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INLEIDING VAN DE QUIZ 
 
Goedenavond beste mensen. Namens tafeltennisclub De Pinte heten wij u van harte welkom  op de 
31ste 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 31ste 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 
 
Sinds begin deze maand moeten handelaars verplicht het eindbedrag op het kasticket afronden naar 
5 eurocent bij een cashbetaling. Al blijven zij een wettig betaalmiddel, luidt deze maatregel op termijn 
mogelijk het einde in van de stukken van 1 en 2 eurocent. Hoeveel munten van 1 en 2 eurocent heeft 
de Nationale Bank tot nu geslagen? We gebruikten als bron de website van VRT Nieuws van 15 
november 2019. 
 

REEKS 1 
 



  
 

Draaiboek quiz 2019  Pagina 3 van 23 

1. Muziek [Eerst fragment, dan vraag]. Hopelijk kon u de aandacht bij de muziek houden en kent u 
de naam van de uitvoerder van dit nummer. Graag die naam. 
 

2. Denkvraag. In Gent wonen een aantal studenten samen in een studentenhuis waar enkel Grieks, 

Italiaans en Engels gesproken wordt. 3 studenten spreken Grieks, Italiaans en Engels. 7 studenten 

spreken Engels. Twee studenten zijn tweetalig en spreken enkel Grieks en Italiaans. Één 

studentJe spreekt Engels en Grieks. Eén van de studenten spreekt alleen maar Italiaans en drie 

alleen maar Grieks. Hoeveel studenten wonen er in het studentenhuis? 

3. Religie. We nemen jullie mee naar een korte parabel uit het evangelie van Lucas: eens reisde een 
man van Jerusalem naar Jericho en viel in handen van rovers. Ze schudden hem uit, verwondden 
hem vreselijk, en lieten hem half dood achter. Toevallig kwam een priester die weg langs. Hij zag 
hem, en ging voorbij. Ook een leviet kwam er langs. Hij zag hem, en ging voorbij. Tenslotte 
passeerde een derde man, die de gewonde man wel hielp. Tot welk volk behoorde deze derde 
man? 

 
4. Literatuur. We zoeken de Nederlandse auteur van bestsellers als “Geachte heer M.”, “Zomerhuis 

met zwembad” en “Het Diner”, waarmee hij de NS publieksprijs won. U zou hem ook kunnen 

kennen als acteur in onder andere de serie voetbalvrouwen. Wie zoeken wij? 

5. Voetbal. Deze Braziliaanse onttroonde deze zomer Miroslav Klose als WK-topschutter aller tijden. 
Ze scoorde in haar vijfde WK-deelname immers haar 17de doelpunt op een WK, één meer dan 
Klose. Wij willen graag haar naam. Met haar voetbalnaam, dezelfde als haar voornaam, zijn we 
tevreden. 

 
6. Actua. Prins Andrew was de voorbije weken niet uit het nieuws weg te slaan. Dat had hij natuurlijk 

vooral aan zichzelf te danken door een bijzonder onhandig interview over zijn band met een 
Amerikaanse miljardair die deze zomer nog maar eens in opspraak kwam voor seksueel misbruik 
van minderjarigen. Wat is de naam van die miljardair? 

 
7. Geschiedenis. Op 22 juli 1934 bezocht deze topcrimineel de film “Manhattan Melodrama” in een 

bioscoop in Chicago samen met zijn vriendin, Polly Hamilton, en  Anna Sage. Zijn laatste uren waren 
geteld, want toen hij de bioscoop verliet, opende de politie het vuur en werd hij dodelijk getroffen. 
Welke man werd door Sage verraden? 

 
8. Fauna. We zijn op zoek naar een familie van halfapen waarvan de soort met een ringstaart in zowat 

elke dierentuin te zien is. In het wild leven deze viervoeters alleen in Madagaskar, al komt de 
bruine variant ook in de Comoren voor. Hoe heet deze familie die ook wel ‘echte Lemuren’ wordt 
genoemd? 

 
9. Eten en drinken. Deze zoete saus, gemaakt van sojabonen, rijstazijn, knoflook, rode pepers, suiker, 

zout en water betekent "zeedieren" in het Kantonees. Toch worden er geen zeevruchten in de saus 
verwerkt en wordt de saus doorgaans gebruikt om vleesgerechten op smaak te brengen. De saus 
is afkomstig uit de Chinese keuken, maar wordt ook in de Vietnamese keuken gebruikt. Daar is hij 
een onmisbaar bestanddeel van bepaalde varianten van  pho, een noedelsoep. Welke saus zoeken 
we? 

 
10. Film. Navy SEAL Chris Kyle geldt als de dodelijkste Amerikaanse schutter aller tijden. Tussen 1999 

en 2009 vestigde hij het record van meest gedode doelwitten in de geschiedenis van de 
Amerikaanse krijgsmacht. “American Sniper” is de titel van de film, die gebaseerd is op zijn 
memoires.  Wie is de regisseur van die film ? 
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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. U hoorde en zag in de clip ook David Guetta. Wie wist dat dit in een samenwerking met Akon was, 
krijgt een kus van de juf! 

2. In het studentenhuis wonen 13 studenten 
3. Het was de barmhartige Samaritaan, die medelijden kreeg met de gewonde man en hem overeind 

hielp. 

4. “Het Diner” is een boek van Herman Koch. 
5. Marta wist nog maar eens te scoren op het afgelopen wereldkampioenschap vrouwenvoetbal. 

6. Prins Andrew legde eind vorige maand al zijn publieke functies neer na een foutgelopen interview 
over zijn band met Jeffrey Eppstein 

7. John Dillinger werd bij het verlaten van een bioscoop in Chicago neergeschoten 

8. Maki’s kan je in de meeste dierentuinen vinden 

9. Geen pho zouden hoisinsaus 

10. De regisseur van American Sniper is Clint Eastwood. 

 

 
SPECIAL 1 
 
Nu zijn we toe aan onze eerste special. Die gaat over parodieën. 
 
1. Muziek [eerst vraag, dan fragment]. U hoort zo meteen een licht anders klinkende versie van 

Wannabee, de eerste grote hit van de Spice Girls. De vraag is eenvoudig, welke band hoort u aan 
het werk? 
 

2. Kunst. U ziet op het scherm het schilderij “a Belgian politician” gemaakt in 2011. Het werd verkocht 
voor 500.000 euro aan een Amerikaanse kunstverzamelaar. De uitvoerder zag het als een parodie 
van een foto van Karlijn Van Giel om zo aan auteursrechten te ontsnappen. Daar was die laatste 
niet mee akkoord en kreeg ook van de rechtbank gelijk. We vragen de naam van de kunstenaar die 
de zelfverklaarde parodie maakte. 

 

3. Literatuur. Dit boek uit de 17de eeuw was een parodie op de klassieke ridderroman en tevens een 
van de eerste geschreven romans in een moderne Europese taal. Het vertelt de komische 
reisavonturen van een oude edelman die denkt dat hij een dolende ridder is. De hoofdpersoon is 
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het stereotype van de idealist, een dwaze held die zich met zijn goede bedoelingen, maar 
onpraktische daden min of meer belachelijk maakt. Wij willen graag de naam van het 
hoofdpersonage. 

 
4. Media. Deze film stond lang in de top 20 van de meest opgevraagde films bij Belgacom en Telenet. 

Chico, Carmelleke en Clitoortje beleven allerlei pornografische avonturen. Wij willen graag weten 
welke ongekroonde Vlaamse pornokoning de film FC De Kapoenen maakte. 

