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INLEIDING VAN DE QUIZ 
 

Goedenavond beste mensen. Namens tafeltennisclub De Pinte heten wij u van harte welkom  op de 

30ste editie van onze quiz. 

 

Wij zijn heel blij dat u zo talrijk bent opgedaagd. Wij hopen u opnieuw een ontspannende 

zaterdagavond te bezorgen. 

 

Mogen wij u vragen uw telefoon uit te schakelen en het stikte rookverbod in deze zaal te respecteren. 

Bestellingen kan u doorgeven aan onze obers door een ingevuld bestelbriefje de lucht in te steken. U 

kan drankkaarten verkrijgen bij de obers. 

 

Eerst een woordje uitleg over de organisatie. De quiz is onderverdeeld in 11 reeksen: 4 specials en 7 

gewone vragenreeksen, over een hele waaier van onderwerpen. Na de eerste drie vragenreeksen volgt 

een tip over de mystery guest, waarover later meer. Na reeks vier is er een pauze voorzien van 

ongeveer 15 minuten. 

 

De antwoorden kan u in drukletters neerpennen op de antwoordbriefjes die op tafel liggen.  

Per correct antwoord krijgt u één punt, behalve bij de drietrapsspecial, maar dat leggen we later uit. 

 

Wij aanvaarden de fonetische spelling. Indien we naar een naam vragen, is de 

achternaam voldoende, tenzij anders vermeld. Indien u toch de voornaam geeft 

wanneer wij daar niet om vragen, moet deze ook correct zijn om punten te 

kunnen scoren.  

 

De eerste vijftien ploegen kunnen kiezen uit onze prijzentafel. De ploeg op de 

30ste plaats wint ook een prijs. 

 

U wordt regelmatig op de hoogte gehouden van de tussenstanden via projecties 

op het scherm. Indien er opmerkingen zouden zijn bij bepaalde vragen, kan u die 

altijd noteren op de achterzijde van het antwoordformulier. Als uw klacht 

terecht is, zullen wij u hierover inlichten. Onze verbeteraars zullen dan indien 

nodig een antwoord aanpassen. Wij vragen dus uitdrukkelijk om niet naar voren 

te komen. 

 

Een laatste praktisch puntje : om u volgend jaar snel in te lichten over onze quiz, 

hadden wij graag uw e-mailadres ontvangen. U kan het invullen onderaan rechts 

op het eerste antwoordbriefje. Alvast bedankt. 

 

Dan kunnen we nu van start gaan. 
 

 

SCHIFTINGSVRAAG 
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Het migratiepact bracht de Belgische federale regering tot aan de rand van de afgrond. Migratie 

verdeelt, al liggen feiten en fictie in deze discussie nier ver uiteen. Hoeveel aanvragen om 

internationale bescherming heeft België ontvangen in de maand oktober 2018 volgens de 

asielstatistieken van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen? 

 

 

 

REEKS 1 
 

1. Muziek [Eerst fragment, dan vraag]. Welke zanger bewijst met dit lied dat hij 

niet alleen een liefhebber is van een stevig achterwerk? 

 

2. Denkvraag. In een bak met 12 knikkers zitten er 5 rode, 4 blauwe en 3 gele. 

Germaine neemt twee knikkers uit deze bak. Wat is de kans dat deze dezelfde 

kleur hebben? 
 

3. Religie. Binnen het protestantisme ontstond in de 16de eeuw een schisma. Een aantal belangrijke 

vertegenwoordigers wilden de kerk van binnenuit hervormen, vandaar dat de stroming als 

gereformeerd protestantisme gekend is. Daarin waren een aantal vooraanstaande theologen 

actief. De bekendste zijn waarschijnlijk de twee mannen op het scherm. De linkse is een Duitse 

theoloog die vooral bekend is omwille van zijn stellingen tegen de handel in aflaten. We vragen 

naar de naam van de rechtse, een Fransman die vanuit Genève zijn stempel op deze stroming heeft 

gedrukt. 

 

4. Literatuur. Op zijn 25ste schreef een jonge Duitser zijn eerste roman die hem één van de meest 

gevierde schrijvers van Duitsland zou maken. De briefroman gaat over een jongeman die zijn 

handelen volledig door zijn gevoelens laat leiden. De jongeman komt terecht in een soort 

driehoeksrelatie en pleegt uiteindelijk zelfmoord om hieraan te ontsnappen. Hoe heet dit boek uit 

1774? 

 

5. Paardensport. Op elke dinsdag na het laatste weekend van augustus zijn de 

paardenwedrennen van Waregem Koerse een topdag voor de 

hoedenfabrikanten. Maar daarnaast is de Grote Steeplechase van Vlaanderen 

natuurlijk het sportieve hoogtepunt van de dag. Daar kijkt iedereen uit naar 

de sprong over een beek. Welke beek? 

 

6. Actua. Consternatie in heel Vlaanderen wanneer op 5 september in de eerste 

Panoreportage van het nieuwe seizoen Dries Van Langenhove wordt gevolgd. 

Hij is de oprichter van een beweging die zichzelf rechts-conservatief noemt. 

In werkelijkheid blijkt uit de reportage dat ze er in geheime chatboxen een 

veel racistischer en gewelddadiger discours op nahouden. Wat is de naam van 

die beweging? 
 

7. Geschiedenis. 100 jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog kunnen we niet anders dan ook 

hierover jullie kennis te testen. We zoeken de naam van de laatste Duitse keizer die door de 
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novemberrevolutie op het eind van de oorlog werd afgezet. Dat had als resultaat dat Duitsland 

een republiek werd met Friedrich Ebert als eerste rijkspresident. De keizer vluchtte naar Nederland 

waar hij verbleef tot zijn dood. Graag de naam van deze keizer. 

 

8. Fauna. We zoeken de naam van een familie van kevers die leven in en op het water. Hoe heten 

deze kevers, met 't zwarte kabotseken aen ? 

 

9. Eten en drinken. In het Verenigd Koninkrijk moet btw worden afgedragen 

over met chocolade bedekte koekjes, maar niet over met chocolade bedekte 

cakejes. Zo werd dit cakeje in 1927 geboren. Ze zijn vernoemd naar een soort 

zoete sinaasappelen, die uit een gelijknamige stad in Israël komen. Hoe heet 

deze lekkernij en stad? 

 

10. Film. Deze fantastische Amerikaanse actrice ontving dit jaar haar 2de Oscar uit 

haar carrière. Haar eerste kreeg ze in 1997 voor haar rol in de film Fargo, 

geregisseerd door haar echtgenoot Joel Coen. Afgelopen jaar zette ze een 

schitterende vertolking neer van Mildred Hayes, de alleenstaande moeder 

van een tienerdochter die wordt verkracht en vermoord, uit de film Three 

Billboards outside Ebbing, Missouri. Wat is haar naam? 

 

MYSTERY GUEST 
 

En dan komen we nu aan de eerste tip voor onze mystery guest. Aan het eind van de eerste drie rondes 

geven we u een tip, die u steeds dichter moet brengen bij de persoon die we zoeken. De tips hebben 

rechtstreeks of onrechtstreeks met onze mystery guest te maken. Een juist antwoord na de eerste tip 

levert 6 punten op, na de tweede 4 punten en na de laatste nog twee punten. Als u bij een eerste 

poging fout gokt, krijgt u bij een volgend correct antwoord nog maar de helft van de punten. Als u 

echter twee keer fout gokt, kan u geen punten meer scoren. 

 

We vragen de naam én voornaam van deze persoon. Na elke tip krijgt u zo’n drie minuten bedenktijd 

alvorens de antwoordbriefjes worden opgehaald. 

 

 

Antwoorden reeks 1 
 

1. Met “Put 'Em On The Glass” bleek dat Sir Mix-a-Lot niet alleen een liefhebber 

is van een stevig achterwerk.  

2. De kans op 2 knikkers van dezelfde kleur uit de bak was 19/66 of 38/132. Hoe 

u aan dit antwoord kon komen, ziet u nu op het scherm.  

3. De volgelingen van de Zwitserse theoloog worden Calvinisten genoemd, 

afgeleid van Johannes Calvijn. 

4. Goethe schreef in 1774 ‘Die Leiden des Jungens Werthers’ 

5. De winnaar van de steeplechase van Waregem Koerse wordt steeds in de 

Gaverbeek gegooid 
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6. Dries Van Langenhove is oprichter van Schild en vrienden 

7. De laatste keizer van Duitsland, die door de novemberrevolutie werd afgezet, is Wilhelm II. 

8. Guido Gezelle schreef al over deze wonderbaarlijke diertjes. We zochten dus de schrijvertjes. 

9. Pim’s is misschien wel het bekendste merk van de Jaffa cakes 

10. De Oscar voor beste actrice ging afgelopen jaar naar Frances McDormand 

 

 

SPECIAL 1 

 

Dan zijn we nu toe aan onze eerste special, waarvan we voor een keer het thema 

niet verklappen. 

