
 

 

De allereerste Oulepa kwis  (14 november ’98) 
 

 

Het is een natte, koude zaterdagavond. Maar niet getreurd het zou een toffe en 

geslaagde avond worden dankzij de kwis voor oud-leiding. Ik kwam het 

scoutsterrein aan de Berchemstraat opgereden en al vlug bleek dat er voor mijn 

wagen geen plaats meer was.....wat een opkomst. Binnen vond ik 33 

kwiskandidaten die allen het uiterste zouden geven om die avond winnend af te 

sluiten. Wat meteen opviel waren de felgekleurde dierenmotieven op staander 

die 6 verschillende tafels sierden. Het was al vlug duidelijk dat Jan hier iets mee 

te maken had. 

 

Op één van de tafels zaten Mark en Steven te worstelen met een levensgrote 

trechter die nadien aan het plafond werd bevestigd. Nadat deze klus geklaard 

was kon de kwis van start gaan. Iedereen mocht zijn ploeggenoten zelf kiezen en 

zo kwam het dat ik aan de tafel van de "ouwe zakken", zoals de rest van de 

ploegen ons noemden, belandde. Onze ploeg bestond uit Rudi, Bedet, Nic, 

Erika, Ann, Marc, Chris en mezelf. Al vlug was het duidelijk dat de anderen het 

niet gemakkelijk gingen krijgen. Op onze tafel prijkte een groene kat. 

Waarschijnlijk hadden Rudi en Bedet bewust -of onbewust- voor deze "poesjes"-

tafel gekozen. Wat later bleek dat dit kunstwerkje als joker kon gebruikt worden. 

Nadat we allen bevoorraad waren met het nodige vocht konden we er echt 

tegenaan gaan. Via een grote schijf met veelgekleurde segmenten en met 

behulp van een reuze dobbelsteen kon ieder ploeg om beurt het onderwerp van 

de komende vraag bepalen. Nadat de vraag duidelijk en afwisselend door Hugo 

of Wim gesteld werd, zorgde Jan voor een muziekje dat een teken was om als 

ploeg de koppen bij elkaar te steken en het antwoord - liefst juist - op een 

uitwisbaar bordje te schrijven. Nadat de muziek was weggestorven moest 

iedereen zijn bordjes tegelijkertijd omhoog steken. Vervolgens konden die 

ploegen die het juiste antwoord opgeschreven hadden hun punten blind kiezen 

vanop een groot raster waar, achter elk vakje, een puntenaantal verborgen zat. 

En daar was het precies waar onze ritme ploeg zo sterk in was. Niet alleen 

konden wij bijna altijd het goede antwoord geven op de vele sportvragen, 

boekenbeursedities, zwembadverkopende Weissmullers en vele vele anderen, 

maar ook hadden wij al heel vlug de systematiek door waarop de punten op het 



 

 

raster verdeeld stonden, waardoor we bijna elke keer de magische 50 punten 

wisten te kiezen tot grote ergernis van de ons omringende ploegen.  

 

Tussen al deze vragen door waren er ook de nodige practische opdrachten die 

de nodige hilariteit veroorzaakten omwille van mogelijke vals-speel 

mogelijkheden van de concurerende ploegen. Ook bij de vragen waar men als 

ploeg zo vlug mogelijk het ploegballetje in de trechter moest laten belanden - om 

een antwoord te mogen geven - zorgde voor gekende discusies die op een 

doeltreffende wijze door Sonja, de scoreschrijfster, in rechte banen werd 

gehouden. Ook heel leuk waren de liedjesteksten, met de nodige schrijffouten, 

die elke ploeg om beurt moesten nazingen en die, na het wegvallen van de 

muziek, ritmisch correct moesten uitgevoerd worden om nadien weer feilloos bij 

de muziek aan te sluiten. Tenslotte hadden we dan nog de verschillende diaÕs 

waarop elke ploeg zo vlug mogelijk een persoon of plaats moest herkennen. Zo 

zie je maar er was voor heel wat variatie gezorgd zodat iedereen aan zijn trekken 

kwam.  

 

Onze ploeg had naar het einde toe een zodanig grote voorsprong opgebouwd, 

dat de spelleiding, op het moment van de laatste gemeenschappelijke vraag, 

beslisten dat elke ploeg zijn score kon verhogen met de helft van zijn tot dan toe 

vergaarde punten.........het moet toch spannend blijven. Maar Dear God het 

mocht niet zijn, de spelleiding besliste dat ons laatste antwoord te laat in de 

hoogte werd gestoken, met een tweede plaats als gevolg.  

 

Ach het is toch maar een spel en we hebben er trouwens een heel toffe avond 

aan overgehouden vol spanning doorspekt met de nodige discusies en sportieve 

rivaliteit.  

 

 

Jan, Hugo, Sonja, Wim bedankt.  

Het is zeker voor herhaling vatbaar..........maar dan zullen we ons niet zo 

gemakkelijk gewonnen geven!!  

 

Eén van de mentale winnaars. 


