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INLEIDING VAN DE QUIZ 
 
Goedenavond beste mensen. Namens tafeltennisclub De Pinte heten wij u van harte welkom  
op de 29ste 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 vallen in de prijzen. 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 
 
Schiftingsvraag. 2017 is het jaar van het duurzaam toerisme. Hoeveel vakanties van 
minimum 4 nachten werden er in 2016 geboekt door Belgen? Zakenreizen worden niet 
meegeteld. Wij halen het getal uit het reisonderzoek van de FOD economie dat gepubliceerd 
werd op 19 oktober 2017. 
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REEKS 1 
 
1. Muziek [Eerst fragment, dan vraag]. Niet de postbode maar de melkboer voor deze 

dame. Welke artieste hoorde u hier aan het werk? 
 
2. Denkvraag. Afgelopen voorjaar schaarden Anderlecht, AA Gent en Racing Genk zich alle 

drie bij de laatste 16 ploegen in de Europa League. Een unicum. Wat was de kans dat er 
een Belgisch duel geprogrammeerd stond in de achtste finales? 

 
3. Religie. Niet iedereen heeft het begrepen op religie. Voor de Duitse denker wiens naam 

we zoeken was religie zelfs “das Opium des Volkes”, opium voor het volk dus. Wie 
zoeken wij? 
 

4. Fauna. Dit visje van 10 tot 18 centimeter behoort tot de giftigste dieren van Europa. De 
diertjes graven zich in in het zand op zoek naar eten. Als iemand op die plek dan gaat 
pootjebaden, kan de vis zich bedreigd voelen en uithalen met zijn giftige rugstekels. 
Indien zo'n steek niet snel wordt behandeld, kan de pijn maanden aanhouden. Wij willen 
graag de naam van deze vis, die door de opwarming van de aarde ook aan onze kust 
steeds vaker zwemmers steekt. 

 
5. Gevechtssport. Beoefenaars van deze discipline ontkennen dat het een gevechtssport is. 

Kenmerkend is dat er nooit aangevallen wordt en dat alle technieken bedoeld zijn als 
verdediging. Bovendien kent de traditionele vorm geen competitie. Hoe heet deze 
Japanse krijgsdiscipline met sterk filosofische inslag die begin vorige eeuw door Morihei 
Ueshiba ontwikkeld werd? 

 
6. Actua. Schrijnende toestanden over deze grotendeels islamitische etnische minderheid in 

Myanmar komen dagelijks in de media. Zij worden zo systematisch en veelvuldig 
aangevallen, dat de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN zelfs gewag 
maakte van een “schoolvoorbeeld van etnische zuivering.” Welk volk zoeken wij? 

 
7. Geschiedenis. Het waren Franse genietroepen die in juli 1799 in Egypte deze donkere 

granieten steen vonden. Het was een belangrijke sleutel voor het ontcijferen van 
hiërogliefen. Op de steen van Rosetta staat een tekst  in drie schriften. De Egyptische 
hiërogliefen hadden we al weggegeven, maar als u een van de twee andere schriften 
neerpent, verdient u een punt op deze vraag. 

 
8. Literatuur. Deze man was openlijk homoseksueel, ging modern gekleed en had de wereld 

bereisd. Geen wonder dat de Spaanse fascisten de progressieve dichter en 
toneelschrijver in 1936 vermoordden op zijn 38ste. Tot op vandaag is er nog steeds 
discussie over zijn dood. Hij wordt door velen gezien als de grootste dichter die Spanje 
ooit heeft voortgebracht. Zijn naam graag. 

 
9. Eten en drinken. De saus die we zoeken wordt gemaakt van opgeklopte boter en eigeel 

met toevoeging van een gastrique, bestaande uit wijn, azijn, dragon, mignonettes, 
kervel, bouquet garni en sjalotten. Als je het bij voornoemde ingrediënten houdt, heb je 
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een klassieke bearnaisesaus. Voeg je daaraan echter tomatenpuree toe, dan krijgt de 
saus een andere naam, welke? 

 
10. Film. Deze film van Josef von Sternberg uit 1930 is ongetwijfeld een van de meest tijdloze 

films ooit gemaakt.  In de rol van revuezangeres Lola, kreeg Marlene Dietrich door deze 
film grote bekendheid vooral dankzij het lied “Ich bin von Kopf bis Fuss auf Liebe 
eingestellt, und sonst ... gar nichts.” Naam graag van deze film. 

 
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. Een glaasje melk voor de Amerikaanse zangeres Fergie in M.I.L.F. money 
2. Er was 20% kans dat twee van de drie Belgische ploegen in de achtste finales van de 

Europa League tegen elkaar werden uitgeloot, wat ook gebeurde. Op het scherm vindt u 
hoe u dat kon berekenen 

3. Geen schietgebedje nodig indien u de naam van Karl Marx op uw antwoordbriefje 
noteerde  

4. Klein maar krachtig, zo kan je de Pieterman ook wel noemen  
5. Een Japanse krijgsdiscipline is Aikido 
6. De Rohingya wordt wel de ‘meest vervolgde minderheid ter wereld’ genoemd. 
7. Op de Steen van Rosetta staan naast Egyptische hiërogliefen ook het Grieks en het 

Demotisch schrift  
8. Een lang leven had hij niet, maar hij was wel een geniaal dichter: Federico Garcia Lorca  
9. Niets gaat boven een lekkere steak met choronsaus 
10. In Der blaue Engel zien we Marlene Dietrich aan het werk als Lola Lola 
 

 
SPECIAL 1 
 
Onze eerste special gaat over het Grieks alfabet. Antwoord telkens met de  letter van het 
Grieks alfabet die voorkomt in het antwoord op de vraag. U mag deze Griekse letter 
uiteraard gerust fonetisch neerschrijven, voor de Griekse schrijfwijze verdient u geen extra 
punten. 
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1. Muziek [eerst fragment, dan vraag]. Deze single uit 2013 was een pak minder succesvol 

dan de wereldhit met bijhorend dansje die deze artiest maakte in 2012. Hoe heet die 
artiest? 

 
2. Aardrijkskunde. U ziet  de vlag van een autonome regio. Of is het toch een land? Feit is 

dat de vlag vaak gebruikt wordt om de onafhankelijkheidseisen van de regio kracht bij te 
zetten. Wij willen graag de naam van de afscheidingsbeweging die al jaren ijvert voor de 
onafhankelijkheid. 

 
3. Geneeskunde. We zijn op zoek naar de naam van een groep geneesmiddelen in de 

hematologie en cardiologie. Ze hebben anti-ischemische, antiaritmische en 
antihypertensieve eigenschappen. In mensentaal wil dit zeggen dat ze een gunstig effect 
hebben op de doorbloeding, hartritmestoornissen en hoge bloeddruk. Hoe heet deze 
groep geneesmiddelen waarvan metoprolol en atenolol de bekendste merknamen zijn? 
Nogmaals, als antwoord dient u enkel de letter van het Griekse alfabet neer te pennen 
die voorkomt in het antwoord op de vraag. 

 
4.  Mythologie. Naast de 7 Harry Potter boeken bedacht JK Rowling nog een boekje 

“Fabeldieren en waar ze te vinden”. Een van de fabeldieren is een van oorsprong 
legendarisch wezen uit de Japanse mythologie. Hij leeft in ondiepe vijvers en heeft in de 
kruin van zijn hoofd een holte waarin hij water bewaart. Uit deze holte puurt hij zijn 
kracht, maar het is ook zijn zwakke plek. Als de holte leegloopt of uitdroogt, verliest hij  
zijn kracht en kan hij zelfs sterven. Naam graag van het mythologisch wezen. 

 
5. Media. Al bijna 25 jaar is dit de bekendste opa van het land. Luk Wyns zag het 

oorspronkelijk als parodie op de familie Backeljau, maar uiteindelijk groeide bompi uit 
tot een ster in de reclamewereld. Wij willen graag weten voor welke winkelketen bompi 
reclame maakt. 

6. Algemene kennis. Na de grote overstromingen van 1976 waarbij grote delen van 
Vlaanderen onder water liepen, besliste de toenmalige federale overheid een plan te 
lanceren dat het risico op overstromingen rond de Schelde en haar zijrivieren moet 
verkleinen. Dit plan is vandaag nog steeds in uitvoering door Waterwegen en Zeekanaal 
en omvat onder meer dijkverhogingen en de aanleg van gecontroleerde 
overstromingsgebieden, zoals in Kruibeke. Onder welke naam is dit plan bekend? 
 

