




Vraag 1: SchakenThema 1: Schaken

(1) Hoeveel vakken telt een schaakbord?

(2) Hoe noemt men een gelijkspel in het 

schaken? 

(3) Hoe heet de huidige wereldkampioen? 



Vraag 1: SchakenThema 2: Basket

(1) We moesten dit jaar afscheid nemen 

van een icoon uit de basketbalwereld. 

Kobe Bryant, hoe kwam hij om het leven?

(2) Wat was zijn laatste actieve ploeg? 

(3) Kobe Bryant won in 2018 een Oscar voor 

de beste korte animatiefilm, die is gebaseerd 

op een gedicht dat hij schreef voor zijn 

pensioen. Wat was de titel van de film?



Vraag 1: SchakenThema 3: Atletiek

(1) Welke vier disciplines in atletiek 

hebben iets met springen?

(2) Atletiek kwam meermaals aan bod 

tijdens het canvas programma 

“Wereldrecord”. Hoe heet de presentator 

van dit programma? 

(3) In dit programma werd in het tweede 

seizoen een volledig aflevering gewijd aan 

het iconische wereldrecord speerwerpen, die 

nu al 24 jaren op de tabellen staat: 98,48m. 

Wie wordt beschouwd als de beste 

speerwerper aller tijden?



Vraag 1: SchakenThema 4: Wielrennen

(1) Sinds 2020 is de start van Gent-Wevelgem 

niet meer in Deinze. Maar waar dan wel? 

(2) Sinds 2017 werden ter ere van het 

kerstbestand in 1914 nabij Ploegsteert een 

drietal onverharde stroken in het parcours 

opgenomen. Hoe heten deze stroken?

(3) Een zwarte bladzijde uit de geschiedenis 

van GW. In 2016 stierf een renner na een 

aanrijding met een motor. Hoe heette deze 

renner?



Vraag 1: SchakenThema 5: Voetbal

(1) Het zit in de genen. Eén van de beste spitsen van 

Europa is een Belg, Lukaku. Zijn vader Roger Lukaku

maakte furore in de jaren ’90 in onze eerste klasse. Bij 

welke club maakte hij 27 doelpunten in 60 

wedstrijden?

(2) Ondanks zijn jeugdige leeftijd heeft Lukaku al voor 

4 Premier League clubs gespeel: Chelsea, Everton en 

Manchester Utd. Welke club ontbreekt er in dit lijstje?

(3) En de opvolging is verzekerd, ondertussen 

is Romelu vader geworden van een zoon, wat 

is de voornaam van zijn zoontje? 



We zoeken een Amerikaanse stad die drie ploegen huisvest die 

deelnemen aan nationale competities: 

Hawks, Falcons, Braves





(1) Het is een echte trend de laatste jaren, 

dat de nationale teams een bijnaam krijgen. 

Wat is de bijnaam van onze nationale 

Motorcross ploeg die jaarlijks deelneemt aan 

de Motocross of Nations?

Red Wolves

Red Hawks

Red Knights

Belgian Diamonds



(2) De coach van Belgian Cats maakt het 

zich gemakkelijk tijdens het maken van zijn 

selectie. Hij is zelf vader van 2 speelsters, 

maar in het laatste kwalificatietornooi in 

Portugal selecteerde hij nog 2 zusjes. Welke is 

de naam van de 2 zusterparen bij de 

Belgian Cats ?

zusjes Mestdagh en zusjes Meesseman

zusjes Mestdagh en zusjes Massey

zusjes Raman en zusjes Allemand

zusjes Mestdagh en zusjes Geldof



(3) Er was wel wat te doen rond het WK 

wielrennen op de weg vorig jaar. Gaat het 

door? Waar gaat het door? Uiteindelijk werd 

de knoop doorgehakt en ging het door in 

Italië, op en rond het autoracecircuit van 

Imola. Maar waar moest het eigenlijk 

oorspronkelijk doorgaan?

Salzburg

Albertville

Montigny en Aigle

Valkenburg



(4) Vorig jaar brak er een schandaal los in de 

turnwereld, coaches werden aangeklaagd 

voor fysieke en mentale mishandeling van 

de jonge turnsters. Ook de coaches van 

onze huidige turnkampioen Nina Derwael, 

kwamen in het oog van de storm te staan. 

Ken je de nationaliteit van haar twee 

trainers, hier op de foto?

Duitsland

België

Nederland

Frankrijk



(5) Het is niet meer alleen Luca Brecel. Er is 

een nieuw snookertalent in België. Vorig  jaar 

won hij, Ben Mertens als jongste deelnemer 

ooit, een wedstrijd op het WK snooker 

(kwalificaties) in Sheffield. Hoe oud was hij 

op dat moment?

