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INLEIDING VAN DE QUIZ 
 

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

op de 28ste 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 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. 

 

 

SCHIFTINGSVRAAG 
 

Tegen einde mei 2017 moeten alle 1.350 praatpalen langs de Vlaamse autowegen verwijderd 

zijn. Enkel in tunnels blijven ze staan omwille van Europese normen. Door een steeds 

afnemend gebruik valt de jaarlijkse kost van zo’n 750 euro per stuk niet meer te 



Draaiboek quiz 2016  Pagina 3 van 26 

verantwoorden. Hoeveel oproepen werden er in heel 2014 via Vlaamse praatpalen 

geregistreerd? Wij baseren ons op de cijfers op deredactie.be van 23 juli 2016. 

 

REEKS 1 
 

1. Muziek. [eerst filmpje, dan vraag] Welke groep was hier aan het werk met “little boy”? 

 

2. Denkvraag. Let goed op voor het volgende vraagstuk. Men neemt een regelmatige zeshoek 

waarvan de hoekpunten op een cirkel met straal 8 liggen. De zeshoek wordt opgedeeld in 

driehoeken door elk hoekpunt te verbinden met het middelpunt van de cirkel. Vervolgens 

worden de driehoeken gespiegeld over de zijde van de oorspronkelijke zeshoek en 

ontstaat er een nieuwe figuur. Wat is de straal van de kleinste cirkel die deze figuur volledig 

omvat? Om het u iets gemakkelijker te maken is dit een meerkeuzevraag. U hoeft dus 

enkel de juiste letter op uw antwoordblad te vermelden. 

 

3. Religie. Ook de paus zit op twitter. Wij willen graag zijn accountnaam weten. De Latijnse 

term betekent letterlijk 'bruggenbouwer' of 'wegbereider'. Oorspronkelijk was het de 

naam van een Romeinse priester die kwade invloeden moest afweren wanneer men zijn 

thuishaven verliet. 

 

4. Fauna. Deze vogel is zeer makkelijk te herkennen aan zijn lange poten en zijn wit-zwarte 

verenkleed. Het is ook de enige Europese vogel waarvan de snavel duidelijk omhoog loopt, 

wat hem een voordeel oplevert bij het vangen van kreeftjes die zich in de modder 

bevinden. Je kan deze vogels steeds minder vaak bij ons vinden aan de kust of aan brakke 

waters. Welke vogel is dit? 

 

5. Sport. Murray mound wordt hij tegenwoordig genoemd, de glooiing waarop duizenden 

tennisfans genieten van Pimms met champagne terwijl ze op het grote scherm juist naast 

court 1 kijken naar hun helden op Wimbledon. Vóór het succes van de Schot had die 

glooiing – officieel Aorengi Terrace - een andere naam, verwijzend naar een vorige Britse 

tennisheld die vier keer de halve finale haalde in Wimbledon. Wij vragen naar de vorige 

benaming voor deze glooiing. Opgelet, u dient de volledige naam te noteren, dus niet 

enkel de naam van de tennisspeler naar wie hij genoemd was. 

 

6. Actua. De vrouw die u op de foto ziet, is sinds 25 februari 2013 presidente van het land 

dat wij zoeken. Zij is de eerste vrouwelijke president in de geschiedenis van dat land. De 

vraag is echter nog voor hoelang. Zij kwam immers in opspraak nadat een vriendin van 

machtsmisbruik en fraude beschuldigd werd en laat daarom het parlement beslissen hoe 

en wanneer ze de macht kan overdragen. Graag dus de naam van het land waarvan deze 

dame president is. 

 

7. Geschiedenis. Ook de Mexicanen hadden hun Robin Hood. Eind 19de, begin 20ste eeuw 

stal deze man van de armen en gaf hij aan de rijken. Zijn echte naam was José Doroteo 

Arango Arámbula, maar wat is zijn veel bekendere naam, die hij aannam nadat hij de 

verkrachter van zijn zus had vermoord? 
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8. Literatuur. Deze Nederlandse schrijver, geboren in 1863, begon zijn carrière met het 

schrijven van poëzie, maar legde zich vervolgens snel toe op psychologische romans. Eline 

Vere, zijn debuutroman, zal misschien wel zijn bekendste werk zijn. Hoe heet deze man 

die één van de eerste Nederlandse vertegenwoordigers is van het naturalisme? 

 

9. Eten en drinken. Wij willen graag weten welke groente altijd aanwezig is in een gerecht 

dat 'à l’Argenteuil' wordt bereidt. De naam verwijst naar een Franse stad en streek waar 

al eeuwenlang een naar het schijnt bijzondere soort van deze groente wordt gekweekt. 

 

10. Film. De film die wij zoeken, riep een van de meest iconische beelden van de 20ste eeuw 

in het leven: Marilyn Monroe staat boven een metrorooster terwijl haar witte jurk omhoog 

wordt geblazen door een aanstormende trein. Naam graag van die film uit 1955, naar het 

gelijknamige toneelstuk van George Axelrod. 

 

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 Captain Jack met Little Boy  

2. Met behulp van de stelling van Pythagoras, of met regels uit de goniometrie, kon u 

berekenen dat de straal van de nieuwe cirkel 8√�  was. De figuur verduidelijkt dit. 

Antwoord D was dus correct. 

3. De pontifex werd vroeger geacht bruggen te slaan tussen mensen en goden, tegenwoordig 

gebruikt de paus het als twitternaam  

4. De zwart-witte vogel met omhooggebogen snavel is de kluut  

5. Nostalgici houden vast aan de benaming Henman hill, verwijzend naar speler Tim Henman 

6. Park Geun-Hye is de presidente van Zuid-Korea  

7. De Mexicaanse Robin Hood was Pancho Villa 

8. Eline Vere is de debuutroman van Louis Couperus  

9. Ze staan bekend om de dikke witte stam en paarsgroene punten. In Argenteuil kunnen ze 

dus asperges kweken als de beste. 

10. The Seven Year Itch leverde een van de meest iconische beelden van de 20ste eeuw op 
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SPECIAL 1 

 
Wij hopen dat jullie nu al klaarwakker zijn, want onze eerste special gaat over het thema slaap. 

 

1. Muziek [eerst fragment, dan vraag] .Eva De Roovere ging in 2009 ‘vreemd’ met een 

Nederlandse rapper om samen een remix van het nummer ‘Slaap lekker’ te maken. Wie 

was die rapper? 

 

2. Algemene kennis. In deze fase van de slaap zijn de hersenen bijzonder actief en de spieren 

volledig ontspannen, waardoor men ook spreekt van de paradoxale slaap. Het is ook de 

fase van de slaap waarin we dromen. Hoe heet deze fase van de slaap, die gepaard gaat 

met horizontale en verticale oogbewegingen? 

 

3. Literatuur. In 2003 brak deze dame door met haar debuut Slaap! Ze won er meteen de 

debuutprijs mee. Wat is de naam van deze dame? 

 

4.  Sprookje. Wanneer één van de dertien wijze vrouwen van het Rijk niet wordt uitgenodigd 

op het geboortefeest van een koningskind, voorspelt zij dat de koningsdochter zich zal 

prikken aan een spintol als ze vijftien jaar is, en dat zij daardoor zal sterven. De andere 

twaalf wijze vrouwen kunnen deze vervloeking niet opheffen, maar wel verzachten. De 

prinses zal niet sterven, maar honderd jaar slapen wanneer zij zich prikt. Wij zoeken de 

naam van de heks die de vloek uitspreekt over de prinses, tevens de naam van de  

Amerikaanse avonturen-fantasyfilm met Angelina Jolie in de hoofdrol. 

 

5. Sport. Wie in april de slaap niet kan vatten, kan steeds terecht op Eurosport of BBC voor 

het wereldkampioenschap snooker. Zeker de finale kan de slaap bevorderen omdat die 

maar liefst gespeeld wordt naar een "best of 35". Met een beetje geluk zal de wedstrijd 

dus eindigen op 18-17. De finale kan plaatsvinden over meerdere dagen, die bestaan uit 

een ochtend-, namiddag- en avondsessie. In welke stad wordt dit WK al jarenlang 

georganiseerd? 