 
5. Sport. Vorig jaar was heel wat te doen rond deze tekening waarin Serena Williams werd afgebeeld 

in de door haar verloren tennisfinale van de US Open. Het leverde de tekenaar verwijten van 

racisme en seksisme op. We willen graag weten wie de dame aan de overkant van het net is, die 

de scheidsrechter iets toefluistert in de cartoon. De dame in kwestie won toen haar allereerste 

grand slam en won een paar maand later ook de Australian Open. 

 

6. Actua. In oktober was er veel te doen over de prent die u op het scherm ziet. Het bedrijf achter 

deze campagne probeerde op een grappige manier duidelijk te maken dat deze bekende 

hamburger in het juiste doosje verkocht moet worden. De campagne kon echter op niet echt veel 

bijval rekenen en werd al snel ingetrokken. Welk bedrijf produceert de burger en zat dus achter 

deze controversiële reclamecampagne? 

7. Actua. Na de commotie tijdens afgelopen carnaval in Aalst over een praalwagen met Joodse 
karikaturen, werd de burgemeester op het matje geroepen door Unesco. Dat was blijkbaar geen 
vruchtbaar gesprek, want begin deze maand liet de burgemeester weten dat hij beroemde 
carnavalsfeest in zijn stad zelf laat schrappen als Unesco-werelderfgoed, anticiperend op een 
beslissing in die zin door Unesco later deze maand. Wie is deze burgemeester van de bekendste 
carnavalstad van Vlaanderen? 
 

8. Media. Een programma dat zowat gespecialiseerd is in parodieën en zeker niet mocht ontbreken 
in deze special is “De ideale wereld”. Zo meteen ziet u een parodie op een bekend tv-programma 
op Vijf. Wat is de naam van de parodie van De ideale Wereld. 
 

9. Strips. De cartoons van deze ridder verschijnen regelmatig in Humo. Jeroom parodieert er “De 

Rode Ridder” van Willy Vandersteen mee. Wij willen graag de naam van deze ridder, geïnspireerd 

op een vroegere Duitse fabrikant van huishoudelijke apparatuur. 

 

10. Film [eerst fragment, dan vraag]. U zag een parodie op een beroemde scène uit een western uit 

het jaar 1969.  Welke acteur voert de kunstjes op de fiets uit in die originele film? 

 

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 
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1. Ongetwijfeld konden ook sommigen onder jullie de versie van De Heideroosjes heel wat beter 
smaken dan het origineel.  

2. A Belgian politician werd geschilderd door Luc Tuymans. 
3. Miguel Cervantes schreef het boek “De vernuftige edelman Don Quichot van La Mancha”, we 

zochten dus Don Quichot. 
4. FC De Kapoenen is een film van Eddy Lipstick. 
5. Serena Williams verloor de US Openfinale vorig jaar tegen Noami Osaka. 
6. U herkende ongetwijfeld de Bicky Burger in de reclame, van producent Beckers. 
7. De burgemeester van Aalst is Christophe D’haese. 
8. Een hilarische parodie op Temptation Island was Debation Island. 
9. Jeroom haalde de naam van zijn ridder bij het door Whirlpool overgenomen Bauknecht. Ridder 

Bauknecht dus. 
10. De fietser die we zochten, was Paul Newman in Butch Cassidy and the Sundance Kid 
 

 
REEKS 2 
 
1. Muziek [eerst fragment, dan vraag]. U hoorde zonet een stukje van Cruel Summer van het 

Zweedse Ace of Base. Welke Britse meidengroep bracht het origineel uit in 1989? 
 

2. Media. Dit kanaal werd in 1972 opgericht voor de Amerikaanse kijkers, met informatieve en 
leerzame programma's. Tegenwoordig is het echter een vrouwenzender die zich richt tot dames 
tussen de 25 en 54 jaar. Enkele bekende programma’s zijn “Say Yes to the Dress”, “Cake Boss” en 
“Dr. Pimple Popper”. Naam graag van deze zender die begin 2015 in Vlaanderen werd 
geïntroduceerd. 

 
3. Algemene kennis. Voor wie al eens online aan het daten is gegaan, is het ongetwijfeld een gekend 

fenomeen. Plots lijkt de potentiële partner als van de aardbodem verdwenen. De persoon laat niet 
meer van zich horen, verbreekt alle contact, zonder enige toelichting. Met welke Engelse term 
drukt men dit fenomeen doorgaans uit? 
 

4. Aardrijkskunde. Deze rotsachtige kuststreek bevindt zich onder de Italiaanse stad Napels in de 
regio Campania  en is erg in trek bij toeristen. De kust strekt zich uit van Positano tot Vietri sul 
Mare en er loopt een prachtige weg doorheen, als het ware uitgehouwen uit de rosten. Ideaal om 
met de Vespa te verkennen. Wat is de naam van deze kuststreek? 

 
5. Basketbal. In juni werd geschiedenis geschreven in de NBA. Voor het eerst werd een team van 

buiten de Verenigde Staten kampioen. In de finale versloegen ze de Golden State Warriors met 4-
2. Welke basketbalploeg slaagde hierin? We vragen de volledige naam van de ploeg. 
 

6. Taal. Geen idee waar Franstalige jongeren het over hebben als ze met hun turvoi naar de téci gaan? 
Als je de lettergrepen  omdraait, begrijp je dat ze met hun voiture naar de cité gaan. Hoe heet deze 
Franse jongerentaal waarbij lettergrepen omgewisseld worden zodat totaal nieuwe woorden 
ontstaan? 

 

7. Mode. De collectie van deze man werd door de pers ooit omschreven als ondraagbare jurken, 
gemaakt van metaal en ijzeren haakjes. Toch ontketende de in Spanje geboren modeontwerper er 
een revolutie mee in de couturewereld. Opvallend was dat hij zijn maliënkolderjurkjes showde op 
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zwarte modellen. Sindsdien staat hij bekend als de man die mode tot een kunst verhief en samen 
met Courrèges en Carin vormgaf aan de Space Age. Hoe heet deze man? 

 

8. Ruimtevaart. Het European Space Agency of ESA is de Europese tegenhanger van de NASA. Het 
hoofdkantoor bevindt zich in Parijs. 22 verschillende Europese landen dragen financieel bij om 
onder meer satellieten in de ruimte te brengen met behulp van lanceerraketten. Hoe worden de 
raketten genoemd die door ESA zelf ontwikkeld zijn en inmiddels aan een vijfde versie toe zijn? 

 
9. Algemene kennis. Sinds eind vorig jaar is het de bedoeling dat de brandstofetiketten in de hele 

Europese Unie worden geharmoniseerd, zowel qua benaming als qua kleur. Zo heet in Spanje 
bijvoorbeeld benzine gasolina en diesel gasoleo. Men wil dan ook met codes werken om de 
verschillende soorten aan te geven. Wij willen graag weten met welke code diesel wordt 
aangeduid? 

 

10. Film. Deze film van 1950 van Joseph L. Mankiewicz werd genomineerd voor veertien Academy 
Awards. De film gaat over een jonge vrouwelijke fan van een wat ouder wordende steractrice.  De 
fan ontpopt zich als een wolf in een schapenvacht, want uiteindelijk neemt ze de plaat van de 
actrice in.  We zoeken de titel van deze tijdloze film met onder meer Bette Davis.  

 

 

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. Bananarama maakte de originele versie van “Cruel summer”  

2. De naam ‘The Learning Channel’ verwijst naar de documentaires en informatieve programma’s die 
in de begindagen werden uitgezonden op TLC. 

