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Deel 1

Jaren 60

1. Van de ene pot naar de andere. De bourgondische Vlaming durfde wel eens te veel eten klaar te maken Daar 
zit je dan aan de tafel , rond de potten vol kliekjes. Sinds 1960 bewaren we met zijn allen onze restjes in her-
metisch afgesloten plastic potjes. Welk legendarisch merk houdt – het lijkt al sinds mensenheugenis – je restjes 
langer vers ? 

 Tupperware

2. Met de Citroën 2Pk , de Volkswagen Kever en de Austin Mini was de nieuwe autogeneratie geboren. Voor veel 
Belgen was één van de vermelde auto’s hun eerste gezinswagen. Het duurde niet lang voor de 2Pk in de volks-
mond een andere naam kreeg. Hoe noem je deze 2Pk als je het er met je vrienden over hebt ?

 Geitje

3. Vertaal je het ? Deze keer zoek je niet de titel van een bekende hit uit de jaren zestig, maar wel de naam van 
een serie die in 1966 gelanceerd werd. “De ruimte, de laatste grens”. Dit zijn de reizen van het ruimteschip 
Enterprise. Zijn vijf jaar durende missie, vreemde nieuwe werelddelen verkennen, nieuw leven en nieuwe 
beschavingen opsporen, onverschrokken gaan waar geen mens ooit ging.”

 Star Trek

4. Anno 1960 hield de bekende Belgische bierbrouwerij Lamot voor het eerst een frisdrank van eigen makelijk 
boven het doopvont. De geeloranje lekkernij kreeg de naam van een heel klein vogeltje dat vooral in Amerika 
voorkomt. Alleen werd de naam van de frisrank niet met een ‘k’ maar met een ‘c’ geschreven en viel de laatste 
letter ‘e’ weg. Wat was de naam van deze sprankelende limonade ?

 Colibri

5. Wat ben ik ? Dankzij mij sparen huisvrouwen al sinds 1961 zeeën van tijd uit.  Toen was ik nog een technolo-
gische revolutie, nu ben ik een vast gegeven in elke Belgisch huishouden. Ik besta in verschillende modellen. 
In de beginjaren had ik een opening bovenaan. Later kreeg ik een gaat aan de voorkant. Om die gapende 
opening vooraan te dichten, kwam er een venstertje voor.

 Wasmachine

6. ‘U leert haar opgroeien. En ..... helpt daarbij. Want in ..... ziet ze haar leven van morgen. Wat te dragen bij 
bepaalde gelegenheden, en hoe ? Zij leert al spelend en zij zal uw wenken graag volgen. Nu voor haar .... 
Straks voor zichzelf.’ Voor welk meisjesspeelgoed was dit reclame ?

 Barbie

7. Wie ben ik ? Tijdens de beklimming van de Tourmalet verliet ik de kopgroep en raakte niemand nog in mijn 
wiel. Ik ging als een kannibaal tekeer en hield deze positie nog zo’n 130 km vol, tot aan de meet. Daar lagen 
de gele , de groene en de bolletjestrui op mij te wachten.

 Eddy Merckx

8. Wat ben ik ? In de jaren zestig was ik het modegadget bij uitstek. Ik verscheen in allerlei kleuren en materi-
alen. In kunststof was ik echter het felst begeerd. Ik was het handelsmerk van zowel Bob Dylan als Jackie Ken-
nedy. 

 Zonnebril

9. Londen was in de jaren zestig niet de enige Place to be. Ook het zonnige zuiden trok heel wat Vlamingen 
aan tijdens de grote vakantie. Maar geen reis zonder kiekjes. In de reiskoffer mocht de nieuwe revolutionaire 
instantcamera met autofocus niet ontbreken. Welk merk introduceerde dit toestel in 1960 ? 

 Polaroid

10.Met een heerlijke warme kop chocolademelk zat het gezin op een koude winteravond vaak rond de speltafel. 
Welk populair spel was een afspiegeling van het echte leven ? Je pion was een autotje en na je eerste beurt 
moest je beslissen tussen carière maken of naar de universiteit gaan.

 Levensweg



Jaren 70

1.	 Disco	was	extreem	hot	in	de	seventies.	Zo	ook	John	Travolta	in	de	film	‘Saturday	Night	fever’.	Het	begon	al	in	
de	gevangenisscène	van	de	film,	toen	hij	met	een	cool	loopje	op	het	ritme	van	de	soundtrack	door	de	straten	
van Brooklyn liep. Welk nummer van Bee Gees is voor eeuwig gekoppeld aan het loopje van Travolta?

 Stayin Alive

2. In 1974 ontdekten archeologen in Ethiopië het tot dan toe oudste fosiel van een mensachtige die rechtop kon 
lopen. De vinder mochten het skelet een naam geven. Hoewel er bij het geraamte geen diamanten gevonden 
werden, is er wel een link tissen de edelstenen en de naam die het skelet kreeg.

