De Sovon Savant December 2018
Scire ubi aliquid invenire possis, ea demum maxima pars eruditionis est

I

100 jaar geleden.

1

Wat ging uiteindelijk niet naar Piaam?

2

Waar wilde men te weinig
sneeuwruimers?

3

Wie riep vergeefs de revolutie uit?

4

6

Wie mocht als asielzoeker in een kasteel
wonen?
Waar gooiden soldaten een fietsenrek
door een ruit?
Wat werd de nieuwe hoofdstad?

7

Wat veroorzaakte de grootste sterfte?

II

Welke titel hoort bij

8

Papapaa papapaa papapapapa?

9

Dub a dub a dum dum?

10

Fa-la-la-la-la,la-la,la la?

11

pa-rum pum pum pum?

12

Thumpety thump, thump, thumpety
thump, thump?
Giddy-yap giddy-yap giddy-yap?

5

13
14

Tra-la tra-la la, tra-la-la-la-la,
Tra-la tra-la la- tra la-la la! ?

III

Top agent.

15
16

Wie dreef aan t begin en aan t eind een
tabakszaak?
Wie was Fräulein Doktor?

17

Wie liet Eucalyptusbomen planten?

18

Wie is Artemis?

19

Wie gaf info over de atoombom?

20

Wie probeerde Lenin te vermoorden?

21

Wie kon exotisch dansen?

IV

In de Locus Paludosus.

22

Waar vond met een blinkend
hoofddeksel?

23

Waar lopen twee kanalen met 10 meter
er tussen?
Waar werd het spoor verspert met
groente?
Waar staat een gemoderniseerde ruïne?

24
25
26
27

Waar woonde een Japanner in een
kasteel?
Waar is het Slotconcert?

28

Waar ligt het vliegveld?

V

Met het edele dier.

29

Wie stopte pas na 6 fouten en twee
weigeringen?
Wie won drie keer individueel goud
achter elkaar?

30

31
32
33
34
35

Wie won in 2014 het eerste Nederlands
kampioenschap?
Wie bedacht een systeem met een vaste
evenaar?
Wie had geen paard meer omdat papa
met drugs in de trailer reed?
Welke trainer kreeg vier maal goud?
Wie was de enige Nederlander bij de
Prix d’Arc de Triomph?

VI

Goedmakertjes.

36

Wie kreeg 750.000 gulden?

37

Wie kreeg 600.000.000 gulden?

38

Wie kreeg alle olifanten en 10.000
talenten?

39

Welke Prins kreeg 1.000.000 Mark?

40

Wie kreeg 100.000.000 francs?

41

Wie kreeg 15.000.000 goudroebel?

42

Wie kreeg 250.000.000 goudfrank?

VII

Eindhaltes – Waar?

43

44

45

46

47

48

49

VIII
50

Voor goud in de winter.
Wie bleef als enige overeind?

51

Wie won goud in de winter en in de
zomer?

52

Wie adverteerde in een Parijse krant
voor teamleden?
Wie werd de tweede keer in haar
geboorteplaats niet meer geëerd?
Wie hielp de Engelsen met een bout aan
goud?
Wie kreeg bijnaam “Roodkapje”?

53
54
55
56

Wie ging na haar carrière in een
weeshuis werken?

IX

Zoon van de stationschef.

57

Welk lied gebruikte een draaiorgel?

58

Waarvoor ging de baard eraf?

59

Welk lied is op muziek van Verdi?

60

Welke prijs werd door hem geweigerd?

61

Waar staat het kleine café?

62

Welke klasse is er voor arme ouderen?

63

In welk land kreeg hij de staatsprijs?

X

Van de man die sneller schrijft dan
God kan lezen. Wie zegt:

64

“En nu u dadelijk de spiegel in moet, nu
bent u misschien wel de beste van
allemaal” ?
“Je bent me nu al ettelijke malen aan
boord gekomen met die onthouding van
je” ?
“Houd jij je afgebrande kerkhof 'n
beetje voor je, zeg!” ?
“Maar hoe ook bezien, het is en blijft
een feit dat die cellen zich onder die
omstandigheden - laat ons zeggen:
onder oorlogsomstandigheden - niet
waardig wisten te gedragen”?
“In mijn pink ben ik meer moeder dan
zij in haar hele lichaam” ?
“God kerel, wat doet me dát een plezier!
Je schijnt in alles mijn opvolger te
moeten zijn, wat vind ik dát nou
verrekte leuk!” ?
“Blijven jullie nu alsjeblieft bij me om
vier uur, als die vervelende jongen er
weer aan komt” ?