 

1. Muziek [eerst fragment, dan vraag]. Muziek. U hoorde één van de bekendste 

nummers van deze legendarische punkgroep. We willen graag de titel van het 

enige studioalbum dat ze maakten waar ook dit nummer op staat. 

 

2. Palmier heeft een heleboel speelkaarten. Nadat hij gewonnen heeft van zijn 

buur heeft hij 120 kaarten. De dag erna verliest hij tegen Azère en moet hij 

alle kaarten die hij van zijn buur won dubbel afgeven. Nu heeft hij nog 18 

kaarten over. Hoeveel kaarten had Palmier oorspronkelijk? 

 

3. Literatuur. Deze man kan worden beschouwd als één van de belangrijkste Franse schrijvers van de 

eerste helft van de negentiende eeuw. Men beschouwt hem dan ook als een van de grondleggers 

van de realistische roman. Zijn bekendste werk is La Comédie humaine, een reeks romans 

geschreven met de bedoeling een volledig beeld te geven van de Franse maatschappij na de val 

van Napoleon. Zijn naam? 

 

4. Economie. Deze man is een Belgisch econoom en columnist. Hij is onder andere hoofdeconoom 

van de denktank Itinera Institute en wordt vaak uitgenodigd op radio en TV om kritisch duiding te 

geven bij de economische realiteit. Daarnaast schrijft hij regelmatig columns in onder andere De 

Tijd en De Morgen. Wat is de naam van deze Antwerpse topeconomoom? 

 

5. Sport. Deze man voetbalde in zijn carrière 39 keer voor de Engelse nationale 

ploeg. De middenvelder speelde het grootste deel van zijn loopbaan, van 

1992 tot 2004, bij Manchester United. Hij stond naast David Beckham op het 

middenveld toen United in 1999 de Champions League won. Hoe heet hij? 

6. Aardrijkskunde. Volgens Wikipedia verwijst de naam van deze drie 

gemeenten naar het anale gedeelte van het perineum. Feit is dat de anale 

driehoek een volkse benaming is voor een streek van drie gemeenten in het 

Antwerpse. Wij geven u er twee. Aartselaar en Reet. Wij willen van u graag 
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de derde gemeente. Een gemeente met ongeveer 20.000 inwoners ten 

zuiden van Antwerpen. 
 

7. Fauna. Deze vogel lijkt qua grootte en postuur sterk op de merel. Het mannetje heeft een zwart 

verenkleed met op de borst veren met lichte randen. Meest opvallend is een brede witte streep 

op de borst, die de naam van de vogel verklaart. Die verwijst immers naar een kledingstuk dat 

momenteel vooral nog door de magistratuur en de advocatuur wordt gedragen. Hoe heet deze 

zangvogel? 

 

8. Geschiedenis. We zijn op zoek naar naam van een aanval van de Vietcong die begon op 30 januari 

1968 tijdens de Vietnamoorlog. De aanval begon op een nationale feestdag in Vietnam, een dag 

waarop normaal gesproken een wapenstilstand werd gehouden. De Vietcong vielen echter totaal 

onverwacht toch aan en overvielen zo de Amerikanen. De strijd zou tot juni van dat jaar 

aanhouden. Naam graag van deze aanval. 

 

9. Literatuur. We zoeken een roman van de Amerikaanse schrijver Herman 

Melville, over de jacht op de witte potvis door een op wraak beluste kapitein. 

Hoewel de roman bij verschijning flopte, kreeg hij in de twintigste eeuw de 

reputatie een van de belangrijkste Amerikaanse bijdragen aan de literatuur 

te zijn. Graag de titel van het boek uit 1851. 

10. Film. 20 jaar geleden kwam deze Zweedse film van Lukas Moodysson uit. De 

film speelt zich af in een onooglijke Zweeds provinciestadje waar de jongeren 

zich stierlijk vervelen. Twee tienermeisjes moeten eerst niet erg van elkaar 

weten, maar er volgt uiteindelijk een langzame toenadering tussen de twee. 

Hoe heet deze film, die tal van nationale en internationale prijzen won? 
 

MYSTERY GUEST 
 

In beeld verschijnt ondertussen de tweede tip voor onze mystery guest. 

Nogmaals, we vragen naam én voornaam van deze persoon. 

 

U kan nu nog maximaal 4 punten verdienen. Gokte u vorige keer fout, levert een goed antwoord hier 

nog 2 punten op. 

 

 

Antwoorden special 1 
 

1. U hoorde Anarchy in th UK een legendarisch nummer van The Sex Pistols dat 

staat op het album “Never mind the bollocks, here’s the sex pistols” 

2. Palmier had oorspronkelijk 69 speelkaarten 

3. La comédie humaine werd geschreven door Honoré de Balzac 

4. Ivan Van De Cloot is de hoofdeconoom van het Itinera Insitute  

5. De middenvelder van Man United was Nicky Butt 
6. De anale driehoek bestaat uit Aartselaar, Reet en Kontich 
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7. De vogel was de beflijster, genoemd naar de bef van de advocatuur 

8. Het Tet-offensief is een van de belangrijkste gebeurtenissen in de Vietnamoorlog 

9. Herman Melville schreef Moby Dick 

10. De film Fucking Amal zorgde 20 jaar geleden voor wat ophef 

 

U hoorde het aan de antwoorden, in deze special zochten we het bij de vuile woorden. 

 

 

REEKS 2 
 

1. Muziek. [eerst fragment dan vraag] U zag zonet een fragment uit de 

videoclip van het nummer “Breathing”. We zoeken de naam van de 

populaire Belgische band van de modieuze frontman Max Colombie die dit 

nummer bracht. 

 

2. Media. Een tv-legende zette na het vorige voetbalseizoen een punt achter zijn 

carrière. Deze 72-jarige voetbalcommentator nam immers na een 

dienstverband van 50 jaar afscheid van de BBC. De populaire commentator 

was aanwezig op liefst tien WK’s en EK’s en gaf ook commentaar bij ruim 200 

interlands van de Engelse nationale ploeg. Hoe heet deze man die in ons land 

ook bekend werd via het programma ‘Match of the Day’? 
 

3. Algemene kennis. In Back to the Future maken Marty McFly en Dr. Emmett Brown een reis door 

de tijd. Maar weet u ook met welke auto zij dat deden? Met de merknaam zijn we al tevreden. 

 

4. Aardrijkskunde. Ze vormt de grens tussen Azië en Europa, verbindt de Zwarte Zee en de Zee van 

Marmara en splitst de stad Istanbul. Hoe heet deze zeestraat? 

 

5. Wielrennen. Sinds Antwerpen de start van De Ronde Van Vlaanderen 

organiseert, ging de Scheldeprijs op zoek naar een nieuwe startplaats. In 2017 

startte de wedstrijd eenmalig in Mol als eerbetoon aan de afscheidnemende 

Tom Boonen. De oudste wielerwedstrijd ter wereld start vanaf nu in deze 

Nederlandse stad. Wat is de naam van deze stad aan de Westerschelde die 

de derde grootste haven van Nederland  herbergt?  

 

6. We zoeken de naam van een certificaat dat aan een document wordt 

toegevoegd om de vormelijke juistheid ervan te bevestigen. Dit certificaat 

wordt uitgereikt door de FOD Buitenlandse Zaken en vervangt de legalisatie. 

Wat is de naam van dit certificaat dat enkel kan worden gebruikt door de 

staten die partij zijn bij het gelijknamige verdrag uit 1961? 
 

7. Mode. Dit Engelse merk is in de eerste plaats bekend uit de bokswereld, met als bekendste 

uithangbord Mohammed Ali. Daarnaast produceert het ook truien, broeken en schoenen waarmee 
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het merk in de jaren zestig populair werd bij de arbeidersklasse in Londen. Maar alhoewel het 

elders goed verkoopt staat de verkoop in België, Nederland en Duitsland onder druk door de 

associatie met racisme en de rechts-radicale jeugd. Naam graag van dit merk. 

 

8. Astronomie. Welk natuurfenomeen dat op 21 januari volgend jaar opnieuw zichtbaar is in België 

wordt op het scherm weergegeven? 

 

9. Informatica. Nadat een nieuw softwarepakket door de ontwerpers zelf is 

getest, wordt het in een tweede fase vaak vrijgegeven aan een groep 

gebruikers of aan het grote publiek. Er wordt dan gevraagd de software te 

testen en feedback te geven om zo bugs, compatibiliteitsproblemen of 

andere inconsistenties op te lossen. Hoe noemen we een dergelijke 

testversie? 