 Lucy 

3. De Vlaamse liefde voor de kamerplant sanseveria kende zijn wortels in de seventies.  Vrouwentongen, zoals 
de plant ook genoemd wordt, was jarenlang de populairste kamerplant in Vlaanderen. Kleine kamerplantjes 
werden echter ook verwend. Ze hingen vaak voor de venster in een door de vrouw des huizes geknoopt  
houdertje. Welke handwerktechniek moest je hiervoor in de vingers hebben ? 

 Macramé

4. Hij maakte alles zo schoon dat je jezelf erin kon zien. Welke stoere kale bink was vanaf de jaren zeventig de 
zogezegde kampioen van de netheid voor heel het huis ? 

 Mr Proper

5. Het winnende nummer van het eurovisie songfestival 1974 is ... Waterloo, gezongen door ABBA. Het start-
schot van hun wereldwijd succes was gegeven. Sinds 2005 verscheen in het Van Dale groot woordenboek van 
de Nederlandse taal zelfs de titel van een wereldhit die ABBA in 1976 uitbracht. Welke hit is dit ? 

 Dancing Queen

6. Men stopt ons in een buis die enkel voldoet aan transport van punt A naar B. Het is een beperking van de vrij-
heid. Want de vrijheid, dat is een individuele auto. Voor tegenstanders van het openbaar vervoer was maandag 
20 september 1976 geen heugelijke dag. Wat werd er toen geopend door koning Boudewijn ? 

 De Brusselse Metro

7. Wat ben ik ? Dankzij een nieuw soort wieltjes werd ik in de jaren zeventig in Vlaanderen een echte rage bij 
stoere jongeren. Mijn ontstaan zou ik te danken hebben aan een paar creatieve surfers.

 Skateboard

8. Wie ben ik ? Ik was de eerste Vlaamse supermens en brak wereldrecords aan de lopende band. Ik reisde met 
mijn stunts de wereld rond, van Amerika tot in Japan. Toch voelde ik me enorm miskend in eigen land. Ik werd 
nooit zoals Merckx door de koning ontvangen, al was dat mijn vurige wens.

 John Massis

9. Sesamstraat was in de beginjaren echte ‘natteharentelevisie’: na de grondige wasbeurt en voor het slapengaan, 
mochten Nederlandse en Vlaamse kinderen nog even opblijven voor sesamstraat. één van de vele geliefde 
figuren	is	de	grote	blauwe	vogel.	Wat	is	zijn	naam	?	

 Pino

10.Belgische beroepswielrenner Herman Van Springel haalde de meeste zeges binnen in de jaren zeventig. Zijn 
bijnaam dankt hij aan zeven overwinningen in een welbepaalde wielerklassieker. Deze wedstrijd was niet 
voor watjes, want de renners moesten maar eventjes tussen 550 en 620 km rijden op één dag. Naar welke 
voormalige wielerklassieker refereert de bijnaam van Van Springel ?

 Bordeaux-Parijs



Jaren 80

1. Welk woord dat de Van Dale ook omschrijft als iemand die kleinigheden pleegt te stelen werd begin jaren 
tachtig vooral bekend in zijn tweede betekenis, namelijk “klein stofzuigertje” . 

 Kruimeldief

2. Het aanbod op de speelgoedmarkt werd in de jaren 80 steeds groter. Er was voor elk wat wils. Jongens vonden 
hun gading in felgekleurde robots of auto’s. Of zelfs in combinatie van deze twee. Hoe heetten de robots die je 
kan ombouwen tot dino’s , vliegtuigen, vrachtwagens en auto’s ? 

 Transformers

3. Fietscross is een ideale springplank naar allerlei andere wielertakken. Onder andere Joël Smets begon zijn   
carière	ermee.	Logisch	want	fietscross	heeft	zijn	roots	in	de	motorcross.	Fietscross	is	in	België	wel	bekender	
onder een andere naam. Welke ? 

 BMX

4. Wuppies ? Die kleine pluizenbollen die je overal met je voeten tegenaan kan plakken en die een boodschap 
verkondigden op het lint aan hun voeten. Vader Abraham maakte er in 1981 een lied over. Maar welk blauw 
nummer maakte vader Abraham pas echt wereldberoemd ? 

 ’t Smurfenlied

5. De mens is van nature een verzamelaar, maar in de jaren 80 liep het vaak de spuitgaten uit.  Alles kon ver-
zameld	worden:	colablikjes,	parfumflesjes,	poppen,	stickers	voor	plakboeken,	...	Heel	wat	vlamingen	kochten	
ook een welbepaald tassenmerk om de bijhorende aapjes als gadget te verzamelen. Wat is de naam van dit 
merk ? 

 Kipling

6. De treetsnoepjes kregen in 1983 dan wel een andere naam, maar geen andere smaak. Het bleven in choco-
lade gedompelde pindanootjes in een kleurig suikerjasje. Onder welke naam liggen ze nu in de rekken ? 