7. Algemene kennis.[Eerst fragment, dan vraag] Vorig jaar en dit jaar maakt de bank 
Nagelmackers heel wat reclame met dergelijke spotjes. Deze naam van de bank wordt  
terug gebruikt sinds eind 2015, dus konden ze wel wat naambekendheid gebruiken. Wij 
willen graag de vorige naam van de bank. 
 

8. Algemene kennis. Deze wagen werd in 1987 verkozen tot auto van het jaar. Net zoals zijn 
voorganger de Rekord werd hij in Rüsselsheim in Duitsland geproduceerd. De wagen 
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werd geproduceerd tot 2003, waarna hij werd opgevolgd door de signum. Graag de 
naam van dit voormalig vlaggenschip. 
 

9. Strips. Aangezien Hergé niet wilde dat er iemand na zijn overlijden de reeks zou 
voortzetten is dit album nooit afgewerkt. Toch verscheen het album met vooral ruwe 
tekeningen, een onafgewerkt scenario en twee volledig met potlood afgewerkte pagina’s 
als vierentwintigste en laatste album in de reeks kuifjesstrips. Wat is de titel van dit 
album? 

10. Film. We weten niet van waar u deze actrice het best zou moeten kennen. Vanwege haar 
oscar voor beste bijrol in “Chicago”, haar rollen in “Ocean’s Twelve”, “Entrapment” of 
“The Mask of Zorro”? Of toch maar vanwege haar huwelijk met Micheal Douglas. Wat is 
haar naam? 
 

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 Griekse alfabetspecial 
 
1. U hoorde Gentleman van Psy die een jaar eerder de Gangnam Style de wereld instuurde. 
2. De Baskische vlag had u bij de ETA moeten brengen. 
3. Bètablokkers kunnen helpen tegen een verhoogde bloeddruk. 
4. Zowel in de Japanse mythologie als in Harry Potter zijn Kappa’s mythische wezens. 
5. U kent Bompi van Luk Wyns natuurlijk uit de reclamespots voor Gamma. 
6. De stormvloedkering die op de Scheldekaaien in Antwerpen wordt aangelegd, maakt 

eveneens deel uit van het Sigmaplan. 
7. De vorige naam van Nagelmackers is Delta Lloyd. 
8. Een van de bekendste wagens van Opel was de Opel Omega. 
9. Het laatste stripalbum van kuifje is “Kuifje en de Alfa-kunst. 
10. Ze is een sensuele dame op het witte doek: Catherina Zeta-Jones. 

 

 
REEKS 2 
 
1. Muziek. Het hippielied “Wight is Wight” betekende de internationale doorbraak voor 

deze artiest. In Vlaanderen kent u hem wellicht beter van het “pour un flirt” uit 1971 dat 
u zonet hoorde. Wie zoeken wij? 
 

2. Televisie. Het uitgangspunt van dit TV-programma is simpel. Liefde in zijn puurste vorm. 
De kandidaten daten immers in ‘hunnen puren’. Ze ontmoeten elkaar voor het eerst 



Draaiboek quiz 2017  Pagina 7 van 27 

naakt op een onbewoond eiland, waarna de TV-camera’s alles registreren. Het zal u niet 
verbazen dat de originele versie van dit programma uit Nederland komt. Daar kwam dit 
jaar zelfs een versie met bekende Nederlanders. Onder andere Inge De Bruyn was 
poedelnaakt te bewonderen, maar vond niet de ware liefde. Naam graag van dit 
programma. 

 
3. Algemene kennis.  We zijn op zoek naar een type vrachtschip waarvan de afmetingen, 39 

meter lang en 5 meter breed, zijn afgeleid van de maten van de sluizen en kanalen in 
Frankrijk. In tegenstelling tot wat de naam van dit type schip doet vermoeden, heeft het 
een stompe voorsteven waardoor de vaarsnelheid laag is. Vandaag zijn deze schepen op 
de Vlaamse binnenwateren alsmaar minder te vinden omdat ze weggeconcurreerd 
worden door grotere schepen. Vaak kennen ze echter een tweede leven als woonboot.  
Hoe wordt dit type schip genoemd? 
 

4. Aardrijkskunde. Deze berg is waarschijnlijk één van de bekendste bergen van Europa. De 
berg van 4478 meter hoog ligt in de Alpen, op de grens van Zwitserland en Italië. Gezien 
vanuit de Zwitserse kant heeft de berg een piramidevorm, het is bijna een toren. Dat 
maakt hem meteen  moeilijk te beklimmen. De foto zo u ook moeten herkennen van het 
logo van Toblerone. Naam graag van deze berg. 

 
5. Wielrennen. De tijd dat u tijdens de reclamecaravaan van de Tour de France, Rodania uit 

de luidsprekers hoorde schallen is voorbij. De officiële tourpartner voor technologie is 
immers een Zuid-Afrikaans bedrijf dat zich specialiseert in diensten zoals 
netwerkintegratie, beveiliging en datacenters. Naam graag van dit bedrijf dat de echte 
wielerliefhebber zou moeten kennen. 
 

6. Algemene kennis. Wat is tegelijkertijd 
… een quartier in het 12e arrondissement van Parijs; 
… het sportpaleis in dit quartier;  
… een luchthaven in dit quartier;  
… en het Franse Ministerie van Financiën dat in dit quartier is gevestigd? 

 
7. Mode. Over smaken valt uiteraard te twisten, maar echt fan van deze laarzen met een 

dikke schapenvacht aan de binnenkant en een zachte, gekleurde stof aan de buitenkant 
zijn wij zeker niet. Graag de naam van het merk dat er als eerste wereldwijd mee op de 
markt kwam. 
 

8. Fysica. E = mc² moet zowat de bekendste vergelijking in de geschiedenis zijn, al doen we 
daarmee Pythagoras misschien tekort. Ze komt uit de speciale relativiteittheorie die in 
1905 door Albert Einstein is gepubliceerd. Wees gerust, we vragen jullie niet deze theorie 
uit te leggen. We zijn al tevreden als je ons weet te vertellen waarvoor de letter ‘C’ in 
deze vergelijking staat. 

 
9. Algemene kennis. Dit initiatief van Perry Chen, Yancey Strickler en Charles Adler maakte 

het concept “crowdfunding” bekend bij het grote publiek. We zoeken de naam van een 
Amerikaanse crowdfundingwebsite, opgericht op 28 april 2009, waarop projecten door 
derden gefinancierd kunnen worden. Welk platform zoeken wij? 
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10. Film. Op veertienjarige leeftijd werd Jodie Foster voor het eerst voor een Oscar 

genomineerd voor haar bijrol in deze legendarische film uit 1976, geregisseerd door 
Martin Scorsese. We zien ze hier op de foto naast hoofdrolspeler Robert De Niro. Over 
welke film hebben wij het hier? 

 

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. Pour un flirt van Michel Delpech kende groot succes in Vlaanderen. 
2. Naakt daten kan in Adam zoek Eva.  
3. Steeds meer mensen gaan wonen in een spits, een tot woonboot verbouwd vrachtschip.  
4. Eén van de symbolen van Zwitserland is natuurlijk een berg: de Matterhorn.  
5. De technologiesponsor van de Tour en tevens sponsor van een wielerteam van onder 

andere Marc Cavendish is Dimension Data.  
6. Het sportpaleis en het Franse ministerie van Financiën was BERCY. 
7. Een lichtbruine laars met een dikke schapenvacht, dat moeten wel Uggs zijn.  
8. De ‘C’ in Einsteins bekende formule staat voor de lichtsnelheid.  
9. Met Kickstarter worden projecten door het grote publiek gefinancierd.  
10. Kleine Jodie werd groot dankzij Taxi Driver van Martin Scorsese. 

 
REEKS 3 
 
1. Muziek [eerst fragment, dan vraag]. De man die we zoeken, overleed in juni van dit jaar. 

Hij was een jazzpianist en componist en werd beschouwd als de pionier van de hardbop. 
In de jaren ’50 tot ’70 maakte hij albums onder het bekende Blue Note-label. Wat is zijn 
naam? 
 

