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WELKOM  B I J  DE

BLOKKEN-SCHEURKALENDER

Welkom bij de Blokken-scheurkalender.
In deze tweede editie van de Blokken-scheurkalender 
vind je elke dag een quizvraag (met op de achterkant 

vanzelfsprekend het antwoord). 

Bij elk antwoord krijg je een beetje duiding, wat meer 
informatie over het onderwerp van de vraag en/of 

een extra weetje. 

De Blokken-scheurkalender is een dagelijkse test 
van je algemene kennis, waarbij je  – zo hopen we – 

bovendien nog iets kan opsteken!
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Welk internationaal 
sportevenement werd 

in april 1896 georganiseerd 
naar een idee van baron 

Pierre de Coubertin?
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ANTWOORD

De (eerste moderne) 
Olympische Spelen

Pierre de Coubertin werd op 1 januari 
1863 geboren als Pierre de Frédy. 

De Spelen van 1896 waren de eerste 
moderne Olympische Spelen; ze werden 

gehouden in Athene. De eerste 
olympische marathon werd gewonnen 
door de 23-jarige Griekse boerenzoon 

Spyridon Louis.
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In welk land wordt jaarlijks 
de Ronde van Romandië gereden, 
een meerdaagse wielerwedstrijd?
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ANTWOORD

Zwitserland

Romandië is het Franstalige deel van 
Zwitserland. In 2021 werd de Ronde van 

Romandië gewonnen door de Brit Geraint 
Thomas. 
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Als je op een schip staat en 
naar de voorsteven kijkt, ligt bakboord 

dan rechts of links van jou?
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ANTWOORD

Links

Rechts van jou ligt dan stuurboord. Een 
ezelsbruggetje: in ‘stuurboord’ zitten twéé 
r’en, zo onthoud je dat stuurboord rechts 
is. Vroeger construeerde men geen vast 
roer in de lengteas van het schip, maar 

stak men achteraan door de rechterboord 
een soort grote roeiriem om te sturen. 

Daarom heet de rechterkant ‘stuurboord’.
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