 M&Ms

7. Hoe heet ik? Ik ben een puzzel in de vorm van een kubus. De kubus heeft zoals het goeie kubussen betaamt 
zes vlakken. Elk vlak heeft een andere kleur. Deze speciale kubus bestaat sinds 1974. Ik werd toen gebruikt 
om wiskundige theoriën uit te leggen. In 1980 werd ik gecommercialiseerd en ontstond er een heuse rage over 
mij. 

 Rubik’s Cube 

8. De microgolf werd met mondjesmaat een vertrouwd toestel in de keukens. Ondanks de kant en klare maal-
tijden was gezond en light eten een ambitie. Herinner je je nog de verzamelnaam voor light-producten in de 
eighties ?

 Halva producten

9. Vette boerenboter werd vervangen door margarine, melkproducten soms door sojaproducten. Door welk in 
1980 opgericht bedrijf kregen soja-producten voet aan grond in België ? 

 Alpro

10.Welke	acteur	sprak	de	legendarische	woorden	“	Go	ahead,	make	my	day”	in	de	actiefilm	Sudden	Impact	uit	
1983? Hij had het tegen een gangster die serveerster Loretta onder schot hield tijdens een overval. 

 Clint Eastwood



Jaren 90

1. Begin jaren Negentig kregen Coca Cola en Pepsi opnieuw het gezelschap van een oude concurrent. De fris-
drank was geen echte coladrank. Het recept bestaat uit een mengeling van maar liefst 23 kruiden en smaakex-
tracten. Zijn bruine kleur had drankje te danken aan de karamel die erin verwerkt was. Naast een gewone 
versie kwam het goedje ook uit in een light versie. Er was ook een variant met vanille en kersensmaak. Ken je 
de naam van deze drank ? 

 Dr Pepper

2. Fans van Looney tunes en Chester Cheetah hebben gegarandeerd de volledige verzamelingnetjes in de bij-
horende map in de kast steken.  In 1995 maakte het niet langer uit of je al dan niet graag chips at. Als je kin-
deren in huis had moest en zou je zakken chips kopen. En niet zomaar gelijk welke maar Smiths. Wat zat er in 
deze zak?

 Flippo’s

3.	Welke	dolkomische	film	uit	1990	was	tot	18	februari	2009	de	meest	bekeken	Vlaamse	bioscoopfilm	ooit.	Maar	
liefst een miljoen mensen zagen op het witte doek hoe de klungelige Placide Smellekens zijn kans schoon zag 
om model te worden en zo zijn Sarah voor hem te winnen?

 Koko Flanel

4. Wie ben ik ? Ik bego op te treden in 1989. Urbanus en Gaston Berghmans stonden toen al niet meer op het 
podium, Chris van Den Durpel en Geert Hoste moesten er nog aan beginnen. Zeven jaar lang had ik het rijk 
voor mij alleen, er was geen concurrentie. Smoelentrekken was mijn handelsmerk. Hoe meer gekke bekken ik 
trok, hoe harder de mensen lachten.

 Jacques Vermeire 

5. Wie ben ik ? Toen ze in 1990 op het podium van tien om te zien huppelend Hé Lekker beest stond te zingen, 
was ze pas vijftien. Jong en onwetend dacht ze naar eigen zeggen dat ze over haar teddybeer aan het zingen 
was. 

 Isabelle A

6. My mama always said life was like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get. Mijn mama 
zei altijd dat het leven precies een doosje pralines was. Je wist op voorhand nooit wat je zou krijgen. Uit 
welke	film	komt	deze	levenswijsheid	?	

 Forrest Jump

7. Wat ben ik ? Ik werd vlak voor de kerst van 1998 geboren en was extreem geliefd. Mensen stonden zelfs uren 
voor mij aan te shuiven. Ik ben harig en zie eruit als een kruising tussen een hamster, een vleermuis, een kat 
en een uil. Ik kan niet bewegen maar wel een klein mondje praten. 

 Furby

8. In 1994 trokken de rode duivels naar het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten. Onder andere 
Hugo Mathyssen dacht er nog niet aan om die kerels zonder meer naar de US te sturen. Hij vertaalde een tekst 
van Pet Shop Boys en de Duivels waren bereid dit nummer in te zingen. Ken je nog de titel ?

 Go West

9. Een kruisje, een bolletje, een vierkant en een driehoek. Deze vier symbolen zullen bij vele jongeren nog 
steeds aan de vingers kleven. Ze zetten een bepaald product in 1995 stevig op de markt. De tekens staan ga-
rant voor spanning en gevaar. Om welke nieuwigheid ging het hier ? 

 Playstation

10.Wie ben ik ? Ongetwijfeld voor vele kinderen de vrolijkste eend van de jaren negentig. Zijn vader Johan       
Sebastiaan en moeder Anna Van De Polder zullen het nooit geweten hebben. Want kort na zijn geboorte     
kwamen beiden om na een auto ongeluk. Gelukkig ontfermde Henk De Mol, een familievriend zich over de 
kleine eend.

