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INLEIDING VAN DE QUIZ 
 
Goedenavond beste mensen. Namens tafeltennisclub De Pinte heten wij u van harte welkom  op de 
33ste editie van onze quiz. 
 
Wij zijn heel blij dat u na het COVID-schrikkeljaar opnieuw zo talrijk bent opgedaagd. Wij hopen u zoals 
weleer 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 het verloop van de quiz. Er zijn 11 reeksen: 4 specials en 7 gewone 
vragenreeksen. 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 tien ploegen kunnen kiezen uit onze prijzentafel. De ploeg op de 33ste 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. We beginnen met de schiftingsvraag. 
 
 

 
SCHIFTINGSVRAAG 
 
Dit jaar kwam een einde aan de soap Neigbours. In juli werd immers de allerlaatste aflevering 
uitgezonden op de Australische en Engelse televisie. Althans dat dachten wij, want enkele weken 
geleden werd bekend dat Amazon toch nieuwe afleveringen zou maken. Wij willen graag weten 
hoeveel afleveringen er tot nu gemaakt zijn. 
 
 
 

REEKS 1 
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1. Muziek [Eerst fragment dan vraag]. Akon zingt hier in weinig subtiele bewoordingen wat hij van 
zijn meisje vindt. Samen met welke Franse DJ en producer bracht hij dit liedje uit? 
 

2. Denkvraag. Marie verkoopt een kunstwerk voor 56 euro. Ze behaalt hierbij een mooie winst. Het 
percentage winst dat ze bij de verkoop maakte is  qua getal  hetzelfde als het bedrag waarvoor ze 
het kunstwerk destijds zelf had aangekocht. Voor welk bedrag heeft Marie het kunstwerk 
aangekocht? 

 
3. Buitenlandse politiek. Deze zomer kozen de Filipijnen een opmerkelijke nieuwe president. Hij is 

immers de zoon van de man die van 1965 tot 1986 het land bestuurde. Die vader regeerde als 
dictator gedurende meer dan 20 jaar over het land en leidde het naar een economische crisis en 
veel armoede. Wij willen graag de naam van de nieuwe president en oud-dictator.  
 

4. Literatuur. In mei dit jaar stierf één van de bekendste Nederlandstalige schrijvers op 82-jarige 

leeftijd. Zijn boeken ‘Bezonken rood’ en ‘Geheime kamers’ zijn klassiekers in onze literatuur. Hoe 

heet deze man? 

5. Sport. We zoeken de naam van de club die na meer dan 20 jaar vagevuur in de Engelse tweede 
klasse dit jaar opnieuw in de Premier League uitkomt. De grote succesperiode van de club dateert 
uit de jaren tachtig toen hij een landstitel en tweemaal winst in Europcup I behaalde. Naam graag 
van deze club die één van de twee betrokken clubs was bij het Hillsboroughdrama. 

 
6. Actua. [Eerst fragment, dan vraag]. De man die u net aan het werk hoorde, overleed vorige maand. 

Als vader Abraham zette hij het Nederlandse lichte lied en de smurfen op de kaart. We vragen naar 

zijn echte naam. 

 

7. Geschiedenis. We zoeken één van de zeven wereldwonderen van de antieke wereld. Het is een 

gigantisch bronzen beeld van de Griekse zonnegod Helios, dat zou zijn gemaakt door Chares van 

Lindos. Op de foto ziet u hoe het beeld er zou kunnen hebben uitgezien, gebaseerd op andere, wél 

bewaard gebleven beeltenissen van de god Helios. Het exacte uitzicht van het beeld dat we 

zoeken, is echter alleen bekend uit antieke teksten omdat het ongeveer 50 jaar na de oprichting 

door een aardbeving werd verwoest. Welk klassiek wereldwonder ziet u hier?  

 

8. Flora. Veel mensen kennen deze plant voornamelijk als de gatenplant. Het is een kruipende 

klimplant, die van nature voorkomt van de tropische regenwouden van zuidelijk Mexico tot in 

Panama. Tegenwoordig is de luchtzuiverende plant echter één van de populairste kamerplanten. 

Wat is de naam van deze plant? 

 
9. Eten en drinken. We zoeken de naam van een Congolese stoofpot op basis van palmoliesaus, 

meestal met kip. Een typisch bijgerecht is saka-saka, een soort spinazie van maniokbladeren. Wat 
is de naam van dit gerecht? 

 
10. Film. Deze acteur werd al op jonge leeftijd een ster door zijn rol in twee succesvolle films:  Stand 

by Me en The Mosquito Coast.  Op 17-jarige leeftijd werd hij genomineerd voor een Oscar voor 

zijn rol in Running on Empty. Daarna was hij nog te zien in Indiana Jones and the Last Crusade 

waarin hij Indiana Jones als tiener vertolkte. Jammer genoeg stierf hij in 1993 reeds op 23-jarige 

leeftijd. We vragen de naam van deze acteur, die ook een broer heeft die eveneens een 

onderscheiden acteur is.  
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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. Voor ‘Sexy Chick’ werkte Akon samen met David Guetta 

2. Soms komt u sneller tot een oplossing door wat uit te proberen dan om alles mooi in een 
vergelijking te gieten. Stel dat de aankoopprijs 50 euro was, had Marie een winst van 50% 
gerealiseerd wat dan tot een verkoopprijs van 75 euro zou leiden. Als u deze oefening voor een 
aantal bedragen maakte, zou u op 40 euro moeten komen, want 40 +40% winst geeft u immers 
de verkoopprijs van 56 euro. Voor de wiskundigen onder u tonen we u ook hoe u met behulp van 
vergelijkingen tot de oplossing kon komen. 

3. De nieuwe president van de Filipijnen is Ferdinand Marcos  

4. Jeroen Brouwers was de succesvolle Nederlandse auteur. 

5. Nottingham Forrest speelt opnieuw in de Premier League en strijdt daar tegen de degradatie 

6. Pierre Kartner gaf sedert 1971 gestalde aan Vader Abraham. 

7. Het is een beetje gissen hoe de kolos(sus) van R(h)odos er in het echt heeft uitgezien 

8. De Monstera gatenplant staat bij veel hipsters in de living. 

9. Het gerecht was moambe, het nationale gerecht van Congo. 

10. De acteur die op jonge leeftijd stierf aan een overdosis was River Phoenix, oudere broer van 
Joaquin Phoenix. 

 
 
SPECIAL 1 
 
In de eerste special heeft de vraag of het antwoord iets te maken met onze favoriete reptielen, 
namelijk slangen. 
 
1. Mobiliteit. Een paard kennen we van bij Ferrari, maar er is ook een automerk dat een slang in zijn 

logo heeft. Welk in 1910 opgerichte automerk met een sportief imago is dit? 

 

2. Mythologie. We zoeken de naam van een van de belangrijkste goden uit de mythologie van de 

Azteken. De naam van deze god van onder andere wind, water, lucht en vruchtbaarheid kan 

vertaald worden als gevederde slang of de waardevolle tweeling. Kenmerkend is zijn groene 

veerdos en zijn uiterlijk, dat lijkt op een slang of draak. Wie zoeken we? 
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3. Aardrijkskunde. Dit Frans overzees gebied heeft geen officiële vlag. De oude vlag die u op het 

scherm ziet, werd echter wel gebruikt en vindt u nog steeds terug in het wapenschild van het 

eiland. Wegens de verbintenis met de slavernij is het gebruik van de slangenvlag echter zeer 

controversieel. Van welk eiland met Fort-de-France als hoofdstad was dit de oude vlag? 

 

4. Kunst. De Cobra-groep bestond officieel van 1948 tot 1951 en was de belangrijkste internationale 

avant-gardebeweging in de kunst van Europa direct na de Tweede Wereldoorlog. De naam van de 

groep die in 1948 in een café in Parijs werd opgericht, verwijst niet naar een slang, maar naar drie 

steden. Welke drie steden zijn dit? 

 

5. Sport. In januari werd deze Schot met als bijnaam Snakebite voor de tweede keer wereldkampioen. 

Hij is vooral bekend door zijn kleurrijke kleding en kapsel en door een door zijn eigen vrouw 

geverfde slangenkop op zijn hoofd. Wat is zijn naam? 