 

10. Film. Deze film begint bij Sinterklaas, die een hartstilstand krijgt vlak voor de 

stoomboot de haven van Antwerpen binnenvaart. Hij wordt vervangen door 

de knorrige Sint Jan. Vanaf dan lopen verschillende verhaallijnen door elkaar, 

maar allemaal komen ze in aanraking met Sint Jan en spelen ze zich af in 

Antwerpen. Liefde is de rode draad in de film: je moet erin geloven zoals in 

Sinterklaas. Wat is de titel van de film uit 2010? 

 

MYSTERY GUEST 
 

En dan volgt nu de laatste tip voor onze mystery guest. U kan nog twee punten verdienen. Gokte u één 

van de vorige keren fout, krijgt u nog één punt. Als u al twee keer foutief gokte, kan u helaas geen 

punten meer sprokkelen. 

 

Antwoorden reeks 2 
 

1. De populaire band van Max Colombie is Oscar and the Wolf  

2. De Britse voetbalcommentator was John Motson 

3. Marty McFly en Dr. Emmett Brown reisden door de tijd met een DeLorean 

DMC-12 

4. De Bosporus scheidt Azië van Europa.  

5. De startplaats van de Scheldeprijs ligt tegenwoordig in Terneuzen  
6. De authenticiteit van een akte wordt gewaarborgd door de apostille 

7. Onder een halfopen jas van dit merk blijven de letters NSDA over, wat aan de NSDAP doet 

denken. Het merk dat we zochten was dus Lonsdale 

8. U zag op het scherm de verschillende fasen van een totale maansverduistering/-eclips of 

bloedmaan 

9. De eerste versie van nieuwe software is de alfaversie, de tweede fase wordt dus logischerwijs de 

bèta-versie genoemd. 
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10. Jan Verheyen maakte in 2010 een film die gebaseerd was op de Nederlandse film “Alles is liefde”, 

namelijk “Zot van A” 

 

REEKS 3 
 

1. Muziek [eerst fragment, dan vraag]. Als we u zouden vragen in welke taal dit 

nummer gezongen is, zou dat een strikvraag zijn. Het is immers in het 

Volenska. Dat is een verzonnen taal van de frontman van de band. Op welke 

taal lijkt dit Volenska? Het is ook de taal van het land vanwaar de band 

afkomstig is. 

 

2. Anagrammen. Welk beroep hebben de volgende personen? U krijgt enkel 

een punt als u beide opgaven juist heeft beantwoord. Voor alle 

duidelijkheid, het gaat om fictieve personen en u dient beroepen te vormen 

met de letters uit hun naam en de gemeente waaruit ze afkomstig zijn.  

TEO FOD uit MOL  en RUUD CHOCHONNES uit DIEST 

 

3. Literatuur. Een “straffe madam” die we zoeken. Deze Engelse aristocrate was hertogin van 

Newcastle upon Tyne en vooral bekend om haar filosofische en feministische geschriften. Met 

“The Blazing World” was zij de auteur van een van de eerste sciencefiction-verhalen. Wie zoeken 

wij? 

 

4. Media. De titel van dit programma is geleend van een legendarische scene uit een al even 

legendarische Nederlandse film uit 1986. Wij willen graag weten in welk TV-programma Cath 

Luyten dit najaar al voor het vierde seizoen indringende portretten maakt? 

 

5. Voetbal. In het stadion van deze voetbalclub hangt een unieke klok die 

bijhield hoe lang de club in de Bundesliga actief was. De klok stond op 12 mei 

2018 op 54 jaar, 261 dagen en 19 uur. Daarmee was de club de enige die sinds 

de oprichting van de Bundesliga in 1963 onafgebroken in de eerste klasse 

speelde. Ze werd zes maal landskampioen, maar zakte in mei voor het eerst 

naar tweede. Hoe heet deze club? 

 

6. Geschiedenis. Af en toe loont het om dicht bij huis te quizzen. De Pinte viert 

dit jaar zijn 150 jarig bestaan. Tot 2 juni 1868 was De Pinte immers een 

gehucht van een buurgemeente. De welke? 
 

7. Taal. Op algemeen verzoek is er dit jaar terug een spellingsvraag. Welk woord is fout gespeld in 

volgende zin: “De rancuneuze procureur des Konings vorderde dertig jaar cel tegen de 

sjoemelende antiquair die maar liefst honderddrieënveertig miljoen euro verdonkermaande ”? 
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8. Algemene kennis. [Eerst filmpje, dan vraag]  U zag een filmpje van enkele voetballers die hun 

goals op een nogal rare manier vieren. De heren haalden de mosterd bij één van de populairste 

computergames van het moment. Welk? 

9. Chemie. Een base, ook wel een loog of alkali genoemd, is de tegenhanger van 

een zuur. Je kan een base in oplossing herkennen door de blauwe kleur op 

lakmoespapier. Een base in oplossing heeft een pH-waarde hoger dan een 

bepaalde waarde. Welke waarde? 

 

10. Film. Enkele scholieren aan de middelbare school in Florida willen hun 

maagdelijkheid verliezen. Daarom gaan ze naar een seksclub, om er 

prostitueés te bezoeken. Ze krijgen het aan de stok met de uitbater en de 

politie, maar in de eindscene slaagt hoofdpersonage Pee Wee in zijn opzet en 

verliest hij zijn maagdelijkheid. Wat is de titel van deze komische 

Amerikaanse cultfilm uit 1982? 
 

 

Antwoorden reeks 3 
 

1. U hoorde “inni mér syngur vitleysingur” van het IJslandse Sigur Rós. 

2. Met veel geduld en doorzetting kon u fotomodel en onderhoudstechnicus vormen. 

3. Feminisme avant-la-lettre met Margaret Cavendish.  

4. Cath Luyten ging bekende Nederlanders interviewen in “Buurman, wat doet u nu” 

5. Hamburg zakte voor het eerst naar de Duitse tweede klasse 

6. De Pinte scheidde zich 150 jaar geleden af van Nazareth 

7. Er ontbrak een e in verdonkermaande. Dat moest verdonkeremaande 

zijn. 

8. Zeer veel mensen verspelen letterlijk hun tijd met Fortnite. 

9. Een base heeft een pH waarde hoger dan 7 

10. Vroeger een hele gewaagde film, nu behoorlijk soft, Porky’s 

 

SPECIAL 2: FOTOSPECIAL 
 

In deze ronde krijgt u 15 foto’s te zien. Let even goed op want er worden tijdens deze special geen 

vragen gesteld. U krijgt telkens een karikatuur van een bekende Gentenaar te zien. De karikaturen zijn 

allen terug te vinden in het boek Gentikatuur van de hand van Pierre Gillis. Wij vragen telkens naar de 

naam van de persoon waarvan u de karikatuur ziet. 

 

Antwoorden Fotospecial 
 

1. Als eerste zagen jullie de huidige Gentse burgervader: Daniel Termont 

2. Gentse fotografe en bekend van de tv-programma’s ‘voorbij de grens’ en 

‘made in Belgium’: Lieve Blancquaert 
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3. Filmkenner en onderdeel van Miek en Roel: Roel Van Bambost 

4. Voormalig gouverneur en gepassioneerd fietser: André Denys 

5. Schrijver en jurylid in de slimste mens: Herman Brusselmans 

6. Beken van haar debuutnummer ‘hé lekker beest’: Isabelle Adam 

7. Televisie -en theateracteur: Bob De Moor 
8. Ontwerper van pikante slipjes en BH’s: Murielle Scherre 

9. Pierke Pierlala alias Luk De Bruycker 

10. Journalist en bijna slimste mens: Marc Reynebeau 

11. Groot acteur in tal van series films en theaterstukken: Jo De Meyere 

12. De bekendste dirigent-componist van Vlaanderen: Dirk Brossé 

13. De eminence grise van het betere luisterlied: Will Ferdy 

14. De bekendste gynaecologe van Vlaanderen: Marleen Temmerman 

15. En tot slot musicalacteur en man van Katja Retsin: Jan Schepens 

 

 

 

TUSSENSTAND 
 

Alvorens de volgende reeks aan te snijden, verschijnt nu op het scherm per ploeg het aantal correcte 

antwoorden na 2 reeksen en onze eerste special. Alle ploegen staan meteen ook gerangschikt volgens 

hun score op deze rondes. Wij laten u even de tijd om uw ploeg terug te vinden.  