 Alfred Judokus Kwak



Jaren 2000

1. Wie ben ik ? Ik was een sporter van de bovenste plank. Als ik de bal opsloeg leek die met een kracht van een 
afgevuurde kogel over het net te gaan. In mijn vele professionele loopbaan won ik 64 titels en stond ik 286 
weken op nummer één. In 2002 kon de wereld voor de laatste keer genieten van mijn krachtige en nauw-
keurige speelstijl.

 Pete Sampras

2. Op 4 februari 2004 richte een 19-jarige Harvordstudent met enkele vrienden een website op. Ondertussen is 
de man één van de rijkste ter wereld. Er zijn al ruim 350 miljoen mensen met elkaar verbonden via de web-
site. Één van de spelletjes op de site is Farmville waarin je je eigen boederij kan uitbouwen. Hoe heet deze 
populaire netwerksite ? 

 Facebook

3. Wie ben ik ? In november 2006 verscheen ik in de Belgische bioscoopzalen. Ik ben een reporter die de US op 
hoogst eigen wijze ontdekte en ik veroorzaakte nogal wat opschudding. Op vraag van de Kazachse regering 
moest ik een reportage maken over de US. Ik was echter helemaal niet vertrouwd met de Westerse gewoonten 
en kwam daardoor in hillarische situaties terecht. 

 Borat

4. De slimste mens ter wereld. Het programma is ondertussen een begrip op de televisie. Quizkandidaten verge-
zellen je tijdens de koude wintermaanden. Alain Grootaers was in 2003 de allereerste slimste mens ter wereld. 
Maar weet je nog wie toen het programma presenteerde? 

 Bruno Wyndaele

5. Wat ben ik ? Sinds 1 januari 2000 kan je me gebruiken in onder meer het ziekenhuis. Ik ben uitermate handig 
in gebruik hoewel ik eigenlijk weinig voorstel. Wat me letterlijk op het lijf geschreven staat is je geslacht, je 
eerste 2 voornamen, je familienaam, je geboortedatum en je rijksregisternummer. 

 SIS Kaart

6. Wie ben ik ? Ik liet verschillende zangeressen sinds 2006 een poepje ruiken. De single die mijn doorbraak 
betekende, voorspelde zonder dat ik het besefte mijn toekomst toen ik psychiatrische begeleiding nodig had . 
Even een dip maar ondanks alles maakte ik steengoede nummers die vooral geinspireerd waren door Motown. 
Onder andere Duffy sprong mee op mijn kar. Ondanks mijn warme soulstem en authentieke liedjes kende 
iedereen me vooral door mijn hectische levenswandel.

 Amy Winehouse

7. In 2009 werd de Schotse wereldberoemd na haar opmerkelijke deelname aan de talentwedstrijd Britain’s Got 
Talent. Toen ze op het podium verscheen gaf de jury haar geen schijn van kans omwille van haar sjofel uiter-
lijk. Ondertussen werd haar album ‘I dreamed a dream’ de meest verkochte plaat van 2009. Naam van deze 
vrouw ? 

 Susan Boyle

8. Midden 2003 ruilde David Beckham na elf jaar zijn shirt van Manchester voor eentje van Madrid. Zijn nieuwe 
rugnummer was 23. Een andere legendarische topsporter had hetzelfde rugnummer. Wie had na-genoeg zijn 
volledige carière rugnummer 23? 

 Michaël Jordan

9. Welke legendarische woorden van sportverslaggever Michel Wuyts maakten de prestatie van een wielrenner 
op 25 september 2005 mogelijk nog meer legendarisch. Een beklijvend beeld uit de Belgische sportgeschie-
denis.

 Tommeke wat doe je nu

10.Wat is de naam van het door een Fransman bedachte dieet dat in de jaren 2000 populair werd ? Zonder dat 
het nodig zou zijn om minder caloriën binnen te krijgen kon men toch afvallen, beweerde hij. 

 Montignac



Meerkeuze

1. Het steeds groeiende Ottomaanse Rijk had grote nood aan soldaten. Omdat de koran verbood 
moslims tot slaaf te maken, stroopten de Turken de Christelijke provincies in de Balkan af op zoek 
naar geschikte jonge mannen. Die moesten zich tot de islam bekeren en werden met ijzeren hand 
opgeleid tot militair. Die Turkse keurtroepen, die onder meer Constantinopel zouden innemen 
bestonden dus ironisch genoeg uit ex-christenen. Hoe heetten de Turkse elitetroepen ?

 A) Saracenen
 B) Celtsjoeken
 C) Janitsaren

2. In 1876 voerde de indianenleider Tatanka 3500 Cheyennekrijgers in de slag bij Little Bighorn naar de 
overwinning. Later toerde hij een tijdje met Buffalo-Bills wild west show en groeide uit tot een popu-
laire attractie. Hoogtepunt van zijn optreden was een toespraak in zijn eigen mysterieuze Lakota-taal. 
Niemand heeft ooit geweten dat hij daarbij zijn toehoorders de huid volschond.

 Wat was de populaire naam van Tatanka ?