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. 
EVA RERUVIS uit DE PINTE en BUC RAAM uit NIEL 

 
3. Literatuur. Van dit prentenboek voor kleuters, geschreven door Eric Carle zijn al 

miljoenen exemplaren verkocht. In het verhaal wordt een dier gevolgd, dat zich door een 
bonte verzameling objecten heen eet, zoals ijsjes, salami, watermeloen en een lolly. Hoe 
heet dit boekje, dat al in meer dan 50 talen is vertaald? 
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4. Media. De Drie Wijzen is terug van weggeweest. In een lichtjes opgefriste versie en met 
Kobe Ilsen als nieuwe Kurt Van Eeghem, is het programma na bijna 20 jaar terug op TV. 
We zouden bijna vergeten dat Van Eeghem niet de originele presentator was, maar wel 
de man op de foto., Hij werd vooral bekend als presentator van het radioprogramma De 
Taalstrijd. Hoe heet deze man? 

 
5. Golf. Het komt bij professionele golfers maar heel zelden voor, maar als u deze schreeuw 

hoort, laat u zich toch maar beter op de grond vallen. Het woord dat geschreeuwd 
wordt, waarschuwt er namelijk voor dat een bal naar het publiek geslagen wordt. Welk 
woord wordt er in dat geval geroepen? 

 
6. Geschiedenis. We zoeken een Romeinse keizer die van 117 tot 138 na Christus regeerde. 

In Rome herbouwde hij het Pantheon en construeerde hij de Tempel van Venus en 
Roma. Het meest bekend is hij van de bouw van een 177 km lange muur die de 
noordelijke grens van de Romeinse provincie Britannia aangaf. Welke keizer zoeken we? 

 
7. Taal. Het groot dictee der Nederlandse taal komt helaas niet meer op de buis. Wij vinden 

een correcte spelling wel belangrijk en zoeken daarom naar het woord dat fout gespeld 
is in volgende zin: “Als de wiedeweerga heeft de gestreste ict’er het doorgefaxte 
resumeetje gedigitaliseerd en geüpdatet” Welk woord werd fout geschreven? 

8. Bouw. Als u uw muren laat isoleren dan wordt meestal de ruimte tussen uw buiten- en 
binnenmuur geïsoleerd. Deze open ruimte voorkomt vochtdoorslag van buiten naar 
binnen en heeft ook een isolerende functie. Hoe heet deze ruimte tussen de beide 
muren? 
 

9. Chemie. Je eigen wetenschappelijk onderzoek financieren door het willekeurig innen van 
belastingen. Het  lijkt geniaal, maar toch kostte het de man letterlijk zijn kop in de 
naweeën van de Franse revolutie. Het genie formuleerde de wet van behoud van 
materie en bepaalde de samenstelling van water en lucht. En dat is dan nog maar een 
klein deel van zijn palmares. Niet verwonderlijk dat deze man de grondlegger van de 
moderne scheikunde wordt genoemd. Hoe heet hij? 

 
10. Film. Eén van de klassiekers die Clint Eastwood heeft gemaakt is deze film uit 1992. In de 

Western gaat Eastwood, samen met twee kompanen op zoek naar wraak voor de 
verminking van een prostituee in het stadje Big Whiskey. De nominatie voor de oscar 
voor beste acteur kon hij niet verzilveren, maar de oscar voor beste film en beste regie 
nam hij wel mee naar huis. Hoe heet de film? 

 

Antwoorden reeks 3 
 
1. De jazzmuzikant die dit jaar overleed, was Horace Silver. 
2. Met veel geduld en doorzetting kon u preventieadviseur en ambulancier vormen. 
3. Het mooie prentenboek over een rupsje dat blijft eten is “Rupsje nooit genoeg”. 
4. In 1989 presenteerde Daniel Van Avermaet de eerste aflevering van De Drie Wijzen. 
5. Als u op het golfterrein “fore!” hoort, moet u oppassen voor een verdwaalde bal. 
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6. In Groot-Brittannië vinden we nog steeds resten van Hadrian’s wall terug, genoemd 
naar Keizer Hadrianus. 

7. ICT’er wordt met hoofdletters geschreven. 
8. U kan tegenwoordig een behoorlijke premie krijgen als u de spouw van uw muren 

laat isoleren. 
9. Antoine Lavoisier was de scheikundige die eindigde onder de guillotine. 
10. In 1992 schitterde Clint Eastwood in Unforgiven. 

 
SPECIAL 2: FOTOSPECIAL 
 
In deze ronde krijgt u 15 foto’s te zien. Let even goed op want er worden tijdens deze special 
geen vragen gesteld. U krijgt telkens een foto van een handgebaar te zien, in zijn specifieke 
context. We zoeken telkens de naam van het handgebaar in die context. 
 
 

Antwoorden fotospecial 
 

1. U zag Winston Churchill met de V van Victory, als teken van overwinning, al was de 
bedenker van dit teken de Belg Victor de Laveleye. Dit teken is nu het internationaal 
symbool voor Peace of de Vrede. 

2. Een welgemeende fuck you, of middelvinger, vanwege deze jonge Feyenoord 
supporter. 

3. U zag vervolgens het internationaal symbool voor time out in de sport. 
4. Mr Spock uit Star Trek bracht ons de Vulcaanse groet. 
5. In het duiken betekent het symbool dat u zag gewoonweg "ok". 
6. De twee schakende mannen gaven elkaar een high five. 
7. Heavy metal-adepten herkenden ongetwijfeld de corna. Ook de bokkengoet of 

duivelshoorn rekenen we goed. 
8. Tijdens de eedaflegging zwoer president Donald Trump op niet één maar twee 

bijbels. 
9. Wie op café een pintje wil bestellen, steekt de pink omhoog. 
10. Weet u wie Jeremy Clarkson hier een lozer vond? 
11. De shaka is een populair handgebaar in het surfmilieu. 
12. Fingers crossed voor Homer Simpson. Ook "hopen" rekenen we juist. 
13. De scheidsrechter is omgekocht.  
14. Met de Bellamy groet brengen enkele kinderen hulde aan de Amerikaanse vlag. U 

zag hier de variant met handpalm naar omhoog. De variant met handpalm naar 
beneden geraakte in de States in onbruik met de komst van het nazisme. 

15. De duim omhoog, het symbool voor liften. 
 
 
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 
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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]. Compleet geschift en geen al te stichtende 

liedjesteksten, maar wel een uitzinnige menigte op de festivals. Welke groep hoort u hier 
aan het werk?  Als u de mix van Afrikaans en Engels niet goed verstaat, is dat, gezien de 
tekst, niet zo erg. 
 

2. Recht. Met de term die we zoeken, wordt in het belastingrecht het gemiddeld normaal 
netto-inkomen dat een onroerend goed tijdens één jaar aan zijn eigenaar opbrengt, 
aangeduid. Daarbij wordt rekening gehouden met de huurmarkt op het 
referentietijdstip, zijnde 1 januari 1975. Het bedrag vormt de basis voor de inning van de 
onroerende voorheffing en voor het bepalen van het in de personenbelasting aan te 
geven onroerend inkomen. Welke term zoeken wij? 

 
3. Strips. Na het succes  van Amoras krijgen al maar meer Vlaamse stripreeksen een spin-

off. Natuurlijk konden De Kiekeboes niet achterblijven en dus verschenen er dit jaar al 
twee albums van Fanny K. Een actiestrip rond de mooie blondine van de familie 
Kiekeboe. De tekenaar van de actiestrip, Jean-Marc Krings, zal u niet zo veel zeggen. 
Maar de scenarist is veel bekender. Hij is een bekend Vlaams schrijver, vooral bekend 
door zijn serie misdaadromans rond de Antwerpse commissaris Liese Meerhout. Wat is 
zijn naam die ook bij de VTM-kijker een belletje zou moeten doen rinkelen? 

4. Aardrijkskunde. Met zijn 744.000 km² is het eiland Borneo het op twee na grootste 
eiland van de wereld, alleen Groenland en Nieuw-Guinea zijn groter. Het grondgebied 
van Borneo is verdeeld onder drie staten. Indonesië en Maleisië zijn er twee van. Wij 
willen graag de naam van de derde staat, een sultanaat. 

 
5. Sport. Voetbal. Het Kameroen van Hugo Broos won begin dit jaar onverwacht de Afrika 

Cup. Tegen welk land en recordkampioen won het de finale? 
 