 

REEKS 4  
 

1. Muziek [eerst vraag, dan fragment]. Dit deuntje werd past echt bekend toen 

het gebruikt werd voor de film Cría cuervos van Carlos Saura. Naam graag van 

dit liedje van Jeanette. 

 

2. Media. [Eerst filmpje, dan vraag] Dit spel van Nintendo uit 1984 zat heel vaak 

in een dubbelpakket met de allereerste Super Mario Bros. De bedoeling is 

eenden of kleiduiven neer te schieten. Een hond komt de eenden ophalen als 

je slaagt en komt je uitlachen als je mist. Hoe heet dit spel? 

 

3. Strips. Eind vorig jaar kwam ‘De zeven vloeken‘ uit, een hedendaagse interpretatie van een 

klassiek Nero verhaal, geschreven en getekend door Kim Duchateau. Het was het eerste album 

van een nieuw stripfonds dat de Standaard Uitgeverij toen oprichtte. De naam van het fonds is 

een verwijzing naar de slechterik uit het eerste album van de Nero-stripreeks. Wat is de naam 

van het stripfonds? 

4. Aardrijkskunde. Dit omvangrijke wildpark in het noordoosten van Zuid-Afrika, op de grens met 

Zimbabwe en Mozambique, is een van de bekendste in Afrika en trekt jaarlijks vele toeristen. 

Gesticht in 1926, was het het eerste nationaal park van Zuid-Afrika. Graag de naam van dit wildpark 

dat vernoemd is naar een van zijn grondleggers. 
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5. Sport. Eind vorig jaar overleed deze dame op 49-jarige leeftijd aan kanker. 

Hoewel ze vaak in de halve finale of finale stond, kon ze maar één keer een 

grand slam tornooi winnen in het enkelspel. Dat was in 1998 op Wimbledon 

na een finale tegen Nathalie Tauziat, nadat ze eerder Martina Hingis en Venus 

Williams had uitgeschakeld. Hoe heet deze Tsjechische die ooit nummer 2 

was van de wereld? 

 

6. Actua. De schrik van veel automobilisten en de nagel aan de doodskist van 

veel politici: zo kan je deze burgerbeweging ook omschrijven. Ze voeren actie 

in het hele land tegen hoge brandstofprijzen en haalden hun inspiratie in 

Frankrijk. Hoe wordt deze burgerbeweging genoemd? 
 

7. Religie. Deze figuur is de belangrijkste godheid in het zoroastrisme. Hij vertegenwoordigt de 

goddelijke kracht van het goede. Hij staat synoniem voor licht en waarheid, en woont in de hemel 

met zijn zeven Anesja Spentar, de onsterfelijke heiligen. Naam graag van deze godheid. 

8. Radio. Wie graag wakker wordt met Qmusic, moest begin dit jaar vaststellen dat de ochtendshow 

anders klonk. Het vaste ochtendlijke presentatorduo sinds 2016 had versterking gekregen. Heidi 

Van Thielen – zus van – wordt sedertdien bijgestaan door niet één, maar twee ex-Studio 

Brusselpresentatoren. Wie zijn dat? 

 

9. Kunst. Deze Antwerpse galerij voor figuratieve hedendaagse schilderkunst, 

grafiek en beeldhouwkunst werd in 1968 opgericht door Adriaan Raemdonck. 

Het is de oudste galerij voor hedendaagse kunst die nog actief is in 

Vlaanderen. Verbonden aan de galerij waren of zijn onder meer Fred 

Bervoets, Hugo Claus, Jan Decleir,  Pjeroo Roobjee en Jan Vanriet.  De galerij 

is gevestigd in het voormalige Sint-Julianusgasthuis.  Hoe heet ze ? 

10. Film. Deze acteur werd reeds drie maal genomineerd voor een Oscar.  Foto’s 

van hem in twee van die rollen ziet u op het scherm.  Dit najaar kroop hij in 

de rol van de angstwekkende Joker, een film die volgend jaar uitkomt. Wat is 

zijn naam? 
 

Antwoorden reeks 4 
1. Porque te vas van Jeanette brak door dankzij Cría cuervos 

2. Eenden neerschieten kon u vroeger in Duck Hunt 

3. Het stripfonds leende zijn naam van Matsuoka, de slechterik in enkele Nero strips 

4. Paul Kruger, de 5de president van de Zuid-Afrikaanse Republiek, gaf zijn naam aan het Krugerpark 

5. Jana Novotna was ooit de tweede beste tennisspeelster 

6. De gele hesjes zijn op dit moment niet uit het nieuws weg te branden 

7. In het zoroastrisme staat de godheid Ahura Mazda centraal. 
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8. Sam De Bruyn presenteerde de ochtendshow al langer met Heide Van 

Thielen, maar sedert januari van dit jaar kwam ook daar ook Wim Oosterlinck 

bij 

9. De Antwerpse kunstgalerij was de Zwarte Panter 

10. De acteur die we zochten was Joaquin Phoenix 

 

Antwoord mystery 
 

U zag in de eerste reeks foto’s een WC, verwijzend naar de initialen van onze mystery guest. Er stond 

ook een IJslandse vlag, omdat onze geheime gast getrouwd is met een IJslandse. Tot slot stond ook 

een roast beef afgebeeld, wat u moest brengen bij Roosbeef, de Nederlandse band waar hij actief was 

van 2009 tot 2012. 

In de tweede reeks foto’s zag u naar de TV-reeks Bevergem, waar onze mystery de rol van politieagent 

“Wantje” vertolkte en waar hij mee het scenario van schreef. U hoorde Wannes Van de Velde aan het 

werk met “Café zonder naam”. Hij draagt dezelfde voornaam als onze gast. De foto van Frank 

Vandenbroucke verwijst naar het bekendste nummer en titel van het tweede album van de band 

waarvan hij frontman is: Ploegsteert. 

Voor wie dit alles nog geen lichtje deed branden, volgden op de derde slide nog 3 tips. De twee foto’s 

waren vrij letterlijk te nemen: de kapel verwijst naar de achternaam van onze man, het metaal naar de 

naam zijn band, het Zesde Metaal. U hoorde daarbij in het nummer “Gie, den otto en ik” onze gast aan 

het werk. 

We zochten dus Wannes Capelle. 

 

PAUZE 

 

U kan van de korte pauze gebruik maken om even van alle emoties te bekomen. 

We zien u graag terug over 15 minuten. Op het scherm kan u straks de 

tussenstand bekijken. De punten die u haalde op reeks één tot vier en de specials 

zijn hierin verrekend. De punten van de mystery guest worden pas na reeks acht 

verwerkt. 

 

Wij geven ondertussen ook reeds het antwoord op de schiftingsvraag mee. In 

oktober 2018 registreerde de Dienst Vreemdelingenzaken 2.750 verzoekers om 

internationale bescherming. Syrië, Palestina en Afghanistan stonden in oktober 

2018 bovenaan de top 10 van de landen van herkomst 
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REEKS 5 
 

1. Muziek [eerst fragment, dan vraag]. U hoorde twee dolenthousiaste 

performers met een van hun grootste hits uit 1999: on and on. Wat is de 

naam van de band? 

 

2. Denkvraag. Een figuur bestaat uit drie cirkels en twee lijnen. Hoeveel 

snijpunten kunnen er maximaal zijn? 
 

 

3. Algemene kennis."You have the right to remain silent. Should you waive that right, anything you 

say can be held against you in the court of law.”. Met deze waarschuwing start elke aanhouding 

door de politie in de VS. Met welke Engelse term wordt deze waarschuwing aangeduid? Die 

verwijst naar de familienaam van de vrouw die in een rechtszaak in 1966 door het Amerikaanse 

Hooggerechtshof in het gelijk werd gesteld omdat zij tijdens haar aanhouding geen dergelijke 

waarschuwing had gekregen. 

 

4. Natuurkunde. Dit toestel wordt onder meer aan vliegtuigen gemonteerd om de snelheid te meten. 

De snelheid wordt bepaald door de toepassing van de wet van Bernoulli die stelt dat druk en 

snelheid met elkaar gerelateerd zijn. In dit toestel wordt een drukverschil gemeten waardoor de 

luchtsnelheid van het vliegtuig bepaald kan worden. Het toestel is genoemd naar de Fransman die 

het in de 18de eeuw uitvond. Hoe heet dit instrument? 

 

5. Turnen. België wordt een turnland. Op het voorbije EK turnen zorgden twee 

dames voor een unicum door samen drie medailles te pakken. Nina Derwael 

nam goud en zilver mee naar huis. Maar er was ook een bronzen medaille 

voor deze 18-jarige gymnaste op de grond. Mooie revanche voor de Oost-

Vlaamse, nadat ze in 2016 de spelen miste door een blessure. Haar naam 

graag. 