 A) Kicking Bear
 B) Howling Wolf
 C) Sitting Bull

3. Steve Redgrave wordt beschouwd als de beste Britse Olympiër ooit. In vijf opeenvolgende Spelen 
haalde hij goud. Zijn laatste gouden plak, in Sydney 2000, won hij op 38-jarige leeftijd. In welke 
sport won Redgrave 5 keer Olympisch goud ?

 A) Roeien
 B) Schermen
 C) Turnen

4. Deze bizarre Ierse ploegsport is van Keltische oorsprong. Ze is waarschijnlijk de oudste Europese 
veldsport en alleszins de meest meedogenloze. Toch is dit van alle zogenaamse gaelic-sporten de 
meest	populaire.	Als	in	Dublin	op	de	1ste	of	2de	zondag	van	september	de	All-ireland	final	wordt	
gespeeld, zit het stadion met 82.000 heetgebakerde supporters afgeladen vol. Alle andere Ieren zitten 
dan voor tv. Hoe heet de populaire Ierse veldsport ?

 A) Hurling
 B) Curling
 C) Burling

5. Malaria is al heel lang bekend. Hypocrates beschreef de ziekte al in de 5de eeuw voor Christus. Pas 
in 1880 ontdekde de Franse militaire dokter Laveran de oorzaak van malaria. In 1907 kreeg hij hier-
voor de Nobelprijs voor de Geneeskunde. Wat is een andere naam voor malaria ?

 A) Slaapziekte
 B) Moeraskoorts
 C) Builenpest



6. Wat wij nu het Colosseum noemen, heette in Romeinse tijden Amphitheater Flavium. Het werd im-
mers gebouwd door de Flavische Keizers. De naam colosseum kwam er pas in de middeleeuwen. 
Waaraan dankt het Colosseum zijn naam ?

 A) Standbeeld
 B) Steensoort
 C) Steunpijlers

7. In de vlag van een Aziatisch land symboliseren de 8 stralen van de zon de 8 provincies die in 1898 
tegen hun Spaanse kolonisator in opstand kwamen. De 3 sterren staan voor de 3 belangrijkste regio’s: 
Luzon,	Visajas	en	Mindanao.	Dit	is	de	enige	vlag	ter	wereld	met	een	officiële	oorlogsversie.	Is	het	
land in staat van oorlog, dan wordt ze gewoon ondersteboven gehangen met de rode baan onderaan. 
Welk land heeft ook een oorlogsvlag ?

 A) India
 B) Filippijnen
 C) Vietnam

8.	Dankzij	financiële	hulp	van	de	VS	kon	de	Leuvense	Universiteir	in	1928	een	gloednieuwe	biblio-
theek inwijden. De oude werd in 1914 door Duitse soldaten in as gelegd. Die nieuwe bibliotheek 
was een ontwerp van een Newyorkse architect, die eerder al voor zijn thuisstad de plannen van het 
Grand Central getekend had. Wat is het Grand Central in New York ?

 A) Operahuis
 B) Beursgebouw
 C) Station

9. Middeleeuwse manuscripten hadden geen titel, laat staan een titelpagina. Die zou pas rond 1500 in-
gang vinden. Oude teksten worden traditioneel genoemd naar het eerste woord of de eerste woorden 
ervan. Filologen duiden zo een beginwoord aan met een Latijnse term die zoveel betekent als ‘het 
begint’. Hoe noemen we het eerste woord van een manuscript ?

 A) Folio
 B) Colofon
 C) Incipit

10.Goud heet een edelmetaal omdat het niet oxideert. Zo’n 1200 jaar geleden ontdekten we een vloei-
stof waarin goud gewoon oplost. Die substantie kreeg van de alchemisten dan ook een zeer toepas-
selijke naam. Waarin lost goud op ?

 A) Artesisch water
 B) Koningswater
 C) Zwaar water



Deel 2 (aantal letters gegeven + 1 letter kado)

Goed gevonden

1) Grieks gerecht met gehakt, aardappelen, tomatensaus en aubergines
 MOUSSAKA

2) Te vinden op teletekst pagina 888
 ONDERTITELING

3) De monsterlijke misvormde klokkenluider van de Notre-Dame
 QUASIMODO
 
4) Succesvolle samenwerking tussen Philips en Douwe Egberts
 SENSEO
 
5) Iemand die liever verhongert dan vlees, vis of zuivel naar binnen speelt
 VEGANIST
 

Vreemde beroepen

1) Wie ‘de kat krabt de krollen van de trap’ zegt, heeft deze hulpverlener nodig
 LOGOPEDIST
 
2) Een beroep dat uitgevoerd wordt door een soort menselijk kompas
 NAVIGATOR
 
3) Dankzij dit beroep kennen we o.a. Amerika
 ONTDEKKINGSREIZIGER
 
4) Erik Van Looy schijnt een hele goeie te zijn
 QUIZMASTER
 
5) Monsieur ‘Pipi’
 UROLOOG
 

Uitgeslapen uitvindingen

1) Italiaanse uitvinder, wetenschapper, beeldhouwer en schilder uit de renaissance
 LEONARDO DA VINCI
 