6. . Actua. Gisteren verscheen in De Tijd dat Alken-Maes, onderdeel van Heineken, een 

Belgisch bier voortaan internationaal op de markt gaat brengen. Het biertje krijgt zo de 
status van een internationaal Heineken-merk, zoals Affligem en Desperados dat nu al 
zijn. Welk Belgisch bier zal binnenkort beschikbaar zijn in alle landen waar Heineken nu 
actief is, zowat de hele wereld dus? 

 
7. Algemene kennis. Met deze term uit het Engels wordt de pose bedoeld waarbij de 

fotograaf bij het nemen van een “selfie” met een zwoele blik en naar voren getuite lipjes 
in de camera kijkt. 

8. Radio. Dit jaar raakte bekend dat deze legendarische Britse zender legaal mag uitzenden 
via de AM-frequentie. En dat is best opmerkelijk, want het was de eerste zeezender voor 
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de Britse kust, die tussen 1964 en 1990 uitzond vanaf verschillende schepen op de 
Noordzee. De zender was op een bepaald moment zo populair dat het meer luisteraars 
had dan BBC. Ook in Vlaanderen luisterden vroeger heel wat mensen naar de krakende 
piratenzender. Wat is de naam van deze historische zender? 

 
9. Kunst. Het was de Franse journalist-criticus Louis Vauxcelles die de naam gaf aan deze 

schilderstijl. Hij verwijst naar de brutaal opvallende werken van Henri Matisse en zijn 
entourage, waaronder het “La femme au chapeau” dat u hier op de foto ziet. Matisse 
wordt dan ook als de grondlegger van deze stijl beschouwd, een stijl met fel 
contrasterende kleuren naast elkaar zonder enige overgang, waarbij de harde 
confrontaties niet getemperd worden. Wat is de naam van deze schilderstijl? 

10. Film. Le fidèle is dit jaar de Belgische inzending voor de Oscar voor beste niet-
Engelstalige film. Dat Matthias Schoenaerts de hoofdrol vertolkt in deze romantische film 
die zich in het misdaadmilieu afspeelt, is u wellicht bekend, maar wie regisseerde deze 
film?  

 

Antwoorden reeks 4 
1. U hoorde het totaal geschifte Die antwoord uit Zuid-Afrika. 
2. De roerende voorheffing is gebaseerd op het geïndexeerde kadastraal inkomen of KI. 
3. Liese Meerhout wat onder andere te zien op VTM in de reeks Coppers, genoemd naar de 

auteur van de misdaadromans en scenarist van Fanny K: Toni Coppers. 
4. De sultan van Brunei heeft ervoor gezorgd dat er een stuk van Borneo tot Bruneï 

behoort. 
5. Kameroen behaalde zijn 5de titel op de Afrika Cup ten koste van Egypte, dat 7 titels op 

de teller heeft staan. 
6. Weldra kan je overal in de wereld Mort Subite drinken. 
7. De duck face hebben we aan de vele tienermeisjes met een smartphone te danken. 
8. De eerste zeezender voor de Britse kust was radio Caroline 
9. “La femme au chapeau” was voldoende om Matisse en zijn entourage op het "Salon 

d'Automne" van 1905 als “Les Fauves” te bestempelen. We zochten dus het fauvisme 
10. De derde film van Michael Roskam levert hem, na rundskop, een tweede kans op een 

Oscar op 
 

Antwoord mystery 
 
U hoorde Everyway that I can, het nummer waarmee Sertab Erener in 2003 het 
Eurovisiesongfestival won voor Turkije. Turkije verwees naar de tweede nationaliteit die 
onze mystery guest heeft. Nu nog, want recent verscheen in de pers dat de Mystery de 
procedure heeft opgestart om de Turkse nationaliteit op te geven. Wij toonden ook het 
toeristisch infobord van Toerisme Vlaanderen van de Stad Genk,  thuisstad van onze 
Mystery. De toga verwees dan weer naar het beroep, beter, 1 van de beroepen van de 
persoon die we zoeken. Vanaf 2004 werd onze Mystery Guest immers actief in Antwerpen 
als advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht. 
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In de tweede reeks foto's zagen we een verwijzing naar het reality programma “terug naar 
eigen land” met Martin Heylen. Daar liet onze Mystery zich opmerken voor een uitgesproken 
mening over de vluchtelingenstroom. P-magazine was dan weer een verwijzing naar de 
controverse die onze Mystery Guest in februari 2015 uitlokte met een fotoshoot voor het 
magazine in het Parlement. Een politieker, inderdaad. Het Agentschap Integratie en 
Inburgering van de Vlaamse overheid maakte de tweede reeks tips af. Onze Mystery guest is 
de voorzitter van de raad van bestuur van het agentschap. 

Een zwangere buik. Vorige maandag ging onze Mystery officieel in zwangerschapsverlof, al 
ging die eigenlijk de week voordien al in. Onze Mystery moet half december immers bevallen 
van haar eerste kindje. U zag ook Elke Sleurs van de NV-A. Op 24 februari 2017 volgde onze 
Myster haar partijgenote op als staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, 
Personen met een beperking, Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid. De laatste tip van 
deze reeks  was de ex-rapper Abid Tounssi. Onze geheime gast kreeg het met hem aan de 
stok over de conservatief-islamitische lezingen die hebben plaatsgevonden in Antwerpen en 
Genk. 

Inderdaad, we zochten Zuhal Demir 

PAUZE 
 
U kan van de korte pauze gebruik maken om even van alle emoties te bekomen. We zien u 
graag terug over 15 minuten. Op het scherm kan u straks de tussenstand bekijken. De 
punten die u haalde op reeks één tot vier en de specials zijn hierin verrekend. De punten van 
de mystery guest worden pas na reeks acht verwerkt. 
 
Wij geven ondertussen ook reeds het antwoord op de schiftingsvraag mee. Er werden in 
2016 maar liefst  10.041.000  (tien miljoen eenenveertigduizend) vakanties van minimum 4 
nachten geboekt. 
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REEKS 5 
 
1. Muziek [eerst fragment, dan vraag]. U hoorde “Blijf vannacht bij mij” dat in januari 2017 

uitkwam. Welk zwaargewicht koesterde de ijdele hoop een hit te scoren met dit après 
skinummer? 
 

2. Denkvraag. Het logo van een bedrijf bestaat uit een cirkel die in vier gebieden met 
dezelfde oppervlakte is verdeeld door een kleinere cirkel en drie lijnstukken, zoals in de 
figuur die u ziet. Wat is de verhouding van de straal van de grote cirkel tot de straal van 
de kleine cirkel? 

 
3. Algemene kennis. De Nobelprijzen worden sedert 1895 uitgereikt. Oorspronkelijk waren 

er prijzen voor belangrijke bijdragen in de natuurkunde, scheikunde, geneeskunde, 
literatuur en de vrede. In 1969 werd daar een 6de nobelprijs aan toegevoegd. Welke? 

 
4. Natuurkunde. Wij zijn op zoek naar de lengte-eenheid die vaak gebruikt wordt door 

chemici en fysici om er de afstanden tussen verschillende atomen in een molecule mee 
aan te duiden. De eenheid is genoemd naar een Zweeds natuurkundige en de eenheid 
bedraagt 10 tot de min tiende meter (10-10 m). Hoe heet deze eenheid? 

 
5. Sport. Formule één. Slechts twee Belgen konden ooit een grand prix winnen in de 

formule 1. Jacky Ickx won er acht eind jaren zestig. Wij willen de tweede Belg die erin 
slaagde. Hij won eind jaren 80 drie grote prijzen en werd in 1989 vijfde in de eindstand 
van het WK formule 1. Hoe heet deze man die in 1989 ook sportman van het jaar werd? 
 

6. Televisie. Van deze Amerikaanse dramaserie werd eind vorig jaar een eenmalige 
miniserie uitgezonden die een vervolg was op de oorspronkelijke reeks die liep van 2000 
tot 2007. Lauren Graham speelt Lorelai een opstandige en eigenwijze dochter van twee 
republikeinen. Op haar zestiende kreeg ze een dochter Rory. De serie draait vooral over 
de moderne en hechte relatie die de twee met elkaar hebben. Hoe heet deze 
vrouwenserie? 

 
7. Multimedia. Dit computerspel uit 1981 is het eerste waarin de Nintendo-mascotte Mario 

voorkomt. Hij moet zich een weg naar boven banen om prinses Pauline, die is gevangen 
door zijn snode vijand, te bevrijden. Hoe heet dit computergame? 