 

6. Media. We zoeken een Britse animatieserie over een intelligent schaap, dat 

kleine avonturen beleeft op de boerderij waar hij woont. Het schaap is geen 

kuddedier, zoals de andere schapen en komt hierdoor regelmatig in 

bijzondere situaties terecht, samen met de boerderijhond Bitzer, de drie 

ondeugende biggen of de kudde. Naam graag van de serie die ook op Ketnet 

wordt uitgezonden en waarvan in 2015 een langspeelfilm verscheen. 

7. Kunst. In mei opende een nieuw museum, tevens kunstencentrum, de deuren in een lege Brusselse 

Citroëngarage. Er ontstond echter zeer snel discussie over het kostenplaatje. Zo wordt er 

gedurende 10 jaar jaarlijks twee miljoen euro betaald voor personeel dat werkt in het Parijse Cente 

Pompidou. Het kunstencentrum kwam immers tot stand dankzij de samenwerking van het 

Brusselse Gewest en het Centre Pompidou. Hoe heet dit museum? 
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8. Geschiedenis. Deze koning van Lydië gold als de rijkste man ter wereld in zijn tijd. Hij schonk veel 

van zijn rijkdom aan Griekse tempels en orakels, vooral aan Delphi. Vóór hij zijn campagne tegen 

de Perzen startte, vroeg hij raad aan dat Orakel. Dat zei dat een groot rijk ten onder zou gaan. De 

voorspelling van het Orakel bleek correct, maar niet zoals de koning verwacht had. Zijn eigen rijk 

werd immers verwoest. Hoe heet de koning? 

 

9. Theater. De Zwitserse regisseur Milo Rau heeft sinds kort de leiding over het 

NTGent. De man staat bekend als een provocateur en dat bewees hij ook bij 

zijn eerste toneelstuk.  Die lokte controverse uit omdat het met een zoekertje 

naar teruggekeerde Syriëstrijders zocht als acteurs. Daar kwam hij uiteindelijk 

op terug, maar toen bleek dat twee acteurs op het podium voor de ogen van 

een groepje kinderen vrijen, was het hek helemaal van de dam. Hoe heet deze 

controversiële theatervoorstelling waarmee het NTGent het huidige 

theaterseizoen opende? 

 

10. Film. Op het scherm ziet u beelden van vier uitstekende films die allen door 

dezelfde man zijn geregisseerd. Wie is dat? 
 

Antwoorden reeks 5 
 

1. Gene en Gina vormden 7 jaar lang, enkele comebacks niet te na gesproken, X-Session 

2. Twee cirkels raken elkaar op maximaal twee punten snijden waardoor er zes snijpunten zijn voor 

de cirkels. De beide rechten hebben ook zes snijpunten met de cirkels en een met elkaar 

waardoor er maximaal 19 snijpunten zijn. De figuur verduidelijk dit verder. 

3. De zaak Miranda versus Arizona van het Amerikaans gerechtshof riep de Miranda Rights of de 

Miranda warning in het leven 

4. De luchtsnelheid van vliegtuigen kan bepaald worden met een pitotbuis. 

5. Axelle Klinckaert behaalde brons op het EK met haar grondoefening 

6. Het intelligente schaap was Shaun. Deze serie heet Shaun the Sheep 

7. Het nieuwe museum in de oude Citroëngarage heet Kanal-Centre Pompidou 

8. Croesus moest het onderspit delven tegen de Perzen 

9. NTGent opende zijn theaterseizoen met de omstreden voorstelling, Lam 

Gods 

10. De regisseur die we zochten, was Alejandro González Iñárritu 

 

DRIETRAPSSPECIAL 
 

De volgende 7 vragen bestaan elk afzonderlijk nog eens uit 3 vragen. Men mag de tweede vraag niet 

beantwoorden als de eerste niet is beantwoord. Wie de derde vraag wil oplossen, moet op de eerste 

2 vragen een antwoord geformuleerd hebben. Een correct antwoord op de eerste vraag levert 1 punt 

op. Wie de eerste 2 vragen foutloos kan oplossen, krijgt 2 punten. De 3 vragen correct, levert 3 punten 

op. Van zodra 1 antwoord fout is, kunnen op de gehele vraag geen punten meer verdiend worden.  
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Hierna volgen een aantal mogelijke scenario’s om het voorgaande te 

verduidelijken. Indien u twee vragen juist heeft en geen antwoord weet op de 

derde vraag, vult u beter geen antwoord in op die derde vraag. Een fout 

antwoord zal immers gelijkstaan met nul punten voor de gehele vraag. Het derde 

antwoord niet invullen, zal u nog twee punten opleveren voor de eerste twee 

vragen, indien deze correct waren natuurlijk. Indien u enkel het antwoord weet 

op de eerste en de derde vraag, antwoordt u beter alleen op de eerste vraag. 

Om de derde vraag te beantwoorden moet u immers het antwoord op de 

tweede vraag kennen. Kent u het niet, loopt u het risico nul punten te halen voor 

de gehele vraag indien u gokt. 

 
1.  De eerste drietrap gaat over Belgische spelers op het WK. Neen, België speelde niet de finale van 

het WK voetbal. Maar in deze drietraps gaan we op zoeken naar spelers die een WK-finale speelden 

en ooit in de Belgische competitie actief waren.  

 

1) In de finale van het WK dit jaar waren er maar liefst twee spelers met een Belgische connectie. 

De ene bleef negentig minuten op de bank, de andere maakte een doelpunt en een penalty-

fout. Wij willen graag de naam van een van beiden.  

 

2) Deze man speelde maar liefst twee WK-finales en heeft een wel heel duidelijke link met 

België. Hij speelde zes jaar bij Anderlecht en twee bij Standard. Daarnaast was hij twee maal 

trainer van Anderlecht en trainde hij Antwerp en Standard in ons land. Wat is de naam van 

deze man? 

 

3) Deze man is de enige die kan zeggen dat hij ooit als basisspeler een WK-finale won en in de 

Belgische competitie actief was. In de nadagen van zijn carrière speelde hij in 2015 een half 

seizoen in de Belgische competitie. Dit was echter geen succes, want hij speelde maar vier 

matchen. Zijn naam graag. 

 

2. De tweede drietrap gaat over vogels met standing 

 

1) Deze pinguïn wordt gemiddeld 110 cm groot en kan tot 37 kilo wegen. 

Deze grootste pinguïnsoort wordt ook nog gekenmerkt door een kromme 

snavel. Het zijn bijzonder sterke dieren die broeden in de volle winter 

wanneer de temperatuur tot -60°C kan bedragen. Welke pinguïn zoeken 

we? 

 

2) Deze meeuw lijkt sterk op een zilvermeeuw, maar mist de zwarte 

vleugelpunten. Hij heeft een wit zomerkleed met lichtgrijze rug, maar in 

de winter krijgt hij donkere strepen op zijn kop. Er bestaat zowel een grote 

als kleine variant van deze meeuw, maar u ziet de foto van een grote. 

Welke meeuw is dit? 
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3) [Eerst vraag, dan fragment] Dit klein vogeltje is iets groter dan de 

goudhaan en heeft twee opvallende geelachtige vleugelstrepen. Hij komt 

soms bij ons overwinteren, maar zijn broedgebied ligt in Siberië. Ervaren 

spotters zullen hem wel gemakkelijk herkennen aan zijn typische geluid. 

Aangezien wij niet zo goed zijn in vogelimitaties, krijgt u er een filmpje van. 
 

3. De derde gaat over choco 

 

1) Deze choco is een klassieker. En alhoewel er ook witte variant bestaat, blijft de pure 

chocoladepasta de beste voor ons. Wij willen graag de naam van het merk dat al bestaat sinds 

1913. 

 

2) Dit product is een artisanaal streekproduct uit de Antwerpse Kempen dat al bestaat sinds 1970. 

Het is eigenlijk geen choco, maar verse kaas waar chocolade is bijgevoegd. Zo wordt het een 

frisse, zoete smeerpasta die u ook bij u in de supermarkt vindt. Hoe heet dit product? 

 

3) U ziet op het scherm een foto van uw dagelijkse pot Nutella. Alleen zijn de ingrediënten 

gescheiden weergegeven. Het zal u  niet verbazen dat suiker het ingrediënt is dat het meest 

aanwezig is. Wij willen graag weten welk ingrediënt tweede meest, dus meer dan cacao en 

hazelnoten aanwezig is? 

4. Nu gaan we het hebben over huisnummers 

 

1) De Britse premier woont al jaren op dit adres met de beroemde voordeur. 

Wij willen graag weten op welk huisnummer deze voordeur zich bevindt. 