 

6. Media [eerst vraag, dan fragment]. Niet enkel de fabeltjeskrant bracht kinderen naar 

dromenland, maar ook dit programma. Uit welk programma ziet u een fragment? 

 

7. Geneeskunde. We zijn op zoek naar een aandoening waarbij tijdens de slaap perioden van 

ademstilstand of ernstig verzwakte ademhaling meer dan 5 keer per uur voorkomen. Na 

een onderbreking in het ademhalen volgt een periode van min of meer normaal ademen 

waarna er weer perioden van ademstilstand komen. Patiënten slapen zeer onrustig en 

hebben mechanische ademhalingsondersteuning nodig om ervoor te zorgen dat er geen 

ademstilstanden meer optreden. Hoe heet die aandoening? 

 

8. Fauna. In wakkere toestand kunnen deze dieren je wel hoofdpijn bezorgen door hun 

scherp gefluit. Nog een geluk dus dat ze van oktober tot april hun winterslaap houden 

Welk knaagdier is zowat de kampioen van de slaap? 
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9. Eten en Drinken. Deze sterke drank komt uit Scandinavië en is gemaakt op basis van karwij. 

Met een alcoholpercentage van rond de 40%, wordt deze lekkernij daar vooral bij speciale 

gelegenheden geschonken. Naam graag van deze slaapverwekker.  

 

10. Film. In deze thriller uit 2002 speelt Al Pacino de rol van detective Will Dormer die naar 

een klein dorpje in Alaska wordt gestuurd om de moord op een tienermeisje te 

onderzoeken. Bij een achtervolging schiet hij per ongeluk zijn collega dood. Hij wordt 

daardoor zodanig opgezogen door zijn onderzoek dat hij de slaap niet meer kan vatten. 

Wij zoeken de titel van de 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 slaapspecial 
 

1. Eva De Roovere nam ‘slaap lekker’ op met Diggy Dex. Ook Dexter rekenen we goed. 

2. We dromen in onze remslaap, waarin rem verwijst naar rapid eye movement. 

3. Slaap! Is de debuutroman van Annelies Verbeke. 

4. Maleficent of Malafide in het Nederlands is een echte 'party killer'. 

5. Sheffield is tijdens het WK snooker de hoofdstad van de geeuw 

6. Voor het slapengaan kon de Vlaamse jeugd kijken naar het Zandmannetje. In Nederland 

heette hetzelfde programma Klaas Vaak. Beide antwoorden zijn dus correct. 

7. Mensen met (slaap)apneu hebben problemen met de ademhaling tijdens de slaap. 

8. Nu weet u waar de uitdrukking “slapen als een marmot” vandaan komt. 

9. In Scandinavië drinkt men aquavit op speciale gelegenheden. 

10. Al Pacino zet op zeer overtuigende wijze de rol van Will Dormer neer in de film Insomnia. 

 

 

REEKS 2 
 

1. Muziek [eerst vraag, dan fragment]. Welk bekend in de oren klinkend en naar een 

geestrijke drank verwijzend nummer uit 1958 van The Champs hoort u zo meteen? 

 

2. Media. Deze uitgeverij is al jaren onbetwist markleider voor educatieve tijdschriften in 

België, zowel Nederlandstalig als Franstalig. Haar bekendste tijdschriften zijn 

waarschijnlijk Zonnekind, Zonnestraal en Zonneland Wat is de naam van deze uitgeverij, 

die dezelfde is als de gemeente waar ze gevestigd is? 

 

3. Scheepvaart. In 2002 kwam dit Noors autovrachtschip in de Noordzee op ongeveer 30 

kilometer van de Franse kust onzacht in aanraking met een Russisch containerschip en 
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zonk nauwelijks 30 minuten later al naar de bodem van de zee. Dit is nog altijd een van de 

grootste scheepsrampen op de Noordzee. Het schip was een mastodont van bijna 200 

meter lang en had op zijn 12 dekken bijna 3.000 auto’s aan boord. Daardoor liep het 

kostenplaatje van schade en berging op tot bijna 150 miljoen dollar. Wat was de naam van 

dit schip? 

 

4. Aardrijkskunde. Net als in België zijn er in Nederland enkele provincies, met name twee, 

waarvan de naam van de hoofdstad dezelfde is als die van de provincie waarin de stad is 

gelegen. De eerste is Groningen. Wij zoeken de tweede. De stad is de vierde grootste 

stad van Nederland. De provincie, die ongeveer centraal in het land ligt, is dan weer de 

kleinste van de 12 Nederlandse provincies. Hoe heten stad en provincie? 

 

5. Sport. In 2008 kroonde deze basketbalploeg zich na meer dan 20 jaar nog eens tot 

kampioen van de NBA. Opmerkelijk, want het is de ploeg die de meeste NBA-titels 

gewonnen heeft. Hoogdagen beleefde zij in de jaren zestig, toen ze acht titels op rij won.   

Ook in de jaren tachtig gooide de ploeg hoge ogen, want toen haalde ze onder aanvoering 

van de legendarische Larry Bird vijf NBA-finales en won er daar drie van. Volledige naam 

graag van deze ploeg. 

 

6. Politiek. Met de Optima-affaire zijn de socialisten niet aan hun proefstuk toe. Wij zijn op 

zoek naar een groots politieke schandaal in België tijdens de jaren ‘70. De zaak draaide 

rond de bouw van een Iraanse olieraffinaderij in België en leidde uiteindelijk tot de val van 

de regering Edmond Leburton II. Naam graag van dit schandaal. 

 

7. Mode. Welke Catalaanse winkelketen, die zich richt op vrouwen tussen de 18 en 35 jaar, 

opende haar eerste winkel 30 jaar geleden in Barcelona? Ondertussen telt de keten al 

meer dan 1000 winkels over heel Europa. Ze beschouwen hun collectie als fris en zoet en 

zo was de naam snel gekozen. Hoe heet die winkelketen? 

 

8. Fysica. De hemel heb ik bemeten, nu meet ik de schaduwen der aarde. Mijn geest 

verkeerde in de hemel, het lichamelijk omhulsel ligt hier. Dit is het grafschrift van een 

Duitse wetenschapper die de bewegingen van de planeten heeft vastgelegd. Daarnaast 

was hij ook een pionier in de optica en kristallografie en hebben we ook het verdomde 

integraalrekenen aan hem te danken. Wie zoeken we? 

 
9. Informatica. Deze webbrowser was in de begindagen van het internet de dominante 

browser op het world wide web. Ondanks de vriendelijke interface en het feit dat de 

browser gratis te gebruiken was voor niet-commerciële doeleinden, werd de 

browseroorlog met Microsofts Internet Explorer uiteindelijk verloren. In 2008 werd de 

ontwikkeling en ondersteuning dan ook beëindigd. Hoe heet deze ooit zo populaire 

webbrowser? 

 

10. Film. We zijn op zoek naar het hoofdpersonage in een reeks van drie komische 

parodiefilms. Als u weet dat twee titels uit deze reeks ‘The spy who shagged me’ en 

‘Goldmember zijn, zal het u niet verbazen dat de films vol zitten met flauwe grappen en 

ook met verwijzingen naar James Bond. Wij willen graag de naam van de reeks en van het 
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gelijknamige hoofdpersonage, een voor vrouwen onweerstaanbare geheim agent, 

gespeeld door Mike Myers. 

 

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. Uitgebracht in 1958 en winnaar van een Grammy was ‘Tequila’ van The Champs.  

2. Zonneland en Zonnestraal worden uitgegeven door de Groep Averbode.  

3. In 2002 verging in dichte mist de Tricolor voor de kust van Frankrijk.  

4. In België hebben in Namen, Antwerpen en Luik provincie en hoofdstad dezelfde naam.In 

Nederland zijn dat Groningen en Utrecht.  

5. Larry Bird speelde 13 jaar bij de Boston Celtics.  

6. Leburton, de laatste Waalse premier van België voor Elio Di Rupo, moest aftreden door de 

Ibramco-affaire.  

