
 

“Oh, zit dat zo?!”  
 

 
Vragen en antwoorden van het ‘Oh zit dat zo’-spel: 
 
Beste bezoeker! 
 
Hier ligt hij dan, het ‘oh, zit dat zo’-spel. Heb jij je altijd al eens afgevraagd 
hoe je nu precies een muurtje metselt? Of wat is de juiste houding aan 
een bureau? 
 

Vanaf nu ben jij de nieuwe goeroe in jouw familie wat betreft Belgisch 
hardsteen en  weet je welke grondsoort jij in de achtertuin hebt liggen. 
 

 
Locatie 1 – Open bedrijven dag 

Welke bewerkingen hebben deze delen Belgisch Hardsteen ondergaan? 

A: Licht gezoet 

B: Donker gezoet 

C: Gepolijst 

D: Geschuurd 

 
Locatie 2 – Open bedrijven dag 

Hoeveel gereedschap kan er achterin de machine waarmee automatisch de 

gaten in de keukenbladen worden gemaakt? 

16 

 
Locatie 3 – Open bedrijven dag 
Op welke temperatuur wordt melk gepasteuriseerd? 

72 graden 

 



 

“Oh, zit dat zo?!”  
 

Locatie 4 – Open bedrijven dag 

Waarom maken wij gebruik van witte banden onder onze Heftruck en 

Compactkraan? 

Dit om geen of weinig sporen te krijgen. Vooral bedoeld voor de 

voedingsindustrie. 

 
Locatie 5 – Open bedrijven dag 

Hoe heet het gas waarmee kunststof bumpers / onderdelen gelast worden? 

Argon 

 
Locatie 6 – Open bedrijven dag 

Welk materiaal zit er naast kunststof nog meer in de kozijnprofielen van 

Kozion? 

Staal 

 
Locatie 7 – Open bedrijven dag 

Wat is de algemene naam van de kunststof waarmee geprint wordt? 

Filament. Dit is een rol kunststofdraad die gebruikt wordt bij het 3D printen. 

 
Locatie 8 – Open bedrijven dag 

Wat is het bestanddeel in de materiaalsamenstelling wat er voor zorgt dat 

Cortenstaal niet door oxideert? 

Patineerlaag 
 

 

Locatie 9 – Open bedrijven dag 

Tot hoe hoog kan de kraan reiken om een boomtop af te zagen? 

32 meter 



 

“Oh, zit dat zo?!”  
 

Locatie 10 – Open bedrijven dag 

Hoeveel bankstellen staan er in de showroom? 

4 

 
Locatie 11 – Open bedrijven dag 

Welke producten heb je nodig om een goed brandende tuinfakkel te maken? 

1: Kaarsvet 

2: Oude doeken 

3: Stukje lont 

4: Dompelketen 

 
Locatie 12 – Open bedrijven dag 

Hoe metsel je een muurtje? (6 stappen) 

1: Profiel stellen 

2: Specie maken 

3: Stenen plaatsen 

4: Metsel koord 

5: Aantal lagen metselen 

 
Locatie 13 – Open bedrijven dag 

Hoe heet het proces om een vulling te bedekken van chocolade? 

Glaceren/overtrekken 

 

 



 

“Oh, zit dat zo?!”  
 

Locatie 14 – Open bedrijven dag 

Met welk softwarepakket worden bij Carotte Engineering de machines 

ontworpen? 

Solid Works – 3D - CAD 

 
Locatie 15 – Open bedrijven dag 

Wanneer staan de armleggers van een bureaustoel op de juiste hoogte? 

Als beide armleggers reiken tot de onderkant van de ellenbogen. 
 

Locatie 16 – Open bedrijven dag 

Hoe krijgt Spectrum AV het voor elkaar bijna 80% stroom te besparen op 

evenementen ten opzichte van 10 jaar geleden? 

Door de inzet van Ledverlichting 

 
Locatie 17 – Open bedrijven dag 

Wat staat hier opgesteld? 

Beton wagen 

 
Locatie 18 – Open bedrijven dag 

Met welke letter uit het alfabet wordt het aantal tanden op een tandwiel 

aangegeven? 

Z 

 
  



 

“Oh, zit dat zo?!”  
 

Locatie 19 – Open bedrijven dag 

Kun jij aangeven welke grondsoort er in welke pot zit? 

1: Fijn 

2: Grof 

3: Fijn 

4: Veen 

5: Leem 

 
Locatie 20 – Open bedrijven dag 

Hoe komt het dat je van een velletje plastic folie een plastic bakje kunt maken? 

Doordat je de folie warm maakt tot 110 graden word de folie flexibel. 
Dan kun je hem met lucht in de matrijsvorm blazen. 

 
Locatie 21 – Open bedrijven dag 

Hoe komt het juiste artikel uit ons magazijn? 

Aan de hand van een letter en nummerreeks dat aan het artikel gekoppeld is. 
Deze is terug te vinden op de stellingen. 

 
Locatie 22 – Open bedrijven dag 

Hoeveel planken heeft een EURO pallet? 

11 

 
Locatie 23 – Open bedrijven dag 

Hoe weet de machine wat hij moet zagen? 

Vanuit een computer op kantoor wordt de tekening naar de CNC (machine) 

gestuurd. 

 



 

“Oh, zit dat zo?!”  
 

Locatie 24 – Open bedrijven dag 

Waarom is uitlijnen van de wielstand zo belangrijk bij een auto? 

1 Een goede uitlijning zorgt voor minder banden slijtage. 

2 Een goede uitlijning zorgt voor brandstofbesparing door minder 

rolweerstand. 

3 Ook de wegligging en stuurgedrag worden verbeterd (stukje veiligheid) 

 
Locatie 25 – Open bedrijven dag 

Sinds welke maand maken wij deel uit van het bedrijventerrein Kreitenmolen te 

Udenhout? 

April 2018 

 
Locatie 26 – Open bedrijven dag 

Hoeveel stappen zijn er nodig om een besturingspaneel te bouwen en op te 

leveren? 

4 

 
Locatie 27 – Open bedrijven dag 

Waar staat de afkorting RDA voor? 

R: Ribbers 

D: Door 

A: Automation 

 

Locatie 28 – Open bedrijven dag 

Hoeveel calorieën verbrand iemand op de loopbrand met het handmatige 

programma in 2 minuten bij 4 km per uur (68 kg en 68 jaar)? 

65/68 
 