 

2) Inderdaad, dit is werkelijk de Man van Melle. In zijn eeuwige beige 

regenjas maakte hij elke week zijn opwachting in het televisieprogramma 

“Schalkse Ruiters” op zoek naar knappe vrouwen. Die mochten hem altijd 

schrijven op zijn adres in Melle. Op welk huisnummer in de Koekoekstraat 

was dat?  

 

3) “Ik moest kloppen, want de bel doet het niet”, één van de vaakst 

gebruikte zinnen in Samson en Gert. Onze vraag is heel simpel. Op welk 

huisnummer was dat? 

 

5. In de vijfde drietraps moet u antwoorden met een automodel 

 

1) Thomas Detry, Thomas Pieters en Nicolas Colsaerts zijn op dit moment de beste Belgische 

spelers van deze sport. Over welke sport hebben we het? 
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2) Wat is de waarde van x in de vergelijking op de slide?  

 

3) Deze stad is gelegen in Andalusië in de provincie die dezelfde naam heeft als de stad. De stad 

telt nu iets meer dan 300.000 inwoners, maar was in de 10de eeuw de op een na grootste stad 

ter wereld. Uit die tijd zijn heel wat monumenten overgebleven waarvan de Mezquita het 

beroemdste voorbeeld is. Door de omvangrijke Spaanse kolonisatie zijn er op het Amerikaanse 

continent meer dan 1000 plaatsen vernoemd naar deze stad. Wat is de naam van deze Spaanse 

stad? 

 

6. Dit is de 30ste editie van onze quiz. We kunnen dit uiteraard niet zomaar aan ons voorbij 

laten gaan. De volgende drietraps heeft als titel 30 jaar 

 

1) a 

 

2) b 

 

3) c 

 

7. De drietrap muziek gaat over vlezige muziek, muziek met veel vlees of door veel vlees dus. 

 

1) [Eerst fragment, dan vraag] Welke vlezige band hoorde u met één van hun klassiekers. 

 

2) [Eerst filmpje, dan vraag] Wie hoorde aan het werk, op zoek naar zijn vleeskroket? 

 

3) [Eerst filmpje, dan vraag] Welke Nederlandse hoorde en zag u met “De liefde van de 

man gaat door de maag”?  

 

Antwoorden drietrapsspecial 
 

1. Sport 

1.1 Nu scoorde hij in de WK finale, maar acht jaar geleden deed hij dat ook voor Club 

Brugge: Ivan Perišić. De doelman van AA Gent, Lovre Kalinic, kwam niet van de bank 

op het WK. 

1.2 Arie Haan speelde de WK-finales in 1974 en 1978 met Nederland 

1.3 Hij won de WK-finale in 2010 met Spanje en speelde 4 machten voor Lierse in 2015 : 

Joan Capdevila 

 

2. vogels 

2.1 De grootste pinguïnsoort is de keizerspinguïn 

2.2 De meeuwensoort die we zochten was de burgemeester. 

2.3 U kan de bladkoning herkennen aan zijn typische TSJIEoeWIET geluid. 

 

3. Choco 

3.1 Over welke nu echt de beste is, kan je langs discussiëren, maar dat Kwatta langer 

bestaat dan Nutella staat buiten kijf 
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3.2 Het lekker zoete van Belgische chocolade gecombineerd met verse kaas, dat is 

Paschka! 

3.3 Nutella zit vol van palmolie 

 

4. huisnummers 

4.1 De ambtswoning van de Britse premier ligt in Downing Street 10 

4.2 Knappe vrouwen konden altijd schrijven naar de Koekoekstraat 70 in Melle 

4.3 De bel doet het niet bij huisnummer 101 van Samson en Gert 

 

5. Automodellen 

5.1 In antwoord A somden we de beste Belgische golfspelers van het moment op. De 

Volkswagen Golf is het meest verkochte automodel ter wereld 

5.2 De uitkomst van het raadsel moest u bij 5008 brengen, het grootste SUV-model van 

Peugeot 

5.3 De belangrijke middeleeuwse stad was Córdoba, waar Seat een van haar modellen 

naar vernoemd heeft. 

 

6. 30 jaar 

6.1 a 
6.2 b 

6.3 c 

 
7 Vlezige muziek 

7.1 U hoorde eerst “Paradise by the dashboard light” van Meat Loaf  

7.2 Eén van de koningen van het Vlaamse lied is Yves Seghers  

7.3 Worstjes op de borstjes van Ria Valk 

  

 

 

 

TUSSSENSTAND 
 

We projecteren eerst nog even de correcte antwoorden per ploeg van reeks 5. U ziet opnieuw 

dat de ploegen meteen ook gerangschikt staan.  

 

REEKS 6 
 

1. Muziek [eerst fragment, dan vraag]. Dit deuntje klinkt u ongetwijfeld bekend in de oren. 

Het is van Verdi, naar de roman "La dame aux camélias" van de Franse schrijver Alexandre 

Dumas jr. Uit welke opera van Verdi komt dit lied? 

 

2. Algemene kennis. Wij zullen er waarschijnlijk nooit geraken en de belangrijkste 

Amerikanen hopen dat ze er nooit naar toe moeten. Dit is immers een soort 

overlevingsbasis waar de belangrijkste burgers en militairen terechtkunnen bij een 

apocalyps. Het complex, dat zich grotendeels ondergronds bevindt, bevat onder meer 
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commandocentra, scholen en ziekenhuizen, maar dat hebben we enkel van horen zeggen. 

Hoe heet dit complex  in Virginia? 

 

3. Scheikunde. Een bekende methode om organisch materiaal te dateren is de koolstof 14 

methode. De koolstof 14 heeft een halfwaardetijd van 5.730 jaar en vervalt dan naar 

stikstof 14 via bèta verval. De benaming van koolstof 14 komt van het massagetal: het 

heeft namelijk zes protonen en 8 neutronen. De meest voorkomende vorm van koolstof is 

echter  de koolstof 12 met zes protonen en zes neutronen. Hoe noemt men dergelijke 

atomen met eenzelfde aantal protonen, maar met een verschillend aantal neutronen? 

 

4. Flora. Deze plant is de nagel aan de doodskist van elk openbaar bestuur belast met het 

onderhoud van de wegbermen. Ze is afkomstig uit Oost-Azië, maar doet het ook hier erg 

goed. Te goed zelfs, want de metershoge plant die een groen dicht scherm vormt waar 

bijna niets onder groeit, staat op de lijst van de 100 meest invasieve soorten. Met een 

wortelsysteem tot 3 meter diep en 7 meter lang, is ze bijna niet uit te roeien. Wat is de 

naam van deze plant? 

 

5. Sport. Kort voor de Olympische Spelen van 1952 in Helsinki zocht men een nieuw type 

zeilboot. Men schreef een prijsvraag uit en het resultaat was dit type éénmansboot. Vanaf 

dan was de boot aanwezig op alle Olympische Spelen. Op de Olympische Spelen van 

Atlanta in 1996 won Sebastien Godefroid een zilveren medaille in deze klasse. Hoe heet  

de klasse die we zoeken? 

 

6. Mobiliteit. Wij willen graag weten met welk soort wagen u rijdt als uw nieuwe Europese 

nummerplaat begint met de letter O of met 1, gevolgd door de letter O. 

 
7. Strips. [Eerst fragment, dan vraag] Ongeveer een maand geleden werd bekend dat 

Jommeke een eigen film krijgt. ‘De Wraak van Shennong’ zal de prent heten. U zag daarnet 

een fragment uit een eerdere Jommekesfilm. In 1968 immers werd het 37ste album uit de 

reeks verfilmd. Jef Nys verzorgde toen zowel het scenario als de regie, alsook de stem van 

papegaai Flip. Zijn zoon vertolkte Jommeke. Wat is de titel van album en film? 

 

8. Algemene kennis. Op het scherm ziet u een beweegbare brug, waarvan het brugdek open 

en dicht klapt. Het speciale aan deze brug is dat het gewicht van het brugdek 

gecompenseerd wordt door een contragewicht, dat soms onder de grond in een kelder zit. 

Het openen en sluiten van de brug vraagt daardoor veel minder energie. De naam van dit 

brugtype is gebaseerd op een toestel dat u in veel huisartsenpraktijken terugvindt en 

waarvan de werking vroeger op dezelfde principes als dit type brug gebaseerd was. Hoe 

wordt dit brugtype genoemd? 

 

9. Aardrijkskunde. Dit is het grootste watervallencomplex van Zuid-Amerika. Hetgeen de 

cataratas wordt genoemd, is een geheel van ongeveer 300 watervallen van in totaal 2,7 
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km breed. Het water stort tot 82 meter naar beneden. De watervallen van de Iguaçu 

klinken u dan ook niet onbekend in de oren, veronderstellen wij. Weet u ook op de grens 

van welke twee landen deze liggen? 