7. De winkelketen haalde haar naam bij een frisse en zoete vrucht, Mango dus.  

8. Johannes Keppler deed meer dan enkel naar planeten kijken.  

9. Ooit gebruikte ook u waarschijnlijk Netscape Navigator of kortweg Netscape.  

10. Hij werd al eens ingevroren, reisde al eens door de tijd en is onweerstaanbaar voor 

vrouwen: Austin Powers. 

 

REEKS 3 
 

1. Muziek [eerst fragment dan vraag]. Welke Schotse singer-songwriter, dj en producer van 

elektronische muziek scoorde in de hitlijsten met dit “How Deep is Your Love”? 

 
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. Beide beroepen moeten terug te vinden zijn in het groene 

boekje. 

TARS  KATOWEER uit HERK en STAN WABGING uit EKE 

 

3. Literatuur. De ode aan de vrede kennen we allemaal uit de negende symfonie van 

Beethoven. Het origineel is echter een deel van een gedicht geschreven in 1785 door een 

Duitse dichter. Die man was niet allen dichter, maar ook filosoof en toneelschrijver. 

Andere werken van hem zijn 'de geschiedenis van de dertigjarig oorlog' en het bekende 

theaterstuk 'de rovers'. Hoe heet deze veelzijdige Duitser? 

 

4. Media. We zoeken een Amerikaanse televisiereeks die draait rond een gelijknamige 

advocaat, vertolkt door Andy Griffith. Goedkoop kan je hem niet noemen, maar hij slaagt 
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er meestal wel in zijn cliënten te laten vrijspreken en de echte moordenaar te 

ontmaskeren. Naam graag van de serie die oorspronkelijk liep van 1986 tot 1995 over 9 

seizoenen? 

 

5. Sport. Er gaat niks boven een goede derby in het voetbal. Ook bij ons is er nu wat aandacht 

voor de Merseyside derby aangezien Mirallas en Mignolet het tegen elkaar opnemen in de 

strijd om de titel van beste ploeg in het Merseyside graafschap. Welke twee ploegen 

nemen het in deze derby tegen elkaar op? 

 

6. Geschiedenis. Deze vrouw was waarschijnlijk de tweede vrouw van Socrates. Volgens de 

overlevering was zij een lastige en humeurige vrouw, die veel zeurde en Socrates het leven 

onmogelijk maakte. In werkelijkheid was ze waarschijnlijk een verstandige en zelfbewuste 

vrouw, die met lede ogen toekeek hoe haar man de hele dag in Athene rondhing zonder 

zich veel om zijn gezin te bekommeren. Hoe heet deze vrouw, wiens naam synoniem werd 

voor een feeks? 

 

7. Showbizz. Toen deze danstempel twee jaar geleden door bulldozers platgewalst werd, 

kocht fan van het eerste uur Gilbert Van Hoecke het volledige interieur op en bouwde de 

feestzaal minutieus herop in zijn garage. Naam graag van deze legendarische danstempel 

in Ertvelde die Eddy Wally in de vroege jaren ‘60 opende en waar artiesten zoals André 

Hazes en Jo Leemans hun carrière startten. 

8. Religie. Deze groep gelovigen heeft haar wortels in de Christelijke traditie. Het leven en de 

overgeleverde uitspraken van Jezus vormen een belangrijke inspiratiebron. De groep is 

vooral populair in de Verenigde Staten, zoals de Amish en de Mormonen. De groepering 

wordt het Religieus Genootschap der Vrienden genoemd, maar is vooral bekend onder 

haar oorspronkelijk als spotnaam bedoelde benaming. Dewelke? 

 

9. Chemie. Dit kleurloos, giftig gas zorgt voor irritaties aan de ogen en luchtwegen en kan 

inwerken op het centraal zenuwstelsel. Het kan ontstaan door zuurstof bloot te stellen 

aan elektrische ontladingen of bepaalde UV-stralen. Om de blootstelling aan het gas te 

beperken, wordt ook aangeraden om laserprinters in aparte, geventileerde ruimtes te 

plaatsen. Welk gas zoeken we? 

 

10. Film. Deze Amerikaanse horrorfilm uit 1984, geregisseerd door Wes Craven, was de eerste 

van een lange reeks, die één van de succesvolste filmreeksen ooit zou worden. Een groot 

deel van het succes was te wijten aan het monsterlijk hoofdpersonage. Wat is de naam 

van de griezelige slechterik die in Nightmare on Elm Street kinderen in hun dromen opjaagt 

en vermoordt met zijn dodelijke handschoen? 

 

Antwoorden reeks 3 
 

1. Calvin Harris gooide hoge ogen met How deep is your love. 

2. Met veel geduld en doorzetting kon u straathoekwerker en bewakingsagent vormen. 

3. Friederich von Schiller schreef de originele ode aan de vrede 

4. Geen mysterie te groot voor Ben Matlock. 
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5. Liverpool en Everton strijden om de titel van het Mersyside graafschap. 

6. Een Xanthippe is een bemoeizuchtige en twistzieke vrouw. 

7. Hij is niet meer, maar Eddy Wally zal altijd een beetje verder leven in zijn Feestzaal 

Paris Las Vegas. 

8. De religieuze groepering met oorsprong in de VS is de Quakers. 

9. U ademt best zo weinig mogelijk ozon in. 

10. Robert Englund, maar ook Heather Langenkamp en Johnny Depp kropen in de huid van 

Freddy Krueger. 

 

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 het logo van een 'app', zijnde een application of 

toepassing, te zien. We zoeken telkens de naam van de app. Het spreekt voor zich dat wie 

betrapt wordt op het gebruik van een smartphone geen punten zal krijgen in deze ronde. 

 

 

Antwoorden fotospecial 
 

1. Vaak gebruikt om foto’s via de GSM door te sturen : WhatsApp. 

2. Als u wel eens schoenen online koopt, kent u waarschijnlijk Zalando. 

3. Het vogeltje is natuurlijk van Twitter. 

4. U herkende mogelijks de U van de veelbesproken taxidienst Uber. 

5. De meest gebruikte app bij wielrenners en wielertoeristen is Strava. 

6. De blauwe bol moet een soort wereldbol voorstellen, Google Earth. 

7. Om foto’s online te plaatsen, gebruikt u best instagram. 

8. Apple-gebruikers zouden het kompas van Safari moeten herkennen. 

9. We hopen dat u Shazam niet gebruikt tijdens de muziekvragen vanavond. 

10. Muziek kan u dan weer vinden via Spotify. 

11. Als u dringend toe bent aan een nieuw lief heeft u Tinder nodig. 

12. Vivino is de app voor de wijnkenners. 

13. Voor de sportievelingen onder ons is er Runkeeper.  

14. Foto’s en video’s delen, kan dan weer via Snapchat. 

15. En tenslotte, waarschijnlijk de meest besproken app van het afgelopen jaar: Pokemon Go. 

 

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]. Welke Vlaamse charmezanger hoort u hier? 
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2. Economie. Dit Amerikaanse bedrijf, opgericht halverwege de 19de eeuw, was 

oorspronkelijk een telegrafiebedrijf. Tegenwoordig is het echter gespecialiseerd in 

financiële dienstverlening. Via het bedrijf kan je geld overmaken over de hele wereld 

zonder dat de ontvanger te traceren is. De betaling is ook niet terug te draaien. Geen 

wonder dat het bedrijf zeer bekend is bij fraudeurs. Hoe heet de onderneming? 

 

3. Strips. U ziet een afbeelding van het kasteel van Cheverny, één van de vele kastelen in de 

Loire-streek. Ook als u er nog nooit bent geweest, zou u het moeten herkennen, want het 

stond model voor een kasteel dat elke bij stripliefhebber een belletje doet rinkelen. Hoe 

heet het fictief kasteel dat gebaseerd is op het kasteel van Cheverny? 

 

4. Aardrijkskunde. Er is waarschijnlijk maar één land waarvan de vlag langs beide zijden 

verschilt. De kleuren zijn wel aan beide zijden dezelfde, maar het embleem verschilt. Aan 

de ene kant staat een wapen met het land, aan de andere kant staat de leuze 'Paz y 

justicia'. Van welk land is dit de vlag? 

