DE NIEUWSQUIZ 2015 VAN DE VRAGENFABRIEK
HET JAAR 2015 IN 20 UITSPRAKEN…
De vraag is telkens: wie heeft dit gezegd in 2015? Bij het goede antwoord krijg je een letter (bij een
fout antwoord ook, maar dat is dan de verkeerde letter). De 20 goede letters vormen samen een
zinnetje dat betrekking heeft op 2016. Succes!
(1) ‘Wir schaffen das.’
[i] Bondskanselier Angela Merkel over de vluchtelingencrisis
[e] Joachim Löw, bondscoach van ‘die Mannschaft’, heeft alle vertrouwen in een 4de Europese titel in
2016
(2) ‘Mensen met een visie moeten naar de dokter.’
[n] Premier Mark Rutte heeft genoeg van het gezeur over zijn visieloosheid
[k] De pas overleden oud-bondskanselier Helmut Schmidt was een pragmatisch politicus
(3) ‘Ik ben een berggeit die maar blijft doorgaan en doorgaan. Ik ben niet te stoppen.’
[w] De (pas geschorste) FIFA-voorzitter Sepp Blatter (79) werd herkozen voor een 5de termijn
[v] Koningin Elizabeth (89) is nu de langst regerende (63 jaar) monarch in de Britse geschiedenis
(4) ‘Ik hoef niet te kiezen tussen mijn geaardheid en mijn geloof.’
[i] Presentator Arie Boomsma trouwde met zijn grote liefde
[e] Voormalig GroenLinks-politicus Tofik Dibi kwam eindelijk uit de kast
(5) ‘Get the rembem!’
[e] Geert Wilders is helemaal klaar met dit kabinet dat maar blijft bezuinigen op de zorg
[n] Alexander Pechtold reageert op een tweet van Geert Wilders
(6) 'Als je het hier niet meer ziet zitten dat humoristen een krantje maken, ja... mag ik het zo
zeggen? Rot maar op!'
[r] Journalist Mart Smeets schiet uit zijn slof bij DWDD
[s] De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb in zijn toespraak naar aanleiding van de aanslag
op Charlie Hebdo in Parijs
(7) ‘Die rare blackface heeft zijn langste tijd wel gehad.’
[j] Sinterklaasjournaalpresentatrice Dieuwertje Blok over Zwarte Piet
[m] Marc-Marie Huijbregts weigert nog langer de Sorrypiet te spelen in het Sinterklaasjournaal
(8) ‘Misschien ga ik wel zingen…’
[i] Trijntje Oosterhuis reageert sarcastisch op de ophef rond de jurk die ze aanvankelijk zou dragen op
het Songfestival
[e] Ex-nieuwslezer Herman van der Zandt is blij dat hij de quiz Met Het Mes op Tafel gaat
presenteren
(9) ‘Asielzoekers komen niet meer in aanmerking voor borstvergrotingen.’
[g] VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra wil Nederland onaantrekkelijk maken voor asielzoekers
[b] André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, vindt dat de zorg voor asielzoekers
een stuk soberder kan
(10) ‘Poetin vroeg mij minister te worden in Rusland.’

[l] De Franse filmster en fiscaal vluchteling Gerard Depardieu, nadat zijn goede vriend Poetin hem
een Russisch paspoort had overhandigd
[r] De Italiaanse ex-premier Silvio Berlusconi, die goede vrienden is met president Poetin
(11) 'Ik krijg een heel merkwaardig bericht voor m’n neus: Nederland - Duitsland afgelast, verdacht
pakketje, bleek ongevaarlijk, stadion ontruimd. Heerlijke taart zeg.'
[i] Koffietijd-presentatrice Loretta Schrijver
[o] DWDD-presentator Matthijs van Nieuwkerk
(12) ‘Het leven is immers een heel gedoetje.’
[t] Gerard Joling in een openhartig interview met Jeroen Pauw
[e] De eerder dit jaar overleden Denker des Vaderlands René Gude
(13) ‘Ik ben wel klaar voor Spanje. Mijn schouder heelt goed, alleen mijn linker kontzak kan ik nog
niet aanraken, haha!’
[e] Gordon na zijn zware auto-ongeluk op het Griekse feesteiland Mykonos
[i] Tom Dumoulin is hersteld van zijn blessure en klaar voor de Vuelta
(14) ‘Snotneus!’
[e] Brandpunt-presentator Fons de Poel over de ‘brutale’ politicus Jesse Klaver
[o] Peter R. de Vries haalt uit naar de ‘rancuneuze’ Johan Derksen, die hem zwart maakte in zijn
programma Voetbal International
(15) ‘Ik vraag toch ook niet om een gratis iPhone?’
[n] Zangeres Taylor Swift had het aan de stok met Apple die haar muziek gratis wilde weggeven
[m] Bram Moszkowicz lag in de clinch met Apple over de ‘abject’ lage prijs van zijn boek Maffiamaat
in iBooks
(16) ‘Dit was een deal voor volk en vaderland.’
[b] Staatssecretaris Fred Teeven over de deal met drugscrimineel Cees H. in 2001
[r] Minister Dijsselbloem licht in de Tweede Kamer het nieuwe steunpakket aan Griekenland toe
(17) ‘Sorry, losers en haters, maar mijn IQ is één van de hoogste en dat weten jullie. Voel je
alsjeblieft niet dom of onzeker, het is niet jouw fout.’
[l] De Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump ging weer eens los op Twitter
[o] Een ontgoochelde Prem Radhakishun, die bedroevend laag scoorde in de Nationale IQ Test van
BNN
(18) ‘Van harte Joost. De beste wensen… Ik stuur al mijn Facebook-volgers een felicitatie als ze jarig
zijn, maar Facebook zet er niet bij of iemand overleden is.’
Wie zei dit? [de 7de letter]
[HENK KROL]
(19) ‘Het lijkt wel of ik helemaal onder de botox zit. Ik heb me echt niet laten opspuiten, jongens. Ik
weet wel dat ik een heel romig gezicht heb, maar ik wist niet dat dit zo confronterend zou zijn.’
Welke actrice zei dit? [de 7de letter]
[TJITSKEREIDINGA]
(20) ‘Ik vind wel eh, nadat ik gisteren ook heb gekeken, eh, heb ik natuurlijk weer een eh, heb ik
een kleineh of een eh, een eh een eh, heb ik een eh zoekopdracht gegeven naar het eh naar het
OM.’
Welke politicus zei dit? [de 1e letter]

[IVOOPSTELTEN]
oplossing:
IK WENS JE GROEI EN BLOEI
© De Vragenfabriek