14 jaar

15 jaar

16 jaar

17 jaar



(6) Vorig  jaar kon de jaarlijkse 

atletiekwedstijd de Memorial Van Damme, 

ondanks COVID, wel doorgaan. Welke ex-

atleet volgde in 2017 Wilfried Meert op als 

directeur van deze Diamond League 

meeting ?

Patrick Stevens

Cedric Van Branteghem

Hans Van Alphen

Kevin Rans



(7) Vorig jaar won hij de World matchplay

(darts), we kennen hem allemaal als 

Dancing Dimi. Maar kennen jullie ook zijn 

andere bijnaam?

The Hurricane

Snakebite

The Dream Maker

The Iceman



(8) Ons nationale vrouwen voetbalploeg, de 

Red Flames zijn ook niet slecht bezig. Als 

Europese subtop wisten ze zich te 

kwalificeren voor het volgend EK. Hun 

coach, Yves Serneels, won eind de jaren ‘90 

de landstitel, de supercup en de beker van 

België. Met welke ploeg was dit?

Club Brugge

RC Genk

SK Lierse

KVC Westerlo



(9) Ze noemen zich zelf de Belgian Sharks, en 

ze kwalificeerden zich ook voor de volgende 

Olympische Spelen. In welke sporttak zijn ze 

actief?

Kayak

Roeien

Triatlon

Zwemmen



(10) Ze zijn dun gezaaid onze Belgische 

polsstokspringers, maar Ben Broeders 

slaagde er in om vorig jaar twee keer het 

Belgische record te breken. Wat is de 

huidige hoogte van het Belgisch record 

(outdoor)?

5,70 meter

5,75 meter 

5,80 meter

5,90 meter



Op eigen bodem werd hij in 2007 voor de derde keer 

Wereldkampioen. Waar in Vlaanderen mocht Erwin Vervecken de 

regenboogtrui aantrekken?





The more difficult the victory, the greater the happiness.



Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships. 



Als ik zou willen dat je het begreep, zou ik het beter hebben uitgelegd. 



Die keeper van El Salvador moet zich inmiddels wel in zijn thuisland wanen, 

zoals er op hem geschoten wordt.



Chelsea? Yeah, that's another cookie. I mean biscuit. 



Toen was ik plots sprinter. Maar ik was eigenlijk geen sprinter. Ik was gewoon rap. 



Float like a butterfly. Sting like a bee. 



My legitimate kids are Dalma and Giannina. 

The rest are a product from my money and my mistakes. 



Van Der Poel wilde blijkbaar liever dat ik verloor. 



Zo fris als een konijn op het plein. 



Van een verrassing gesproken. Op de Olympische Spelen van 2012, 

haalde een Waalse amateursporter een medaille in de discipline 

schieten 50m klein kalibergeweer (liggend). 

Welke medaille haalde hij?
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Deze doelmannen verdedigden ooit het doel van een Belgische 

voetbalclub: Hans Galjé, Glen Verbauwhede, Darren Keet. 

De welke?





(1) Deze renner was waarschijnlijk niet zo content wanneer hij in 2004 Oscar Freire nog 

voorbij zag flitsen tijdens de aankomst van Milaan-Sanremo. 

Welke renner stak te vroeg zijn handen in de lucht?



(2) Het werd een memorabele wedstrijd, die finale van de Champions League in 1999 

tussen Manchester United en Bayern München. In blessure tijd ging Manchester United er 

op en erover.  Deze speler maakte het winnende doelpunt en was daar wreed content 

mee?



(3) Het was niet Bernal, maar zijn jongere ploegmaat die dit jaar mocht juichen na een 

winst in een grote ronde. Wie mocht er in 2020 content zijn na zijn winst in de Giro?



(4) Het sporthoogtepunt van het voorjaar 2020 was de Container Cup. Wat waren we 

content dat dit voor wat verstrooiing kon zorgen. Bij de mannen won Mathieu Van Der 

Poel, maar wie won uiteindelijk bij de vrouwen ?



(5) Wie was hier zo content na het behalen van zijn medaille op de Olympische spelen 

van 2016? We zoeken niet zijn naam maar wel zijn bijnaam.



(6) We weten niet of deze coach vaak content is. De manier waarop hij soms tekeer 

gaat langs de zijlijn is vrij extravert. Hoe heet deze Kroatisch-Belgische coach van de 

Belgian Lions ? Graag naam én voornaam.