 

5. Sport. Deze West-Vlaamse atlete is bijzonder populair. Naast haar looks zullen daar vooral 

haar opwachting in programma’s als ‘de slimste mens ter wereld’ en ‘over eten’ voor iets 

tussen zitten. Haar beste nummer is de 400m horden, waar ze in Rio teleurstellend 

strandde in de reeksen. Graag de naam van deze ex-studente van de Universiteit Gent. 

 

6. Actua. Deze Britse fotograaf werd wereldberoemd door zijn portretten van jonge, naakte 

tienermeisjes in een dromerige, wazige omgeving. Zijn werk speelt al jarenlang een 

voorname rol in het debat over het verschil tussen kunst en pornografie. Midden 

november betichtte een Franse radiopresentatrice hem ervan haar op dertienjarige 

leeftijd tijdens een fotoshoot te hebben verkracht. Alhoewel hij de beschuldigingen 

ontkende, overleed hij twee weken geleden, nadat hij zelf uit het leven stapte. Wat is zijn 

naam? 

 
7. Ontspanning. In dit Duitse bordspel is het de bedoeling om grondstoffen te kweken en met 

de opbrengsten straten, dorpen en steden te bouwen. Wie het eerst het nodige aantal 

overwinningspunten haalt, wint. Het spel is uitgebracht in 1995 en won meteen een aantal 

prestigieuze prijzen. Er bestaan inmiddels ook verschillende uitbreidingen. Welk bordspel 

zoeken wij? 

 

8. Media. Deze bekende radiostem presenteert al sinds 1999 op Studio Brussel en is daarbij 

een van de ouderdomsdekens. De man die wij zoeken, presenteert van maandag tot 

vrijdag het programma Music@work in de voormiddag. Bij de eerste editie van Music for 

life was hij een van de drie presentatoren die opgesloten werd in het glazen huis. Wij 

krijgen van u graag de naam van deze man, die vorig jaar nog enkele maanden buiten strijd 

was wegens ziekte. 

 

9. Kunst [eerst vraag, dan fragment]. 58 jaar na zijn start in 1945, werd deze korte 

animatiefilm voltooid onder impuls van de neef van Walt Disney. Deze film, “Destino”, was 

origineel een samenwerking tussen de Disney Studio en een bekende kunstenaar. Deze 

werd door Walt Disney destijds eigenhandig aangesteld. Welke kunstenaar zoeken wij? 
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10. Film. De man die we zoeken, speelde een grote rol bij het prille begin van de film. In 1897 

richtte hij de eerste Europese filmstudio op en met “voyage dans la lune” en “le Voyage à 

Travers l'Impossible” uit 1902 en 1904 maakte hij zichzelf onsterfelijk. Over welke 

Fransman hebben we het? 

 

Antwoorden reeks 4 
1. U hoorde Juul Kabas met “aaien vraaien”. 

2.  U kan zonder veel rompslomp geld overmaken naar alle hoeken van de wereld via 

Western Union. 

3. Kuifje en Kapitein Haddock wonen in Molensloot, gebaseerd op het kasteel van Cheverny. 

4. Twee verschillende emblemen in één vlag vind je in Paraguay. 

5. Wij willen gerust ook wel eens een horde nemen met Axelle Dauwens. 

6. Het overlijden van David Hamilton stelt de verdachtmakingen over hem ongetwijfeld in 

een ander daglicht. 

7. Het Duitse bordspel dat we zochten, is de kolonisten van Catan. 

8. Onder DJ lambi bambi is Christophe Lambrecht ook wel bekend. 
9. Destino kwam er na samenwerking tussen Disney en Salvador Dali. 

10. De Fransman Georges Méliès was een van de pioniers in de filmgeschiedenis. 

 

Antwoord mystery 
 

Onze mystery guest presenteerde verschillende programma’s waaronder 'de Liegende' en 'de 

Vliegende doos', ‘de Bedenkers' en 'Dag Sinterklaas'. Vandaar dus de foto’s van een doos, 

speculoospasta en de Sint. Om de twee jaar is hij er ook bij tijdens de Vlaamse preselecties 

voor het eurosongfestival. Daarom hoorde u “she’s after my piano” van Pat Krimson en 

Loredana. 

U zag ook een hamertje, een zaagje en een beiteltje, drie symbolen die verwijzen naar de 

legendarische sketches uit het Peulengaleis. De mystery guest is ook muzikaal actief: nu vooral 

solo, maar daarvoor bij “the radios”. 

Met wat geluk herkende u na de tweede tip het logo van British Petroleum, wat u bij de 

initialen van onze mystery guest moest brengen.   We zochten dus Bart Peeters 

 

PAUZE 

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

graag terug over 15 minuten. Op het scherm kan u straks de tussenstand bekijken. De punten 

die u haalde op reeks één tot vier en de specials zijn hierin verrekend. De punten van de 

mystery guest worden pas na reeks acht verwerkt. 

 

Wij geven ondertussen ook reeds het antwoord op de schiftingsvraag mee. In 2014 

registreerden de Vlaamse praatpalen slechts 3.172 oproepen. Dat zijn 8,7 oproepen per dag 
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of gemiddeld iets meer dan twee per praatpaal op een jaar, waardoor elke oproep de Schatkist 

ongeveer 250 euro kost 
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REEKS 5 
 

1. Muziek [eerst fragment, dan vraag]. Muziek. Buitenbeentjes winnen niet altijd. Naam 

graag van deze experimentele Belgische electro- en newwavegroep die bekendheid 

verwierf door de controversiële deelname aan het Eurovisiesongfestival in 1983. 

 

2. Denkvraag. Bij een koppel is de kans dat de vrouw tv kijkt 70%. De kans dat de man kijkt is 50%. 

De kans dat de man kijkt als zijn vrouw kijkt is 60%. Wat is de kans dat niemand tv kijkt? 

 

3. Kunst. Deze Duitse kunstenares begon in de oorlogsjaren te beeldhouwen. In april 1915 

begon ze aan de uitwerking van de eerste plannen voor een gedenksteen voor het graf 

van haar zoon, Peter, die nabij Diksmuide sneuvelde. Na vele jaren en verschillende 

schetsen van ontwerpen kwam als gedenksteen uiteindelijk het 'Treurende Ouderpaar' tot 

stand, dat u hier op de foto ziet. Welke kunstenares zoeken wij? 

 

4. Natuurkunde. We zoeken een materiaaleigenschap die zeer belangrijk is in de 

stromingsleer van vloeistoffen. Het is de eigenschap die beschrijft in welke mate het 

fluïdum weerstand zal bieden tegen vervorming door schuifspanning. Een ander woord 

voor de benaming die we zoeken is stroperigheid. Zo heeft water een lage stroperigheid 

en zal het dus gemakkelijker vloeien dan bijvoorbeeld honing of mayonaise. Wat is de 

wetenschappelijke benaming voor “stroperigheid”? 

 

5. Sport. Autosport. Met de term die we zoeken, duidt men een bocht aan, doorgaans in S-

vorm, bedoeld om de piloten trager te laten gaan. Op de foto ziet u een voorbeeld van 

dergelijke bocht uit het circuit Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari,  die werd 

aangelegd nadat Ayrton Senna daar het leven liet. Welke term, afkomstig van het Frans, 

zoeken wij? 
 

6. Religie. Op het scherm ziet u een lichtjes bewerkte afbeelding van Ganesha, god van de 

kennis en de wijsheid in het hindoeïsme. Het hoofd van de god is er een van een dier, maar 

is op deze afbeelding weggegomd. Welk dierenhoofd heeft Ganecha? 

 

7. Media. De personen die u hier op de foto ziet, waren de hoofdrolspelers in een 

Amerikaanse comedyserie die oorspronkelijk op CBS liep van 15 oktober 1951 tot 6 mei 

1957. Door velen wordt deze serie met Lucille Ball en Desi Arnaz als één van de beste aller 

tijden beschouwd. Wat is de naam van die sitcom? 