8. Geschiedenis. Alain Hubert mag van Zuhal Demir terug op de Belgische zuidpoolbasis 
werken.  De eerste Belg strandde al in 1898 in de antarctische wateren. Het bleef er zelf 
iets meer dan een jaar vastzitten in het pakijs. Hoe heette de Belgische expeditieleider 
die met de Belgica iets later dan voorzien weer thuiskwam? 
 

9. Actua. Bijzonder slecht nieuws voor de Belgische voetballiefhebber op 7 december: UEFA 
besliste de vier matchen op het EK 2020 die in Brussel zouden gespeeld worden te 
verplaatsen naar Londen. De UEFA gelooft er duidelijk niet meer in dat het Eurostadion 
er tijdig komt. Op het grondgebied van welke gemeente is het Eurostadion gepland? 
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10. Film. Deze historische film uit 1975 van Stanley Kubrick is een verfilming van een roman 

van William Makepeace Thakeray uit 1844. Het gaat overeen jongeman die opgroeit in 
een bescheiden Iers milieu in de 18de eeuw en zich voordoet als edelman omdat hij  
weigert zijn lot te aanvaarden.. Zijn bedrog, leugens en bluf om hogerop de sociale 
ladder te geraken, maken hem echter nooit gelukkig. De film was destijds geen 
commercieel succes, maar werd door de jaren heen steeds meer gewaardeerd door de 
fans van Kubrick. Wat is de titel van deze film? 

 

Antwoorden reeks 5 
 
1. “Komm lass uns nach oben gehen, dann  kannst du meine Berge sehen” is getekend Luc 

Caals 
2. De verhouding van de straal van de grote cirkel tot de straal van de kleine cirkel bedroeg 

2. U ziet op het scherm hoe u dat antwoord kon vinden. 
3. Sedert 1969 wordt de Prijs van de Zweedse Rijksbank voor economie, kortweg Nobelprijs 

voor de Economie uitgereikt  
4. Blijkbaar vinden wetenschappers 10 tot de min 10de meter niet gemakkelijk. Ze 

gebruiken daarom liever de Ångström, genoemd naar Anders Johan Ångström 
5. Tegenwoordig is hij verkoper van sportvliegtuigen, maar in een vorig leven was hij 

formule 1-piloot: Thierry Boutsen 
6. De Amerikaanse vrouwenserie is Gilmore Girls 
7. Mario was voor het eerst te zien in Donkey Kong 
8. Adrien de Gerlache zat meer dan honderd jaar geleden een tijdje vast op de Zuidpool. 
9. Een van de kritieken die de stad Brussel wordt aangewreven,  is dat ze het Eurostadion 

wilden laten bouwen in het Vlaamse Gewest, namelijk in Grimbergen 
10. Volgens de fans is het kostuumdrama Barry Lyndon een miskend meesterwerk van 

Stanley Kubric 

 
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 
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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 heeft als titel “op zijn  muile” 

 
1) [eerst fragment, dan vraag] Wie kreeg hier behoorlijk “oep zijn bakkes”? 

 
2) [Eerst fragment, dan vraag] Wie kreeg het hier aan de stok met een supporter? 

 
3) [eerst fragment, dan vraag] Wie trakteerde hier wie op een muilpeer? We hebben 

dus beide namen nodig. 
 
2. De tweede drietrap gaat over ontrouw 
 

1) De zogenaamde Pericope Adulterae, u wellicht beter bekend als het verhaal van Jezus 
en de overspelige vrouw, is een beroemde passage uit de Bijbel. De passage 
beschrijft een confrontatie tussen Jezus, de Schriftgeleerden en Farizeeën over de 
vraag of een vrouw, die op heterdaad betrapt is op overspel, gestenigd zou moeten 
worden. Welke legendarische woorden spreekt Jezus hier volgens hoofdstuk 8, vers 
17 van het evangelie volgens Johannes, met als doel de menigte het hart in eigen 
boezem te laten steken? 
 

2) In 2009 ging Lucas Van Den Eynde vreemd met de vrouw van Tom Van Dyck. Dat 
gebeurde in de serie ‘Van Vlees en Bloed’. Het leverde het personage van Lucas Van 
Den Eynde alvast een bijnaam op die in Vlaanderen even gemeengoed werd. Wat 
was die naam ook alweer? 
 

3) Als u van plan bent om een scheve schaats te rijden dan kan dat tegenwoordig 
natuurlijk via het internet. De website die wij zoeken, is één van de bekendste sites 
die u kan helpen om discreet vreemd te gaan. De slogan is dan ook “Herbeleef de 
passie, begin een affaire”. Een paar jaar geleden haalde het bedrijf achter de website 
zich nog de woede van het Belgisch koningshuis op de hals toen het onze vorsten 
gebruikte voor een reclamecampagne. Naam graag van de website. 
 

3. De derde gaat over eilanden 
 

1) Reuzenschildpadden, zeeleguanen, zeehonden, flamingo’s, pinguïns en pelikanen. Als 
we alle dieren op deze eilandengroep zouden opnoemen, komen we papier tekort. 
Deze eilanden inspireerden Darwin bij zijn evolutietheorie. Hoe heet deze 
eilandengroep die tot Ecuador behoort? 
 

2) Met een goede 90 000 inwoners en een oppervlakte van ongeveer 450 km² is dit één 
van de kleinste landen ter wereld. Het land is eigenlijk een eilandgroep, die ten 
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noorden van Madagaskar ligt in de Indische Oceaan. Niet alleen vanwege de 
stranden, maar ook door de unieke flora en fauna is het een toeristisch aantrekkelijke 
locatie. Hoe heet dit land? 

  
3) Iedereen kent hoogstwaarschijnlijk de versie van de Vengaboys die naar Ibiza gingen. 

Wij willen graag de titel van het origineel nummer uit 1975. We kunnen u alvast 
meegeven dat het land dat aan de basis lag van het  nummer van Typically Tropical in 
de Caraïben ligt en Bridgetown als hoofdstad heeft. 

4. Een steak-friet gaat er bij elke rechtgeaarde Belg wel in. De volgende vragen testen wat u 
weet van biefstuk. 

 
1) Dit runderras is over het algemeen een dikbilrund. Het staat bekend om zijn 

imposante spiermassa en heeft een rustig karakter. Het vlees is  heerlijk sappig en 
bevat weinig vet. Het dier komt vooral voor in Midden- en hoog-België, maar in 
tegenstelling tot wat  de naam doet vermoeden, vind je het tegenwoordig over heel 
de wereld. Hoe heet dit runderras? 
 

2) Het kleinhoofd van een rund heeft niets te maken met de kop van het dier. Het 
bevindt zich in het achterkwartier boven het groothoofd en de kogel. Wat is de 
typische naam van een stuk vlees dat, net als de Tournedos, uit dit kleinhoofd wordt 
gesneden? Het is genoemd naar een Franse schrijver en politicus, wiens kok als 
eerste dit malse stukje vlees zou hebben bereid. 

 
3) Volgens sommige juryleden is vlees van dit Spaans ras het beste dat u kan krijgen. 

Door de aard van het ras, de ouderdom van het dier en de specifieke voeding die 
deze runderen vandaag krijgen, is er een mooie vetdooradering, wat het vlees een 
spectaculaire smaak geeft. Wij willen graag de Spaanse naam van het ras. Die  naam 
betekent letterlijk vertaald ‘Galicisch blond’. 

 
5. De vijfde drietrap gaat over auto’s in de film 

 
1) Deze legendarische Volkswagen kever met nummer 53 op de kap en zijkant speelt de 

hoofdrol in 5 films van Disney. De eerste film, getiteld “the Love Bug” verscheen in 
1969. De voorlopig laatste film kwam 25 jaar later uit. Naam graag van dit wagentje. 
 

2) Deze rode sportwagen speelt de hoofdrol in de Amerikaanse computeranimatiefilm 
“Cars” van Pixar, nu onderdeel van Disney. Wij zoeken de naam van dit wagentje, 
verwijzend naar de familienaam van een animator van Pixar die in 2002 de strijd 
tegen kanker verloor. 