(7) Welke topspits beëindigde in mei van vorig jaar zijn verplichte militaire training in zijn 

geboorteland Zuid-Korea, en was hier duidelijk zeer content mee?



(8) Ken je deze nog? Hoe content was deze gast. Altijd maar lachen.

Hij raakte bekend bij het grote publiek na zijn doelpunten op het WK van 1990 en 1994, 

die hij steevast vierde met danspasjes. Het is tevens de oudste speler die ooit heeft 

gescoord op een wereldkampioenschap.



(9) Eind de jaren ’80 en begin de jaren ’90 maakte deze skiër furore. O.a. drievoudig 

Olympisch kampioen in de slalom. Hij was gekend voor zijn agressieve stijl. En op deze 

foto duidelijk content met zijn overwinning. Wie zoeken we hier?



(10) Om het WK Rally te winnen, heet je best Sébastien… . Van de laatste 17 WK’s 

werden er 9 gewonnen door Sébastien Loeb en 7 door Sébastien Ogier. Enkel de Est 

Tänak kwam in 2019 het Sébastien-feestje verbrodden. Met welke wagen won Ogier in 

2020 het kampioenschap? Merk + Model



Een jaarlijkse traditie. Op tweede kerstdag start één van de 

bekendste afstandsraces voor zeiljachten. Deze werd voor het eerst 

gehouden in 1945 en komt aan in Hobart (Tasmanië), 

Waar start deze race?





(1) Het moest er eens van komen. Het Argentijns wonderkind heeft zijn flamboyante 

levensstijl niet overleefd. Diego Maradona overleed op 25 november 2020 ten gevolge 

van een hartstilstand. Ken je ook zijn bijnaam?



(2) Vorig jaar moesten we ook afscheid nemen van een ander geniale voetballer. Rob 

Rensenbrink alias de slangenmens, stierf op 24 januari 2020. Voor welke 2 Belgische clubs 

speelde hij?



(3) Iets minder gekend misschien, maar vorig jaar namen we ook afscheid van Eric 

Lambert, voormalig voetballer van AA Gent en broer van Raoul Lambert. Hij raakte 

bekend door in 2011 een rubriek van Extra Time te winnen, tegen doelman 

Verbauwhede. Wat was de naam van deze rubriek die werd genoemd naar de 

lijnrechter die een fel bediscussieerde beslissing nam op het WK 2010 tijdens de match 

Duitsland-Engeland.



(4) Twee tennissers delen momenteel samen het record van de meeste grandslam 

overwinningen. Beide hebben er elk 20 gewonnen. Hoe heten ze?



(5) In de voorlaatste rit van de Ronde van Frankrijk, een tijdrit, draaide Pogacar de rollen 

om en stootte hij zijn landgenoot Roglic van de eerste plaats. Zo werd hij de eerste 

Sloveense winnaar van de Ronde van Frankrijk 2020. 

Wie was zijn ploegleider tijdens deze Ronde?



(6) Ze maakt stilaan aansluiting met de wereldtop in de ééndagsklassiekers. In 2020 

haalde ze mooie ereplaatsen in de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem. Ze werd 

Belgisch kampioen en ze won een rit in de Giro Rosa. Maar haar grote liefde blijft de 

piste. Dit jaar wil ze een gouden medaille op de Olympische spelen in de koppelkoers. 

Wie zoeken we ?



(7) Een korte samenvatting van zijn levensloop in 2020:

tweede eindigen met AA Gent – ontslagen worden bij AA Gent – herbeginnen bij KRC 

Genk – Opstappen bij KRC Genk – starten bij FC Kopenhagen

Wie zoeken we hier ?



(8) Welke Belgische doelman kondigde in een emotionele videoboodschap aan dat er 

opnieuw leukemie werd vastgesteld bij hem?



(9) De Corona crisis zorgde er voor dat er nieuwe initiatieven werden opgezet in de sport. 

Zo werd de virtuele Ronde van Vlaanderen gereden. De winnaar werd Greg Van 

Avermaet, maar op welk digitaal platform werd deze wedstrijd gehouden.



(10) Een Belgische atleet verpulverde het Belgisch record op de marathon van Tokio. De 

huidige toptijd bedraagt nu 2:04:49. Welke atleet zoeken we?



We zijn op zoek naar de voornaam van een wielrenner.

Zijn belangrijkste sportieve prestaties:

- Winnaar van de groene trui

- Winnaar van de Ronde van Vlaanderen

- Winnaar van Parijs-Roubaix

- Winnaar 2 ritten in Ronde van Frankrijk

- Winnaar 1 rit in Ronde van Italië

- Winnaar 10 ritten in Ronde van Spanje
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