2) Ontdekker van de radiogolven, de eenheid van frequentie is naar hem genoemd
 HEINRICH HERTZ
 
3) Hij, met grote H, schiep dit op de eerste dag
 LICHT
 
4) Uitvinding die er voor zorgt dat er nog mar half zoveel Margriet Hermans is
 MAAGRING
 
5) Dit zorgt ervoor dat je nooit meer buiten westen bent, noch het noorden kwijt
 KOMPAS



The Winner takes it All

1) Best verkochte zwarte artiest, ook bekend door optredens met zijn broers
 MICHAEL JACKSON
 
2) Tennisser met verbluffende techniek en verbaal aan de ongekuiste kant
 JOHN MCENROE
 
3) De sotware van Symantec die alles overwint
 NORTON ANTIVIRUS
 
4) De wielrenner die in 2007 Parijs-Roubaix won en in de Tour de France al zijn botten brak
 STUART O GRADY
 
5) Term voor 3 keer scoren in één en dezelfde voetbalwedstrijd
 HATTRICK
 

Goed gevonden

1) Salade op basis van tonijn, ansjovis en olijven
 NICOISE
 
2) Wat maakten de Amerikanen van het staal van de vernielde WTC-torens
 OORLOGSSCHIP
 
3) Italiaans wielrenner die stierf aan een overdosis cocaïne
 MARCO PANTANI
 
4) Gemakkelijkste en snelste manier om met lotto en Euro Millions te spelen
 QUICKPICK
 
5) Vlaams-Brabantse stad met postcode 3300
 TIENEN
 

Beroemde mislukkingen

1) Medicijn bedoeld om hartklacten te behandelen, vooral bekend om zijn neveneffect
 VIAGRA
 
2) Voormalig Antwerpse danstent
 ZILLION
 
3) De gevangenis van waaruit niemand ooit ontsnapte
 ALCATRAZ
 
4) De space-shuttle die de eerste lerares in de ruimte bracht, ... en ontplofte
 CHALLANGER
 
5) Reusachtige aap waar wetenschappers al jaren naar op zoek zijn
 YETI
 



Ploegnaam : ................................................................................................................................... 

Tafelronde 1 

 

A    B   C  

D  E   F   

G   H    I   

 

Tafelronde 1 ; Kleurencombinaties

A = 15 glazuur

B = 4 Katarina Witt

C = 18 Moulin Rouge (rood)

D = 1 Blaudzun (blauw)
E = 5 Schwarzwaldklinik (zwart)

F = 2 Purperen

G = 17 Kevin De Bruyne H = 3 Graham Green I = 16 Cyaankali-pillen



J    K    L    

M    N    O   

P    Q      R   

S     T   

 

1. blauw   2. purper   3. groen   4. wit   5. zwart   6. sinopel    7. oranje   8. violet 

9. bordeaux   10. grijs   11. roze   12. zilver   13. geel   14. brons   15. azuur        

16. cyaan 17. bruin 18. rood 19. paars 20. goud 

J = 14 Charles Bronson

K = 7 Willem van Oranje
L = 12 Silver

M = 20 Goldie (Sin City) N = 11 Pink Floyd
O = 13 Geel

P = 8 Violet (The Incredibles) Q = 19 Purple Rain (paars) R = 6 Sinopel narcis

S = 9 Bordeaux T = 10 Greys Anatomy



Tafelronde 2 ; KleurencombinatiesPloegnaam : ................................................................................................................................... 

Tafelronde 2 

1) Met welk symbool (A, B, C, D, E of F) gaat de 

reeks verder? 

 

2)   3)  

4) Welk beroep heeft deze man?  5) Wat hoort op de plaats van het punt? 

  
 

6)   

In een kelder staan 8 flesjes Duvel, 7 flesjes Trappist, 5 flesjes 
Hoegaarden en 2 flesjes Kriek. In de kelder is het licht kapot en 
bijgevolg kan je het etiket niet lezen, alle flesjes hebben bovendien 
dezelfde vorm. Hoeveel flesjes moet ik minimum meenemen, om er 
zeker van te zijn dat ik als ik flesjes ga halen dat ik dan van één soort er 
minstens 5 bij heb? 

1    2    3    4 

h    v    h    v 

1    2    3    4 

h    v    . 
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A

OP BL AZEN NA GE NIETEN

HOEDJE VAN PAPIER = PSTRIPTEKENAAR

15



7) Door na te gaan in welke volgorde de letters gelegd zijn, komt u zeker 

wel snel op het woord dat wij zoeken. Kan je ons dit woord geven?  

       
 

8) Van welke voetballer kun je de naam als volgt vormen, met enige 

fonetische vrijheid? 
 

 
 

 

9) U ziet acht blokjes waarvan de zichtbare vlakken van een letter 
voorzien zijn. De onzichtbare vlakken bevatten geen letter. Van links naar 

rechts ziet u dan drie muzikale woorden. Elke letter wordt één keer 

gebruikt.Welke drie woorden kan u dan vinden?  