 

8. Geschiedenis. Deze Spaanse conquistador kwam aan in de Nieuwe Wereld als 

bemanningslid van Christoffel Columbus in 1493. Hij kreeg echter een plaats in onze 

geschiedenisboeken als veroveraar van het eiland Cuba in 1511. Daar stichtte hij ook de 

steden Havana en Santiago de Cuba. Het is in deze laatste dat hij in 1524 het leven liet. 

Wie zoeken wij? 

 

9. Actua. Bij deze lampenfabrikant uit Tienen werd vorige week de  intentie aangekondigd 

om de productie stop te zetten. 110 arbeiders en 60 bedienden zouden daardoor hun job 

verliezen. Hoewel het al een tijdje niet goed ging met de fabriek, wordt de stopzetting van 

de productie toch vooral gelinkt aan de overname van het bedrijf dat we zoeken door een 
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Chinese beursgenoteerde verlichtingsfabrikant. Bij welke lampenfabrikant doen de 

Chinezen dus letterlijk het licht uit? 

 

10. Film. In 1985 werd De Leeuw van Vlaanderen, de schitterende historische roman van 

Hendrik Conscience, verfilmd. De hoofdrollen waren voor Jan Decleir, Julien Schoenaerts 

en Frank Aendenboom. Wij willen graag de naam van de man die de film regisseerde, met 

Stijn Coninx en Dominique Deruddere als zijn assistenten. 
 

Antwoorden reeks 5 
 

1. Met “rendez vous” nam Pas De deux deel aan het Eurovisisonfestival van 1983. 
2. De kans dat niemand tv kijkt, is 22%. De uitleg op de slide verduidelijkt dit. 
3. Met het Treurende Ouderpaar eert Käthe Kollwitz haar gesneuvelde zoon. 
4. De viscositeit van vloeistoffen en gassen speelt een zeer grote rol in de stromingsleer. 
5. Na de dood van Ayrton Senna legde men de Tamburello chicane aan. 
6. Op het lichaam van Ganecha staat het hoofd van een olifant. 
7. Lucille Ball en Desi Arnaz speelden samen in I love Lucy. 

8. Diego Velázquez veroverde Cuba. 

9. Bij lampenfabrikant Sylvania breken donkere tijden aan 

10. In 1985 bewees Hugo Claus van alle markten thuis te zijn door De Leeuw van Vlaanderen 

te regisseren. 

 

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.  De eerste drietrap gaat over sport en meer bepaald over verrassingen op de olympische spelen 

 

1) Het was voor haar een grote verrassing dat ze niet goud maar slechts zilver wegkaapte 

op de 200 meter sprint bij de vrouwen. Ze was dan ook bijzonder ontgoocheld en 

vluchtte na haar aankomst meteen de catacomben in. Wat is de naam van deze 

Nederlandse sprintbom, die – ook al verrassend - slechts vijfde werd op de 100 meter? 
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2) De grootste Belgische verrassing op de Spelen in Rio was misschien wel Nafissatou 

Thiam. Ze haalde goud in de zevenkamp. Dat hoogspringen haar beste sport is, weet u 

ongetwijfeld allemaal. Ze won dan ook dat onderdeel. Nafi won echter ook nog twee 

andere onderdelen op haar weg naar goud. U krijgt een punt als u beide weet neer te 

pennen. 

 

3) [eerst fragment, dan vraag] Helemaal verrast was deze Chinese zwemster die na haar 

finale op  de 100 meter rugslag bij de vrouwen ontdekte dat ze wel degelijk een 

bronzen medaille had gewonnen. Welke ongenaakbare Hongaarse ging op dat 

nummer naar goud? 

 

2. De tweede drietrap gaat over zaken die per ongeluk werden uitgevonden 

 

1) In 1898 waren twee broers ervan overtuigd dat een gezond dieet met granen dé 

manier was om seksuele driften te voorkomen en zo masturbatie te vermijden. Op een 

dag vergat William echter een pot tarwe van het vuur te halen, waardoor die hard 

werd. De broers probeerden de tarwe toch uit te rollen, met de bekende graanvlokken 

als resultaat. Wij willen graag de familienaam van beide broers. 

 

2) Deze man was op zoek naar een manier om ervoor te zorgen dat rubber gemakkelijker 

te bewerken was, maar ook bestendig werd tegen hitte en kou. Hij zag pas het licht 

toen hij op een dag per ongeluk een brouwsel van lood, zwavel en rubber op het 

fornuis morste. Gevulkaniseerd rubber, waar tegenwoordig onder andere autobanden 

van gemaakt worden, was geboren. Na zijn dood werd een autobandenfabriek 

opgericht met zijn naam, die nog steeds één van grootste spelers is op de markt van 

de autobanden. Wat is de naam van deze pionier? 

 

3) Twee onderzoekers bij Pfizer, Simon Campbell en David Roberts, ontdekten tijdens hun 

onderzoek naar een medicijn tegen hoge bloeddruk dat het medicijn UK-92480 een 

interessante bijwerking had. Echt goed werken tegen de hoge bloeddruk deed het niet, 

maar een nieuw medicijn was wel geboren. Hoe heet dit medicijn dat in 1998 op de 

markt kwam? 

 

3. De derde gaat over dichters 

 

1) Deze Griekse dichter en zanger leefde van circa 800 tot circa 750 voor Christus. Twee 

epische gedichten, de Ilias en de Odyssee, de oudst bekende en bewaard gebleven 

literaire werken van de Griekse letterkunde, worden aan hem toegeschreven. Naam 

graag van deze man. 

 

2) Aanvankelijk een voorbeeldige jongen met uitstekende schoolrapporten, maar van zijn 

zachtaardigheid beroofd door druggebruik. In de nacht van 5 op 6 oktober 1977 diende 

deze neoromantische dichter zichzelf uiteindelijk in een kleine kamer in Brugge een 

overdosis cocaïne toe, toen pas 21 jaar oud. Op de muur stond te lezen "Dag kleine 

meid! veel geluk!". Wie was deze dichter? 
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3) We zoeken de naam van een verhalenbundel van de Italiaanse dichter en geleerde 

Giovanni Boccaccio, waarschijnlijk geschreven in de periode 1349–1360. Deze 

dichtbundel wordt als een van de stilistisch mooiste werken uit de Italiaanse literatuur 

beschouwd. De bundel bestaat uit honderd novellen, verteld door zeven vrouwen en 

drie mannen tijdens een veertien dagen durend verblijf, op de vlucht voor de pest die 

in Firenze woedt. Graag de naam van dit meesterwerk van Boccaccio. 

 

4. Over smaken en kleuren valt niet te twisten, maar toch gaat de vierde drietrap over auto’s 

die werkelijk iedereen lelijk vindt. 

 

1) Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling was dat deze auto, gelanceerd in 1957, 

slechts 10 jaar zou worden geproduceerd, bleef dit visuele gedrocht uit de voormalige 

DDR toch gedurende 33 jaar uit de fabrieken rollen. Wat is de naam van dit automerk? 

Op de foto ziet u de P601, de vaakst geproduceerde variant. 

 

2) Op de lijstjes van lelijkste auto’s aller tijden prijkt deze Italiaanse wagen steevast 

bovenaan. Nochtans werd hij door de handige indeling binnenin - drie plaatsen voorin 

en drie plaatsen achteraan - een hit in Italië bij zijn release in 1998. Echter de, zacht 

uitgedrukt, ietwat bijzondere styling zorgde ervoor dat de verkoop elders een stuk 

minder was. Welke wagen zoeken wij? U scoort enkel punten indien u het automerk 

én model neerpent. 

 

3) Dat ze in Korea de top van het ontwerpen van auto’s nog niet hebben bereikt, bewijst 

deze wagen. Wij vinden het eerder op een schip dan een auto gelijken, maar smaak is 

persoonlijk natuurlijk. Hoe heet het Koreaanse automerk dat verantwoordelijk is voor 

deze Rodius? 

 

5. De vijfde drietrap is “betreden op eigen risico” 

 

1) Dit Europese schiereiland is momenteel niet de ideale reisbestemming, want u moet 

er niet rekenen op enige consulaire bijstand als u in de problemen zit. Dit komt omdat 

het in 2014 werd toegevoegd aan Rusland, maar deze aansluiting wordt enkel door 

Rusland en Wit-Rusland erkend. Over welk Russisch-Oekraïens schiereiland gaat het? 