3. Slachtoffers van ghosting blijven bij het online daten vaak met vraagtekens en veel onduidelijkheid 
zitten 

4. Positano, Praiano en Amalfi: stuk voor stuk mooie stadjes aan de Amalfikust.  

5. De Toronto Raptors zorgden voor een unicum in de NBA. 

6. Het jongerentaaltje is verlan, zelf een goed voorbeeld ervan want het is de omkering van 

l’envers. De artiestennaam Stromae is er ook een voorbeeld van. 

7. Paco Rabbane was de modeontwerper die we zochten. 

8. De rakketten ontwikkeld door ESA zijn de Arianeraketten. 

9. Als u aan de pomp diesel tankt, zie je daarboven de aanduiding B7. 

10. De titel van de film was all about Eve. 

 
REEKS 3 
 
1. Muziek [Eerst vraag dan fragment]. Zowat iedereen die piano speelt zal dit stuk ooit wel eens op 

zijn bord gekregen hebben in de pianolessen. Maar ook gebruikers van Felix kattenvoer zouden 
het moeten kennen. Graag de componist van dit nummer? 
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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.  

MARK DE KLATGOVE uit AS en MAREK U uit BELEM 

 

3. Literatuur. In mei van dit jaar heeft een Vlaamse schrijver de "Astrid Lindgren Memorial Award" in 
ontvangst genomen uit handen van de Zweedse kroonprinses Victoria. De prestigieuze prijs wordt 
zowat beschouwd als de Nobelprijs voor jeugdliteratuur. Zijn werk wordt in het Nederlands 
uitgegeven door Querido en is ondertussen vertaald in meer dan twintig talen. Wie zoeken wij? 

 

4. Media [eerst fragment, dan vraag]. De man die we zoeken, wordt wellicht wel het meest 
geassocieerd met deze beelden uit 1987. Ze werden destijds niet uitgezonden, maar verschenen 
in 1991 wel tijdens een uitzending van Het Huis Van Wantrouwen en nadien in diverse andere 
programma’s. Wat is de naam van deze reporter? 

 

5. Boksen. Dit is één van de meest iconische sportfoto’s aller tijden. Mohammed Ali sloeg in de eerste 
ronde zijn concurrent neer. Het was een rematch van de wedstrijd uit 1964 waarin Ali, toen nog 
Cassius Clay, voor het eerst de wereldtitel bij de zwaargewichten veroverde. Wij willen graag de 
naam van zijn tegenstander, de man die op de foto uitgeteld op het canvas ligt dus. 

 
6. Geschiedenis. In september trok een colonne legervoertuigen door ons land om de 75ste verjaardag 

van de bevrijding te herdenken. Ze volgden daarbij dezelfde weg die de geallieerden toen volgden. 
De tocht begon in deze Waalse stad met de inhuldiging van een Sherman-tank. Deze stad was dan 
ook de eerste Belgische stad die bevrijd werd door de geallieerden. Om welke stad gaat het? 

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

volgende zin: “De West-Vlaamse eregouverneur reageerde verbouwereerd op het wijdverspreide 

misbruik van belastingsgeld bij de landbouwcommissarissen dat te elfder ure aan het licht kwam.” 

8. Algemene kennis. In juni raakte bekend dat dit bedrijf na 31 jaar verdwijnt van de New Yorkse 

beurs. Het werd immers verkocht aan een Franse miljardair voor 3,7 miljard dollar. Het bedrijf is 

het tweede grootste veilinghuis ter wereld. Welk bedrijf, opgericht in 1744, zoeken we? 

9. Chemie. Deze stof helpt bij het mengen van twee stoffen die normaal gesproken niet of moeilijk 
mengbaar zijn. We vinden deze stof bijvoorbeeld terug in cosmetica en voeding. Lecithine, 
bijvoorbeeld, wordt gebruikt bij het maken van mayonaise omdat het zorgt voor een goede 
verbinding tussen vetten en azijn. Naam graag van dergelijke stof. 
 

10. Film. Jan Decleir beleefde vrolijke momenten met Willeke van Amelrooij in deze film uit 1971. Wat 
is de titel van deze film die gebaseerd is op “de teleurgang van de waterhoek” van Stijn Streuvels. 
 

 

Antwoorden reeks 3 
 

1. The entertainer is van de hand van Scott Joplin. 

2. Met veel geduld en doorzetting kon u vastgoedmakelaar en meubelmaker vormen. 
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3. Een van de meest succesvolle Vlaamse jeugdauteurs is Bart Moeyaert.  

4. Genoeg gepraat volgens Tuur Van Wallendael 

5. Mohammed Ali versloeg Sonny Liston 

6. De stad die 75 jaar geleden als eerste werd bevrijd was Bergen 

7. Belastinggeld was fout gespeld, er stond een “s” te veel 

8. Veilinghuis Sotheby’s is niet meer. 

9. Dankzij een emulgator worden stoffen verbonden 

10. Mira was de film met Jan Decleir uit 1971 

 
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 foto van een persoon met baard te zien. Wij vragen steeds de naam 
van de persoon die u op de foto ziet. 

 

Antwoorden Fotospecial 
 
1. Abu Bakr Al-Baghdadi 
2. Billy Gibbons 
3. Jean-Marie Dedecker 
4. Conchita Wurst 
5. David Beckham 
6. Wim Opbrouck 
7. Georges Harrison 
8. Peter Sagan 
9. Koning Filip 
10. Fidel Castro 
11. Jan Haring 
12. Johnny Depp 
13. Ruben Block 
14. Henry VIII 
15. Michel Preud’homme 
 

 

 
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]. Deze man mocht vorige week 50 kaarsjes uitblazen. Zijn 

muziekcarrière is bijzonder succesvol met een verkoop van meer dan 40 miljoen albums 

wereldwijd. Daarnaast is hij ook een gevierd zakenman. Als u op basis van deze omschrijving nog 

niet aan de juiste man denkt, helpen we u nog verder met een fragment. 
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2. Media. Het was toch een kleine verrassing toen in juni van dit jaar bekend raakte dat dit iconische 

TV personage van onder het stof wordt gehaald. In de jaren ‘90 waren deze dame en haar zoon 

immers razend populaire TV-figuren. Dit jaar werd bekend dat ze samen met haar zoon een 

theatershow zal doen om haar negentigste verjaardag te vieren. Hoe heet dit TV-personage 

gespeeld door Walter Baele? Uitzonderlijk vragen we hier naar voor- én familienaam. 
 
3. Algemene kennis. Dit bedrijf moet de veiligheid in het Belgisch luchtruim en op de openbare 

luchthavens waarborgen. Dit jaar waren er door sociale onrusten echter heel wat problemen. 

Vroeger waren ze bekend als de regie de luchtwegen, nadien als Belgocontrol, maar sinds een 

jaar ongeveer is er een nieuwe naam. Welke? 

4. Aardrijkskunde. We zoeken de naam van een Oost-Vlaams dorp met een hele geschiedenis. In 1316 

werd het dorp in brand gestoken en vervolgens onder water gezet door de graaf van Holland. In 

1582 werd in datzelfde dorp Fort Liefkenshoek gebouwd, als bescherming tegen de Spanjaarden. 

En op 21 juni 1638 vierde kardinaal-infant Ferdinand er de overwinning op de Hollanders. Hoe heet 

de deelgemeente van Beveren waar dit allemaal gebeurde. 

 

5. Sport. Deze Zwitserse ex-wielrenner staat bekend als één van de beste zesdaagserenners aller 

tijden. Hij staat vijfde op de ranglijst van meeste overwinningen met 62 zeges. Met zijn landgenoot 

Kurt Betschart vormde hij vanaf 1994 het koppel met de meeste overwinning door de jaren heen. 

Ook individueel was hij een topper met onder andere vier wereldtitels in de puntenkoers bij de 

elite. Wat is zijn naam? 

