
Zomerpuzzel WRV juli- augustus 2018 – De Rode Duivels  

 
Dit jaar wordt de puzzel vrij eenvoudig opgebouwd met een invulrooster waarin een op het thema 
toepasselijke zin van 6 woorden moet ingevuld worden.  

De nodige letters daarvoor worden bekomen door het oplossen van 27 vragen. Waar de vragen 
personen betreffen, worden – tenzij anders vermeld – als antwoorden steeds de voornaam EN 
familienaam gevraagd (in die orde). Als gevraagd wordt naar een getal noteer dan het antwoord in 
letters. Het getal tussen rechte haakjes na de vraag geeft aan welke letter je moet gebruiken. Het 
getal in elk vakje van het invulrooster komt telkens overeen met het nummer van de vraag. 

Deze Zomerpuzzel bevat geen strikvragen of andere vormen van valstrikken!  

Stuur je oplossingen (de 27 gevonden antwoorden en de slotzin)  
 ofwel per e-mail naar info@wrvzoektochten.be  

 ofwel per post naar Willy Elst, Ravelingenstraat 18, 8400 Oostende.  

Vergeet zeker niet om tevens beide schiftingsvragen te beantwoorden!  

Deelnemen aan deze Zomerpuzzel is toegelaten voor iedereen (al dan niet lid of bijlid van WRV). 
Iedere deelnemer mag zoveel oplossingen inzenden als hij zelf wil voor zover voldaan is aan de 
volgende twee voorwaarden:  

• de antwoorden moeten binnengekomen zijn voor het eindtijdstip van de wedstrijd dat 

werd vastgelegd op 31 augustus 2018 om 24 uur. Bij verzending per brief gelden enkel 

inzendingen met een poststempel die uiterlijk op vrijdag 31 augustus 2018 gedateerd is.  

• een bedrag van 2,50 € per deelname moet worden overgeschreven op het hierna vermelde 

IBAN-nummer van WRV, Boudewijn Hapkenstraat 10, 8820 Torhout: IBAN: BE30 4657 

3603 3911 (BIC: KREDBEBB).  

 

Te winnen prijzen  

1e prijs: FRITEUSE  

2e prijs: HAARDROGER  

3e prijs: KOFFIEMOLEN (elektrisch)  

4e prijs: SANDWICHTOASTER  

5e prijs: WEKKERRADIO 

  

6e prijs: AMUSESET (13-delig) 

7e prijs: STOOMSTRIJKIJZER  

8e prijs: RODE WIJN (3 FLESSEN)  

9e prijs: KOFFIEKAN 

10e prijs: FLES CAVA  

De prijzen zullen worden overhandigd tijdens het eindeseizoensfeest van WRV in Feestzaal De 

Kroon te Esen-Diksmuide op zondag 18 november 2018.  

Schiftingsvragen: 

Schiftingsvraag 1 : Wat zal het bonusnummer zijn van de Lottotrekking van zaterdag 8 september 
2018? 

Schiftingsvraag 2 : Wat zullen de laatste 4 cijfers zijn van het Joker+-getal van de trekking van 
zaterdag 8 september 2018? 



 

VRAGEN: 

 
1. De Rode Duivels wonnen ooit de gouden medaille op de Olympische Spelen. Dit gebeurde nadat de 
Tsjecho-Slowaakse ploeg in de finale bij een 2-0 stand voor België uit protest het veld verliet! In welke stad 
vonden deze Spelen van 1920 plaats? [1] 

2. Pas 40 jaar na de eerste deelname aan een WK (1930) wonnen de Rode Duivels voor het eerst een 
wedstrijd tijdens de eindronde. De bedoelde wedstrijd werd met 3-0 gewonnen. Tegen welk land? [1] 

3. In Rotterdam (1985) riep de haast legendarische Rik De Saedeleer “ze gaan lopen, ze gaan lopen, …” 
waarna de Rode Duivels het waarschijnlijk belangrijkste doelpunt uit hun geschiedenis scoorden. Het was 
beslist niet om geel van te worden (dixit Rik) … Wie scoorde? [1] 

4. Als Rode Duivel was hij vooral actief in Mexico (1986). Als trainer veroverde hij wel vier keer de titel 
“Trainer van het jaar” in België maar vooral de overwinning van Kameroen op het Afrikaans kampioenschap 
in 2017 werd een echt sportief hoogtepunt. Zijn familienaam? [2] 

5. Wie was de trainer van de Rode Duivels op het WK 1986 in Mexico?  [2] 

6. “Ich habe in België ook vele elfmeters gestopt und ich maak das hier ook” . Wie dit zei weten we bijna 
allemaal wel, maar onder welke bijnaam werd hij vooral bekend? [2] 

7. Toen deze puzzel gemaakt werd (24 juni ) was hij met 40 doelpunten de topschutter bij de Rode Duivels. 
We hopen dat het er ondertussen nog meer geworden zijn ☺. Zijn naam? [1] 