 

10)     11)  

________________________________________________________________ 

12) Hoeveel vierkanten bevinden zich in een schaakbord ? 
 

SLEUTELHANGER

LU                  KA                     KU    =            LUKAKU

KLARINET
TROMBONE
TRIANGEL

AAN EEN KNOPEN ONDER ONS JE

204



13)Welke horloge (A, B, C, D, E of F) past logischerwijs in het rijtje?  

 

14) Vul de woorden in vanuit het midden van de gradenboog. Op de 

buitenrand van de gradenboog verschijnt een woord. Geef ons dit woord.  

 

  
 

 

 

 

15)Het is wel in een jaar maar niet in een eeuw. Steeds in een 

maand maar nooit in de week. Wel in een dag maar niet in een 

uur. Wat is dat? 
_____________________________________________________________________________________ 

   

1. Onderpand 

2.  Koerier 

3.  Lomperd 

4.  sterke stijging van 

prijzen of koersen 

5. Worstenfabrikant 

6. Zaad 

7. maak een trui 

8. makkelijk breekbaar 

9. champagnesoort 

 

GERMANIST

de letter A



Deel 3

Aardrijkskunde

1. Hoe heet het oorspronkelijke volk van Australië ?
 Aboriginals

2. Hoe heet de beroemde tempelberg in Athene ?
 Acropolis

3. In welke oceaan liggen de Seychellen ?
 Indische Oceaan

4. Welke rivier verbind de Atlantische Oceaan met de Middellandse Zee ?
 Straat van Gibraltar

5. Hoe noemen de inwoners van Lapland zich ?
 Saami

6. Welke afbeelding staat op de vlag van Libanon ?
 Boom/cypres

7.	 Noem	een	Turkse	stad	met	de	naam	van	een	tekenfilmpersonage	?
 Batman

8. Tot welk werelddeel behoort Papoea-Nieuw-Guinea?
 Oceanië

9. Het land dat wij zoeken grenst aan Joegoslavië, Macedonië, Griekenland, Turkije, Roemenië en de Zwarte 
Zee. Welk land bedoelen wij?

 Bulgarije

10.Hoe wordt de spoorlijn tussen Antwerpen en het Ruhrgebied genoemd?
 De Ijzeren Rijn

Geschiedenis

1. In welk jaar werd de Berlijnse muur vernield?
 1089

2. In februari 1945, na WO2, kwamen de drie winnende wereldleiders bijeen op de conferentie van Jalta (Rus-
land). Deze Drie Groten waren Churchill, Roosevelt en ... ?

 Stalin

3. Wie was in ons land in de jaren 1950-1960 eerste minister?  Zijn zoon trad in het begin van de jaren 80 in zijn 
voetsporen.

 Eyskens

4. Waar verongelukte Albert I ?
 Marches-les-Dames

5. Wie zijn de twee zonen van de kroonprins van het Verenigd Koninkrijk?
 William en Henry of Harry

6. Na de in 1983 ontplofte Challenger en in 2003 verongelukte Columbia zijn er nog 3 space shuttles over :
 Atlantis - Endeavour en ... ?
 Discovery

7. Van waar is de leus “één voor allen, allen voor één!” afkomstig?
 De drie Musketiers



8. In welke Duitse stad pleegde Adolf Hitler zelfmoord toen de oorlog verloren bleek?
 Berlijn

9. Op welke datum wordt in Frankrijk de “bestorming van de Bastille” gevierd?
 14 juli

10.Geef de volledige en correcte naam van het schip dat 20 jaar terug kapseizde in de Noordzee en zo het leven 
kostte aan bijna 200 personen.

 Heranls of free Enterprise

Actua

1. In welk land werd op 5 februari 2013 een wet goedgekeurd die er het homohuwelijk mogelijk maakte ?
 Groot-Brittannië

2.	 Hoe	heette	de	Belgische	landbouwer	en	mediafiguur	die	bekend	werd	door	een	reportage	van	Paul	Jambers	en	
die overleed in februari 2013?

 Boer Charel

3. Krijgen we na de eerste zwarte president ook de eerste vrouwelijke presidente in de Verenigde Staten? Er zijn 
geruchten dat een voormalige minister van buitenlandse zaken een gooi zou doen naar het witte huis. Graag 
naam en voornaam van deze dame, en het mag de familienaam van haar man zijn.

 Hilary Clinton

4. Van hero to zero. Als grote ster op de paralympics vocht hij om deel te nemen aan de gewone Olympische 
spelen in Londen. Maar met valentijnsdag schoot hij zijn vriendin dood. Wat is de naam van deze atleet?

 Oscar Pistorius

5. Waarvoor richtte de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet op 23 maart 2013 een task-
force op?

 Belgische jongeren die strijden in Syrië

6. Op welke eilandengroep mochten de bewoners op 10 maart 2013 zich in een referendum uitspreken over de 
vraag of ze bij het Verenigd Koninkrijk wilden blijven horen?