 
6. Actua. Jeff Hoeybergs aan het woord laten, houdt risico’s in. Tijdens een lezing aan de UGent kon 

de man zich niet inhouden en deed hij vrouwonvriendelijke en seksistische uitspraken. De al 
omstreden studentenvereniging die de lezing organiseerde werd gisteren twee maanden 
geschorst door de koepel van Gentse studentenclubs. Welke studentenvereniging werd geschorst? 

 
7. Mythologie. Sterven kost geld was een zegswijze die ook voor de oude Grieken van toepassing 

was. Om in het dodenrijk te geraken, moesten de overledenen de Styx oversteken. De veerman 
moest wel betaald worden waardoor bij doden een obool onder de tong werd gelegd. Indien men 
de overtocht niet betaalde, zou de geest van de overledene meer dan 100 jaar ronddolen op de 
oever. Wat is de naam van de veerman die de doden tegen betaling de Styx overbracht? 

 
8. Taal. Brexit is er een goed voorbeeld van. Wij zoeken de naam van de stijlfiguur waarbij twee of 

meer bestaande woorden naar de vorm worden gecombineerd in een neologisme dat 
betekeniselementen van alle originele woorden bevat. Een soort contaminatie dus, maar dan 
bewust gecreëerd. 

 
9. Kunst. Deze man wordt beschouwd als een van de grootste Spaanse kunstenaars van de 20ste 

eeuw, samen met Picasso en Dalí. Hij leefde van 1893 tot 1983, eerst in Barcelona, nadien in Parijs 

en vanaf 1940 in Mallorca. In zijn surrealistische werken is de invloed van het kubisme duidelijk, 

alhoewel zijn vormen altijd bleven refereren naar de realiteit. Zijn kunstwerken zijn onder meer te 

bewonderen in het speciaal aan hem gewijde Fundació op de Montjuïc-heuvel in Barcelona. Wat 

is de naam van deze surrealist? 
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10. Film. Met “Once upon a Time in Hollywood” is Quentin Tarantino dit jaar aan zijn negende film 
toe. Dit meesterwerk speelt zich af in het Hollywood van eind de jaren ’60 en volgt acteur Rick 
Dalton en zijn stuntman, vertolkt door Leonardo Di Caprio en Brat Pitt, in hun zoektocht naar 
succes in de filmindustrie. In de film zit echter ook een verhaallijn verweven over de moord op een 
bekende vrouw in Hollywood, gespeeld door Margo Robbie. Welke vrouw is dat? 

 

Antwoorden reeks 4 
1. U hoorde Jay Z met Niggas in Paris. 

2. Rosa en haar zoon Modest Vermeulen waren 20 jaar geelden bijzonder populair. 

3. Berichten over sociale onrusten werden dit jaar vaak gelinkt aan Skeyes 

4. De deelgemeente van Beveren die we zochten, was Kallo 

5. Een gevreesd zesdaagseduo: Kurt Betschart en Bruno Risi. 

6. Het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, of KVHV, toonde nog maar eens dat Jeff 
Hoeyberghs enkel onzin uitkraamt. 

7. De veerman die de doden de Styx overbracht was Charon. 

8. Brexit is een voorbeeld van een portmanteau 

9. In Barcelona moet je beslist de Fundació Joan Miró bezoeken als je fan bent van gekke sculpturen. 

10. In “Once upon a Time in Hollywood” wordt gealludeerd op de moord op Sharon Tate door leden 
van de Charles Manson sekte 

 

Antwoord mystery 
 
Bij de eerste tip had u al de initialen van onze mystery kunnen vinden. De rode stip op de kaart stond 

immers op Los Angeles of LA. In de tweede tip hoorde u ‘Als u vanavond niet kan slapen’ van Will Tura, 

de schoonvader van onze man. De andere tips verwezen naar het televisiewerk dat hij realiseerde. Hij 

werkte als journalist voor Jambers en maakte programma’s zoals Duel en sterren en kometen. Deze 

laatste kon ook geïnterpreteerd worden als ‘in de nacht’ dat samen met ‘in de gevangenis’ en ‘bij de 

wegpolitie’ zijn meer recentere werken zijn. De rinkelende telefoon wordt meestal opgenomen met 

Alloo, wat u bij onze mystery-man moest brengen. We zochten uiteraard Luk Alloo. 

 

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. Er zijn 1,6 miljard stukken 
van de munten van 1 en 2 cent geslagen. 
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REEKS 5 
 

1. Muziek [eerst vraag, dan fragment]. Ofwel was u een kind en brulde u dit liedje luidkeels mee van 
de eerste Samson-CD, ofwel ging u naar de betere Chirofuiven, waar dit nummer ook een vaak 
gedraaid nummer was in de jaren negentig. Wij willen graag weten hoe het verder gaat. Wat is het 
volgende woord dat meegebruld dient te worden alvorens het refrein weer wordt aangevat? 
 

2. Denkvraag. Welk getal hoort thuis op de plaats van het vraagteken? 
 

3. Algemene kennis. Volkswagen gaat zijn legendarische busje in 2020 uitbrengen in een elektrische 
versie. Van dit ooit iconische busje zijn inmiddels al 6 generaties op de markt gebracht die steeds 
minder gemeen hebben met de eerste generatie die in de jaren zestig door de hippiegemeenschap 
in de armen werd gesloten. Wat is de naam van Volkswagens busje? 
 

4. Fysica. Deze Duitser, op 95-jarige leeftijd overleden in 2016, werd de patentkoning genoemd. Op 
zijn hoogtepunt had hij maar liefst 1093 patenten op zijn naam staan. Hij is echter vooral bekend 
omwille van een uitvinding die op het eerste zicht eerder banaal is, met name een plastieken 
muurplug. Op vandaag dragen de meest verkochte plastieken pluggen nog steeds zijn naam. Welke 
is dat? 

 
5. Sport. Op het EK 2018 pakten deze Belgische atleten een bronzen medaille in de gemengde 

aflossing. Dus moest er een zoveelste bijnaam gevonden worden voor een Belgische ploeg. In 

welke sport pakten de Belgian Hammers brons? 

 

6. Radio. “Met twee zinnen kan ik iemand met de grond gelijk maken.” Dat is volgens deze 

legendarische radiomaker zijn stijl geworden in de loop van de jaren. Begin februari ging hij na een 

jarenlange carrière bij Radio 1, Studio Brussel en de Nederlandse radio-omroep met pensioen. Hoe 

heet deze man, die u ook zou moeten kennen van zijn scherpe bindteksten als presentator van 

Rock Werchter en Pukkelpop? 

7. Algemene kennis. Het mooie weer is inmiddels voorbij, maar de kans is groot dat u tijdens de 
zomermaanden deze barbecue bent tegengekomen. Het betreft een veelzijdige barbecue die 
zowel om te grillen, te roken en als oven gebruikt kan worden. Naam graag van het bedrijf en 
gelijknamige keramische barbecue dat in 1974 werd opgericht en bekend is omwille van zijn 
herkenbare donkergroene kleur. 
 

8. Geschiedenis. Deze Engelsman is één van de grondleggers van de moderne politieke filosofie. “De 
staat beschermt ons tegen anarchie en het recht van de sterkste, zodat wij zonder angst kunnen 
leven en werken, maar in ruil daarvoor mag de staat wel beslissingen nemen in onze naam.” Deze 
impliciete afspraak heet een sociaal contract, en werd voor het eerst beschreven in Leviathan, het 
bekendste boek van deze man uit 1651. Hoe heet deze filosoof? 