 

6. Fauna. Deze slangensoort, uit het geslacht van de koningsslangen, kan u enkel op het Amerikaanse 

continent in het wild tegenkomen. De slang is niet giftig en valt op door zijn felle kleurenpatroon 

waar rood, zwart en wit of geel elkaar afwisselen. Op het menu van deze slang staan voornamelijk 

kleine knaagdieren. Hoe heet deze slangensoort die ook regelmatig als huisdier gehouden wordt? 

 

7. Geschiedenis. Deze beeldengroep uit de Hellenistische beeldhouwkunst stelt een Trojaanse 

priester voor met zijn twee zonen. Het verhaal achter deze afbeelding is dat deze priester de 

Trojanen wilde waarschuwen om het paard van Troje niet binnen de stadsmuren te brengen. 

Volgens de overlevering werden de priester en zijn zoons vervolgens gewurgd door slangen van 

Poseidon. Hoe heet deze beeldengroep of hoe heette deze priester? 

 

8. Algemene kennis. U ziet het symbool van apothekers. Een groen kruis, met daarin een slang die 

zich rond een kelk wikkelt. Wat is de naam van dit symbool, afgeleid van de Griekse halfgod van 

geneeskunde en genezing? 

 

9. Mode. Wij willen graag de naam van een kledingstuk gemaakt uit bont, stof, pluimen of veren. 

Vanaf circa 1820 komt het voor als een gangbaar modeartikel in gegoede milieus, maar 

tegenwoordig wordt het vooral gebruikt in het theater. 

 

10. Film. Een strijder wordt verwelkomd door een oude Japanse clan, nadat hij het leven heeft gered 

van hun troonopvolger. Bij aankomst in Japan leert hij vechten als een ninja-krijger en biedt de 

clan hem een tweede thuis. Dat is in het kort het verhaal van een Amerikaanse superheldenfilm 

uit 2021 die is gebaseerd op Hasbro's G.I. Joe mediafranchise en die dient als een 

oorsprongsverhaal voor het titelpersonage. Hoe heet de film? 

 

 

MYSTERY GUEST 
 
In beeld verschijnt ondertussen de tweede tip voor onze mystery guest. 
Nogmaals, we vragen naam én voornaam van deze persoon. 
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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. In het logo van Alfa Romeo zit er een slang 
2. Eén van de belangrijkste goden in de Azteekse mythologie is Quetzalcoatl 
3. De slangenvlag is nog steeds terug te vinden in het wapenschild van Martinique. 
4. De stichtende landen van de Cobra-groep zijn Denemarken, België en Nederland. De drie steden 

die we zochten dus Kopenhagen, Brussel en Amsterdam. 
5. Hij heeft niet alleen een kleurrijk kapsel, maar kan ook goed met pijltjes gooien : Peter Wright 
6. De slang die we zochten, was de melkslang 
7. Eén van de beroemdste beeldhouwwerken uit de Oud-Griekse beeldhouwkunst is de 

Laocoöngroep. 
8.  Asclepius is de Griekse halfgod van onder andere geneeskunde. Het symbool van apothekers is 

dan ook een Esculaap 
9. De boa is genoemd naar de grote wurgslang, de boa constrictor 
10. Superheldenliefhebbers konden vorig jaar genieten van Snake Eyes 

 
REEKS 2 
 
1. Muziek [Eerst fragment dan vraag] Na 41 jaar besliste deze Nederlandse band om er mee op te 

houden. Elementen uit de soul, blues en rock worden tot een eigen geluid gecombineerd in de 
meer dan twintig albums die de groep uitbracht. Welke band hoorde u? 
 

2. Radio. Eerst fragment dan vraag] Deze radiostem klinkt u ongetwijfeld heel bekend in de oren. Na 
een eerdere carrière bij Studio Brussel stapte hij over naar Radio 1 waar hij eerst "ongehoorde 
meningen" en sinds 2010 "nieuwe feiten" presenteert. Hij is niet bang om het vaak over seks te 
hebben op de radio, een overblijfsel van zijn programma "de lieve lust" dat hij in zijn beginjaren 
met Goedele Liekens op Studio Brussel presenteerde. Wie zoeken wij? 

 
3. Algemene kennis. We zoeken een gemeente in de regio Île-de-France, van amper een 6000-tal 

inwoners.  In deze gemeente bevindt zich de grootste groothandel voor verse producten van 
Europa.  Over welk enorm centrum hebben wij het ? 
 

4. Aardrijkskunde. De kortste rivier van België is slechts 12 kilometer lang. Ze ontstaat in Rumst uit 
de samenvloeiing van de Nete en de Dijle. Na 12 kilometer mondt ze uit in de Schelde. Wat is de 
kortste rivier van ons land? 

 
5. Autosport. De Formule 1 wordt gelukkig steeds veiliger. Dit onderdeel van de wagen wordt boven 

de cockpit geplaatst om het hoofd van de racepiloot te beschermen. Dit onderdeel is gemaakt van 
titanium en  heeft sinds de verplichte introductie in 2018 al meerdere levens gered. Hoe heet het? 
 

6. Strips. U ziet een afbeelding van de nieuwe stripreeks: de familie Super. Stripliefhebbers zullen 
snel doorhebben dat de tekenaar dezelfde is als die van een andere bekende stripreeks die er dit 
jaar na 201 albums mee op hield. Zijn naam graag. 

 

7. Algemene kennis. Decathlon verovert na thuisland Frankrijk ook ons land helemaal. Zowat 
iedereen heeft wel iets van een typisch Decathlonmerk in zijn kast hangen. De volgende vraag is 

http://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France
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dan ook een makkie: voor welke sport zijn de kleren en accessoires van Artengo uit de Decathlon 
bedoeld? 
 

8. Geneeskunde. De 57-jarige Amerikaan David Bennett haalde begin dit jaar het wereldnieuws. Hij 
onderging als eerste mens ooit een succesvolle harttransplantatie met een – weliswaar genetisch 
gemanipuleerd – dierlijk hart. Ondanks de initieel succesvolle operatie overleed Bennett enkele 
maanden later toch. De oorzaak is onduidelijk. Van welk dier, dat genetisch dichter bij de mens 
staat dan dat men misschien zou denken, ontving Bennet het hart? 

 
9. Algemene kennis. Vlak voor de zomer kenden de beschuldigden hun straf in een van de meest 

gemediatiseerde  assisenprocessen in ons land dit jaar: Levenslang voor clanleider Sandro 
Hamidovic, 28 jaar cel voor Martino Trotta en tussen de 20 en 26 jaar cel voor hun drie kompanen. 
Ze werden allen veroordeeld in verband met een moord in 2015. Wie werd   na  een mislukte 
gijzeling vermoord? 
 

10. Film. Deze Japanse film uit 1954 van regisseur Akira Kurosawa wordt algemeen beschouwd als één 
van de invloedrijkste films ooit gemaakt. In deze film groeien dorpelingen steeds dichter toe naar 
de samoeraikrijgers die zij hebben ingehuurd om hen te beschermen tegen een groep bandieten. 
De bekendste remake van deze film, maar dan in de setting van het Wilde Westen, is wellicht ‘the 
magnificent seven’ van regisseur John Sturges. Welke film zoeken wij? 

 
 

 

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 Dijk hield het dit jaar voor bekeken 

2. U hoorde de zoetgevooisde stem van Lieven Vandenhaute  

3. De voedselgroothandel is te vinden in Rungis 

4. De Nete en de Dijle vloeien samen in Rumst en vormen van daar uit de Rupel  

5. De halo is een onmisbaar onderdeel van een formule 1-wagen geworden  

6. Willy Linthout tekent na de strips van Urbanus nu die van  De Familie Super. 

7. Begonnen als een merk voor diverse racketsporten, zet Decathlon sinds 2016 Artengo in de markt 
voor de tennissport. 

8. Bennet is de eerste mens die een harttransplantatie onderging met een varkenshart. Enkele 
maanden later is hij toch overleden, misschien aan een varkensvirus. 