 
2) Buitenlandse zaken raadt ook alle reizen naar dit gebied af omdat er ondanks een 

wapenstilstand nog regelmatig over en weer geschoten wordt aan de “line of control”. 

In 1947 brak een eerste oorlog uit tussen India en Pakistan om de controle van dit 

gebied en later heeft ook China zich ermee bemoeid. Hoe heet dit conflictgebied? 

 

3) Ingewikkeld zou de facebookstatus van dit gebied zijn. Het gebied behoort officieel 

nog tot Azerbeidzjan, maar is de facto een autonome republiek die dicht aanleunt bij 

Armenië. Aangezien er in april van dit jaar een hevige confrontatie was tussen het 

Armeense en Azerbeidzjaanse leger raadt buitenlandse zaken ook alle reizen naar dit 

gebied ten stelligste af. 

 

6. De zesde ronde gaat over draken 
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1) De naam van de draak op deze vlag is Y Draig Goch, hetgeen ‘De rode draak’ betekent 

in de oorspronkelijke taal van het land met de vlag die u ziet. Helaas bleek de rode 

draak deze zomer sterker dan de rode duivel, wat het kampfschwein finaal de kop 

heeft gekost. Als u nog wijs geraakt uit deze cryptische omschrijving weet u 

ongetwijfeld ook van welk land de vlag op het scherm prijkt. 

 

2) In de filmtrilogie ‘The Hobbit’, gebaseerd op het gelijknamig boek van Tolkien,  speelt 

deze draak een hoofdrol. Hij verovert op bloedige wijze de berg Erebor, tot dan het rijk 

van de dwergen van Durin, en de naastgelegen stad Dal [“deel” uitgesproken]. Na twee 

eeuwen werd de draak opnieuw uitgedaagd door de expeditie van Thorin Oakenshield 

en werd hij finaal door boogschutter Bard verslagen. De tweede film van The Hobbit is 

naar deze draak vernoemd. Wat is zijn naam? 

 

3) Op het scherm ziet u een bier met complexe smaak met toetsen van caramel, gebrande 

mout en koffie. Het is een donkere tripel met 10,5% alcohol. Dat het om een Gulden 

Draak gaat, wist u ongetwijfeld onmiddellijk, maar weet u ook welke brouwerij dit 

hemelse bier brouwt? 

 

7. Bij de drietrap muziek zijn we het in de voetbalstadia gaan zoeken. 

 

1) [Eerst vraag, dan fragment] Dit nummer is al jaren een hit op de voetbaltribunes. Het 

wordt het meest gebruikt in de versie: “t is stil aan de overkant”. Wij willen graag de 

titel van het originele nummer van The Village People uit 1979. 

 

2) [Eerst vraag, dan fragment] De Cubaanse dichter José Marti, die de tekst van dit 

nummer schreef, draait zich wellicht om in zijn graf als hij de voetbalversies van dit lied 

hoort. De ene versie is al subtieler dan de andere. “Vriend van Verschueren, hij is de 

vriend van Verschueren” of “Vak vol janetten, het is een vak vol janetten” zijn twee 

bekendere versies van dit lied. Wat is de titel van het originele nummer? 

 

3) [Eerst vraag, dan fragment] In 2009 was er redelijk wat consternatie toen een wedstrijd 

tussen Genk en Tubeke werd stilgelegd omdat de Genk-supporters met “les wallons 

c’est du caca” de tegenstander zouden beledigen. Een klassieker bij voetbalsupporters 

op de tonen van een jazznummer uit de jaren 30? Wij willen graag weten van wie het 

origineel is? 

 

Antwoorden drietrapsspecial 
 

1. Sport 

1.1 Daphne Schippers kon haar rol van topfavoriete op de 200 meter net niet waarmaken. 

1.2 Nafi Thiam won in haar gouden zevenkamp ook het verspringen en het kogelstoten. 

1.2 Met drie gouden en een zilveren medaille stond er in Rio geen maat op Katinka Hosszú. 

 

2. Per ongeluk uitgevonden 
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2.1 De ontbijtgranen hebben we te danken aan de broertjes Kellogg. 

2.2 Charles Goodyear schonk later zijn naam aan de gelijknamige bandenfabriek. 

2.3 Per ongeluk uitgevonden, maar een hulp voor veel mannen: Viagra. 

 

3. Dichters 

3.1 De Ilias en de Odyssee worden toegeschreven aan Homeros, al is lang niet iedereen 

het daarmee eens. 

3.2 Jotie T'Hooft is een neoromantisch dichter. 

3.3 Boccaccio bracht ons de Decamerone. 

 

4. Lelijke auto’s 

4.1 Degelijk was hij wel, de Trabant, de Oost-Duitse variant van een blikken doos. 

4.2 Wij vinden de Fiat Multipla in de eerste plaats een lelijke badeend. 

4.3 Het Koreaanse automerk dat onder andere de Rodius tekende, is Ssangyong. 

 

5. Betreden op eigen risico 

5.1 Wij blijven toch nog even weg uit de Krim. 

5.2 Indië, Pakistan en China bezitten na wat oorlogen elk een stukje van Kasjmir. 

5.3 Armenië en Azerbeidzjan zijn het niet echt eens wat betreft Nagorno-Karabach. 

 

6. Draken 

6.1 De rode duivels werden deze zomer op het EK verslagen door de rode draak uit 

Wales, wat tot het ontslag van Wilmots leidde. 
6.2 De tweede film van de Hobbittrilogie is ‘the desolation of Smaug’. We zochten dus de 

draak Smaug. 

6.3 Gulden Draak wordt gebrouwen door brouwerij Van Steenberge uit Ertvelde. 

 
7 Voetballiedjes 

7.1 U hoorde het is stil aan de overkant, op de tonen van Go West, een hit van The Village 

People. 

7.2 Eén van de bekendste Cubaanse nummers is Guantanamera. 

7.3 In 1938 al nam Louis Armstrong “When the saints go marching in” op. 

 
 

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 [zonder fragment]. We zoeken de naam van één van de meest zeldzame en 

daarom duurste LP’s ter wereld. Op de cover van dit originele album uit 1966 waren de 

Beatles te zien als slagers, en zijn ook lichaamsdelen van baby’s te zien. Die foto bracht 

heel wat tumult teweeg zodat Capital Records het album terugtrok en zorgde voor een 

meer aanvaardbare cover. Naam graag van dit album. 
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2. Fiscaliteit. In het kader van de zogenaamde ‘tax shift’ voerde België dit jaar een belasting 

van 33% in op meerwaarden op bepaalde financiële instrumenten, zoals beursgenoteerde 

aandelen, die door particulieren op korte termijn na aankoop opnieuw worden verkocht. 

Of dat een goede zaak is voor de Schatkist, valt te betwijfelen. De belasting leverde 

vooralsnog immers niet het verwachte resultaat op én deed de handel in aandelen in 

kleine bedrijven kelderen. De kans dat de belasting wordt afgeschaft, is daarom zeer reëel. 

Hoe wordt deze belasting van artikel 90, eerste lid, 13° van het Wetboek 

Inkomstenbelastingen in de volksmond genoemd?  

 

3. Eten en drinken. Deze koffielikeur wordt gemaakt in Jamaica en kan zuiver gedronken 

worden of gebruikt worden als ingrediënt voor cocktails, bij de koffie of in nagerechten. 

De gebruikelijke naam in de horeca voor een koffie met deze likeur erin, is Spaanse koffie. 

Hoe heet deze donkerbruine drank met een alcoholpercentage van 20%? 

 

4. Flora. Dit plantje met paarse bloemen kan je bij ons in het Zwin vinden omdat het groeit 

op zilte bodem. Met wat geluk kan je bij zonnig weer zelfs de zoutkristallen op de blaadjes 

zien. De bladeren van de plant zijn niet eetbaar, maar de bladeren van de zee-aster zie je 

wel vaak op een menu staan onder de naam van het plantje dat we zoeken. Welke plant 

zoeken we? 