 
9. Kunst. Dit Brusselse centrum voor hedendaagse kunst ligt in Vorst. Het opende in 2007 de deuren 

in een voormalige brouwerij die in 1930 ontworpen werd door Adrien Blomme. Tal van 
kunstenaars kregen reeds een platform in het centrum, waaronder volgende Vlamingen: Anne-
Mie van Kerckhoven, Luc Tuymans, David Claerbout en Ana Torfs. Wat is de naam van dit 
kunstcentrum? 
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10. Film [eerst fragment, dan vraag]. U zag net een stukje uit de trailer van deze Disney-Pixar 
samenwerking uit 2017. Het verhaal speelt zich af op het Mexicaanse platteland, waar Miguel een 
familiegeheim ontdekt waarmee hij contact kan leggen met zijn overleden voorouders. Wat is de 
naam van deze veelvuldig in de prijzen gevallen animatiefilm? 

 

Antwoorden reeks 5 
 
1. U kon de Samsonrock verder aanvullen met het woord bruistablet. 
2. Het antwoord van de denkvraag was 3. Daarvoor moest je de cijfers van de buitenste getallen 

omdraaien. Dan zie je dat het rechtse getal het quotiënt is van het linkse en het middelste. 
3. Het legendarische busje van Volkswagen is uiteraard de Transporter. 
4. Klussers weten dat je voor een goede muurplug op zoek moet naar een van het merk Fischer, 

genoemd naar Arthur Fischer. 
5. De gemengde aflossing is een  nieuwe discipline in het triatlon 
6. Een gewone naam, maar wel een bijzonder presentator, zou kan je Luc Janssen omschrijven. 
7. Veelzijdig barbecuen met the green egg 
8. De Engelse filosoof uit de 17de eeuw was Thomas Hobbes 
9. Het Brusselse cultuurcentrum is Wiels 
10. Het Mexicaanse feest “dag van  de doden” staat centraal in de animatiefilm Coco 

 
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.  
 

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.  Net zoals ASO, organisator van de Tour de France, kunnen ook wij niet voorbij aan de 50ste 

verjaardag van de eerste eindzege van de kannibaal in de Tour. De eerste drietrap gaat dus over 
Eddy Merckx.  
 
1) We moeten  eerlijk bekennen dat we dit Italiaans merk van espresso- en koffiemachines alleen 

maar kennen als naam van de wielerploeg waar Merckx voor reed toen hij zijn eerste tour won. 
De gelijknamige wielerploeg met grote Belgische en Spaanse inbreng was wielersponsor van 
1955 tot 1969. Wat is de naam van deze wielerploeg?  
 

2) In 1975 zou Eddy Merckx zijn zesde Tour winnen. Als eerste ooit. Elke zichzelf respecterende 
Belg gelooft nog altijd dat hij en niet Bernard Thévenet de Tour gewonnen had als Merckx geen 
vuistslag gekregen had in de lever tijdens de 14de etappe.  Tijdens de beklimming van een col 
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in het Centraal Massief zorgde een gefrustreerde Fransman er voor de ondergang van Merckx. 
Op welke col, voor het laatst beklommen in 1988, gebeurde dat? 
 

3) In 1969 reed Eddy Merckx met de gele trui om de schouders over de. De streep lag toen nog 

niet op de Champs-Elyssees, dat was pas het geval vanaf 1975. De eindstreep van de laatste 

rit lag tussen 1968 en 1974 op deze wielerbaan in Parijs. De baan heet tegenwoordig 

vélodrome Jacques-Anquetil, maar ze wordt nog altijd vaakst aangeduid met de naam van de 

gemeente vlak bij Parijs waar ze ligt. Welke gemeente is dat? 

 
2. De tweede drietraps is er een voor gamers, want die gaat over computergametunes. We laten u 

telkens een fragment horen van een bekend computergame. Als antwoord pent u de naam van die 
game neer. 
 
1) [Eerst vraag, dan fragment]. Graag de naam van deze game die vooral op de Gameboy werd 

gespeeld. 
 

2) [Eerst vraag, dan fragment]. Wat is de naam van deze Nintendo-klassieker uit 1986? 
 

3) [Eerst vraag, dan fragment]. Hoe heet dit avontuurlijk spel dat in 1996 werd uitgegeven? 
 

3. De derde gaat over carrièreswitches 
 

1) Bij elke verkiezing staan er op de politieke lijsten wel een aantal witte konijnen die een 

carrièreswitch proberen te maken. Bij de vorige verkiezingen waren er maar liefst twee ex-

winnaars van de miss-Belgiëverkiezing die op een open-VLD lijst probeerden verkozen te raken 

in respectievelijk het Europees en het federale parlement. Wij willen de naam van een van 

beiden. 

 

2) Deze man won in zijn carrière éénmaal de algemene wereldbeker skiën. Hij won de 

wereldbeker afdaling in 1995, ‘96 en ‘97 en de wereldbeker super-G in ‘97. Later maakte hij 

een serieuze carrièreswitch, hij won immers de Dakar Rally in 2006. Wat is de naam van deze 

Fransman? 

 

3) In de vijfde James Bond film “You Only Live Twice” uit 1967 gaat James Bond, nadat er een 

paar ruimtecapsules zijn gekaapt, naar Japan om uiteindelijk de zoveelste keer de  strijd aan 

te gaan met de misdaadorganisatie SPECTRE. De naam van de scenarioschrijver valt op, want 

het is een Britse schrijver die iedereen kent. Wie? 

 

4. De volgende drietrap doet u het water in de mond krijgen, hij gaat namelijk over chips. Steekt u 
alvast uw bestelbriefje omhoog om tijdig een vers glas te krijgen! 

 
1) Eind jaren ‘60 was Procter & Gamble op zoek naar een manier om hun chips te verbeteren 

nadat klanten geklaagd hadden over gebroken en verschaalde chipjes en te veel lucht in de 

zak. Dus werd dit merk bedacht. Het is tegenwoordig eigendom van Kellogg, maar is nog 

steeds het vaakst verkochte merk van zogenaamde stapelchips. Hoe heet dit merk? 
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2) Dit bedrijf gaat er prat op chips te maken van natuurlijke producten. De chips worden 

gebakken in koud geperste en enkelvoudige, saffloer- zonnebloem canola-olie. Dat moet dus 

wel wat duurder zijn. Ze hebben ook enkele speciale smaken. Hoe heet dit Amerikaanse merk 

dat je tegenwoordig ook bij ons terug vindt in de supermarkt?  

 

3) [Eerst fragment, dan vraag]. U hoorde “Video killed the radio star”, de eerste en bekendste 

single van een Britse band die eind jaren ‘70 een belangrijke rol speelde bij de opkomst van 

de elektronische popmuziek. Wat is de naam van deze band? 

 

5. Na de lekkere snack uit de vorige drietrap gaat het nu over een lekker drankje erbij, namelijk 

whiskey. 

 
1) Sommige whiskeys hebben een typische rooksmaak. Deze rokerige whiskeys krijgen hun 

smaak omdat er bij het drogen van de gerst een bepaald product verbrand wordt. Welke 
grondstof is dit? 
 

2) Wat wordt er precies verstaan onder een ‘single malt’? 

a. Whiskeys op basis van gerst die uit hetzelfde vat komen 

b. Whiskeys op basis van gerst die bestaan uit een of meer destillaten van dezelfde 

distilleerderij 

c. Whiskeys op basis van gerst die minstens 12 jaar gerijpt zijn in vaten 

d. Schotse whiskey op basis van gerst 

 
 

3) We zoeken een bekende distilleerderij op het Schotse eiland Skye. Een van hun bekendste 
whiskeys heeft de naam storm gekregen, naar het zeer wisselvallige weer op het eiland. Hoe 
heet deze distilleerderij? 