9. De media hadden vooral veel aandacht voor het proces omdat het over de moord op vermeend 
drugbaron Silvio Aquino ging  

10. In de vraag hintten wij al naar samoeraikrijgers en de ‘the magnificent seven’ van John Sturges. 
Dat zou u al snel naar the seven samurai/de zeven samoerai moeten hebben geleid. Ook de 
Japanse originele titel shichinin no samurai rekenen wij uiteraard goed 
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REEKS 3 
 
1. Klassieke muziek. [eerst fragment dan vraag] U hoorde de wellicht bekendste Estse klassieke 

componist. Hij is nog steeds in leven en legt zich vooral toe op kerkmuziek. Hij doet dat behoorlijk 
goed, want in 2020 en 2021 stemden de Klara luisteraars het nummer dat u hoorde op nummer 1. 
Wat is de naam van deze man?  
 

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 de officiële woordenlijst der Nederlandse taal via woordenlijst.org. 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 

 

LEVEN (5 letters) KOGEL  

WEGEN (5 letters) LEGGEN  

3. Literatuur.  Deze Amerikaanse schrijver ontving in 1962 als ultieme bekroning voor zijn werk de 
Nobelprijs literatuur. Hij schreef in een naturalistische, sociaal-realistische stijl, vaak over arme 
mensen uit de arbeidersklasse. East of Eden is waarschijnlijk zijn belangrijkste werk. In deze roman 
zoekt de schrijver de wortels van het kwaad niet langer in sociale onrechtvaardigheid maar in de 
menselijke psychologie. Wat is zijn naam? 
 

4. Media. Deze spin-off van "Eigen Kweek" was dit najaar op zondagavond op Eén te zien. Chantal 

Vantomme, vertolkt door Maaike Cafmeyer, gaat er aan de slag als hoofdinspecteur bij politiezone 

Spoorkin, de kleinste en meest westelijke zone van ons land. In welke fictieve gemeente speelt de 

serie zich af? De naam is samengesteld uit twee bestaande gemeenten uit de westhoek waar het 

grootste deel van de opnames plaatsvond. 

 

5. Sport.  In februari van dit jaar werd een record van meer dan 40 jaar oud verbroken. In een 

wedstrijd met de Los Angeles Lakers rondde Lebron James immers de kaap van 44.149 punten in 

duels van de reguliere competitie of de play-offs. Wij willen graag weten van welke legendarische 

basketbalspeler hij het record afsnoepte? 

 

6. Economie.  Binnen de economie is het belangrijk om een idee te hebben van de geldende 

wisselkoersen en de koopkracht van verschillende landen. Om valuta met elkaar te vergelijken 

kwam The Economist in 1986 op het idee van een index, die gebaseerd is op de prijs van een 

product uit de junkfood-wereld dat zo wat overal gefabriceerd en verkocht wordt. Op welk product 

is deze informele index gebaseerd? 

 

7. Taal. Geen beter moment dan nu om uw kennis van het Nederlands wat aan te scherpen. In de 

tekst op het scherm is een foutje geslopen. U krijgt punten op deze vraag als u het foute woord op 

uw antwoordbriefje noteert.  

De gedweeë oud-minister was niet de enige die tot tweemaal toe een gratuite hashtag lanceerde. 

“Waar maken jullie je eigenlijk zorgen over, want we zullen onze uiterste best doen om alle partijen 

rond de tafel te krijgen”, luidde haar tweet enigszins verbouwereerd. 
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8. Algemene kennis. Is er kans op onweer, veel regen of gaat het hard waaien? Dan wordt er een 
nummer geactiveerd dat je kan bellen voor niet-dringende interventies van de brandweer. 
Hiermee wordt het noodnummer 112 ontlast. Welk nummer kan je bellen voor niet-dringende 
brandweerinterventies?  
 

9. Chemie. We zoeken een zogenaamd sporenelement. Dit wil zeggen dat we er dagelijks een 
minimale hoeveelheid van nodig hebben, maar dat grote hoeveelheden erg nadelige gevolgen 
kunnen hebben. Het element heeft de bijzondere eigenschap dat het licht kan omzetten in 
elektriciteit. Hoe meer licht er is, hoe beter het de elektriciteit geleidt. Het element staat in de 
tabel van Mendelejev net onder zwavel, waardoor het zeer gelijkaardige kenmerken heeft.  Wat is 
de naam van dit element, waarvan het symbool ook met een S begint? 

 
10. Film. De films Frozen (uit 2013) en Frozen II (uit 2019) waren een gigantisch kassucces voor Walt 

Disney. Als u kinderen heeft die in dit millennium geboren zijn of u bent zelf een grote fan, kent u 
ongetwijfeld de naam van het koninkrijk waarover Elza regeert. Dat kan u neerpennen als 
antwoord op deze vraag. 

 

Antwoorden reeks 3 
 

1. U hoorde het prachtige Spiegel im Spiegel van Arvo Pärt  

2. Bij het woordritsen kon u levensloop en sloopkogel vormen bij de eerste opgave en bij de 
tweede was dat wegenkaart en kaartleggen. Enkel als u sloop en kaart genoteerd heeft, krijgt 
u een punt. 

3. In 1962 ontving John Steinbeck de nobelprijs literatuur 

4. Chantal Vantomme woont in de fictieve gemeente Loveringem, een samenvoeging van Lo-
Reninge en Alveringem.  

5. Lebron James verbrak het puntenrecord van  Kareem Abdul-Jabbar 

6. De BigMac-Index wordt door sommigen gebruikt om de wisselkoersen en de koopkracht te 
vergelijken. 

7. De duivel zit soms in de details. U krijgt punten als u het woord onze heeft genoteerd op de 
taalvraag. Dat moet ‘ons’ zijn. Het woord 'best' is  immers onzijdig. We doen daarom ‘ons best’ 
en ‘ons uiterste best’. 

8. Bij kans op storm of hevige regenval wordt het nummer 1722 geactiveerd  

9. Selenium was het sporenelement dat we zochten. 

10. Elza was eerst prinses en werd later koningin van Arandelle 

 
SPECIAL 2: FOTOSPECIAL 
 
In deze ronde krijgt u 15 foto’s van agenten te zien. Het wordt dus een flikkenspecial. Let even goed 
op want er worden tijdens deze special geen vragen gesteld. We vragen steeds de naam van de 
persoon die u ziet. Bij personages uit films of series zal steeds aangegeven worden of we de naam of 
de voornaam van het personage zoeken. 

 

Antwoorden Fotospecial 
 
De antwoorden: 
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1. We begonnen met de minst sympathieke, maar Otto Flick uit Allo Allo mocht uiteraard niet 
ontbreken in de flikkenspecial. 

2. Steven De Smet was jarenlang hoofcommissaris bij de Gentse politie 
3. Vera Stanhope  bestrijd al meerdere seizoenen de misdaad op één. 
4. De  blauwe hond uit Paw Patrol is uiteraard Chase 
5. Catherine De Bolle staat aan het hoofd van Europol 
6. Louis de Funès vertolkte de rol van Ludovic Cruchot in onder meer Le gendarme de Saint-

Tropez 
7. Saga Norén was het hoofdpersonage uit de serie The Bridge 
8. Dan ging het terug in de tijd naar Merlina. U zag de niet zo snuggere Médart Stapel 
9. De agent uit de Simpsons die liever donuts eet dan de misdaad bestrijd is Clancy Wiggum 
10. De tv-serie Flikken kon ook niet ontbreken. U zag Wilfried Pasmans 
11. Het is meestal geen goed nieuws als Alain Remue van de cel vermiste personen opduikt 
12. Frank Columbo was het titelpersonage in de gelijknamige serie. 
13. Kijkers van de Buurtpolitie herkenden onmiddellijk Tinneke Schillebeeckx. 
14. De gezette agent uit de strips is Agent 212. 
15. Als afsluiter zag u Flor Koninckx, jarenlang het gezicht van ‘Kijk uit’. 
 

 

 
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 fragment dan vraag] In 2001 werd deze band wereldberoemd in Vlaanderen, na het 

winnen van het tv-programma 'Popstars'. De band hield het maar een jaartje uit. Maar speciaal 

voor Tien Om Te Zien bracht deze groep dit jaar nog één keer hun hit ‘Sunshine After The Rain'. 

