
Presentatie 
Vragen



Vraag 1
Twee jaar lang hebben we geen Sterrit gehad om redenen 
die maar al te bekend mogen worden geacht! In 2020 
wilden we nog beginnen met een voetbal-vraag over de 
Champions League wedstrijd Atalanta – Valencia van 19-
02-2020. Dat deze wedstrijd een ‘superspreader’ werd die 
de pandemie inluidde, had je al kunnen afleiden uit het 
tenue van één van beide clubs. Leg heel kort uit waarom!? 



Vraag 1

Vleermuis
Van een markt in Wuhan waar vleermuizen worden 
verkocht, naar ‘Superspreader’ Atalanta Bergamo – FC 
Valencia. Toeval? Complot-wappies, kom er maar in! 

Wuhan, China



Vraag 2
De nieuwe voetbalster is natuurlijk onze eigen 
Frenkie de Jong! Alleen is die naam zo ge-
woontjes; ‘De Jong’. Hmmm. Maar niet 
getreurd! Ook in andere landen hebben 
bekende wereldburgers vaak hele gewone 
namen. Dat valt pas op als we die namen 
letterlijk vertalen in het Nederlands. 
Waarmee de vraag luidt: Wie bedoelen we?

a. Steven Bak. Acteur, komiek, schrijver. 
b. Diederik van der Velden. Voetbalcoach 

en oud-voetballer. 
c. Jozef Groenen. Opera-componist 
d. Sander Groenendal. Veteraan-

wielrenner. 



Vraag 2
a. Steven Bak. Acteur, komiek, schrijver.

Stephen Fry
b. Diederik van der Velden. Voetbalcoach/voetballer.

Didier Deschamps
c. Jozef Groenen. Opera-componist

Giuseppe Verdi 
d. Sander Groenendal. Wielrenner.

Alessandro Valverde



Vraag 3
Onder de deelnemers van deze Sterrit bevindt zich 
hoogstwaarschijnlijk een groot aantal Tukkers. Waarmee 
de link snel is gelegd met deze (hopelijk on-Google-bare) 
vraag: wat is de overeenkomst tussen ‘Tukker’ en de 
termen ‘Big Bang’, ‘Impressionisme’ en ‘Smartlap’. 
Beperk uw antwoord tot één woord! 



Vraag 3
Geus of geuzennaam
Alle termen zijn te beschouwen 
als een geuzennaam: een 
erenaam die men zichzelf geeft, 
alhoewel deze eerst door 
anderen als scheld- of 
spotnaam werd gebruikt. 

Nee, niet Rob Geus:



Vraag 4
Het Twents kent enkele prachtige gezegden. Maar ook in 
het buitenland kunnen ze er wat van! Aan u de taak de 
opgaven aan het goede antwoord te verbinden. Vul op het 
formulier per opgave alleen een cijfer in. 



Vraag 4
De antwoorden! 



Vraag 5
Op de boekenplank staat een boek met voorwoord achterin, 
inhoudsopgave ergens in het midden en aanhangsel 
helemaal vooraan. toch is er met het boek niks mis, hoe 
kan dit? Beperk uw antwoord tot één term of woord!



Vraag 5
Het boek is een woordenboek. Hierin staan woorden op 
alfabetische volgorde en staat ‘voorwoord’ natuurlijk vrij 
achterin, en ‘aanhangsel’ juist meer voorin!



Vraag 6
Je gooit een bal. Deze zit nergens aan vast, en stuitert 
nergens tegenaan. Ook vangt niemand hem op om hem 
terug te gooien. En toch vang je daarna dezelfde bal weer 
op. Hoe kan dat? Geef je antwoord in een paar woorden. 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.dickssportinggoods.com%2Fp%2Fwilson-official-evolution-basketball-29-5-16wilujtvltnxxxxxbkb%2F16wilujtvltnxxxxxbkb&psig=AOvVaw1X8e9XQwXHxj2UMMD1AZmk&ust=1581333321143000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjDgOWrxOcCFQAAAAAdAAAAABAD


Vraag 6
Je gooit de bal recht omhoog en laat de zwaartekracht 
zijn werk doen. 