 
6. Deze dame werd dit jaar zestig, maar ziet er nog altijd even jong uit. Onze volgende drietraps gaat 

over Barbie. 
 

1) [Eerst fragment, dan vraag]. Wij kennen deze Deense groep eigenlijk alleen maar van dit 

nummer dat in 1997 een wereldhit werd. Hoe heetten ze? 

 

2) Barbie bestaat echt. Het is immers de bijnaam van een Nederlandse televisiepersoonlijkheid 

die vanaf 2010 te zien was in diverse Nederlandse realityprogramma’s. De titels van de 

programma’s “Barbie’s bruiloft”, “Barbie’s Baby” en “Huisje, Boompje, Barbie” zeggen wat ons 

betreft genoeg. Wij willen graag weten in welk programma Samantha De Jong, alias Barbie, 

voor het eerst te zien was? 

 

3) U ziet Barbie samen met drie van haar vriendinnen. De linkse is het eerste vriendinnetje van 

Barbie met Afrikaanse afkomst en zag in 1968 het levenslicht. De middelste is van Latijns-

Amerikaanse afkomst en werd in 1988 geboren. En de rechtse tenslotte is het allereerste 

vriendinnetje van Barbie. Ze werd in 1963 voor het eerst verkocht en alhoewel de versie met 

rood haar en sproeten het bekendst is, heeft ze ook al bruin en blond haar gehad. Wij willen 

graag de naam van één van de drie poppen. Met de voornaam zijn we tevreden. 
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7. Pounding techno music. Een goede quizzer is van alle markten thuis, dus ook in die van de 
technomuziek. Zo meteen beschrijven we kort een artiest of band, samen met een fragment. Aan 
u om de naam van de artiest of de band neer te pennen. 

 
1) [Eerst fragment, dan vraag]. Deze Duitse band die opgericht werd in 1970 wordt beschouwd 

als een van de pioniers van de latere technomuziek. Wat is de naam van de band? 
 

2) [Eerst vraag, dan fragment]. Deze DJ uit Gent was vroeger bekend als Raving George. Ze was 
kind aan huis op I Love techno, Laundry Day en Tomorrowland. U ziet ze zo meteen live aan 
het werk op dat laatste festival. Jawel “ze”, want vanaf 2015 treed ze op onder haar eigen 
naam. Welke is dat? 

 
3) [Eerst vraag, dan fragment]. De koning van de techno wordt hij genoemd. Het nummer dat u 

zo meteen hoort, is een echte klassieker voor de fans. Voor sommigen onder u is dit dus een 
weggevertje. Maar hoeveel technofans zitten er echt in de zaal? We zoeken de naam van deze 
bekende techno DJ uit Detroit.  
 

Antwoorden drietrapsspecial 
 

1. Eddy Merckx 
1.1 Eddy Merckx won zijn eerste Tour in dienst van Faema. 
1.2 Er werd een fatale vuistslag uitgedeeld aan Eddy op de beklimming van de Puy de Dôme 
1.3 De aankomststreep van de Tour van 1969 lag op de wielerbaan van Vincennes. 
 
2. Computergametunes 
2.1 De eerste computertune was die van Tetris 
2.2 Velen van u herkenden wellicht ook de tonen van The legend of Zelda 
2.3 Iets jonger was de tune van Tomb Raider 
 
3. Carrièreswitchen 
3.1 Twee witte konijnen van de showbizz naar de politiek waren Lynn Wesenbeek en Goedele 

Liekens. Met een van beide verdiende u al het punt op deze vraag. 
3.2 Skiën of rallyrijden, het maakte voor Luc Alphand niet uit, zo lang het maar snel ging. 
3.3 Het scenario van “You Only Live Twice” is geschreven door Roald Dahl. 
 
4. Chips 
4.1 De eerste vraag ging over stapelchips, het antwoord moet dus wel Pringles zijn 
4.2 Liefhebbers gaan steevast op zoek naar Kettlechips  
4.3 “Video killed the radio star” is een nummer van Buggles, met één letter verschil ook een 

bekend chipsmerk van Lays 
 
5. Whiskey 
5.1 De rooksmaak is te danken aan het gebruik van turf bij drogen van de gerst 
5.2 De single malt is een whiskey die samengesteld is uit een of meerdere destillaten uit dezelfde 

distilleerderij. Antwoord B is dus correct  
5.3 De bekendste distilleerderij op het Eiland Skye is Talisker. 
 
6. Barbie 
6.1 Barbie Girl is het grootste internationale succes van de band Aqua. 
6.2 Barbie was voor het eerst te zien in realityreeks Oh Oh Cherso 
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6.3 De drie vriendinnetjes van Barbie op het scherm waren Christie, Teresa en Midge. Eén naam 
geven volstond al. 

 
7 Technomuziek 
7.1 De Duitse band van Ralpf Hütler is natuurlijk Kraftwerk  
7.2 Amper 27 is ze, maar wel al een grote naam in de technowereld: Charlotte De Witte  
7.3 U hoorde The Bells van Jeff Mills, koning van de techno. 
  

 

 
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]. U hoorde een groep aan het werk die opgericht werd in 1997 

en stopte in 2002. In december vorig jaar maakten ze echter een comeback met een EP, gevolgd 
door een nieuw album en een bijhorende tour dit jaar. Wat is de naam van deze band? 

 
2. Algemene kennis. Alhoewel de eerste discotheek van deze groep werd geopend in 1967 in 

Barcelona, is die in Ibiza toch de bekendste. In de discotheek kunnen 3.000 feestvierders binnen 
en er zijn regelmatig optredens van de beste DJ’s ter wereld. Hoe heet de discotheek en de groep 
die uitgegroeid is tot een keten van bijna 20 clubs overal ter wereld? 
 

3. Chemie. Door dit omstreden bestanddeel moest de oude RoundUp uit de rekken voor 

particulieren. Het is een verdelgende stof die planten doodt tot in de wortel. Het gebruik van deze 

stof is nu verboden voor particulieren omdat het mogelijk kankerverwekkend zou zijn. Over welke 

stof gaat het? 

 
4. Flora. Deze vleesetende plant lokt, vangt en verteert insecten met behulp van een glinsterende 

kleverige substantie aan zijn tentakels. Er zijn meer dan 200 verschillende soorten van de plant 

met als botanische naam Drosera, waarvan er zelfs drie voorkomen in België en Nederland. Welke 

plant is dit? 

 
5. Sport. Voor deelnemers van het zeslandentornooi rugby telt enkel de eindwinst. Voor Italië, dat 

dit tornooi nog nooit kon winnen, gaat het er echter om niet alle wedstrijden te verliezen. Een land 

dat daarin slaagt krijgt immers een speciale, symbolische trofee. Niet alleen in het rugby, maar ook 

in andere sporten wordt deze Engelse bijnaam gegeven aan de ploeg die het laatste eindigt. Welke 

Engelse term is dat? 

6. Algemene kennis. De troetelnaam van dit automerk was “godin van de weg”, iets wat je met wat 
verbeelding kan horen in de naam. In andere landen heeft het minder flatterende bijnamen als 
strijkijzer of kikkerbek. Op de eerste dag na de release werden 12.000 orders voor de nieuwe auto 
geplaatst en aan het eind van de week was dit zelfs opgelopen tot 80.000, een aantal dat de fabriek 
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voor grote productieproblemen plaatste. Hoe heette deze auto? We vragen naar het merk en het 
model. 
 

7. Strips. Dit jaar kwam een zoveelste spin-off van een bekende stripreeks uit. Enigma, het eerste 

album, gaat over de avonturen van een bekende professor tijdens de tweede wereldoorlog. Wij 

willen graag de titel van de reeks, tevens de naam van het hoofdpersonage? 