 
3) In de originele “Gone in 60 Seconds” van Halicki uit 1974 kreeg een gele  Ford 

Mustang een meisjesnaam mee die u misschien bekend in de oren zal klinken. Ook 
de Shelby GT500 uit de remake uit 2000 met Nicolas Cage en Angelina Jolie in de 
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hoofdrol, kreeg dezelfde naam mee. Het was de laatste van de 48 auto’s die Cage op 
1 dag moest zien te stelen. Naar welke naam zijn wij op zoek? 
 

6. Misschien krijgt u rode oortjes na de zesde drietrap over naaktfoto’s 
 

1) Al sinds 1964 wordt deze exclusieve kalender jaarlijks uitgebracht. De kalender wordt 
niet verkocht, maar door het bedrijf dat de kalenders uitgeeft, verdeeld aan 
belangrijke klanten en beroemde mensen. De kalender maakt gebruik van 
topmodellen die variërend van uitdagend tot artistiek naakt op de kalender staan. 
Wat is de naam van het bedrijf dat deze kalenders uitgeeft? 
 

2) Serena Williams was deze zomer één van de laatste, maar zeker niet de eerste 
zwangere dame die naakt poseerde voor Vanity Fair. Het was een ode aan een 
legendarische foto uit 1991 van Amerikaanse actrice die naakt en hoogzwanger op de 
cover van vanity fair prijkte. De cover stuitte op zo veel commoties dat verschillende 
winkelketens weigerden het blad te verkopen. Wie stond er in 1991 op de cover? 
 

3) Deze foto uit 1980, getiteld “man in poleyster suit” werd twee jaar geleden geveild 
voor maar liefst 478.000 euro. Het is één van soms expliciete homoseksuele 
erotische werken van deze Amerikaanse fotograaf.  Zijn zwart-wit foto’s hebben een 
iconische positie ingenomen in de fotografiegeschiedenis, maar zorgden vaak voor 
controverse. Wat is de naam van deze fotograaf die in 1989 overleed aan aids? 
 

7. De drietrap muziek gaat over covers 
 

1) [Eerst fragment, vraag] U hoorde net “Hallelujah” in de versie die het steevast goed 
doet in de eindejaarslijstjes, namelijk de versie van Jeff Buckley. Het origineel is van 
de hand van een Canadese Singer-songwriter die eind vorig jaar na een rijke carrière 
overleed. Wie was die man? 

 
2) [Eerst vraag, dan fragment] Het is niet zo evident in het nummer dat u zo dadelijk 

hoort het “Lac du Connemara” van Michel Sardou te herkennen. Het gaat dan ook 
om een cover door een populaire Vlaamse zanger, die het nummer in 2010 de titel 
“vogelvrij” meegaf. Wie hoort u aan het werk? 

 
3) [Eerst vraag, dan fragment] Cat’s and the Cradle is een nummer uit 1974 van Harry 

Chapin, zijn enige nummer 1-hit. In 1992 werd het nummer gecoverd door een 
Amerikaanse hard rockband, die het opnieuw als single uitbracht. Welke groep, die u 
zo meteen aan het werk hoort, was dat? 
 

Antwoorden drietrapsspecial 
 
1. Sport 
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1.1 Jackson Osei Bonsu hield niet lang stand in zijn laatste kamp. U kent hem beter als 
Sugar Jackson, wat we ook goedkeuren 

1.2 In 2001 kreeg Richard Groenendaal het aan de stok met een toeschouwer 
1.3 Anderlecht-Aalst werd in 1996 ontsierd door de vuistslag van Gilles de Bilde aan Krist 

Porte 
 
2. Ontrouw 
2.1 Met de woorden “Hij die zonder zonde is, werpe de eerste steen” wist Jezus een 

steniging te voorkomen 
2.2 In “Van vlees en bloed” leerden we de bospoeper kennen 
2.3 De passie herbeleven door een affaire te beginnen, is wat victoriamilan.be aanraadt 
 
3. Eilanden 
3.1 Darwin zette ook voet aan wal in de Galapagos-eilanden 
3.2 De eilandengroep in de Indische Oceaan zijn de Seychellen 
3.3 We’re going to Ibiza van de Vengaboys is een herwerking van het oorspronkelijke 

We’re going to Barbados 
 
4. Biefstuk 
4.1 Het Belgische runderras was het Belgisch wit-blauw 
4.2 De kok van burggraaf François René de Chauteaubriand zou als eerste een naar hem 

genoemde biefstuk hebben klaargemaakt.. 
4.3 De Spaanse biefstukdelicatesse is de rubia gallega 
 
5. Auto’s in de film 
5.1 Herbie herken je aan het nummer 53 
5.2 Niet acteur Steve McQueen, maar wel Pixar animator Glenn McQueen, staat aan de 

oorsprong van de Cars-protagonist Lightning (of Bliksem) McQueen 
5.3 Eleanor was de laatste auto op de lijst van auto’s die Nicolas Cage moest zien te 

stelen 
 
6. Naaktfoto’s 
6.1 De Pirelli-kalenders blijven populair 
6.2 Demi Moore stond in 1991 zwanger en naakt op de cover van Vanity Fair 
6.3 De vogel was gaan vliegen in “Man in polyester suit” van de controversiële 

Amerikaanse fotograaf Robert Mapplethorpe 
 
7 Covers 
7.1 “Suzanne”, “Hallelujah” en “So long, Marianne”, allemaal hits van de eind vorig jaar 

overleden Leonard Cohen 
7.2 Een klassieker als Lac du Connemara herwerken houdt grote risico’s in. U kan zelf oordelen of Willy 

Sommers er met “vogelvrij” in geslaagd is. 
7.3 Cats and the cradle werd in 1992 gecoverd door Ugly Kid Joe 

 
 
TUSSSENSTAND 
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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]. Wie componeerde deze vijfde symfonie, een ware 

liefdesverklaring aan zijn vrouw Alma? Het leven van deze Oostenrijkse componist werd 
in 1997 verfilmd in “Death in Venice” van de Italiaanse regisseur Luchino Visconti. 
 

2. Algemene kennis. Deze Amerikaanse geheime dienst werd opgericht door president 
Harry Truman in 1952. Ze is gespecialiseerd in het vergaren, afluisteren en analyseren 
van elektronische informatie uit communicatie via telefonie, internet en het ontcijferen 
via cryptoanalyse. Hoe heet deze geheime dienst?  
 

3. Scheikunde. Dit klein plastiek balletje, een “widget” genoemd, vind je terug in een blik 
Guinness en heeft als doel om de eigenschappen van getapt bier na te bootsen. De 
blikken worden onder druk gevuld. Door het drukverschil bij het openen van het blik 
wordt het gas via een klein gaatje uit de widget geperst zodat de schuimkraag wordt 
gevormd. Welk gas vinden we terug in de widget? 
 

4. Flora. Deze plant is talrijk terug te vinden in Vlaanderen, niet in het minst langs bermen 
van wegen en waterwegen, waar ze moeilijk te bestrijden is. De plant kan meer dan 
anderhalve meter hoog worden en heeft zeer kleine bloemetjes die in groepjes bijeen 
staan. U raakt de plant beter niet aan, want het sap  kan je huid overgevoelig maken voor 
zonlicht. Bij de reuze-variant kan dit zelfs leiden tot erge brandwonden. Wat is de naam 
van deze plant? 

 
5. Sport. Nafi Thiam werd verkozen tot atlete van het jaar. Dik verdiend, want ze won na 

haar olympische titel ook het wereldkampioenschap in de zevenkamp dit jaar. De 
meerkampers hebben slechts een aantal kansen om zich te onderscheiden omdat deze 
discipline bijzonder weinig geprogrammeerd staan. Een vaste waarde op de 
meerkampkalender, die ook het officieuze wereldkampioenschap wordt genoemd, vindt 
elk jaar plaats in Oostenrijk. In welk dorpje vindt deze jaarlijkse atletiekmeeting plaats? 

6. Mobiliteit. Bij de meeste nummerplaten van buitenlandse wagens achterhaal je 
onmiddellijk uit welk land die komen. Bij nummerplaten uit een aantal landen is dat 
minder vanzelfsprekend. Wij vragen naar de letter of letters waarmee een wagen uit 
Zwitserland op de nummerplaat wordt gekenmerkt. 
 