65

66
67

68
69

70

XI
71
72
73
74

Waarin wordt Aristide door Pasodoble
uitgenodigd?
Waarin gaat Graaf Stefan undercover in
Poplaka?
Waarin bleek ook de moeder van Edwin
een cabaret ster te zijn geweest?
Waarin krijgt Symon geld van de
kolonel?

75

Waarin werkt Annelie voor de ouders
van Erik?

76

Waarin raakt Juan elke keer een koe en
Juanita kwijt?
Waarin krijgt de man van Lisa een gele
mantel?

77

XII

Koninklijk gekleurde dieren.

78

Welke dier heeft een witte C op de
vleugels?

79

Welk die is een spons voor olifanten?

80

Welk dier vindt de tanden wel genoeg?

81

Welk dier heeft een hanenkam?

82

Welk dier slaapt ’s nachts in
spechtenhol?

83

Welk dier krijgt kleur in de paartijd?

84

Welk dier is vernoemd naar een Griekse
dichter?

XIII

Eeneiig zangtalent.

85

Wie zongen : Thank you ?

86

Wie zongen: Fallin’?

87

Wie zongen: Shy guy?

88

Wie zongen: Samen voor altijd?

89

Wie zongen: Price Tag?

90

Wie zongen: Te Quiero, Te Quiero?

91

Wie zongen: Сердцем к сердцу ?

XIV

Klassiek gekleed.

92

Wie gingen met de dijen bloot?

93

Hoe heet kleding geweven in één stuk
met armsgaten en gat voor het hoofd, en
zonder knopen?
Wat was het kleed voor de wagenmenner?
Welke jas gebruikten de filosofen?

94
95
96
97

Hoe heet een overjas met capuchon van
zeer olierijke wol?
Wie droegen een bikini?

98

Wie had rode lippen, oogschaduw en
een streepjesjurk?

XV

Ze kunnen kussen dat is niet mis.

99
100

Wie noemde de Franse kroonprins haar
“kikkertje”?
Wie had nummer 040734?

101

Wie nam 8 koude douches per dag?

102

Wie heeft een piratenhoofdman als
vader?

103

Wie promootte parfum?

104

Wie speelde in een sitcom met eigen
kinderen?
Wie woont onder water?

105

XVI

Met vier sterren.

106

Wie bleef de baas in Maastricht?

107

Wie was de “Groom of the Stool” ?

108

Wie verwelkomde Prins Willem
Frederik met de handschoen aan?
Wie zorgde dat Engels de voertaal werd
bij grote oefeningen?
Wie werkte mee aan een Oost-Duitse
propagandafilm?
Wie heette in de Max Havelaar:
Vandamme?

109
110
111

112

Wie was de “trombone van Steenwijk”?

XVII

Heilige cadeautjes

113

Wie gaf een steeldrum?

114

Wie gaf een picknickmand?

115

Wie gaf een doos met prikkeldraad?

116

Wie gaf een honingpotje?

117

Wie gaf een tafelkleed?

118

Wie gaf een zitzak?

119

Wie gaf een aantal leren tassen?

XVIII

7 over 18

120

Waar vond men een gouden miskelk?

121

Wie wordt samen met haar broer
geabsorbeerd door Cell?
Wat is de basis van “het Onze Vader”?

122
123
124

Wie maakte een einde aan de Raad der
Ouden?
Wat begon met parachutisten op een
fort?

125

Wat heb je nodig bij het verdelen van
een erfenis?

126

Wat is 75% zuiver?

IXX

Hij mag t weten?

127

Wie brak zijn neus en elleboog bij het
skispringen?
Wie schreef: “My lust t'ontvouwen hoe
de vormen aller dingen
In nieuwe lichaemen verkeerden.
helptme zingen, “?
Wie schreef : “fitgescand duikt hij zijn
binnenkant weer in trekt nijver baantjes
in het zwembad van de geest.”?
Wie begon met “Asia Minor”?

128

129

130
131
132

Wie wilde iedereen laten schrikken,
maar lukte dat nooit?
Wie verdreef de Hoeken uit Hoorn?

133

Wie ging met zelf gebouwd vliegtuig
naar Afrika?

XX

In 2018

134

Wie maakte een nieuw streepjes shirt
voor Tom?

135

Wie zwierf twee maanden rond?

136

Wie werd geen 20 jaar jonger?

137

Waar stonden bijna 300 stoelen?

138

Wie hield zijn eigen huis op nr 108
overeind?

139

Waar ging niet alleen de slagboom
omhoog?

140

Wat had twee streepjes te veel?