 

5. Sport. Wielrennen. We kijken er al lang niet meer van op dat een overwinning in een 

wielerwedstrijd geschrapt wordt na dopinggebruik. Als een rechtbank deze overwinning 

dan na zes jaar teruggeeft, moeten we wel nog de wenkbrauwen fronsen. Dit gebeurde 

voor een Spaanse berggeit met de eindoverwinning in de Vuelta van 2005. Wie  mocht zich 

in 2005 al heel even en vanaf 24 juni 2011 voor altijd recordhouder noemen met  vier 

Vuelta-eindzeges?  

 
6. Internationale politiek. Dit najaar stierf oud Israëlisch president en premier Shimon Peres. 

In 1994 kreeg hij samen met twee andere mannen de Nobelprijs voor de Vrede voor hun 

rol bij het afsluiten van de Oslo-akkoorden het jaar voordien. Daarmee kregen de 

Palestijnen autonomie in bepaalde zones op de westelijke Jordaanoever en werden de 

eerste stappen naar vrede gezet. Yasser Arafat was ook één van de laureaten. Wie was de 

derde man en zien we rechts op de foto? 

 
7. Aardrijkskunde. Boven de poolcirkel, ter hoogte van Narvik, ligt iets buiten de Noorse kust 

een eilandenarchipel die meer en meer toeristen lokt. Deze archipel bestaat uit twee 

eilandengroepen, de noordelijke groep vormt de Vesterålen. Wij willen echter de naam 

van de veel bekendere zuidelijke groep. 

 
8. Algemene kennis. De sociale media zijn niet meer uit ons leven wegen te denken 

tegenwoordig. Wij zoeken de naam van deze website die eigenlijk een virtueel prikbord is 

waarop men allerlei foto’s kan delen. Wat is de naam van deze site, die werd opgericht 

door  Ben Silbermann, Paul Sciarra en Evan Sharp? 

 
9. Strips. “Verder”, een strip uit 2007, van deze man werd als eerste stripverhaal ooit 

genomineerd voor de Libris Literatuur prijs. Daarnaast zou u hem moeten kennen als 



Draaiboek quiz 2016  Pagina 21 van 26 

auteur van de populaire Amoras-reeks, als nieuwe auteur van De Rode Ridder en van strips 

als Sam en Biebel. Naam graag van deze stripauteur die in 2013 de Bronzen Adhemar 

kreeg. 

 

10. Film [eerst vraag dan fragment]. Van welke succesvolle Franse film uit 2011 ziet u zo 

meteen een stukje uit de trailer? 

 

 

Antwoorden reeks 6 
 

1. In 1996 ging een originele versie van Yesterday and Today voor zo’n 30.000 euro over de 

toonbank. 

2. De speculatietaks brengt voorlopig een pak minder op dan begroot. 

3. De naam van de drank die we zochten betekent letterlijk tante Maria: Tia Maria dus. 

4. In het zwin kan je lamsoor tegenkomen. 

5. De Spanjaard Roberto Heras won vier keer de ronde van Spanje. 

6. Als zittend premier werd Yitzhak Rabin in 1995 vermoord door een tegenstander van de 

Oslo-akkoorden. 

7. Steeds meer mensen bezoeken de Lofoten in Noorwegen. 

8. Sinds 2010 kan u foto’s delen op Pinterest. 
9. Marc Legendre kreeg in 2013 de bronzen Adhemar. 
10. François Cluzet en Omar Sy schitterend in de Franse film ‘Intouchables’. 

 

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 telkens een gearceerd vakje gelaten. De lange ij wordt 

aangezien als één letter. Om u het echter niet te gemakkelijk te maken, vragen we wanneer 

we een naam zoeken wel naar naam én voornaam. In dat geval dient u eerst de voornaam en 

dan de familienaam te noteren. Per juist ingevuld antwoord krijgt u één punt. Alle antwoorden 

hebben direct of indirect te maken met een bepaald thema. Als u de letters die u bekomt in 

de verticale, vet omkaderde kolom in de juiste volgorde zet, kan u een woord vormen dat 

verband houdt met dat centrale thema. Als u dat woord correct invult op het antwoordblad, 

krijgt u twee extra punten. 

 
1. [eerst fragment, dan vraag]. Wie zong deze klassieker? 

 

2. Woordritsen. Welk bestaand woord, dat zowel met het eerste als met het tweede woord 

een nieuw woord vormt, kunt u invullen? Het woord en de samenstellingen moeten als 

grondwoord terug te vinden zijn in “Het groene boekje”. U krijgt enkel een punt als u alle 

opgaven juist heeft. Het aantal puntjes verwijst naar het aantal letters van het woord dat 

we zoeken. In het kruiswoordraadsel moet u eerst het woord van opgave A invullen, na de 

spatie dat van opgave B 
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A) LUXE . . . . PARTIJ (5 letters) 

B) GOUDEN . . . . .DANS (5 letters) 

 

3. Deze Nederlander won twee gouden griffels, de prijs voor het beste jeugdboek. 

“Briefgeheim” en “De koning van Kathoren” zijn  twee boeken van hem die ook verfilmd 

werden. Daarnaast was hij ook een succesvol politicus die het schopte tot minister van 

economische zaken en van 1991 tot 1996 was hij commissaris van de provincie Gelderland.  

Hoe heet deze nu al 85-jarige Nederlander? 

 
4. Dit bekende cidermerk werd door Carlsberg in 2008 ontwikkeld voor de Deense markt, 

maar verovert inmiddels de hele wereld. De cider is te verkrijgen in appel-, peer- of 

braambessmaak. Wat is de naam van dit cidermerk? 

 

5. Deze Antwerpse is de meest succesvolle Belgische boksster uit de jaren ‘90. Als 

superlichtgewicht werd ze in die periode acht keer wereldkampioen, waarvan twee keer 

in het kickboksen. Op vandaag is ze niet meer actief in het profcircuit, maar runt ze wel 

nog boksclub ‘the Buldoggs’. Wat is haar naam? 

 

6. Deze kunstschilder uit de Italiaanse renaissance werd vooral bekend door zijn artistieke 

uitvinding van het zogenaamd "compositieportret". Dit zijn portretten die samengesteld 

worden uit allerlei niet-menselijke voorwerpen zoals groenten, fruit, bloemen, boeken en 

vissen. Bekend voorbeeld van zijn hand zijn deze vier schilderijen, die samen een reeks 

vormen, en te bezichtigen zijn in het Louvre. 

 

7. Met deze term wordt de golf van opstanden, protesten en revoluties aangeduid die begon 

op 18 december 2010 in Tunesie, met de zelfverbranding van de straatverkoper 

Mohammed Bouazizi. De vonk sloeg nadien over naar landen zoals Egypte, Libië en Syrië, 

en zijn tot op vandaag voelbaar. Naar welke term zijn wij op zoek? 

 

8. We zoeken de naam van een jeugdserie van Studio 100 die van 2002 tot 2008 liep op de 

Vlaamse televisiezender Ketnet. Het verhaal draait om een groep jongeren die zichzelf en 

de wereld ontdekken in en rond een dansschool. Naam graag van deze serie. 

 

9. We zoeken de naam van een biersoort die zijn oorsprong vindt in de provincie 

Henegouwen. Dit bier werd oorspronkelijk door de boeren gebrouwen in de winter om 

gedronken te worden op het ogenblik van de oogst. Een van de oudste van deze bieren 

wordt nog steeds gebrouwen in Brouwerij Dupont te Tourpes. Naam graag van deze 

biersoort. 

 
10. In deze Amerikaanse film uit 2000, geregisseerd door Joan Chen, worden de hoofdrollen 

vertolkt door Richard Gere en Winona Ryder. De film vertelt het verhaal van de 48-jarige 

restauranteigenaar Will Keane, een echte playboy, die echte liefde vindt wanneer hij de 

21-jarige Charlotte ontmoet. Charlotte heeft echter een levensbedreigende tumor. Naam 

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

thema van deze ronde. 

 

Antwoorden Kruiswoordspecial 
 

1. U herkende ongetwijfeld Rob de Nijs met “het werd zomer”. 

2. Bij het woordritsen kon u met de eerste opgave luxejacht en jachtpartij vormen en met de 

tweede goudenregen en regendans. We zochten dus jacht en regen. 