Nu het we het toch al over anderstalige gezegden hadden: over 
die zwaartekracht zeggen de Engelstaligen: ”Let gravity do it's 
ugly job!” En als die bal dan op je hoofd valt, roepen ze uit: 
“Gravity is a bitch!”



Vraag 7
Een goede editie van de Sterrit kan niet zonder de 
onvermijdelijke stellingen. “Wat is waarrrrr…”, klonk het 
vroeger immers ook in die radioshow van Henk Westbroek. 
We spelen nu: ‘Wat is er niet waar?’
a. Luxemburg is zowel een 

land als een provincie als 
een stad.

b. De ram is het eerste teken 
van de dierenriem. 

c. De specerij nootmuskaat 
komt van de nootmuskaat-
noot.

d. Je moet meer in je gezicht 
spieren gebruiken om boos 
te fronsen, dan om lachen. 



Vraag 7
c. is niet waar. 
De grondstof voor nootmuskaat heet dus de ‘muskaatnoot’, 
gek genoeg. Een beetje hetzelfde geval als een tennistafel, 
waarop je tafeltennis speelt. Of heet dit dan toch een 
tafeltennistafel?

En de overige stellingen?: Check de website !



Vraag 8
We gaan maar eens rekenen. <sarcasm> Joepie! </sarcasm>
Hierna volgt een getallenreeks. Welk getal volgt 
logischerwijs na de getallen 2 en dan 2, 4, 12 en 48?



Vraag 8
Het antwoord is 240.

Elk getal is het product van een oplopend cijfer, met het 
voorgaande getal. Je krijgt dan logischerwijs:



Vraag 9
Het is een slapende oosterling, of een Twentenaar die een 
uiltje knapt. We bedoelen cryptische omschrijving voor een

Tukker!
Maar welke woorden bedoelen we met deze omschrijvingen?

a. Permanent uit de stad. (6) 

b. ‘t Wordt gewoon, aldus de Overijsselaar. (5) 

c. Wij stoten eindeloos haar man het hoekje om. (6) 

d. Het graan dat men in een legerstede kan verbergen. 

(5) 



Vraag 9
Antwoorden:

a. Permanent uit de stad. (6) Steeds
Permanent betekent ook steeds. Stedelijk is ook steeds

b. ‘t Wordt gewoon, aldus de Overijsselaar. (5) Twent
’t went maakt Twent. Een Twent is een Overijsselaar.

c. Wij stoten eindeloos haar man het hoekje om. (6) 
Weduwe We duwen (en dan zonder einde) maakt ‘we 
duwe’. Als haar man het hoekje om is, is zij weduwe.

d. Het graan dat men in een legerstede kan verbergen. (5) 
Gerst  Gerst is een graan en ‘gerst’ zit besloten in het 
woord ‘legerstede’



Vraag 10
Gaan we over naar de rubriek ‘brutally honest brands’. 
Waar alle reclame je per definitie wil verleiden als niet 
misleiden, vertellen navolgende verpakkingen de harde 
waarheid. Maar welke merken zijn het? 



Vraag 10
a. Yakult b. Activia c. Bertolli d. Kellogg’s 



Vraag 11
Onder de rode balkjes op de bewerkte kaart van Herodotus 
(!) staan de namen van volken verscholen. Het gaat om vier 
van de volgende acht volken: Vandalen, Scythen, Kelten, 
Barbaren, Thraciërs, Valyrianen, Klingon en Meden.  



Vraag 11



Vraag 11
Antwoorden
A. Kelten. 
B. Thraciërs. 
C. Scythen. 
D. Meden.

Niet op de kaart:
•Barbaren
•Vandalen

Fantasy:
•Klingon
•Valyrianen

Meer achtergrond-info? Check de site!



Vraag 12
Schattingsvraag: Bij het startpunt en eindpunt binnen bij 
Bays staat net als de vorig jaren weer een pot met paaseitjes. 
Maar hoeveel paaseitjes zijn dit precies? 

Antwoord wordt tijdens de presentatie gegeven!
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