Vragen voor ochtenddeel van de KNAC Voorjaarsrit 2018
In rood de juiste antwoorden
Ochtendrit
1. Hoeveel waterlinies zijn er in de loop van de geschiedenis geweest?
a. 2
b. 5
c. 7
d. 10
2. Wat is de lengte van de Nieuwe Hollandse Waterlinie?
a. 65 km
b. 75 km
c. 85 km
d. 95 km
3. Hoeveel militaire werken telt de Nieuwe Hollandse Waterlinie?
a. 12
b. 25
c. 35
d. 50
4. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is:
a. Erkend als UNESCO Wereld erfgoed
b. In de Tweede Wereldoorlog als verdedigingswerk ingezet
c. Het grootste Nederlandse Rijksmonument
5. Een waterlinie is een verdedigingslijn die in hoofdzaak bestaat uit:
a. Mijnenvelden en prikkeldraadversperringen
b. Water en forten
c. Loopgraven en forten
d. Batterijen en schansen
6. De Nieuwe Hollandse Waterlinie bestaat uit:
a. Vestigingen en forten
b. Batterijen en forten
c. Forten
d. Forten, vestgingen en batterijen
7. Hoeveel keer zijn de Hollandse Waterlinies (Oud en Nieuw) gemobiliseerd
geweest?
a. 0 keer
b. 1 keer
c. 2 keer
d. 6 keer
8. In welk jaar werd de Hollandse Waterlinie ontworpen?
a. 1589
b. 1648
c. 1672
d. 1815
Zie volgende vragen op volgende bladzijde

9. Wat is de optimale hoogte voor de onderwaterzetting?
a. 20/30 cm
b. 50/60 cm
c. 70/80 cm
d. Schouderhoogte
10. Hoe wordt de hoogte van het water in de waterlinie gereguleerd?
a. Inundatiesluizen
b. Inundatiesluizen en molens
c. Molens
d. Doorsteken van dijken en pompen
11. Groepsschuilplaats aan de Diefdijk, vlak voor de A2. Hoelang duurde het
doorzagen
van de bunker?
a. 1 week
b. 2 weken
c. 4 weken
12. In welk jaar is de nu doorgezaagde bunker gebouwd?
a. 1920
b. 1925
c. 1940
13. Wat is de officiële naam van de pyramide bunker?
a. Kazemat type P
b. Kazemat type Egypte
c. Kazemat type Pyrus
d. Kazemat type Phyrrhus
14. Waarvoor dienen de haken aan de bunker/kazemat?
a. Om naar boven te klimmen
b. Om camouflagenetten aan te bevestigen
c. Om geschut aan te bevestigen
15. Wie is de eigenaar van fort Honswijk?
a. Rijksgebouwendienst
b. Staatsbosbeheer
c. Gemeente Houten
d. Natuurmonumenten

Vragen voor middagdeel van de KNAC Voorjaarsrit 2018
Middagrit
1. Wat betekent inundatie?
a. Zorgen dat de sloten vol blijven in oorlogstijd
b. Land beheersbaar onder water zetten
c. Land bewust onder water zetten om de vruchtbaarheid te stimuleren
d. Land onder water zetten t.b.v. de landsverdediging
2. Wat is een waaiersluis?
a. Een sluis die je openzet met windkracht
b. Een sluis waarmee je polders laat onderlopen
c. Een sluis die tegen hoogwater in geopend kan worden om land te
inunderen
d. Een sluis waar schepen in kunnen varen om het verschil in hoogte in de
waterstand te kunnen overbruggen
3. Wat is een acces?
a. Een stuk land dat te hoog ligt om te inunderen en waar de vijand de
waterlinie kan passeren
b. Een toegangsdeur
c. Een stuk land dat permanent geïnundeerd is
d. Een laaggelegen weg waarover je ongezien een fort kunt benaderen
4. Wat zijn kringwetwoningen?
a. Woningen die tijdens de mobilisatie onder water werden gezet
b. Woningen die tijdens mobilisatietijd als vooruitgeschoven posten werden
gebruikt
c. Woningen die in de mobilisatietijd werden afgebroken
d. Woningen die de schootvrije kringen rond de forten markeerden
5. Wat is op een fort een Reduit?
a. De laatste verdedigingslinie binnen een fort
b. Een versterkt gebouw binnen een fort waar aanvallen eventueel konden
worden afgeslagen
c. Een eigen verdedigbaar werk met een eigen commandant binnen een fort
d. Alle bovenstaande antwoorden
6. Naar wie is de lunch die u zojuist genuttigd heeft vernoemd?
a. Menno van Coehoorn
b. Joachim Hendrik Kromhout
c. Cornelis Kraayenhof
7. Hoeveel stenen zijn gebruikt voor de bouw van fort bij Vechten?
a. 8 miljoen
b. 16 miljoen

c. 18 miljoen
d. 24 miljoen
8. Fort Rhijnauwen is:
a. Het grootste fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
b. Trekt jaarlijks de meeste bezoekers
c. Is nog slechts een ruïne
9. In welk fort staat een kerk?
a. Fort Voordorp
b. Fort Blauwkapel
c. Fort De Gagel
d. Fort aan de Klop
10. Welk automerk/model staat in de garagedeur opening op Dorpsstraat 18 te OudZuilen?
a. Lancia Lambda
b. Jaguar Mk 2
c. Diatto 20
d. Armstrong-Siddeley Sapphire

