan capituleerde. 
Op onderstaande dag werd een vrede getekend van een oorlog. 
Van welke oorlogen werd de vrede getekend, hoe heette deze 
vrede en in welk jaar?
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Categorie Blauw
Vragen 

Iedereen kent wel de strips van Suske en Wiske. Alleen de vraag is: 
Hoe goed ken je ze? Geef de titels van de albums waarin de 
volgende afbeeldingen voorkomen.
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Categorie Blauw
Vragen 

In januari 1978 werd er voor het eerst op de zuidpool een mens 
geboren. Naast mensen leven er ook veel pinguins op de zuidpool. 
De meest jeugdigen onder ons kennen de Pinguin dans wel: 

https://www.youtube.com/watch?v=RHuASIIp-3U 

Maak een lipdub op de pinguin dans en mail het filmpje naar 
buurtbattleredactie@gmail.com

a. Een vliegveld is er in Alphen nooit geweest. Wel een heus schijn
 vliegveld, compleet met landingsbanen, houten nepvliegtuigen 
 en verlichting. Dit vliegveld werd aan het begin van de Tweede 
 Wereldoorlog aangelegd door de Duitsers en diende om 
 bommenwerpers af te leiden van vliegveld Gilze-Rijen. ‘SF37 
 Kamerun’ noemden de Duitsers dit schijnvliegveld. 
 Wij kennen het gebied beter onder de naam ‘De Kiek’. 
 Waar komt de naam ‘De Kiek’ vandaan?

b. Hieronder zie je een uitsnede van een luchtfoto uit 1944 die 
 gemaakt is in de buurt van schijnvliegveld De Kiek. Op de foto  
 zie je duidelijk de letter N. Wat was de betekenis van 
 deze letter N?
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Categorie Blauw
Vragen 

c. De bunker op de oude Tilburgsebaan 
 is een van de overblijfselen van het 
 schijnvliegveld. 
 Waarvoor diende de bunker?

 d. Na de oorlog heeft men geprobeerd de 
 bunker op te blazen. De bunker is 
 hierdoor flink beschadigd, maar met de 
 grond gelijk maken is beslist niet gelukt, 
 zo enorm stevig is het gebouwtje.  
 In welk jaar heeft men geprobeerd de bunker op te blazen?

e. In de oorlogsjaren was het terrein van De Kiek nog niet 
 omheind. Wanneer kwam de omheining rond het terrein van 
 De Kiek?

Meer weten over de geschiedenis van het schijnvliegveld en De Kiek? 
Momenteel is er een tentoonstelling over dit onderwerp in het Oudheidkundig 
Streekmuseum. Binnenkort verschijnt een boek en op 26 en 27 oktober is het 
openingsweekend van het herbelevingsproject Schijnvliegveld De Kiek.

f. Het is vandaag exact 75 jaar geleden dat 
 ons dorp Alphen werd bevrijd van 
 Duitse bezetting. 
 
 Op 5 oktober 1944 kwamen de Poolse 
 bevrijders via Terover, Hondseind en 
 Boshoven, Kwaalburg het dorp Alphen 
 binnen. De eerste Poolse pantserdivisie 
 onder leiding van generaal Maczek wist 
 vanuit Baarle-Nassau door te stoten. 
 Maar de Duitse tegenstand is hevig. 
 Rond Alphen nemen de Duitsers positie 
 in de Chaamse bossen, ’t Zand en op 
 Alphen Oosterwijk. 
 Van daaruit wordt het dorp beschoten. 
 Ook de Alphense kerktoren moet eraan geloven. 
 Daar waar de Duitsers zich terugtrekken wordt alles vernield en 
 in brand gestoken om de geallieerde opmars te vertragen. 
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 Ook op andere plaatsen om ons heen stagneert de aanval van  
 de geallieerden. Tilburg en Breda innemen lukt nog niet. 
 De uitgeputte geallieerden besluiten op 7 oktober een 
 voorlopige pas op de plaats te houden. 
 Het front komt even ten noorden van de dorpskern Alphen te 
 liggen. Het is dan dat de Polen besluiten de burgerbevolking 
 van Alphen te evacueren. In welke plaatsen werden Alphenaren 
 opgevangen?

g. Hoe gingen de Alphenaren hier naar toe; met welk 
 vervoersmiddel?

h. Het duurde enkele weken voordat de geallieerden konden 
 doorstoten naar Breda en Tilburg. Pas op 27 oktober werd Riel 
 bevrijd. Eind oktober, begin november keerden de Alphense 
 vluchtelingen weer huiswaarts.  Hoe kwamen de Alphenaren 
 terug; met welk vervoersmiddel?

i. De Alphenaren waren de gastgezinnen zeer erkentelijk dat zij 
 zo gastvrij waren opgevangen. Daarom keerden zij op 4 
 augustus 1946 terug met geschenken uit dankbaarheid. Hoe 
 gingen de Alphenaren in 1946 terug; met welk vervoersmiddel?

j. Wat schonken de Alphenaren in 1946 uit dankbaarheid? 
 (Twee geschenken)

k. Ter gelegenheid van het dank-bezoek aan Turnhout op 
 4 augustus 1946 werd door Pieter van Eijck een speciaal lied 
 geschreven, op de wijze van een toen bekend en populair lied. 
 Op de wijze van welk lied was dit?

Zondag 20 oktober 2019 gaan we opnieuw naar Turnhout voor een feestelijke 
herdenking. 

l. Ge kent ze wel; die tegeltjes mee spreuke. 
 Er bestaon er veul, sommigte heel wèès, aandere vooral om te 
 laache. Ge het ze in alle sòrte en maote. 
 Vandaog moogde gullie ok zon tegeltje maoke. 
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Mar dan netuurlijk wel n’n echte Alfse tegel mee n’n Alfse spreuk. 
Ge moogt zelf verzinne wè.

Om twee uur kunde bij ’t Cultureel Centrum ‘n tegel komen hao-
le. Wel op tèèd kome, hè! Ik blèèf ’n kwartierke wochte (Brabants 
kwartierke, dè kende wel), as ge dan nie zèèt gewiest, hedde pech. 

Schrèèf op die’n tegel een schòòn spreuk. Ginne schunnige tekst 
of aandere vùlighei d’rop zette.  En in ‘t Alfs. Ge mot de spreuk 
echt op z’n Alfs schrèève. En dan moogde de tegel nog wè versiere 
as ge wult. Dè zou ik wel doen, want ok doar kunde wir wè extra 
punte mee score. Bevobbeld mee zon  randje dè ge wel meer ziet 
bij dè sòrt tegeltjes. Dè kan mee waotervaste stift of mee verf, kek 
mar, wè gij wult. Ge het twee uur de tèèd om ‘r iets schòòns van te 
maoke.

Breng dè tegeltje vur vier uur wir trug bij d’n Heuvel. Ge kunt vur 
de volgende drie dinger punte verdiene: Of ge ‘n goeie orginele 
spreuk het bedogt; of ge ’t in correct Alfs het geschreve; en of oew 
tegeltje d’r leuk en verzùrgd ùtziet. 

Veul succes!
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