Hoe heet deze groep? 

 

2. Media. Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat Palestijnse terroristen op de Olympische Spelen in 

Munchen 11 Israëli gijzelden en doodden. Het inspireerde TV-makers tot de documentaire ‘Ankie’ 

over de weduwe van één van de atleten die er de dood vond. Wij willen graag de familienaam van 

de dame die al jaren op zoek is naar de waarheid over de gijzeling. Ze is tegenwoordig vooral 

bekend als correspondent in Israël voor de Nederlandse en Belgische televisie.  

 
3. Royalty. Door het overlijden van de Queen zijn er opnieuw wat verschuivingen in titels van de 

Britse koninklijke familie. Zo heeft ook Kate Middleton een nieuwe titel gekregen., namelijk de titel 

die traditioneel  gegeven wordt aan de vrouw van de troonopvolger. Welke titel is dat? 

 

4. Aardrijkskunde. Deze stad was tot in de 15de eeuw de hoofdstad van Denemarken. De stad werd 

gesticht rond 980 door Harald I van Denemarken. Hij zou een houten kerk hebben gebouwd bij de 

haven, waarin hij later begraven werd. Vanaf dat moment was de stad de verblijfplaats van de 
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koning en hoofdstad van Denemarken. Wat is de naam van deze stad,één van de oudste van 

Denemarken, die ook om een andere reden een belletje zal doen rinkelen? 

 

5. Veldrijden. Na 46 edities werd dit jaar bekend dat één van de oudste veldritten van Nederland 

ophoudt te bestaan. De organisatie kon immers geen nieuwe overeenkomst afsluiten met Flanders 

Classics, de overkoepelende organisatie van de Superprestige. In welke gemeente, waar in 1991 

het WK werd georganiseerd, zal er vanaf nu geen veldrit meer gehouden worden? 

6. Actua. Ongeveer een maand gelden slaagde Oekraïne er in om de havenstad Cherson te heroveren 

op het Russisch leger. Het Russische leger trok zich terug over de rivier bij de stad. Aan dezelfde 

rivier is ook de felbevochten kerncentrale van Zaporizja gelegen. Welke rivier vormt nu de 

frontlinie in de oorlog? 

7. Mobiliteit. De langste tunnel van België is veranderd van naam. De tunnel werd dit jaar grondig 

gerenoveerd en tegelijk werd beslist om de naam van de in opspraak geraakte Leopold II te laten 

vallen. Daarvoor kwam men na een raadpleging van de Brusselse bevolking uit bij Léonia Juliana 

barones Cooreman. Zij was  een Belgische zangeres en actrice, die wereldwijd meer dan vijf miljoen 

singles en albums verkocht en speelde in tientallen musicals en filmsr. Als u de artiestennaam van 

deze dame kent, kent u ook de nieuwe naam van de tunnel. Welke is dat? 

8. Computergames. [eerst fragment, dan vraag] In mei waren alle ogen gericht op Antwerpen voor 

het officieuze WK van dit videogame. Duizenden fans kwamen opdagen om live in een uitverkocht 

Antwerps sportpaleis hun favoriete ploeg aan te moedigen. Hoe heet dit game? 

 

9. Kunst. Dit werk heeft de niet zo originele titel ‘Orange and Yellow’. Alhoewel wij het idee hebben 

dat onze dochter van 8 dit ook kan maken, is het kunst die kan gecatalogeerd worden onder de 

colorfield-stroming, een variant binnen het abstract expressionisme. Het is van de hand van een 

Amerikaans schilder met Russische, Letse en Joodse roots. Welke schilder zoeken we?  

10. Film. In de top 20 van de meest succesvolle Belgische films ooit, gemeten aan de hand van het 
aantal bioscoopbezoekers, prijkt Stijn Coninx als enige 4 keer. Dat Koko Flanel, Hector en Daens in 
de top 5 staan, kon u vermoedelijk al raden. Wij zijn echter op zoek naar de titel van de vierde film 
die op plaats 16 staat. Hij kwam uit in 2013 met Matteo Simoni in de hoofdrol. Graag de titel. 
 

Antwoorden reeks 4 
1. Sunshine after the rain was de enige hit van VandaVanda 
2. Ankie Rechess die ook gekend is onder de naam Spitzer, brengt verslag uit vanuit Israël 
3. Kate Middleton is sinds het overlijden van de queen de Princess of Wales 
4. Tot de 15de eeuw hoofdstad van Denemarken, nu bekend omwille van het festival, we zochten dus 

Roskilde 
5. Het doek is gevallen over de veldrit in Gieten 
6. De Russen verlieten de westelijke oever van de Dnjepr bij de terugtrekking uit Cherson 
7. U kan nu aanschuiven aan de Annie Cordy tunnel in Brussel. 
8. In mei was Antwerpen het centrum van de Counter Strike-community. 
9. ‘Orange and Yellow’ is een van de bekendste werken van Mark Rothko. 
10. De verfilming van het leven van Rocco Granata door Stijn Coninx heet Marina. 

 

Antwoord mystery 
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In de eerste tip zag u het station van Oostende dat samen met de hoogspringster uit de tweede tip 

verwees naar een grote hit die onze Mystery had met ‘Met de trein naar Oostende’ van Spring. 

Het Ros Beiaard verwees naar de haarkleur van onze mysterie, alsook naar die van zijn moeder en zus 

uit de tweede en derde slide. 

Daarnaast is onze mysterie ook vaak te vinden aan de zijde aan Jonas Van Geel. Geel was namelijk de 

stad die gemarkeerd werd in de eerste tip. Ze speelden onder meer samen in de musical 40-45 naar 

waar u ook een verwijzing zag. 

Verder presenteerde onze mystery ook de Positivo’s op VTM en speelde hij op één lange tijd het 

personage Jens in Thuis. 

Wie de verbanden kon zien, kwam natuurlijk uit bij Jelle Cleymans. Afhankelijk van hoe snel u deze 

vond, levert de mystery u 6, 4, 2 of 1 punten op. Als u de mystery niet vond of twee keer fout gokte, 

scoort u geen punten. 

 

 

 

  

 

 

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. Neighbours bestaat sinds 
1985 en er bestaan tot nu 8.903 afleveringen. 
 

REEKS 5 
 

1. Muziek [eerst vraag dan fragment] : Wie hoort en ziet u hier aan het werk? 
 

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

3. Algemene kennis. Tegenwoordig gebruiken wij Wikipedia als bron voor vele quizvragen, maar toen 
de dieren nog spraken en internet nog in zijn kinderschoenen stond, was er een andere 
veelgebruikte bron. Het gaat om deze encyclopedie die van 1993 tot 2009, aanvankelijk op CD-
rom, door Microsoft op de markt werd gebracht. Hoe heette die digitale encyclopedie? 
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4. Fysica. Volgens de wetenschap kan het nooit heet genoeg zijn, maar op hoe koud het kan zijn, staat 

blijkbaar wel een grens. Die grens heet het absolute nulpunt, de koudst mogelijke temperatuur. 

Of in wetenschappelijke termen: de ondergrens van de thermodynamische temperatuur waarbij 

de enthalpie en de entropie van een gas hun minimale waarden bereiken. Ondertussen leren de 

quantummechanica en enkele experimenten ons dat die klassieke ondergrens met een korrel zout 

te nemen is. Toch vernemen wij van u graag het klassieke nulpunt in graden Celcius. 

 

5. Sport. Hoewel onze mannelijke Belgische hockeyploeg regerend olympisch kampioen is, is onze 

nationale  hockeycompetitie relatief onbekend. Nochtans spelen er de laatste jaren heel wat van 

onze internationals in de eigen competitie. We zoeken de naam van de meest succesvolle club van 

de laatste jaren. In de laatste 8 jaar won die 5 keer de landstitel. Het gaat om een club uit 

Brasschaat die is opgericht in 1946 en als bekendste spelers Felix Denayer en Simon Gougnard 

heeft. Wat is de naam van deze club? 