7. Strips. In 1996 werd deze Frans-Belgische stripreeks van Jean Van Hamme en Francis 
Vallès door de RTBF bewerkt tot een televisiereeks. De reeks vertelt in acht albums het 
verhaal van de Steenforts, een familie van bierbrouwers die gedurende enkele 
generaties gevolgd wordt. Wat is de naam van deze reeks? 
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8. Architectuur. Een architect met een artiestennaam, het is eens wat anders. Maar de 
invloed van Charles-Edouard Jeanneret is dan ook zo groot dat hij vaak de ”architect van 
de 20ste eeuw” wordt genoemd.  Onder welk pseudoniem kennen we deze Zwitsers-
Franse grondlegger van de moderne architectuur? 
 

9. Aardrijkskunde. In het noorden van de Verenigde Staten van Amerika vinden we op de 
grens met Canada de 5 Grote Meren. Wij zoeken het bekendste meer, met aan zijn 
oevers onder andere Milwaukee. De naam van het meer is dezelfde als die van één van 
de staten die aan het meer ligt en die Detroit als grootste stad heeft. Hoe heten staat en 
meer? 

10. Film en Theater. Deze Engelse acteur en toneelregisseur is voor kenners de beste acteur 
van de twintigste eeuw. Hij wordt tevens beschouwd als één van de beste 
Shakespearevertolkers die ooit heeft geleefd. Veel van zijn film- en theaterproducties 
waren bewerkingen van stukken van William Shakespeare. Ons is hij vooral bijgebleven 
als voormalige SS-er en tandarts in Marathon Man. Wie is deze acteur? 

 

Antwoorden reeks 6 
 
1. U hoorde een stukje uit de vijfde symfonie van Gustav Mahler 
2. Niet de CIA, maar het National Security Agency of kortweg NSA, luistert misschien ook 

uw telefoon af 
3. Bij Guiness wordt er in de widget stikstof geperst 
4. De nachtmerrie van elke weg- en waterwegbeheerder heet de (reuze)bereklauw 
5. Nafi Thiam won dit jaar ook nog de zevenkamp in het Ootenrijkse Götzis. 
6. De letters voor nummerplaten van Zwitserland verwijzen naar de Latijnse naam voor het 

land, Confederatio Helvetica. We zochten dus “CH” 
7. Les steenforts, maitres d’orge of “De Meesters van de Gerst” is één van de pareltjes van 

Jean Van Hamme. 
8. Edouard Jeanneret werd wereldberoemd als Le Corbusier 
9. Groot meer is de letterlijke vertaling van Michigan, vandaar de naam van staat en meer 
10. Een van de beste shakespearvertolkers uit vorige eeuw was Laurence Olivier 

 
SPECIAL 4: Kruiswoordspecial 
 
De laatste special is een kruiswoordspecial. U dient het antwoord in te vullen in het 
kruiswoordraadsel. U kan dus het correcte aantal tekens zien. Als een antwoord uit 
meerdere delen bestaat, is er tussen twee delen geen spatie gelaten. U moet de 
verschillende delen aan elkaar schrijven. De lange ij wordt beschouwd als één letter. Om u 
het echter niet te gemakkelijk te maken, vragen we wanneer we een naam zoeken wel naar 
voornaam én familienaam. In dat geval dient u eerst de voornaam en dan de familienaam te 
noteren. Per juist ingevuld antwoord krijgt u één punt. Alle antwoorden hebben direct of 
indirect te maken met een bepaald thema. Als u de letters die u bekomt in de verticale, vet 
omkaderde kolom in de juiste volgorde zet, kan u een woord vormen dat verband houdt met 
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dat centrale thema. Als u dat woord correct invult op het antwoordblad, krijgt u twee extra 
punten. 
 
1. [eerst fragment, dan vraag]U hoorde “Don’t Cha”, een song uit 2005 van de 

meidengroep uit Los Angeles waarvan wij de naam zoeken. De groep werd opgericht 
door choreografe Robin Antin in 1995. Nicole Scherzinger was een van de sterkhouders 
van deze groep. Wie hoorde u hier aan het werk? 
 

2. Algemene kennis. Wij zijn op zoek naar de patroonheilige die zijn naamdag viert op 31 
december. We weten niet welk wonder hij juist verrichte om heilig te worden, maar feit 
is dat hij  paus  was van januari 314 tot 31 december 335. Zijn naam is nog altijd 
gekoppeld aan de laatste dag van het jaar. Onder andere in het Duis is zijn naam de 
letterlijke vertaling van Oudejaarsavond. Wij vragen zijn pausennaam. Met die naam 
alleen zijn we tevreden, want hij was de eerste met die naam. 
 

3. Literatuur.  Generaties Vlamingen en Nederlanders zijn met de poëzie en verhalen van 
deze in 1995 overleden schrijfster opgegroeid. Dankzij kinderboeken als Jip en Janneke 
en Pluk van de Petteflet is haar werk tot het collectieve geheugen gaan behoren. Haar 
naam graag. 

 
4. Religie. De naam van deze aartsengel betekent letterlijk “Wie God helpt”. In de Islam, het 

Sikhisme en sommige Hebreeuwse overleveringen wordt hij de aartsengel des doods 
genoemd. In bepaalde afbeeldingen heeft hij vier koppen, 4000 vleugels en staat zijn lijf 
vol tongen en ogen, waarvan het totaal overeenkomt met alle levende personen op 
aarde. Welke aartsengel zoeken we? 

 
5.  Geschiedenis. U ziet het grootste en bekendste beeld van een sfinx ter wereld. Het staat 

in een Egyptische necropool met de rug naar de piramide van Chefren. Graag de naam 
van dit beeld en de gelijknamige necropool. 

 
6. Basketbal. Naast Ann Wouters is deze dame de leading lady van de nationale 

basketbalploeg. Na de start van haar carrière bij Villneuve d’asc verhuisde ze in 2014 
naar het buitenland. Vandaag speelt ze bij Jekaterinenburg en in de WNBA bij de 
Washinton mystics. Wij krijgen graag de naam van deze 24-jarige basketbalster. 

 
7. Geneeskunde. Bij deze aandoening wordt de ooglens troebel waardoor het zicht wazig 

wordt. Hoewel ze op gelijk welke leeftijd kan ontstaan, ontwikkelt het zich vooral bij 60-
plussers. De aandoening kan tegenwoordig vrijwel altijd operatief opgelost worden door 
de oude lens te verwijderen en een nieuwe kunstlens in het oog te plaatsen. Hoe heet 
deze aandoening in het Nederlands? 
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8. Geschiedenis. Ongeveer 6 en een halve maand heeft deze man het volgehouden als 
president van de Verenigde Staten. Het einde van zijn presidentschap kwam er nadat hij 
op 2 juli 1881 werd neergeschoten in  Washington DC. Hij was de 20ste president van de 
VS en de tweede die vermoord werd. Hoe heet deze man? Let wel op want we zoeken 
enkel de familienaam van deze “James”. 

 
9. Media. Dit Vlaamse kinderprogramma is sinds 1969 op de televisie te zien en werd toen  

verteld door Tante Terry. Ondertussen is het programma al aan haar derde stem toe, 
maar blijft het wel opgebouwd rond het hoofdpersonage en zijn vriendjes Meneer 
konijn, Mevrouw Schildpad, Egeltje en Meneer Hond. Hoe heten hoofdpersonage en 
programma? 

 
10. Media. Deze dame is vooral bekend vanwege haar echtgenoot, met wie ze recent een 

ernstige huwelijkscrisis lijkt bedwongen te hebben. Vlaanderen leerde haar kennen toen 
ze in aanloop naar het EK van 2016 partners van Rode Duivels ging interviewen in hun 
eigen omgeving in het televisieprogramma “Duivelse Vrouwen”. Wat is haar naam? 
 

 
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. Nicole Scherzinger maakte deel uit van de Pussycat Dolls 
2. De 33ste paus was Silvester I. Sylvester is ook een bekend tekenfilmfiguur uit de films 

van de Looney Tunes. 
3. Annie M.G. Schmidt schreef een jaar voor Pluk van de Petteflet het later ook verfilmde 

kinderboek Minoes. Minoes is een poes uit de Emmalaan in het stadje Killendoorn, die 
als gevolg van het eten van chemische producten in een jongedame verandert 

4. De aartsengel des doods is Azrael  
5. De sfinx van Gizeh is wereldberoemd. De term sfinx was hier de link met ons thema, 

verwijzend naar het haarloze kattenras  
6. Ann Wouters kan bij de Belgian Cats rekenen op de steun van Emma Meesseman 
7. Een wazig zicht kan veroorzaak worden door cataract 
8. James Garfield was een goede 6 maand president van de VS  
9. Het kinderprogramma van Ray Goossens dat al decennialang kinderen boeit, is uiteraard 

Musti. 
10. Vooral bekend als vrouw van Dries Mertens in Napels: Katrin Kerkhofs 
 
U had ongetwijfeld door dat alle antwoorden iets met een spinnende viervoeter te maken 
had. Wie met de letters in de verticale balk het woord katachtige kon maken, krijgt 2 extra 
punten  
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TUSSSENSTAND 
 
We projecteren eerst nog even de correcte antwoorden per ploeg van de drietrapsspecial. 
Ieder van u moet nu stilaan kleur bekennen! Eindigen bij de top tien, ergens in de 
middenmoot, of volgend jaar beter? We laten u even de tijd om uw ploeg terug te vinden. 
 