 

8. Algemene kennis. Groot-Brittannië telt heel wat zondagskranten. We zoeken de naam van een van 

hen. Hij wordt net als The Sunday Times tot de kwaliteitskranten gerekend. De krant behoort 

samen met zusterblad The Guardian tot de Guardian Media Group en heeft dus een links-liberaal 

profiel. Hoe heet deze krant met een oplage van ongeveer 450.000 exemplaren. 

 

9. Aardrijkskunde. Door de talrijke fusies die plaatsvonden begin dit jaar kregen we enkele nieuwe 
gemeentes, Lievegem en Kruisem zijn er enkele van. Er zijn ook enkele gemeentes die fuseerden  
waarvan de oorspronkelijke naam niet meer is terug te vinden in de nieuwe naam. De  gemeente 
die we zoeken bijvoorbeeld fuseerde met de veel grotere broer Deinze. Daardoor is de nieuwe 
fusiegemeente na Gent in oppervlakte de derde grootste gemeente van Oost-Vlaanderen. Wij 
willen graag weten welk gemeente fusioneerde met Deinze. Let op, we zoeken de naam van de 
hoofdgemeente. 

 
10. Film. We zoeken een film uit 1994 die geregisseerd is door Michael Radford. Hij speelt zich af op 

het zonnige eiland Salina waar de verbannen Chileense dichter Pablo Neruda neerstrijkt. Lokale 
postbode Mario mag de vele brieven naar de dichter afleveren. Daardoor bouwen beiden een band 
op en leert de dichter postbode Mario na verloop van tijd de kneepjes van het dichten. De film 
won een BAFTA-award voor beste buitenlandse film. Wat is de titel van deze film? 

 
 

Antwoorden reeks 6 
 
1. U hoorde een fragment van het nummer Chemical van Dead Man Ray  
2. Bijzonder bekend bij feestbeesten zijn de clubs onder de naam Pacha 
3. In RoundUp voor particulieren is het verbannen glyfosaat inmiddels vervangen door pelargonzuur 
4. De vleesetende plant die we zochten, was zonnedauw 

5. Italië doet er alles aan om niet nog eens met de “wooden spoon” naar huis te gaan 

6. In het Frans spreekt men de naam van de wagen uit als "déesse", wat godin betekent. De Citroën 

DS dus.  
7. Maar goed dat we niet naar de voornaam vragen in deze quiz, want de bekende graaf en professor 

heet Pancratius Edelhart Ladislas Philippus, graaf van Rommelgem.  
8. Op zondag kan je in Groot-Brittannië The Observer kopen.  
9. Op 1 januari 2019 fuseerde Nevele met Deinze 
10. We zochten de Italiaanse film Il Postino. 
  

 
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 



  
 

Draaiboek quiz 2019  Pagina 19 van 23 

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. Muziek. 

2. Dans. Deze Duitse dame was  danseres, choreograaf en artistiek directeur van het Tanztheater in 
Wuppertal. In de ruim 30 jaar dat ze leiding gaf aan dit Tanztheater is het uitgegroeid tot een 
toonaangevend internationaal gezelschap. In 2011 verscheen er een documentaire film over haar 
leven. Wij willen graag de titel van de film. Het is niet haar officiële voornaam, Philippine, maar 
wel de voornaam die ze zelf altijd gebruikte en waaronder ze ook bekend is.  

 

3. Politiek. Deze partij was de voorloper van Vivant van Rolant Duchâtelet. Het was één van de vele 
protestpartijen die ontstonden in de tweede helft van de jaren 90. De partij nam deel aan de 
verkiezingen van 1995 en haalde toen 0,7 % van de stemmen. Hoe heette deze partij?  

 

4. Fauna. Deze vlinders zijn witte, middelgrote vlinders met een beperkte zwarte tekening op de 
vleugels. Er zijn drie soorten die deze naam krijgen. Een grote, een kleine en een kleine geaderde. 
Ze zijn niet zo kieskeurig op vlak van biotoop. Je vindt ze immer zowel in landbouwgebieden, 
natuurgebieden als parken en tuinen. De kleine variant is de meest voorkomende dagvlinder in 
Vlaanderen. Hoe heet deze vlinder? 

 

5. Sport. De bijnaam van deze Italiaanse voetballer was “De Witte Veer”, wij herinneren ons hem dan 

ook vooral van zijn opvallend witte haardos. Feit was dat hij één van de succesvolste spitsen was 

in de jaren ‘90. Hoewel hij bij heel wat clubs speelde was vooral zijn passage bij Juventus succesvol. 

Hij won er immers de Italiaanse titel, beker en Supercup, de Champions League en de UEFA Cup. 

Wat de naam van deze speler? 

6. Aardrijkskunde. Tot de grote fusiegolf van 1976 was dit dorp een zelfstandige gemeente, maar 
tegenwoordig is het een deelgemeente van Hoogstraten. Vanaf 1822 was er een 
interneringskolonie voor landlopers gevestigd, die nog heel lang landlopers huisvestte. 
Tegenwoordig is er op die plaats een gevangenis. Hoe heet dit dorp? 
 

7. Kunst. In 2006 overleed deze Nederlandse schilder en beeldhouwer. Hij was een 
vertegenwoordiger van de moderne kunst uit de tweede helft van de twintigste eeuw en werd tot 
de expressionisten gerekend. Hoe heet deze man die doorbrak met zijn lidmaatschap van de 
Cobra-groep? 
 

8. Actua. Het is zo ver: we zijn van Donald Trump af. Of toch niet, want de kans dat hij effectief wordt 
afgezet is, alhoewel de procedure daarvoor is onlangs opgestart, bijzonder klein. Wij willen graag 
weten hoe deze afzettingsprocedure in Amerika wordt genoemd? 
 

9. Strips. Deze stripreeks is een van de bekendste realistische westernstrips. Het is een creatie van 

Jean-Michel Charlier, die we ook kennen van Buck Danny en tekenaar Jean Giraud. De reeks begon 
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in 1963 en talloze albums, een verfilming en twee spin-offs later verscheen het voorlopig laatste 

album in 2005. Hoe heet deze reeks? 

10. Film. Alhoewel deze Amerikaan filmproducent meer dan 40 films maakte, zal u hem vooral kennen 
van de als medeoprichter van de studio achter de allereerste James Bond. Hij produceerde 16 
James Bond films, waarna zijn dochter Barbara overnam, die sinds Goldeneye alle Bondfilms mee 
produceerde. Wat is hun familienaam? 
 

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. The Smashing Pumpkins 

2. Phillipine Pina Bausch was een toonaangevend artistiek directrice. We zochten dus Pina. 
3. Met de slogan “Wees niet de peer, stem Banaan” kwam de partij ‘Beter Alternatieven Nastreven 

Als Apathisch Nietsdoen’ of Banaan op bij de verkiezingen in 1995. 
4. Eén van de vaakst voorkomende vlinders in Vlaanderen is het Koolwitje. 
5. De topspits uit de jaren ‘90 was Fabrizio Ravanelli. 
6. Geïnterneerde landlopers vond je vroeg in de Wortel-kolonie, een deelgemeente van Hoogstraten. 

7. Eén van de vertegenwoordigers van de Cobra-groep is Karel Appel. 

8. Of hij ooit wordt afgezet weten we niet, maar de impeachment procedure is alvast opgestart. 

9. Cowboy en indianenverhalen vind je in de strips van Blueberry. 

10. Albert R of Cubby en dochter Barbara Broccoli produceerden alle James Bondfilms. 

 
U kon in de antwoorden op elke vraag een groente- of fruitsoort herkennen. Soms wel in een andere 
taal. Zo is Pina ananas in het Spaans, blueberry bosbes of blauwe bes. Peach is perzik in het Engels en 
ravanelli radijzen in het Italiaans. Het woord dat we zochten, had dan ook daar mee te maken. Met de 
tien letters kon u het woord BLOEMKOLEN vormen. 