 

 

6. Media. [eerst vraag en dan fragment]Uit welke serie komt volgend fragment?  

 

7. Eten en drinken. Deze authentieke Spaanse vissoep wordt gemaakt met verschillende stukken 
witte vis, pijlinktvis, en schaal- en schelpdieren. Wat is de naam van deze pikante Spaanse 
tegenhanger van de Franse bouillabaise? 
 

8. Geschiedenis. Deze Engelsman is vooral bekend omdat hij in de zeventiende eeuw in dienst van de 
Nederlandse Vereenigde Oostindische Compagnie zonder succes zocht naar de noordelijke 
passage naar Oost-Indië. In 1609 zette hij daarbij per vergissing voet op Noord-Amerikaanse 
bodem en ontdekte hij een, naar eigen zeggen, vruchtbaar land, rijk aan vis en bont. Hij gaf zijn 
naam dan ook aan één van de grote rivieren in het oosten van de Verenigde Staten en Canada. 
Wat is zijn naam? 
 

9. Cultuur. We zoeken een theatergezelschap dat in 2008 werd opgericht door onder meer Stef Aerts, 
Marie Vinck, en Bart Hollanders. In 2021 en 2022 trokken ze het land door met de productie ‘Sheep 
Song’ een tragedie waarin de mens het steeds moeilijk heeft om om te gaan met verandering. 
Eerder maakten ze ook nog JR en waagden ze zich aan opera met de bewerking van ‘Les pêcheurs 
des perles’ van Bizet. Hoe heet dit theatergezelschap? 

 
10. Film. Hamburg in de jaren ‘70. De seriemoordenaar Fritz Honka boezemt angst in bij de inwoners 

van de grootstad. Hij vermoordt vier prostituees wier lichaam hij in verminkte staat achterlaat. 
Deze film uit 2019, geregisseerd door Fatih Akin, is gebaseerd op het gelijknamige boek van Heinz 
Strunk,op zijn beurt gebaseerd op waargebeurde feiten. Naam graag van deze Frans-Duitse 
inzending die naast de Gouden Beer greep tijdens het internationaal filmfestival van Berlijn.  

 
 

Antwoorden reeks 5 
 
1. U zag en hoorde René Karst aan het werk met ‘Atje voor de sfeer’ 
2. In de figuur is in elke rij het getal in het midden gelijk aan de som van de kwadraten van de getallen 

links en rechts. Het getal op de plaats van het vraagteken is dus 6. 
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3. De Encarta-encyclopedie was vroeger de kennisbron bij uitstek 
4. Het klassieke absolute nulpunt ligt op −273,15 graden Celcius. Als u de cijfers tot voor de komma 

correct noteerde, verdient u een punt.  
5. De hockeyclub uit Brasschaat die intussen 12 titels op haar palmares heeft, is KHC Dragons. 
6. ‘Are you being served’ is een dolkomische BBC serie. 
7. Helaas is er vanavond geen zarzuela te krijgen. 
8. De Hudson rivier is vernoemd naar de ontdekkingsreiziger Henry Hudson. 
9. FC Bergman is het theatergezelschap van onder meer Marie Vinck en Stef Aerts. 
10. Der Goldene Handschuh kreeg op het filmfestival van Berlijn vooral kritiek omdat de film het 

artistieke karakter van het gelijknamige boek te luguber en platvloers in beeld zou brengen 

 
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)  Roepnamen van voetballers op Belgische velden. Er bestaat waarschijnlijk geen andere sport waar 

zoveel op elkaar wordt geroepen dan voetbal. Geen wonder dus dat vele spelers roepnamen 
hebben die in sommige gevallen voor het brede publiek uitgroeien tot de nieuwe voornaam van 
de speler in kwestie. Wij zoeken in de volgende drie vragen telkens naar de roepnaam van bekende 
voetballers. Uitzonderlijk vragen we in deze ronde dus geen familienaam te noteren. 
 
1) Hoewel deze man een steengoed speler en trainer was, is hij wellicht het meest bekend als de 

papa van Vlaanderens beste tennisster ooit. Als antwoord zijn wij tevreden met wat voor velen 
zijn voornaam lijkt, maar eigenlijk een verbastering is van zijn echte voornaam. 
 

2) De Egyptenaar zal voor altijd de harten van echte Buffalo’s sneller doen slaan. Hij speelde enkel 
in het seizoen 2000-2001 voor AA Gent en verhuisde nadien naar Ajax. Op 30-jarige leeftijd 
stopte hij in 2013 met voetballen. Wat is de roepnaam van deze voetballer? 
 

3) Deze voormalige voetballer is vooral bij KV Mechelen bekend. Nadat hij er zowat zijn hele 
spelersloopbaan actief was, werd hij nadien assistent-coach onder Aad De Mos in de gouden 
jaren van de club. Hij depanneerde nadien nog enkele keren als hoofdtrainer en is 
tegenwoordig sportief directeur op zijn 81ste. Wat is zijn roepnaam, een kortere versie van 
zijn echte voornaam? 
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2) Het is crisis, dus gaan wij tegenwoordig onze boodschappen doen in den Aldi. Daarom gaat de 
tweede drietraps over Aldi-producten 
 
1) Het eerste merk dat we zoeken, is de Aldi-cola. Zelfs het blikje lijkt tegenwoordig een kopie 

van Coca cola. Wij willen graag de naam van het huismerk dat Aldi gebruikt voor hun 
frisdranken.  

 
2) Wat is de naam van het huismerk van de chips van Aldi?  

3) Bij de Aldi kan u ook abdijbier kopen. Het bier dat al in verschillende brouwerijen in opdracht 
werd gebrouwen haalde zijn naam bij een abdij in Heverlee, waarmee ze een 
exclusiviteitscontract hebben. Hoe heet dit bier?  

3) We gaan naar de maan! Niet enkel figuurlijk, maar NASA heeft te kennen gegeven om tegen 2025 
weer een mens op de maan te willen zetten. 

 
1) Voor deze maanmissies gaat NASA in zee met een commercieel bedrijf om de maanvluchten 

uit te voeren. Dat bedrijf bewees in 2020 al dat het in staat was om succesvol astronauten af 

te leveren in het Internationaal ruimtestation. Hoe heet dit bedrijf dat we ook kennen van de 

satelliettreintjes die regelmatig te zien zijn? 

 

2) Net zoals het ruimtevaartprogramma dat leidde tot de maanlanding in 1969 is ook dit project 

genoemd naar een Griekse godheid. Niet toevallig is het deze keer de tweelingzus van Apollo. 

Hoe heten project en godin? 

 

3) De volgende mens op de maan wordt ongetwijfeld een held, maar hoeveel ruimtevaarders 

waren hem of haar voor en hebben reeds een voet op de maan gezet? U mag er bij deze vraag 

twee naast zitten. 

4) De volgende drietraps gaat over geografische spraakverwarring. 
 

1) Deze gemeente in de Kempen heeft ruim 16 000 inwoners. Het heeft Gierle, Poederlee en 

Wechelderzande als deelgemeenten. Het is belangrijk om uw GPS goed in te stellen als u er 

naar toe rijdt, want in Noord-Frankrijk, ligt een stad met meer dan 200 000 inwoners die exact 

dezelfde naam heeft. Hoe heten gemeente en stad? 

 

2) Een tiental jaar geleden kreeg La Vilette Charleroi in de superdivisie van het tafeltennis een 

forfaitnederlaag aan de broek. De reden was dat ze net niet in Nederland waren toen ze zich 

realiseerden dat ze hopeloos verkeerd waren gereden. Ze speelden immers tegen Knal 

Deinze, maar hadden hun GPS ingesteld op een gelijknamig dorp in Nederland. Wij willen 

graag weten in welke deelgemeente van Deinze ze eigenlijk moesten zijn. . 