REEKS 7 
 
1. Muziek [eerst fragment, dan vraag]. U hoorde zonet de Bee Gees aan het werk met hun 

wellicht bekendste nummer. Dat was onder meer te danken aan de bekendheid van de 
film waarvoor dit nummer als soundtrack werd gebruikt. Welke film, uitgebracht in 1977,  
was dat?  
 

2. Denkvraag. Woordritsen. We zoeken een woord dat zowel met het eerste als met het 
tweede woord  een samenstelling vormt. Zowel het woord als de twee samenstellingen 
moeten terug te vinden zijn in het groene boekje. In de opgave wordt al het aantal 
letters in het te zoeken woord weergegeven. U moet beide opgaves correct oplossen om 
een punt te scoren op deze vraag.  
ZEE . . . . PUNT (4 letters) 
BUIK . . . . . MASSA (5 letters) 

 
3. Economie.   We zoeken de naam van een soort beleggingsfonds, ook wel Exchange 

Traded Fund genoemd,  dat op de beurs verhandeld wordt. Het investeringsdoel van een 
dergelijk fonds is het zo nauwkeurig mogelijk volgen van een onderliggende beursindex 
met behulp van geautomatiseerde handelscomputers. Meestal doen deze 
indexbeleggingen het ook beter dan de traditionele beleggingsfondsen. Wat is de 
courante benaming voor een dergelijk beursindexfonds ? 

 
4. Literatuur. Deze term werd in 1820 bedacht door Johann Carl Simon Morgenstern. In de 

literatuur duidt men er een psychologische roman mee aan die gaat over de ontwikkeling 
van de geest en persoonlijkheid gedurende de overgang van jeugd naar volwassenheid. 
Als voorbeelden kunnen Goethes “Wilhelm Meisters Lehrjahre”, “De kleine Johannes” 
van Frederik van Eeden of Charles Dickens’ “Great Expectations” worden aangehaald. 
Welke term uit het Duits zoeken wij ? 

 
5. Sport. Eventjes naar de interland Zuid-Afrika Engeland gaan kijken lijkt een leuk idee, 

maar dan wel één dat lang duurde in 1939. De wijdstrijd duurde maar liefst 11 dagen 
door de vele regenbuien. Als kers op de taart eindigde de wedstrijd onbetwist omdat de 
Engelsen de boot naar huis dreigden te missen. In welke sport werd deze legendarische 
interland betwist? 

 
6. Fauna. Dit dier is een van de meest algemene antilopesoorten in Afrika ten zuiden van de 

Sahara. Het is een slanke, middelgrote antilope met een lange nek. De vacht is veelal 
roodbruin of geelbruin van kleur, met een kenmerkende verticale zwarte streep van de 
staart over het achterste, en een streep over de bovenzijde van de staart. Graag de uit 
het Zoeloe afkomstige naam van dit dier 
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7.  Geschiedenis. In de 16de en 17de eeuw lieten de Spanjaarden rijkdommen uit hun 

koloniën in Amerika jaarlijks naar Spanje overvaren door een konvooi van schepen. De 
schepen waren natuurlijk zwaarbewapend om de kostbare vracht te beschermen. Toch 
slaagde Piet Hein er in 1628 in om het konvooi gedeeltelijk te veroveren. Wij willen graag 
de naam waaronder deze jaarlijkse konvooien bekend stonden. 

 
8. Eten en drinken. Deze beroemde taart uit Wenen bestaat uit chocoladecake, gevuld met 

abrikozenmarmelade en bedekt met een dikke laag chocoladeglazuur. De taart werd in 
1832 bedacht door een leerling in de keuken van de Oostenrijkse politicus Klemens von 
Metternich. De naam van de bedenker leeft voort in de taart en is ook onlosmakelijk 
verbonden met een Weens vijfsterrenhotel. Naar welke taart zijn we op zoek? 

 
9. Actua laatste dag 

 
10. Film. We vragen naar de titel van het filmdebuut van Eric Van Looy uit 1993. Tom Van 

Landuyt, Axel Daeseleire, Mathias Sercu, Sven De Ridder en Marilou Mermans zijn maar 
enkele van de namen die meespeelden in de studentenfilm. Wat is de titel van deze film 
die de Joseph Plateauprijs kreeg? 

Antwoorden reeks 7 
1. Geef maar toe, u kon de benen moeilijk stilhouden toen u Stayin’ alive, de soundtrack 

van Saterday Night Fever uit de boxen hoorde schallen. 
2. U kon zeetong en tongpunt vormen bij de eerste opgave. De tweede vraag moest u naar 

buikspier en spiermassa brengen. Enkel als u tong en spier juist heeft, scoort u een punt 
3. Het beleggingsfonds, dat we zochten, was een Indextracker of kortweg Tracker 
4. Goethes “Wilhelm Meisters Lehrjahre” is het modelvoorbeeld van de bildungsroman 
5. De cricketwedstrijd tussen Zuid-Afrika en Engeland eindigde na 11 dagen onbeslist 
6. Ten zuiden van de Sahara kan u impala’s aantreffen 
7. Piet Hein werd een nationale held door het veroveren van de zilvervloot. 
8. Bij een bezoek aan Wenen kan een stukje taart in Hotel Sacher niet ontbreken. We 

zochten dus de Sacher-Torte 
9. Antwoord actua laatste dag. 
10. Eric Van Looy debuteerde zo’n twintig jaar geleden veelbelovend met Ad Fundum 
 
 
Onze verbeteraars zijn momenteel druk in de weer. De eindstand zal zo snel mogelijk 
worden bekendgemaakt. Zo dadelijk zullen de punten van reeks 6 en de fotospecial 
geprojecteerd worden. Enkel de punten van de laatste ronde en de punten van de mystery 
guest zijn nog niet verwerkt in het overzicht. Heeft u nog opmerkingen, dan kan u terecht bij 
onze man in de zaal. 
 
Bij gelijke stand wordt rekening gehouden met het antwoord op de schiftingsvraag. Het 
antwoord daarop vermeldden we al, namelijk dat er in 2016 liefst  10.041.000 vakanties van 
minimum 4 nachten geboekt werden. 
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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 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 15 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 en het 
Frietkasteel, beiden uit De Pinte (gesponsord)  

 Plaats 15: een verzorgingspakket geschonken door apotheek Vermassen uit De Pinte 
 Plaats 13 en 14: 6 grote flessen bier per ploeg, met dank aan Drankcenter LDW uit 

Eke (gesponsord) 
 Plaats 10, 11 en 12: Een aankoopbon en biermanden samengesteld en geschonken 

door warenhuis Okay, hier naast de deur. Zij stelden eveneens hun parking ter 
beschikking (gesponsord) 

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

 Plaats 9: 6 flessen wijn, geschonken door één van onze leden.  
 Plaats 5: 6 biermandjes, geschonken door Delhaize in het centrum van de Pinte 

(gesponsord) 
 Plaats 4: Kaasschotel voor 6 personen geschonken door kaaswinkel Keltra uit de 

Pintestraat (gesponsord) 
 Plaats 3: Zes bonnen ter waarde van 15 euro elk, geschonken door Huis 10. Huis 10 is 

een gezellige brasserie aan het station in De Pinte waar iedereen zich thuis voelt en 
kan genieten van een authentieke en eerlijke keuken (gesponsord)  

 Plaats 2: Een volledig menu voor de hele ploeg in Café Hubert, een sfeervol 
restaurant in het voormalige koetshuis van kasteel Viteux in het centrum van De 
Pinte (gesponsord) 
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 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 29ste 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!  
 