 

 

10. Film. Dit Franse meesterwerk van Marcel Carné werd geproduceerd tijdens de Duitse 

bezetting in de Tweede Wereldoorlog, in 1943. Het kan haast niet anders of de gruwelen 

en weerslag van de oorlog zijn terug te vinden in dit meeslepende drama dat door Franse 

critici werd uitgeroepen tot de beste Franse film ooit. Naam graag van dit ruim drie uur 

durende epos. 

 

Antwoorden reeks 6 
 

1. Libiamo ne' lieti calici, vrij vertaald het “drinklied” is het beroemdste duet in walstempo 

uit Verdi's opera La traviata  

2. Bij een wereldramp kunnen wij helaas niet terecht in Mount Weather  

3. Koolstof 12en 14 zijn twee isotopen van het element koolstof. 

4. Onkruid vergaat niet. Dit geldt zeker voor de Japanse duizendknoop 

5. De Finn-klasse werd voor het eerst geïntroduceerd tijdens de Olympische Spelen van 

Helsinki 

6. Als uw nummerplaat begint met een O, dan rijdt u met een Oldtimer  

7. Hopelijk wordt de nieuwe Jommekesfilm beter dan het schabouwelijke ‘de schat van de 

Zeerover’ uit 1968  
8. De principes van een bascule vindt u ook terug in een basculebrug  
9. Als u wil zien hoe 6,5 miljoen liter water per seconden naar beneden stort, kan u best een 

bezoekje brengen aan de Iguaçu-watervallen op de grens tussen Argentinië en Brazilië 

10. Franse critici riepen Les Enfants du paradis uit tot beste Franse film 

  

 

SPECIAL 4: Kruiswoordspecial 
 

De laatste special is een kruiswoordspecial. U dient het antwoord in te vullen in het 

kruiswoordraadsel. U kan dus het correcte aantal tekens zien. Als een antwoord uit meerdere 

delen bestaat, is er tussen twee delen geen spatie gelaten. U moet de verschillende delen aan 

elkaar schrijven. De lange ij wordt beschouwd als één letter. Om u het echter niet te 

gemakkelijk te maken, vragen we wanneer we een naam zoeken wel naar voornaam én 

familienaam. In dat geval dient u eerst de voornaam en dan de familienaam te noteren. Per 

juist ingevuld antwoord krijgt u één punt. Alle antwoorden hebben direct of indirect te maken 

met een bepaald thema. Als u de letters die u bekomt in de verticale, vet omkaderde kolom 

in de juiste volgorde zet, kan u een woord vormen dat verband houdt met dat centrale thema. 

Als u dat woord correct invult op het antwoordblad, krijgt u twee extra punten. 

 
1. [eerst fragment, dan vraag] Van welke hit uit 1991 hoorde u de intro? 
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2. Aardrijkskunde. Er wonen een kleine 100 miljoen inwoners in dit land dat grenst aan onder 

meer China en Cambodja. Sedert september 2018 had dit land voor het eerst een 

vrouwelijke president met Đặng Thị Ngọc Thịnh. Welk land waar men met de Dong kan 

betalen zoeken we? 

 

3. Media.  Van 2001 tot 2005 liep deze serie op de Nederlandse televisie. Ze is het vervolg op 

de gelijknamige film uit 2001. De reeks volgt discotheekgangers en proppers in het 

Spaanse Salou en in het Turkse Kusadasi. In de eerste drie seizoenen speelde ook Kürt 

Rogiers mee. Hoe heet deze serie die de acteurs maar al te graag zouden vergeten? 

 

4. Woordritsen. We zoeken een woord dat zowel met het eerste als met het tweede woord  

een samenstelling vormt. Zowel het woord als de twee samenstellingen moeten terug te 

vinden zijn in het groene boekje. In de opgave wordt het aantal letters in het te zoeken 

woord weergegeven. U moet beide opgaves correct oplossen om een punt te scoren op 

deze vraag. 

 

KLEUR XXXXXX (6 letters) DOEK en  

JAAG XXX (3 letters) DELEN 

 

5. Wielrennen. Deze voormalige Italiaanse wielerploeg ontstond in 1996 en bleef in het 

peloton tot en met 2005, toen de ploeg opging in het ProTour-team Lampre. Het grootste 

succes van de ploeg waren de eindzeges in de Ronde van Italië in 2003 van Gilberto Simoni 

en in 2004 van Damiano Cunego. Hoe heette deze wielerploeg? 

 

6. Toerisme. In Gent hebben we de Sint-Baafskathedraal en in Brugge de Sint-

Savatorkathedraal. Naar welke heilige werd de kathedraal van Mechelen genoemd? 

 

7. Radio. Wie opstaat met radio 1 hoort tussen 6 en 9 uur ’s morgens Xavier Taveirne of 

Michaël van Droogenbroeck  als presentator. Welk programma presenteren zij? 

 

8. Fauna. Op de foto ziet u zowel de Maleise als de Indische soort van dit geslacht van kleine 

roofdieren. Hun lijf lijkt sterk op dat van een kat, maar hun snuit lijkt dan weer op die van 

een mangoest. Ze komen voor in Zuidoost-Azië en eten zowat alles. Tot welk geslacht 

behoren deze venijnige dieren? 

 

9. Eten en drinken. Vergeet de traditionele “Mimosa” tijdens de brunch en ga voor deze 

cocktail. Hij werd naar verluidt voor het eerst geschonken in 1946 in Hotel Metropole in 

Brussel ter ere van de Amerikaanse ambassadeur van Luxemburg. Welke cocktail met 

Wodka, die ook in een witte variant bestaat, zoeken we hier? 
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10. Film. Deze Amerikaanse thriller uit 2010 werd geregisseerd door de Nederlander Anton 

Corbijn. Het verhaal is gebaseerd op de roman “A Very Private Gentleman” van Martin 

Booth. George Clooney neemt de hoofdrol voor zijn rekening in deze prent die zich in 

Zweden en Italië afspeelt. Wat is de titel van deze film? 

 

U krijgt nu nog een paar minuten tijd om het woord te vinden dat verband houdt met het 

thema van deze ronde. 

 

Antwoorden Kruiswoordspecial 
 

1. U herkende ongetwijfeld de intro van ‘black or white’ van Michael Jackson 

2. Het land dat we zochten was Vietnam, de op een na grootste producent van een bepaald 

goedje 

3. Kürt Rogiers mocht destijds het beest uithangen op de set van Costa 

4. Met het woordritsen kon u kleurfilter en filterdoek maken. Bij de tweede werd dat jaagpad 

en paddelen. We zochten dus filter en pad 

5. De wielerploeg was genoemd naar de hoofdsponsor: Saeco 

6. In Mechelen staat de Sint Romboutskathedraal, genoemd naar de heilige Rombout 

7. Weinig inspiratie bij radio 1. U staat er op met De Ochtend 

8. De katachtige die we zochten, was de civetkat 

9. Stevig ontbijten met een Black Russian, een Belgische cocktail van wodka en koffielikeur 

10. De film met George Clooney uit 2010 was ‘The American’ 

 

U had hopelijk door dat alle antwoorden een link hadden met koffie. Een van de meest 

gedronken varianten is de cappuccino, maar daarvoor heeft u ook melkschuim nodig. Dat was 

dan ook het woord dat we zochten. 

 

 

TUSSSENSTAND 
 

We projecteren eerst nog even de correcte antwoorden per ploeg van de drietrapsspecial. 

Ieder van u moet nu stilaan kleur bekennen! Eindigen bij de top tien, ergens in de 

middenmoot, of volgend jaar beter? We laten u even de tijd om uw ploeg terug te vinden. 

 

REEKS 7 
 

1. Muziek [eerst fragment, dan vraag]. U hoorde het nummer “Rapper’s delight”, door velen 

beschouwd als de start van het hiphop-genre in de Verenigde Staten en daarna ook de 

wereld. Wat is de naam van de band, een Amerikaans trio, dat het nummer uitbracht in 

1978?  

 

2. Denkvraag. Spreekwoorden. U moet op zoek gaan naar een spreekwoord waarvan u enkel 

de klinkers ziet. Om het niet onmogelijk te maken hebben we de klinkers al per woord 

gegroepeerd. Het is de bedoeling dat u het volledige spreekwoord neerpent. 
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( Ie a e oe oo ee) 

 

3. Economie. Het heeft veel voeten in de aarde gehad, maar vorige maand werd deze man 

dan toch benoemd als directeur van de Nationale Bank. Er was heel wat commotie 

ontstaan omdat hij de enige vrouw in dat mannenbastion verving.  Na zijn aanstelling 

besliste de regering wel tot een hervorming die meer vrouwen in de bestuurstop van de 

Nationale Bank moet brengen. Hoe heet hij? 

