
 

 

 

ZATERDAG 2 december 2000: 3e OULEPA-kwis 

 

Als er één Oulepa-aktiviteit is waar door menig oud-leid(st)er reikhalzend naar wordt 

uitgekeken is het zeker de KWIS, althans zo bleek toch alweer uit de opkomst. Wie éénmaal 

heeft deelgenomen, heeft de microbe te pakken en komt steevast terug. Voor het eerst in de 

nog jonge geschiedenis van de kwis werd uitgeweken van de traditionele standplaats “’t 

Stam” naar het Castelhof te Sint Martens Bodegem dat, het moet gezegd, zich uitstekend 

leende voor dit evenement. 

 

Naar goede gewoonte zat er ook in deze editie voor elk wat wils: de fervente puzzelaar, de 

cultuurfreak, de sportfanaat, de muziekliefhebber, de bioscoopganger, tot zelfs de 

aanhangers van Big Brother & Co, ze kwamen allemaal aan hun trekken.  

Zij die, omwille van het strakke tempo waarmee de vragen werden afgevuurd, er nog niet 

waren toegekomen om hun dorst te lessen, kregen hiertoe evenwel de gelegenheid tijdens de 

proefvraag:  vijf verschillende pilsen en vijf verschillende fruitsappen moesten van elkaar 

worden onderscheiden. Wanneer dit vocht op onze tafel werd geserveerd, liet mijn mannelijke 

collega in ons team zich spontaan ontvallen naar de dames: “Kinderen, hou de gijle u met de 

fruitsapkes bezig, we zullen wij ons wel op het bier concentreren”. Resultaat: één op vijf juist 

voor de bieren en vier op vijf fruitsapkes juist! Voor mezelf heb ik verder uitgemaakt dat, als ik 

de komende jaren in de rangschikking niet nog verder wil afglijden, ik dringend opnieuw de 

HUMO moet gaan lezen, meer naar Studio Brussel moet luisteren, en ‘s avonds vanaf 19u30 

naar de Vlaamse zenders moet beginnen kijken in plaats van twee uur later. Maar zelfs als er 

van deze goede voornemens het volgende jaar weinig of niets in huis komt, zal 

ondergetekende zeker weer van de partij zijn. 

 

In naam van alle kwissers zou ik het hele organisatieteam willen feliciteren met de puike 

organisatie . We hebben met zijn allen weer een spannende, leerrijke, soms ontnuchterende 

maar vooral toffe en plezante avond beleefd. Huug, Jan, Guy, Alain en ook Annabel en Erika, 

proficiat en bedankt!! 

 

En om met een cliché te eindigen, hoe kan het ook anders; de afwezigen hadden weeral eens 

ongelijk, en nog geen klein beetje! Op naar de jubileumeditie!  

 

Nic Schraepen 

 