 Falklandeilanden of de Islas Malvinas

7. De Turken betoogden tegen het beleid van premier Erdogan. Hoe heette het plein in het Europese gedeelte van 
Istanboel waar het tot een confrontatie kwam tussen de betogers en ordetroepen?

 Taksimplein of Taksim Meydani

8. De supermarktketen Colruyt kreeg op 10 mei 2013 voor de correctionele rechtbank van Brugge een monster-
boete van 270.000 €. Waarvoor kreeg het die boete?

 Wegens illigale reklame voor tabakswaren

9. Op 13 mei 2013 overleed ex-provinciegouverneur André Denys in Gent na een slepende ziekte. Hij was gou-
verneur van Oost-Vlaanderen. Maar weet u ook in welke provincie hij werd geboren?

 West-Vlaanderen

10.In mei 2013 publiceerde het magazine Forbes een lijstje van de machtigste vrouwen van de wereld.
 Wie prijkte er helemaal bovenaan deze lijst?
 Angela Merkel



Sport

1.	Welke	Mean	Motherfucker	beet	er	ooit	een	stuk	uit	het	oor	van	bokser	Evander	Holyfield	tijdens	een	titel-
gevecht?

 Mike Tyson

2. Tegen welke ploeg speelde Juventus toen het Heizeldrama zich voltrok?
 Liverpool

3. In het Nederlandse Friesland hebben ze een vreemde manier om beken over te steken. Ze hebben er zelfs een 
sport van gemaakt. Hoe heet deze sport?

 Fierljeppen

4. Bij welke sport wordt ‘en garde’ gecommandeerd?
 Schermen

5. Tegen wie speelden de Belgen hun openingswedstrijd van het wk voetbal in 1970?
 El Salvadore

6. Bart Swings behaalde brons op het WK allround schaatsen in het Noorse Hamar. Toch is het niet zo een grote 
verrassing dat hij goed presteert in het schaatsen, want hij is al een hele tijd topsporter, maar dan niet op het 
ijs. In welke sport was hij ervoor wereldtop, met acht wereldtitels en zestien Europese titels.

 Skeeleren

7. In 1886 richtten werknemers van een Londense wapenfabrikant deze Engelse voetbalploeg op. Hun bijnaam 
verwijst ondubbelzinnig naar wapens, net zoals hun naam zelf eigenlijk. Wat is de naam van deze ploeg uit de 
premier league?

 Arsenal

8. Hoeveel personen nemen plaats in een skiff
 1

9. In welk jaar werden de eerste moderne Olympische spelen gehouden
 1896

10.Wie was de eerste niet-Japanner die wereldkampioen judo werd
 Anton Geesink

11.Welk is het vaderland van Skah, die op het WK veldlopen de Kenianen te vlug af was
 Marokko

12.Welke renner kneep op onderstaande foto in de billen van één van de podiummeisjes bij de huldiging van de 
winnaar van de Ronde van Vlaanderen in 2013?

 Peter Sagan

13.Welke Belgische atlete kondigde op 6 maart 2013 haar afscheid aan uit de atletiek tijdens een persconferentie 
in Paal?

 Tia Hellebaut

14.Hoe heette de Franse wielrenner die op 17 mei 2013 overleed op 40 jarige leeftijd? Zijn belangrijkste overwin-
ning was de wielerklassieker Gent-Wevelgem in 1997.

 Philippe Gaumont

15.Op hoeveel meter staat het wereldrecord verspringen?
 8,95 meter



Eindstand 1ste Armada Quiz

  Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Totaal

  ... / 60 ... / 67 ... / 45 ... / 172

1. Conquiztadores 54 52 38 144

2. Incognito 50 58 35 143

3. ‘t ligt op ‘t puntje van mijn tong 55 50 36 141

4. Jobakram 48 47 31 126

 Zitten we hier wel juist 47 48 31 126

6. Bee Old School 48 43 34 125

7. Troostende, trappende, trippelende Quizers 40 50 30 120

 Special Four 55 36 29 120

9. Beast Masters 40 45 32 117

10. Familie Vanalles 41 43 31 115

 AC Uitbergen 36 43 36 115

12. Verliezen is plezanter dan winnen 41 44 29 114

13. Uitvinders van ‘t warm water 44 38 31 113

14. Mosblomme 40 43 28 111

15. De gelegenheidsploeg 43 41 26 110

 Jezus Quiztus 39 39 32 110

17. Team Elisabeth 1 40 42 27 109

18. Pink Panters 39 43 26 108

 Irpekusa 38 47 23 108

20. Toch maar AS Rieme 43 37 25 105

21. Galaxi Oordegem 39 40 25 104

22. Pupillekes 38 35 29 102

23. The Twins 34 34 23 91

 Team Buyle 31 35 25 91

25. Tipiek Beveren 32 35 19 86

26. De Rode Lantaarn 34 34 17 85

27. Supercalifragialisticexpialidosios 31 35 18 84

28. Bende van Pluto 33 33 14 80

29. Black Out 24 29 14 67

30. Mars 25 18 13 56

31. Jjes 23 17 14 54