 

4. Literatuur. Met dit boek won Arnon Grunberg zowel de Gouden Uil als de Libris 

Literatuurprijs, iets wat niet veel schrijvers kunnen zeggen. In de roman uit 2006 begint 

Jörgen Hofmeester aan de epiloog van zijn overbodige leven. Zijn enige reden van bestaan 

is zijn hoogbegaafde jongste dochter. Hij is dan ook vervuld van angst om die te verliezen. 

Naam graag van de jongste dochter, tevens titel van het boek. 

 

5. Sport. Wielrennen. Op het EK in Glasgow pakten Robbe Ghys en Kenny de Ketele goud in 

de ploegkoers. Mooie prestatie, ook met het oog op de volgende Olympische Spelen, want 

in 2020 zal het terug op het programma staan. We willen graag de Engelse naam van dit 

pistenummer die verwijst naar de plaats waar het nummer voor het eerst werd gereden 

tijdens een zesdaagse. 

 

6. Fauna. Alhoewel de naam anders doet vermoeden, is het dier dat we zoeken wel degelijk 

een kip. Meer nog, het Oud-Belgische kippenras wordt door lekkerbekken gewaardeerd 

voor de fijne smaak. Hoe heet dit kippenras? 

 

7.  Geschiedenis. . “Zoals een paleis een beerput nodig heeft, zo heeft de wereld hoeren 

nodig.” Het is geen wijsheid die u als excuus kan gebruiken bij uw vrouw, maar wel een 

uitspraak van een Italiaans filosoof en theoloog, die tot de scholastici wordt gerekend. Hij 

leefde van 1225 tot 1274 en wordt gezien als de meest invloedrijke denker op theologisch 

gebied uit de middeleeuwen. Zijn belangrijkste werk is Summa Theologiae, waaraan hij 

werkte tot 1 jaar voor zijn overlijden. Wat is zijn naam? 

 

8. Eten en drinken. Te veel is te veel. Dat geldt zeker ook voor het aantal calorieën  in dit 

Canadese gerecht. Frieten met daarover verse kaas en dat nog eens overgoten met 

vleessaus, gezond kan je dit niet noemen. Toch is het het gerecht van de inwoners van 

Quebec. Hoe heet het? 

 

9. Actua laatste dag 

 

10. Film. Film Fest Gent ging van start met deze film van de jonge Gentse filmmaker Lukas 

Dhondt. De film is geïnspireerd door een waargebeurd verhaal en gaat over Lara, een 15-

jarig meisje dat niets liever wil dan ballerina worden. De uitdaging om dat doel te bereiken 

wordt nog groter gemaakt doordat Lara geboren is in het lichaam van een jongen. Naam 

graag van deze film. 
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Antwoorden reeks 7 

1. De pioniers van het hiphopgenre waren The Sugarhill Gang 

2. Met de klinkers kon u “wie a zegt moet ook b zeggen” vormen 

3. De nieuwe directeur van de Nationale Bank is dus een man, met name Steven Van Ackere  

4. Arnon Grunberg won verschillende prijzen met ‘Tirza’ 

5. De eerste ploegkoers in een zesdaagse vond plaats in New York, meer bepaald in Madison 

Square Garden. We zochten dus de madison. 

6. Kijk eens op de website van één als u wil weten hoe Jeroen Meus ‘Koekoek au vin’ 

klaarmaakt : we zochten de Mechelse Koekoek. 

7. Geen wereld zonder hoeren voor Thomas van Aquino 

8. Helaas niet op de menukaart vandaag, de Canadese poutine  

9. Antwoord actua laatste dag. 

10. De film van Lukas Dhondt was uiteraard Girl 

 

 

Onze verbeteraars zijn momenteel druk in de weer. De eindstand zal zo snel mogelijk worden 

bekendgemaakt. Zo dadelijk zullen de punten van reeks 6 en de fotospecial geprojecteerd 

worden. Enkel de punten van de laatste ronde en de punten van de mystery guest zijn nog 

niet verwerkt in het overzicht. Heeft u nog opmerkingen, dan kan u terecht bij onze man in de 

zaal. 

Bij gelijke stand wordt rekening gehouden met het antwoord op de schiftingsvraag. Het 

antwoord daarop vermeldden we al, namelijk dat er in 2016 liefst  10.041.000 vakanties van 

minimum 4 nachten geboekt werden. 

 

EINDSTAND 
 

[Wanneer de verbeteraars klaar zijn, word jullie van boven signaal doorgegeven. De stand zal 

geprojecteerd worden op jullie kleine scherm beneden. Bedoeling is deze voor te lezen, te 

beginnen bij plaats 50. De eerste 15 ploegen krijgen een prijs. De 33ste ploeg ontvangt een 

speciale prijs . Bij de laatste ploeg wordt vermeld dat zij naar goede gewoonte een rondje van 

het huis krijgt. Nieuw dit jaar is dat we proberen de eindstand ook te projecteren op het grote 

scherm, waarbij we de ploegen laten tevoorschijn komen op het moment dat jullie die 

voorlezen] 

 

[In tegenstelling tot de voorbije edities, wordt nu ook eerst de quiz van volgend jaar 

aangekondigd, zodat deze info niet verloren gaat in het geroezemoes.] 

 

Alvorens over te gaan tot de einduitslag, geven we al mee dat we volgend jaar terug van de 

partij zullen zijn en dat op 14 december. Wij willen ook de sponsors en vrijwilligers bedanken 

die deze quiz mogelijk maken. 

 

En dan nu de eindstand… . Wij vragen dat voor de afhaling van de prijzen slechts één 

vertegenwoordiger per ploeg naar voren komt. 

 

Volgorde van aflezen van de ploegen: 
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� Plaats 50 krijgt een rondje van de bar. Mogen wij vragen dat deze de handen opsteken 

zodat een ober hun bestelling kan komen opnemen. 

� Plaats 49 t.e.m. 16 worden gewoon afgeroepen en verschijnen tegelijk op het scherm, 

zij krijgen geen prijs, behalve ploeg 30, met dank aan Voeding Vyncke en het 

Frietkasteel, beiden uit De Pinte (gesponsord)  

� Plaats 15: een verzorgingspakket geschonken door apotheek Vermassen uit De Pinte 

� Plaats 13 en 14: 6 grote flessen bier per ploeg, met dank aan Drankcenter LDW uit Eke 

(gesponsord) 

� Plaats 11 en 12: 6 flessen wijn per ploeg geschonken door slagerij Declercq uit De Pinte 

(gesponsord) 

� Plaats 8, 9 en 10: 6 flessen wijn per ploeg, geschonken door optiek Het Oog uit De Pinte 

(gesponsord) 

� Plaats 7: 6 flessen wijn, geschonken door één van onze leden.  

� Plaats 5 en 6: 6 flessen cava, geschonken door Okay hier naast de deur. Zij stelden 

eveneens hun parking ter beschikking (gesponsord) 

� Plaats 4: 6 biermandjes geschonken door Delhaize in het centrum van de Pinte 

(gesponsord) 

� Plaats 3: Zes bonnen ter waarde van 15 euro elk, geschonken door Huis 10. Huis 10 is 

een gezellige brasserie aan het station in De Pinte waar iedereen zich thuis voelt en 

kan genieten van een authentieke en eerlijke keuken (gesponsord)  

� Plaats 2: Een volledig menu voor de hele ploeg in Café Hubert, een sfeervol restaurant 

in het voormalige koetshuis van kasteel Viteux in het centrum van De Pinte 

(gesponsord) 

� Plaats 1: Een volledig maandmenu voor de hele ploeg, ter waarde van 390 euro, 

geschonken door Brasserie 't Klooster in de Baron de Gieylaan hier in De Pinte 

(gesponsord) 

 

Wij danken al deze sponsors.  

 

[Omdat het niet te eentonig zou worden, is het best om de eindrangschikking afwisselend voor 

te lezen, bv. An de laatste vijf ploegen, Eric de vijf ploegen erna, enz…) 

 

Eenmaal dat is gebeurd en iedereen zijn prijs heeft ontvangen:] 

 

 

AFSLUITEN VAN DE QUIZ 
 

De 30ste editie van onze quiz zit er alweer op. Kaart u echter gerust nog wat na bij een natje 

en een droogje. We hopen dat u genoten heeft van deze avond en zien u volgend jaar graag 

terug!  

 