 

3) Ook in West-Vlaanderen treedt er soms zodanige spraakverwarring op dat de desbetreffende 

gemeentes vragen om goed te articuleren als men naar de hulpdiensten belt. Er liggen immers 

twee gemeenten met een heel erg vergelijkbare naam op een boogscheut van elkaar. De ene 

is een afzonderlijke gemeente met 11 000 inwoners en Dadizele als deelgemeente. De 

buurgemeente grenst aan Wevelgem en heeft iets meer dan 6000 inwoners. Om het niet te 

moeilijk te maken zijn wij tevreden met de naam van één van de twee gemeentes. 
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5) Wij willen u behoeden voor snelheidsovertredingen en onaangename brieven van de politie in de 
bus, daarom drie vragen over maximumsnelheid. 
 
1) Dit toestel was enkele jaren geleden, voor Waze en andere smarthphone-apps hetzelfde 

deden, heel populair voor de snelheidsduivels onder ons. Officieel is het een rijhulpsysteem. 

In de praktijk wordt het vooral gebruikt om leden van de community te waarschuwen voor 

flitspalen en snelheidscontroles. De ontwikkelaar bestaat nog steeds en heeft uiteraard de 

functionaliteiten inmiddels overgebracht naar een app. Hoe heet dit bedrijf?  

 
2) Vanaf augustus dit jaar werd bijna de hele binnenstad van Hasselt een woonerf. Een maatregel 

waarmee men de binnenstad nog aantrekkelijker, verkeersveiliger en comfortabeler wil 

maken voor alle weggebruikers. Al betekent dit ook dat er nieuwe specifieke verkeersregels 

gelden. Zo mogen voetgangers de volledige breedte van de openbare weg gebruiken Fietsers 

en auto’s hebben toegang tot een woonerf, maar hun snelheid wordt beperkt. Wij willen graag 

weten wat de maximumsnelheid is in een woonerf?  

 
3) Al meer dan een kwarteeuw is deze rechter uit Dendermonde de vrees voor alle wegpiraten. 

Als u voor de man moet verschijnen in de politierechtbank, dan mag u immers, naast een preek 

ook een fikse straf verwachten. Wat is zijn naam? 

 
6) Soms valt de appel niet ver van de boom. Onze zesde drietraps is: ‘ Het zit in de familie’. 
 

1) Deze man is oprichter-huisauteur van het 'Echt Antwaarps Teater'.  Daarnaast is hij bekend 

van populaire komedies op televisie zoals Chez Bompa Lawijt en Bompa. In deze laatste serie 

speelde hij zelfs samen met zijn vrouw en twee kinderen. Eén van deze twee kinderen, die 

tegenwoordig niet zo goed meer overeenkomt met zijn vader, is momenteel nog steeds een 

bekend Vlaams acteur. Wat is de familienaam van vader en zoon?  

 

2) Deze Britse wordt als één van de grote talenten van haar generatie gezien. Dit jaar werd ze 

voor het tweede jaar op rij wereldkampioen bij de junioren, nadat ze ook al het WK tijdrijden 

gewonnen had. De wielermicrobe kreeg ze mee van haar Zweedse vader, die in 2004 Parijs-

Roubaix won. Wat is haar naam? 

 

3) Ook bij deze man zit het in de familie, al kan je niet zeggen dat hij er van geprofiteerd heeft. 

Hij veranderde immers vroeg in zijn carrière zijn naam en koos voor de artiestennaam Cage, 

naar stripboekheld Luke Cage. Hij wou er niet van beschuldigd worden dat hij zou profiteren 

van zijn bekende familienaam. Zijn nonkel is immers een bekend regisseur die verschillende 

Oscars won. Wat is de echte familienaam van Hollywoodacteur Nicolas Cage? 

 

7) Onze laatste drietraps gaat traditioneel over muziek en dit jaar zijn kindsterretjes het onderwerp. 
 
1) [Eerst fragment-Dan vraag] "Een band gaat nooit stuk", zongen deze toenmalige tieners voor 

België op het allereerste Junior Songfestival in 2003. Dat blijkt te kloppen, want de groep gaat 
20 jaar later een reünieconcert spelen in de AB in Brussel. Hoe heet deze groep? 
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2) [eerst fragment, dan vraag] Begin jaren ‘90 was deze dame even een ster in Vlaanderen als 

Sylvie Melodie, later brak ze opnieuw potten met de dansgroep Sylver. Wat is haar echte 

naam? 

 

3) [eerst fragment, dan vraag] De naam van deze Franse jongensgroep, voortgekomen uit een 

kinderkoor verwijst naar het soort muziek dat ze zongen. U zag hun grootste hit uit 1971. Hoe 

heet deze groep? 

 

 
 
 

 
 

Antwoorden drietrapsspecial 
 
1. Roepnamen voetballers 
1.1 Zijn kenmerkende blonde krullen gaf hij door aan zijn nog bekender geworden dochter. We 

zochten natuurlijk Lei Clijsters, geboren als Leo Clijsters. 
1.2 Ahmed Hossam kent iedereen in België beter als Mido 
1.3 De aimabele sportief directeur is Fi Van Hoof, kort voor Wilfried 

 
2. Van den Aldi 
2.1 De cola van den Aldi kennen we onder de naam River 
2.2 Pirato is het Aldi-huismerk voor chips 
2.3 Het abdijbier van den Aldi draagt de naam Park 
 
3. We gaan naar  de maan 
3.1 NASA doet voor de maanmissies beroep op de diensten van SpaceX 
3.2 De naam van het maanproject en de tweelingzus van Apollo is Artemis 
3.3 12 mensen zetten reeds voet op de maan. U mocht er 2 naast zitten, dus alle getallen van 10 

tot 14 worden als correct beschouwd 
 
4. Geografische spraakverwarring 
4.1 Maar liefst 159 kilometer is het tussen het Belgische en het Franse Lille 
4.2 De spelers van La Vilette zetten hun GPS in op Asten, maar ze moesten in Astene bij Deinze 

zijn. 
4.3 Slechts een boogscheut van elkaar vindt u in West-Vlaandern Moorslede en Moorsele 
 
5. Maximumsnelheid 
5.1 De Coyote is het bedrijf achter de verklikker en de app dat waarschuwde voor 

snelheidscontroles. 
5.2 De maximumsnelheid in een woonerf is 20 km per uur. 
5.3 U mag een zware straf verwachten als u voor Peter D’Hondt in Dendermonde moet 

verschijnen. 
 
6. Het zit in de familie 
6.1 Tegenwoordig is hun band niet zo goed meer, maar ooit speelden Ruud en Sven Deridder 

samen in Bompa. 
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6.2 In 2004 won Magnus Bäckstedt Parijs-Roubaix, enkele maanden voor zijn dochter Zoë 
geboren werd. 

6.3 De vader van Nicolas Cage was August Coppola, broer van Francis Ford. Nicolas Cage zijn 
echte naam is dus Coppola. 

 
7 Kindsterretjes 
7.1 Het reüinieconcert van X!NK was in een mum van tijd uitverkocht 
7.2 Sylvie Melody gaat door het leven als Sylvie De Bie 
7.3 U zag en  hoorde ‘non, non , rien n’a changé’ van Les Poppys 
  

 

 
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 Green green grass, een nummer van een Britse 

singer-songwriter van 28 jaar. Hij had eerder hits met Budapest en Shotgun, die wereldwijd veel 
succes kenden. Deze zomer was hij een van de headliners op Pukkelpop. Wat is de naam van deze 
singer-songwriter? 

 
2. Algemene kennis. Naast een plassend jongetje en een plassend meisje staat er in Brussel ook een 

beeld van een plassende hond. Hoe heet dat standbeeld  in de Kartuizerstraat? 
 

3. Geneeskunde. Sinds Corona kennen we ze maar al te goed: de mondkapjes. Gaande van 
zelfgemaakte stoffen exemplaren over de klassieke niet-medische mondkapjes tot de ‘FFP 
medische mondmaskers’. De EN 149-norm definieert drie klassen van filterefficiëntie voor deze 
laatste maskers, namelijk FFP1, FFP2 en FFP3. Maar weet u ook waarvan FFP de afkorting is? 

 

4. Fauna. Op de foto zie je een dier met - in verhouding tot zijn lichaam - de grootste snavel van alle 
vogelsoorten ter wereld. De reuzetoekan gebruikt die snavel vooral voor warmteregulatie. De 
keratine op de snavel en de vele bloedvaatjes eronder helpen om lichaamswarmte af te voeren. 
Welk lichaamsdeel van de Afrikaanse olifant heeft ongeveer dezelfde functie als de snavel bij de 
reuzetoekan? 