 

 
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]. Ongelofelijk maar waar. Wie bezorgde Duitsland in 1982 
hiermee de eerste overwinning in het Eurovisiesongfestival en zong zelfs een paar zinnen in het 
Nederlands?  
 

2. Denkvraag. 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. 
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PLAT . . . . GAT (4 letters) 

PRET . . . . . . POST (6 letters) 
 

3. Algemene kennis. Dit Frans sigarettenmerk werd begin vorige eeuw op de markt gebracht door 

de Franse overheid. De traditionele sigaret was kort, breed, ongefilterd en gemaakt van zware 

donkere tabak. In de jaren ‘50 werd het roken van deze sigaretten één van de uiterlijke 

stijlkenmerken van het existentialisme. Onder andere Picasso, Sartre, Camus en Jim Morrison 

waren fan. Hoe heet dit merk? 

 
4. Literatuur. Deze vrouw kan je de koningin van de stationsroman noemen. Ze schreef maar liefst 

724 boeken, bijna allemaal liefdesverhalen. Haar boeken waren wel succesvol want afhankelijk van 
de bron verkocht ze tussen de 750 miljoen en de 2 miljard exemplaren. Hoe heet deze schrijfster? 

 
5. Sport. Of het een nieuw dopingproduct of toch om voedingssupplementen gaat laten we in het 

midden. Maar het is wel zeker dat over dit product heel wat te doen was in het peloton het voorbije 
jaar. Het zijn in wezen natuurlijke producten die de lever produceert als ons lichaam geen 
koolhydraten meer binnenkrijgt en vooral vetten begint te verbranden. Deze stoffen vormen dan 
een soort reservebrandstof. Het werd dan ook al gauw omschreven als superbrandstof. Welke stof 
zoeken we? 

 
6. Fauna. Sommige exotische diersoorten gedijen goed bij ons en zorgen hier voor overlast. Deze 

kleurrijke eend doet echter geen vlieg kwaad. Wat is de naam van deze vogel die zich blijkbaar niet 

enkel in het verre oosten thuis voelt? 

 

7. Aardrijkskunde. Geniaal idee of toch maar grootheidswaanzin?. We zullen het nooit weten. Donald 
Trump wou immers Groenland kopen. Feit is dat hij niet de eerste is die op die manier het 
grondgebied van de USA uitbreidde. In 1803 immers kochten de Verenigde Staten een gebied van 
2,1 km² ten westen van de Mississippi voor een bedrag van 15 miljoen dollar van Frankrijk. Deze 
aankoop verdubbelde de oppervlakte van de VS. Het gebied had dezelfde naam als die van een 
huidige staat van de USA met Baton Rouge als hoofdstad, maar New Orleans als belangrijkste en 
bekendste stad. Wat is de naam van dit gebied? 

 

8. Algemene kennis. Seks verkoopt, maar blijkbaar niet meer bij dit postorderbedrijf. Het bedrijf 

werd opgericht in 1984 op de zolder van de ouders van twee broers die zich specialiseerden in de 

verkoop van seksartikelen en lingerie. De komst van het internet zorgde ervoor dat de catalogi 

overbodig werden. Er volgde een eerste faillissement met een doorstart in 2018, maar in juli dit 

jaar werd een definitief faillissement aangekondigd. Hoe heet dit bedrijf? 

 

9. Hoewel hij twee maanden in ons land zou blijven, was hij na enkele dagen al weer weg. Dat het 
niet om een gewone toerist ging was duidelijk omdat de man hotel ‘The Fourth’ in Leuven tot eind 
januari had afgehuurd. Vandaag bevestigde het UZ Leuven dat Qaboes bin Said al Said er in 
behandeling was voor darmkanker. Van welk land is deze man al sinds 1970 het staatshoofd? 

 

10. Film. We zoeken de titel van een Braziliaanse drama- en misdaadfilm uit 2002 onder regie van 

Fernando Meirelles en Kátia Lund, gebaseerd op het gelijknamige boek van Paulo Lins. De film 

speelt zich af in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro tegen een achtergrond van steeds meer 
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toenemende en vaak druggerelateerde criminaliteit. Naam graag van deze film, die in 2003 een 

FAFTA award won en in 2004 genomineerd werd voor vier Academy Awards. 

 

Antwoorden reeks 7 
 

1. Het Eurovisiesongfestival werd in 1982 gewonnen door de Duitse Nicole. 
2. Met het woordritsen kon u platworm en wormgat maken. Bij de tweede werd dat pretpakket en 

pakketpost. We zochten dus worm en pakket. 

3. Het Franse sigarettenmerk was Gauloise. 
4. Barbara Cartland schreef 724 boeken. 
5. Ketonen zijn in het peloton op heden zowel zeer populair alsook een taboe. 
6. De eend die oorspronkelijk uit China komt, is de mandarijneend. 

7. Onder president Thomas Jefferson kochten de Verenigde Staten het gebied Louisiana van 
Frankrijk. 

8. Patrick en Adrie Boddaert richtten het postorderbedrijf Pabo op. 
9. De sultan van Oman bleef maar enkele dagen in Leuven 
10. Citade de deus is gebaseerd op het boek van Paulo Lins 
 

 

 
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 1,6 miljard stukken van de munten van 1 en 2 cent zijn 
geslagen.  
 

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 31ste 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 12 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. 
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Volgorde van aflezen van de ploegen: 

 
 Plaats 39 krijgt een rondje van de bar. Mogen wij vragen dat deze de handen opsteken 

zodat een ober hun bestelling kan komen opnemen. 
 Plaats 38 t.e.m. 16 worden gewoon afgeroepen en verschijnen tegelijk op het scherm, 

zij krijgen geen prijs, behalve ploeg 31, met dank aan apotheek Vermassen en het 
Frietkasteel, beiden uit De Pinte (gesponsord)  

 Plaats 14 en 15: Wij geven in primeur voor deze ploegen 3 9840-bonnen van 10 euro, 
die kunnen ingewisseld worden bij 28 handelaren in De Pinte. Deze bons zijn deze 
middag om 13u officieel gelanceerd. Sneller kunnen we er niet bij zijn (gesponsord 
door Slagerij De Clercq) 

 Plaats 13: een verzorgingspakket geschonken door apotheek Vermassen uit De Pinte 
en 6 waardebonnen bij Voeding Vyncke (gesponsord) 

 Plaats 11 en 12: 6 grote flessen bier per ploeg, met dank aan Drankcenter LDW uit Eke 
(gesponsord) 

 Plaats 7, 8, 9 en 10: 6 flessen wijn per ploeg, geschonken door optiek Het Oog uit De 
Pinte (gesponsord) 

 Plaats 6: 6 flessen wijn, geschonken door één van onze leden.  
 Plaats 4 en 5: 6 flessen cava, geschonken door Okay hier naast de deur. Zij stelden 

eveneens hun parking ter beschikking (gesponsord) 
 Plaats 3: 6 biermandjes geschonken door Delhaize in het centrum van de Pinte 

(gesponsord) 
 Plaats 2: Zes bonnen ter waarde van 25 euro elk, geschonken door Brasserie 

Bonaparte. Bonaparte is een restaurant en wijnhuis langs de N60 te Eke (gesponsord)  
 Plaats 1: 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) 

 
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 31ste 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 op zaterdag 12 december!  
 