8. Volgens de speler zelf is de letter W die hij met zijn beide handen vormt telkens als hij scoort niet echt 
bedoeld als de eerste letter van zijn familienaam maar eerder als symbool voor een vogel. Wie is hij? [1] 

9. “Nie zievere … speile!” is misschien zijn bekendste uitspraak maar “Awel, zet aa d’er dan neffest!” (tegen 
Cantona die niet op de bank wou zitten…) mag er ook zijn. Zijn meest gekende bijnaam in het AN? [5] 

10. De Rode Duivels spelen hun thuiswedstrijden meestal in het Koning Boudewijnstadion. De voorloper 
van dit stadion werd in 1927 gebouwd en heette toen het Jubelstadion. Onder welke naam kenden we dit 
stadion in de periode tussen 1946 en 1995? [7] 

11. Zijn naam lijkt wel een ‘paradijselijk risico’ te zijn maar voor de Rode Duivels is hij vooral vaak de 
aanvoerder van de ploeg. Hoe heet hij? [2] 

12. Welke trainer van de Rode Duivels werd opgevolgd door Roberto Martinez? [1] 

13. Hanenkam – tattoo – ninja – tackles – roken – Roma – naam? [6] 

14. Wie van de niet meer actieve generatie Rode Duivels speelde het grootste aantal interlands? [6] 

15. Na zijn debuut op 8 september 1974 speelde hij nog 45 andere wedstrijden voor de Rode Duivels. In 
oktober 1985 kwam hij bij een tragisch auto-ongeval op slechts 30 jarige leeftijd om het leven. Wie? [4] 

16. Hoeveel keer namen de Rode Duivels deel aan de eindronde van een WK (huidig WK inbegrepen)? [1] 

17. In 2014 speelden de Rode Duivels vijf wedstrijden tijdens de eindronde. Hoeveel van deze wedstrijden 
werden gewonnen? [3] 

18. Wie van volgende spelers speelt normaal gesproken NIET in de verdediging: Toby Alderweireld – 
Thomas Meunier – Dries Mertens – Jordan Lukaku ? [5] 

19. Wie scoorde in de openingswedstrijd van de eindronde van het WK 1982 het enige doelpunt? [5] 

20. Hij begon ooit in Drongen (Gent) maar via tussenstations Gent, Genk, Bremen, Chelsea en Wolfsburg 
kwam hij bij Manchester City terecht. Hoe heet deze best wel goed betaalde Rode Duivel? [1] 

21. Na Jean-Marie Pfaff in 1987 werd nog één andere Belgische doelman verkozen tot wereldkeeper van 
het jaar. In dat jaar (1994) speelde hij bij KV Mechelen. Wie ? [5] 



22. Hoe noemt men een speler die in de verdediging staat opgesteld maar die regelmatig de bal mee naar 
voren neemt? Marc Emmers en Vincent Kompany hebben deze taak vaak opgenomen. [6] 

23. Hij wordt vaak beschouwd als de beste voetbalscheidsrechter aller tijden maar tijdens een wedstrijd 
Bulgarije – België in 2003 maakte hij toch een ernstige fout (die hij later ook toegaf).  Zijn familienaam? [2] 

24. Ze deelt haar familienaam met een keeper van de Rode Duivels maar zelf behoorde ze lange tijd bij de 
Red Flames. En nee, ze is niet de zus van …  We kennen haar ook als commentatrice. Haar naam? [1] 

25. Wat is de hoogste plaats die in een eindronde van een WK of een EK door de Rode Duivels behaald 
werd? Antwoorden met een rangtelwoord. [5] 

26. Geboren in 1922 en overleden in 1996. Hij speelde liefst 15 seizoenen bij Anderlecht en kreeg er de 
bijnaam ‘De Bombardier’. Wie was hij? (gewone naam zoals hij in de omgang genoemd werd) [8] 

27. Wat heeft – bij de huidige generatie Rode Duivels - ene Marouane zo mogelijk NOG meer dan ene Axel? 
Het antwoord telt slechts 4 letters. (Beetje grappig, we bedoelen gewoon een lichamelijke eigenschap.) [2] 
 

Antwoordformulier van  (Naam deelnemer):  

 

Nr. Antwoord Letter Nr. Antwoord Letter 

1   15   

2   16   

3   17   

4   18   

5   19   

6   20   

7   21   

8   22   

9   23   

10   24   

11   25   

12   26   

13   27   

14      

 
16 21 

 
7 23 25 2 

 
11 5 24 9 17 6 10  

   
3 27 1 13 

 
19 26 8 4 12 15 18 20 22 14 

 

Schifting 1 >  Schifting 2: >  

2de deelnemer met zelfde antwoorden ? Naam: 

Schifting 1 >  Schifting 2: >  

 