3. Jan Terlouw kreeg een gouden griffel voor “oorlogswinter”. 

4. Vanavond niet verkrijgbaar, maar wel gesmaakt door velen: Sommersby cider.  

5. Met de recente successen van Delphine Persoon, zouden we bijna de prestaties van 

Daniella Somers vergeten.  

6. U zag de vier seizoenen van de hand van Giuseppe Arcimboldo. 

7. De zelfverbranding van Mohammed Bouazizi betekende de start van de Arabische lente. 

8. Acteurs zoals Cara Van der Auwera en Jelle Cleymans kennen we dankzij de jeugdserie 

Spring. 

9. Brouwerij Dupont kennen we van de saison. 

10. Winona Rider en Richard Gere vinden ware liefde in Autumn in New York. 

 

U had ongetwijfeld door dat alle antwoorden iets met seizoenen te maken hebben. Wie met 

de letters in de verticale balk het woord jaargetijde kon maken, krijgt 2 extra punten  

 

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]. Muziek. Welke in 1936 in India geboren Britse 

popzanger kennen we onder andere van dit “Release Me” en “The Last Waltz”? 

 

2. Denkvraag. Van welk spreekwoord hebben we enkel de klinkers weergegeven? We 

hebben er wel voor gezorgd dat de klinkers per woord gegroepeerd staan.  

 

3. Toerisme. Naast casino’s vindt u in Las Vegas ook heel wat themahotels, waarin u zich in 

alle luxe kan uitleven. Het hotel dat wij zoeken, weerspiegelt de glorie van het oude Rome. 

Het heeft 3000 kamers en vijf torens, met als meest luxueuze de zogenaamde Forum-

toren. In het hotel is er ook een kopie van het Colosseum, waar geregeld wereldsterren als 

Céline Dion, David Copperfield of Frank Sinatra optraden. Wat is de naam van dit hotel? 

 

4. Mode. Deze dame gaat er prat op niet uit haar bed te komen voor minder dan 10 000 

dollar per dag. De Canadese, geboren in 1965, was dan ook één van de absolute 

topmodellen uit de jaren ’90. Hoe heet ze? 
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5. Sport [eerst vraag, dan fragment]. De Noorse kunstschaatser Paulsen voerde deze sprong 

als eerste uit in 1882. Het is de enige sprong waarbij voorwaarts wordt afgezet. Wij willen 

graag de voornaam van Paulsen, tevens de naam van de sprong. U ziet nu een voorbeeld 

van hoe het  moet. 

 

6. Fauna. Naast het koolwitje is de vlinder die u hier op de foto ziet één van de meest 

voorkomende vlinders in de Belgische tuin. Deze trekvlinder is met een vleugelspanwijdte 

van 5 tot 6 centimeter een vrij grote vlinder. De prachtige rood, wit en zwarte 

kleurschakeringen op de vleugels zijn een lust voor het oog van iedere natuurliefhebber. 

Naam graag van dit diertje. 

 

7. Geschiedenis. In de jaren ’70 van vorige eeuw werd in de Afar woestijn in Ethiopië naar 

verluidt het oudste, meest complete en best bewaarde fossiel van een rechtoplopende 

voorouder van de mens gevonden. Het bleek om een klein dametje te gaan, van ongeveer 

3,5 miljoen jaar oud , 1,15 meter groot en 28 kilo zwaar. Wij vragen naar de naam van dit 

bekende fossiel, genoemd naar een nummer van de Beatles. Dat nummer werd door de 

archeologen die dit dametje vonden, afgespeeld op de avond van de vondst. 

 

8. Eten en drinken. Nutella, Kinder Suprise en Mon Chéri zijn allemaal lekkernijen die 

gemaakt worden door een Italiaans bedrijf dat werd genoemd naar de twee broers die het 

kort na de tweede wereldoorlog oprichtten. U kent de naam vast van een andere lekkernij 

die wordt gemaakt door deze onderneming van onder andere hazelnoten en chocolade. 

Hoe heet die onderneming? 

 

9. Actua laatste dag 

 

10. Film. Ze was deze zomer te zien in de komedie ‘Bad moms’ als tegenspeelster van Mila 

Kunis, maar is bij het grote publiek vooral bekend geworden door de serie ‘Married With 

Childeren’. Daarin speelde ze dochter Kelly van schoenenverkoper Al Bundy. Graag de 

naam van deze actrice. 

 

Antwoorden reeks 7 

1. “Release me” is de hit van Engelbert Humperdinck, geboren als Arnold George Dorsey. 

2. U kon het toepasselijke spreekwoord “de laatste loodjes wegen het zwaarst” vormen. 

3. U zal wel diep in de geldbeugel moeten tasten voor een verblijf in Caesars Palace. 

4. Het topmodel dat vooral in de jaren ’90 hoge ogen gooide, was Linda Evangelista. 

5. Het uitvoeren van de Axel vergt toch al enige schaatservaring. De sprong werd bedacht 

door Axel Paulsen 

6. De atalanta is één van de meest voorkomende vlinders in België. Admiraalvlinder of 

nummervlinder rekenen we uiteraard ook goed.     

7. Het oudst bewaard gebleven fossiel van een mensensoort is Lucy, naar het nummer 'Lucy 

in the sky with diamonds' van de Beatles. 

8. De naam van Pietro en Giovanni Ferrero leeft onder meer voort in Ferrero Rocher. 

9. Antwoord actua laatste dag. 

10. Ze speelde ook nog de zus van Rachel in de serie Friends. We zochten Christina Applegate. 
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Onze verbeteraars zijn momenteel druk in de weer. De eindstand zal zo snel mogelijk worden 

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

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

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

zaal. 

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

antwoord daarop vermeldden we al, namelijk dat er in 2014 slechts 3.172 gebruik werd 

gemaakt van de Vlaamse flitspalen. 

 

EINDSTAND 
 

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

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

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

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

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

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

voorlezen] 

 

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

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

 

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

partij zullen zijn en dat op 16 december. Wij willen ook de sponsors en vrijwilligers bedanken 

die deze quiz mogelijk maken. 

 

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

vertegenwoordiger per ploeg naar voren komt. 

 

Volgorde van aflezen van de ploegen: 

 

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

zodat een ober hun bestelling kan komen opnemen. 

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

zij krijgen geen prijs, behalve ploeg 33, met dank aan Voeding Vyncke uit De Pinte 

(gesponsord)  

� Plaats 15 en 14: 6 grote flessen bier, met dank aan Drankcenter LDW uit Eke 

(gesponsord) 

� Plaats 13: prijs geschonken door apotheek Vermassen (gesponsord) 

� Plaats 10, 11 en 12: Verrassingsmanden samengesteld en geschonken door warenhuis 

Okay, hier naast de deur. Zij stelden eveneens hun parking ter beschikking 

(gesponsord) 

� Plaats 9: 6 flessen wijn, geschonken door één van onze leden.  

� Plaats 8, 7 en 6: 6 flessen wijn per ploeg, geschonken door optiek Het Oog uit De Pinte 

(gesponsord) 

� Plaats 5: 6 flessen St. Emillion grand cru, geschonken door Thyssenkrupp (gesponsord) 
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� Plaats 4: Kaasschotel voor 6 personen geschonken door kaaswinkel Keltra uit de 

Pintestraat (gesponsord) 

� Plaats 3: Een bon ter waarde van 120 euro, geschonken door Huis 10. Huis 10 is een 

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

genieten van een authentieke en eerlijke keuken (gesponsord)  

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

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

(gesponsord) 

� Plaats 1: Een volledig maandmenu voor de hele ploeg, ter waarde van 300 euro, 

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

(gesponsord) 

 

Wij danken al deze sponsors.  

 

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

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

 

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

 

 

AFSLUITEN VAN DE QUIZ 
 

De 28ste 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!  

Tot slot willen wij nog een quiz vermelden. De Pinte Leeft organiseert op 18 maart een quiz, 

die doorgaat in Sportpark Moerkensheide. 