 
5. Sport. Wielrennen. De jonkies in de koers bestormen de hemel. Dat Remco Evenepoel het 

uitzonderlijk goed deed tijdens de Vuelta hoeven we jullie niet te vertellen. Ook zijn eerste 
luitenant in de bergen, nota bene nog iets jonger dan Remco, kweet zich uitstekend van zijn taak. 
Wat is de naam van deze renner die vorig jaar nog voor Team DSM reed? 

 

6. Algemene kennis. Dat de elektriciteit tot bij de mensen moet geraken is evident. De vraag of dit 
transport boven dan wel onder de grond moet plaatsvinden, is voer voor hevige discussie in West-
Vlaanderen. Hoe heet het project van hoogspanningsbeheerder Elia dat de elektriciteit van 
Zeebrugge en Oostende tot in Avelgem moet brengen? 
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7. Strips. Wij zijn op zoek naar de naam van een Belgisch-Franse stripreeks, geschreven en getekend 

door Albert Weinberg. De hoofdrolspeler is een Canadese militaire piloot en ruimtevaarder. De 

vliegtuigserie werd voor het eerst gepubliceerd in 1954 in het magazine Kuifje als antwoord op de 

Buck Danny reeks van het concurrerende magazine Robbedoes. Hoe heten hoofdrolspeler en 

reeks? 

 

8. Algemene kennis. Wie met een snelcursus een nieuwe taal wil leren, gebruikt tegenwoordig een 

app. Vroeger gebeurde dat echter met boekjes die je beloven om, mits enige discipline, snel een 

taal onder de knie te hebben. Het Franse bedrijf dat de boekjes uitgeeft, werd opgericht in 1929 

en  publiceerde sindsdien vele cursussen voor allerlei  talen. Hoe heet dit bedrijf? 

 

9. Aardrijkskunde. Dit nationale park in het oosten van California werd opgericht in 1890 en is 
daarmee een van de oudste in zijn soort. Het park is beroemd om zijn dal met granieten 
rotswanden dat door gletsjers is ontstaan. De meest bekende rotsen zijn Half Dome en El Capitan, 
die zeer in trek zijn bij ervaren muurklimmers. Wat is de naam van dit nationale park? 

 
10. Film. In september overleed één van de grondleggers van de Nouvelle Vague op 91-jarige leeftijd. 

Zijn film ‘À bout de souffle’ uit 1960 wordt als een mijlpaal in de filmgeschiedenis gezien. Hij brak 
toen immers met allerlei conventies door zich te laten beïnvloeden door de Amerikaanse 
gangsterfilms, door zijn ruwe montage en door met een laag budget te werken. Wat is zijn naam? 
 

 
 

Antwoorden reeks 6 
 
1. Green green grass is een nummer van George Ezra. 
2. Naast Manneke en Jeanneke-Pis kan je in Brussel ook naar Zinneke kijken. 
3. FFP staat voor het Engelse Filtering Face Piece. 
4. Ook de Afrikaanse olifant voert warmte af via een ongebruikelijk lichaamsdeel: zijn oren. 
5. Ilan Van Wilder deed zijn werk voor Remco in de Vuelta voortreffelijk. 
6. Ondergronds of bovengronds? Dat is de vraag in het Ventilusproject. 
7. De  Canadese piloot en de stripreeks heten Dan Cooper. 
8. Wanneer u liever geen app gebruikt, kan u een nieuwe taal leren met de Assimil boekjes. 
9. Je hebt best geen hoogtevrees als je El Capitan in Yosemite National Park wil beklimmen. 
10. ‘À bout de souffle’ is waarschijnlijk de bekendste film van Jean-Luc Godart. 
  

 
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 
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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. Deze remix door de Canadese DJ A-Trak werd nummer één in de nationale en internationale 

hitlijsten. Van welke New Yorkse indie rockband is het origineel? 
 
2. De eerste editie van dit tijdschrift kwam uit op 3 maart 1923. Het verscheen oospronkelijk wekelijks 

en passinds maart 2020 tweewekelijks. Ook heeft het blad inmiddels internationale edities voor 

Europa, Azië en Canada, en een editie voor kinderen. Het blad is ook gekend voor de Person of the 

Year verkiezing. Welk tijdschrift zoeken wij?   

 

3. Binnen enkele weken kan u zeker kijken naar filmversies van deze klassieker uit 1843. Het is een 

victoriaanse allegorie over een oude en verbitterde vrek, Scrooge, die in de nacht voor Kerstmis 

een aantal dromen heeft en daardoor tot inkeer komt. Wat is de titel van dit boek van Charles 

Dickens? 

 

4. De officiële naam van dit personage uit de Jommekesalbums is Prutelia Van Achterberg. Maar ze 

is beter bekend onder haar bijnaam. Het is tevens de titel van het derde Jommekesalbum uit 1959 

waarin ze voor het eerst voorkwam. Wat is de bijnaam van deze dame, tevens één van de 

aartsvijanden van Jommeke? 

 

5. Deze roodharige dame is momenteel de tweede hoogst geplaatste Belgische op de WTA-ranking 

op de 55ste plek. Ze is 28 jaar en won in haar carrière al 8 WTA-titels. Haar partner - met wie ze 

regelmatig dubbelt - speelt ook tennis op professioneel niveau. Wat is de naam van deze uit 

Vilvoorde afkomstige sportvrouw, de vrouw op de foto dus? 

 

6. Doordat deze vogel al enkele eeuwen is uitgestorven, staat hij symbool voor het verdwijnen van 

diersoorten als gevolg van de aantasting van de natuur door menselijk handelen. Het dier was 

ongeveer een meter hoog en kon venijnig van zich afbijten met zijn grote snavel.. Hoe heet deze 

vogel die niet kon vliegen en die leefde op het eiland Mauritius. 

 

7. [eerst vraag, dan fragment]In het voorjaar van dit jaar was het weer tijd om te genieten van ‘The 

masked singer’. Wij willen graag weten wie zich verschool onder het masker van het personage 

waar u een fragment van ziet? 

 

 

8. We zijn op zoek naar een van oorsprong Duitse supermarktketen. Ze ontstond in 1930 uit een 

groothandel die opgericht was door Joseph Schwarz. In België is de discountketen vanaf 1993 

actief en heeft ze ondertussen meer dan 300 winkels. In 2018 en vorig jaar kwam de keten 

veelvuldig in het nieuws door lang aanhoudende stakingen over de te hoge werkdruk in de winkels. 

Welke keten zoeken wij? 

 

9. Dit bos- en natuurgebied in aanleg zal een van de vier groenpolen rond Gent vormen. Op dit 

moment is er al een klein deeltje open voor het publiek, de inrichtingswerken op het grootste deel 

van de site vinden echter pas in 2023 plaats. Naast Gentenaars kijken wellicht vooral inwoners van 

Oostakker en Lochristi ernaar uit want de groenpool komt op het grondgebied van hun gemeente 
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te liggen. Wat is de naam van dit bos- en natuurgebied, dat wordt aangelegd op een voormalige 

zandwinning die op haar beurt op een voormalig vliegveld was gelegen? 

 

10. De hond Sparky van het jongentje Victor Frankenstein wordt op een dag op straat doodgereden. 

Victor leert hierna op school over de elektrische impulsen in spieren en krijgt het idee om zijn hond 

via elektriciteit terug tot leven te wekken. Dat is de samenvatting van een Amerikaanse zwart-

witfilm uit 1984. Welke regisseur, bekend om zijn donkere humor, regisseerde  Frankenweenie? 

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. We hoorden ‘heads will roll’ van de Yeah Yeah Yeahs. Deze tip verwees naar een koningin die maar 

al te graag de hoofden laat rollen. 
2. In 2021 was Elon Musk person of the year in TIME magazine. Tijd heeft het konijn dat figureert in 

het boek dat we zoeken helemaal niet. 

