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Oplossingen van grote 
Wablie� -quiz 2021

1. Joe Biden werd eind 2020 de Amerikaanse 
president. De vorige president zei dat de 
verkiezingen niet eerlijk waren. Wie was die 
vorige president?

a.  Ronald Reagan
b. Donald Trump
c.  Ronald McDonald

2. Een tiener uit Zweden strijdt al lang voor het 
klimaat. De post van Zweden zette haar dit 
jaar op een zegel. Hoe heet zij?

a. Anuna De Wever
b. Saga Norén
c. Greta Thunberg

3. Sinds dit jaar heeft Wablieft een nieuwe 
tekenaar. Hoe heet hij?

a. Randall
b. Kim
c. Charel

4. Politica Sihame El Kaouakibi is lid van het 
Vlaams Parlement. Ze haalde het nieuws door 
een schandaal. Ze zou geld van de overheid 
voor zichzelf gehouden hebben. Dat geld was 
voor haar dans-school in Antwerpen. Hoe 
heette die school?

a. Let’s Go Urban
b. Move to the Groove
c. Dans Dans Dans

5. Japan herdacht de tsunami van tien jaar 
geleden. Daardoor ontplofte een kerncentrale. 
Waar stond die centrale?

a. Tokio
b. Fukushima
c. Peking

6. De Vlaamse partij van socialisten kreeg een 
nieuwe naam. Vroeger heette de partij Sp.a. 
Hoe heet ze nu?

a. Links
b. Achteruit
c. Vooruit

7. Een groot schip vol containers raakte vast in 
een kanaal in Egypte. Hoe heet dat kanaal?

a. Het Suez-kanaal
b. Het Panama-kanaal
c. Het Albert-kanaal

8. Welke groep deed mee aan het Songfestival 
voor België?

a. De Kreuners
b. De Mens
c. Hooverphonic

9. De Rode Duivels deden mee aan het Europees 
kampioenschap voetbal. Ze veloren in de 
kwartfinale van Italië. Welk land werd wel 
Europees kampioen?

a. Italië
b. Duitsland
c. Frankrijk

10. Een fabriek in Antwerpen werkt met PFOS. 
Dat zijn stoffen die erg vervuilen. Van welk 
bedrijf is die fabriek?

a. De Lijn
b. 3M
c. Colruyt

11. In Afghanistan is een groep van fanatieke 
moslims weer de baas. Hoe heet die groep?

a. Al Qaida
b. Taliban
c. IS

12. In Tokio in Japan vonden de Olympische 
Spelen plaats. Welke Belgische won goud in 
het turnen?

a. Nina Derwael
b. Nafi Thiam
c. Tia Hellebaut

13. Een bekende groep uit Zweden kwam na 40 
jaar eindelijk met nieuwe muziek. Hoe heet 
de groep?

a. Baba Yega
b. ABBA
c. Europe

14. Op een eiland van Spanje barstte de vulkaan 
Cumbre Vieja uit. Hoe heet het eiland?

a. La Palma
b. Cuba
c. Tenerife

15. Het wereldkampioenschap wielrennen 
vond dit jaar plaats in België. Wie werd wel 
wereldkampioen?

a. Mathieu van der Poel
b. Julian Alaphilippe
c. Tom Pidcock

16. Een serie op Netflix was dit jaar heel geliefd. 
Ze komt uit Zuid-Korea. Hoe heet die serie?

a. Breaking Bad
b. De Collega’s
c. Squid Game

17. Een Belg hoort bij de beste lopers van de 
wereld op de marathon. Wie is die loper uit 
Gent?

a. Vincent Rousseau
b. Bashir Abdi
c. Mathias De Clercq

18. Facebook is wellicht de bekendste website 
in de wereld. Het bedrijf erachter heette ook 
gewoon Facebook. Dat bedrijf koos voor een 
nieuwe naam. Hoe heet het bedrijf achter 
Facebook nu? 

a. Meta
b. Instagram
c. Microsoft

19. De opwarming van het klimaat is een groot 
probleem. De overheid maakt plannen om 
die opwarming te beperken. Vanaf welk jaar 
moet elke nieuwe auto elektrisch zijn? 

a. 2029
b. 2039
c. 2049

20. In 2020 won viroloog Steven Van Gucht de 
Wablieft-prijs. Welke nieuws-lezer won in 
2021 deze prijs?

a. Wim De Vilder
b. Stef Wauters
c. Xavier Taveirne

Bedankt aan alle lezers die meededen met 
onze quiz. Hieronder vind je nog eens 
het overzicht van de vragen en de juiste 
antwoorden. De drie winnaars zijn:

• Marie-Anne Noppe uit Waregem 
• Geert Baert uit Fleurus 
• Martha Cingolani uit Mechelen 