3. De volledige titel is eigenlijk A Christmas Carol in Prose, Being a Ghost Story of Christmas, met de 
korte versie A Christmas Carol, waren wij al tevreden. Carol verwees naar de schrijver van ons 
boek. 

4. Sidder en beef bij de Koningin Van Onderland. Onderland is maar één letter verwijderd van de 
plaats waar alles in dit boek zich afspeelt. 

5. De tennisster die we zochten is Alison Van Uytvanck, een verwijzing naar het meisje uit ons boek. 

6. Waarschijnlijk uitgestorven op het einde van de 17de eeuw: de dodo. Dit verwees naar een 
personage in het boek dat we zoeken, organisator van de Caucus race. 

7. Niet alleen in de politiek, maar ook op het podium was Connor Rousseau een wit konijn. Opnieuw 
een knipoog naar het diertje zonder tijd dat het boek en film mag inleiden. 

8. De winkelketen die we zochten was Lidl, hetgeen een verwijzing is naar Alice Liddell op wie het 
hoofdpersonage in het boek dat we zoeken is geïnspireerd. 

9. De vierde groenpool rond Gent wordt het Wonderwoud, dat tevens verwijst naar de titel van het 
boek dat we zoeken. 

10.  Tim Burton regisseerde Frankenweenie. In 2010 verfilmde hij ook het boek dat we zochten. 
 
U had hopelijk door dat al de antwoorden naar Alice in Wonderland leidden. U kon met de letters 
Wonderland 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 
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1. Muziek [eerst fragment, dan vraag]. U hoorde zojuist 3 zussen aan het werk in hun grootste hit. 

Die dateert uit 2002. Dat ze in 2006 Spanje nog vertegenwoordigden op het Eurovisiesongfestival 
weten wellicht enkel de kenners. We willen graag de naam van deze meidenband weten. 
 
 

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.   

Roger Radjza – Beveren 

U. Eregem – Brest 

3. Cultuur. Volgende week woensdag gaat in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs een nieuwe 
musical in première. Met Gert Verhulst, James Cooke, Jonas Van Geel en Jelle Cleymans maakt de 
musical een muzikale en humoristische reis doorheen het rijke oeuvre en de allergrootste hits van 
een icoon uit de Vlaamse muziekgeschiedenis: Will Tura! De titel is dezelfde als een bekende hit 
van Will Tura uit 1984. Wat is die titel? 
 

4. Literatuur. Deze Vlaamse schrijver bracht dit jaar de roman ‘De gebeurtenis’ uit. In 2012 won hij 
de AKO literatuurprijs met zijn boek ‘Post Mortem’ en dit jaar won hij met ‘Al het blauw’ de 
Confituur Boekhandelsprijs. Hoe heet deze succesvolle auteur?  

 
5. Sport Winterspelen. Ze waren een openbaring voor de modale Belgische sportliefhebber 

afgelopen winterspelen in Peking: Hanne en Stijn Desmet. Hanne haalde zelfs vrij onverwacht de 

eerste individuele medaille voor een vrouw ooit binnen. In welke discipline deden broer en zus 

dat? 

 
6. Fauna. Amper drie jaar na het afwerken van zijn doctoraat zette wetenschapper Stijn Van 

Hoestenberghe zijn onderzoek naar duurzaam geteelde vis om in de praktijk met het bedrijf 

Aqua4C. In deze viskwekerij in Kruishoutem wordt een duurzame Belgische vis gekweekt die groeit 

in puur hemelwater en uitsluitend vegetarisch voedsel eet. Over welke vis hebben wij het hier?  

 

7. Geschiedenis. Een van de grootste helden uit de tweede wereldoorlog werd pas in 2013 in ere 

hersteld door koningin Elisabeth II. De man speelde een grote rol bij het ontcijferen van de Duitse 

Enigmacodes, maar werd in 1952 veroordeeld tot een chemische castratie nadat hij schuldig werd 

bevonden aan homoseksualiteit. Twee jaar later kwam hij in verdachte omstandigheden om het 

leven. Over wie gaat het? 

 

8. Mobiliteit. Dit iconische Honda-brommertje is in België al tijden populair. Het is een kleine 

bromfiets van 49cc die vooral opvalt door de kleine 10 inch wieltjes. Wat is de naam van dit model? 

 

9. Actua laatste dag 
 

10. Film. [eerst fragment, dan vraag] U zag een stukje uit de trailer van de veelbesproken film Zillion. 
Wij willen graag weten welke regisseur deze film maakte? 
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Antwoorden reeks 7 
 
1. U hoorde Las Ketchup met de ketchup song. 
2. Na wat puzzelwerk kwam u hopelijk bij bejaardenverzorger en burgemeester 
3. De musical over het werk van Will Tura is ‘Vergeet Barbara’. 
4. De auteur van ‘De gebeurtenis’ is Peter Terrin. 
5. Hanne Desmet doet het iets beter dan haar broer. Ze haalde namelijk brons op de 1.000 meter 

shorttrack. 
6. Een echte BV – een Belgische vis – de omegabaars. De Engelse benaming ‘jade perch’ rekenen wij 

ook goed. 
7. Deze zomer werd nog een waardevolle collectie brieven ontdekt van Alan Turing.  
8. Het DAX brommertje van Honda heeft nog steeds veel fans. 
9. Actua van de laatste dag 
10. De Zillion-film is een echt kassucces in onze bioscopen. Met dank aan de regisseur Robin Pront. 

 
 
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 tot dusver 8.903 afleveringen van Neighbours waren 
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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 10 ploegen krijgen een prijs. De 33te ploeg ontvangt een speciale prijs . Bij de 
laatste ploeg wordt vermeld dat zij naar goede gewoonte een rondje van het huis krijgen. 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] 
 

Alvorens over te gaan tot de einduitslag, geven we al mee dat we volgend jaar 
terug van de partij zullen zijn en dat op zaterdag 9 december. Wij willen ook de 
sponsors en vrijwilligers bedanken die deze quiz mogelijk maken. 
 
En dan nu de eindstand… .  
 
Volgorde van aflezen van de ploegen: 
 

▪ Plaats 49 krijgt een rondje van de bar. Mogen wij vragen dat deze de 
handen opsteken zodat een ober hun bestelling kan komen opnemen. 

▪ Plaats 48 t.e.m. 11 worden gewoon afgeroepen en verschijnen tegelijk op 
het scherm, zij krijgen geen prijs, behalve ploeg 33, zij krijgen een 
verzorgingsgel geschonken door apotheek Vermassen en een bon voor 
Voeding Vyncke, de groenten- en fruitwinkel in de Baron de Gieylaan in 
De Pinte. Iedereen van de ploeg mag naar voren komen 
Voor de volgende prijzen vragen we dat er één iemand van de ploeg naar 
voren komt: 

▪ Plaats 10: 6 flessen wijn per ploeg 
▪ Plaats 9: 6 flessen wijn per ploeg, geschonken door één van onze leden 
▪ Plaats 8: 6 flessen wijn per ploeg, geschonken door één van onze leden 
▪ Plaats 7: 6 flessen wijn per ploeg geschonken door optiek Het Oog uit De 

Pinte (gesponsord) 
▪ Plaats 6: 6 flessen wijn per ploeg, geschonken door optiek Het Oog uit De 

Pinte (gesponsord) 
▪ Plaats 5: 6 flessen wijn per ploeg, geschonken door optiek Het Oog uit De 

Pinte (gesponsord) 
 

Vanaf nu mag iedereen van de ploeg naar voren komen om de prijs in 
ontvangst te nemen: 
 

▪ Plaats 4: 6 grote flessen La Chouffe geschonken door bierhandel Van de 
Voorde uit Aalter 
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▪ Plaats 3 : 6 grote flessen Duvel met glas, geschonken door Okay hier naast 
de deur. Zij stelden eveneens hun parking ter beschikking (gesponsord) 

▪ Plaats 2: 6 biermandjes geschonken door Delhaize in het centrum van de 
Pinte (gesponsord) 

▪ Plaats 1: Zes bonnen ter waarde van 65 euro elk, geschonken door 
Brasserie Bonaparte. Bonaparte is een brasserie langs de N60 te Eke 
(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 33ste 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 09 december!  
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