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Quiz 

Naar goede gewoonte brengen we jullie ook nu zo vlug mogelijk op de hoogte van zowel de antwoorden op de 
quizvragen als de resultaten van de verreden ritten tijdens het afgelopen seizoen. De combinatie van beide uitsla-
gen leveren de laureaten van 2019. We hopen dat de deelnemers hebben genoten van de ritten en dat we de quiz-
adepten toch enkele donkere avonden op een gezellige manier konden bezig houden. Er zijn natuurlijk twee win-
naars maar er zijn nooit verliezers, behalve dan degenen die aan niets deelnamen. En dan nog, ook zij zijn geen 
verliezers want ze zijn immers lid van TECB. Wij van onze kant hebben genoten van het inrichten van de evene-
menten en de vele positieve reacties daarop. Dank aan alle deelnemers.                                                               
Wat vetgedrukt is wordt als correct beschouwd en nadien worden hierover geen discussies aangegaan.              

1/  Bladzijde 6, Daimler-Benz. De driewieler naast de witte Mercedes. 

2/  Lada. De titel van het liedje: Je suis gaga de sa Baba. (even op youtube luisteren) 

3/  DMG Daimler (Mercedes in 1896) 

4/  Opel Rekord Caravan - Ford Taunus 17M - Renault Dauphine/Ondine - Volvo Amazon - Vauxhall Cresta - 
Vauxhall Victor - Mercedes 190/220 - Citroën 2PK. Zoals te merken waren er verschillende modelnamen moge-
lijk. Bij de Volvo konden ook nummers geplaatst, maar dat was niet nodig. Bij de Mercedes 190 kon ook nog de D 
(diesel) bijgevoegd, ook dat werd aanvaard. Geen 180, wegens chroombies onder achterruit. De autobus is een 
Miesse/Brossel en wordt meegerekend ter vervanging van een fout of ontbrekend antwoord.  

5/  Reliant met Scimitar (kromzwaard). Sabre (sabel) of Rapier (degen) is niet hetzelfde.                                                 
Excalibur, zowel een merk– als modelnaam, wordt dus goed gerekend. Lamborghini met Espada. 

6/  TR4 in politie uitvoering, op pagina 22 (niet het origineel, spatie tussen letters en cijfers). 

7/  Horizontaal vbno: Oldsmobile - AC/AM - Rover - IFA - Daimler - NSU/ISO/OSI/ASA en BMW/GMC/AMC/IMV 
- Peugeot - Tatra/Hansa/Mazda - Fiat.                                                                                                                                      
Verticaal vlnr: Opel/Osca - Toyota - Dodge - Mercedes - Audi/Fuji - Alfa Romeo.                                                                     
(Fiat kon vervangen worden door Ford, maar dan moest Audi/Fuji veranderen in Yugo) 

8a/ Citroën TA 4cyl. Gebouwd en geraced door wijlen Cees den Ouden. Ooit concessiehouder voor Citroën in 
Rotterdam.                                                                                                                                                                       
8b/ Dodge Challenger 1970. Ontworpen door Pietro Frua.  

9/  Triumph 1300, het bevond zich op de wieldoppen. Latere 1300-modellen kregen op dezelfde plaats een ge-
stansd Leyland– embleem. 

10/ Pietro Frua.  

11/ In Europa:1924, in USA: 1964. Na de dood van een meerijdend mecanicien tijdens een race in september 
1924, werd dit verbod opgenomen in de Europese reglementen van 1925. In de USA, “Riding mechanics were not 
formelly written out of the rule until 1964 (Wikipedia).  

12/ Nardi-Danese. Enrico Nardi richtte samen met Renato Danese in 1946 een onderneming op  onder hun naam, 
vandaar de letters ND in het logo.  

13/ Mathis VL333.  
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14/ In Antwerpen: GM (vele merken, behalve de Engelse. GM was voldoende), Ford (tot 1960),Minerva (had nog 
de licentie van Land Rover voor het leger) en Volga, Moskvitch (Scaldia), in Genk: Ford, in Gent: Volvo, in Me-
chelen: Mercedes, Triumph, Saab, Borgward en Peugeot, in Vorst: Renault, Citroën, Volkswagen, Porsche, 
Studebaker, Seat en Audi, in Seneffe: Triumph, Austin, Morris, MG, Land Rover, Volga, Moskvitch, in Oevel: 
DAF (er werden wel onderdelen gemaakt voor Leyland, die werden verscheept naar de UK, maar geen assembla-
ge). Wetend dat de Chrysler-groep een assemblagefabriek had voor hun producten in Rotterdam, hadden deze in 
Antwerpen enkel een groot distributiecentrum.   

15/ Henry Ford.  

16/ Voorvelg (één koelopening meer) - trim (tussen de voorlichten) - ruitenwissers (één as ontbreekt) - flankbies 
(is verlengd) - reflectie voorruit (één lijn minder) - grille (onderste horizontale spijl is korter) - grille embleem 
(staat TR6) - verticale middenstijl grille (loopt niet door tot de bumper) - deurslot (toegevoegd) - kist ( op de 
zwarte kist achter de wagen is de pijl weggelaten).  

Het zal wel een cliché zijn zeker? Indien je goed scoorde tijdens de ritten, dan deed je zeker je voordeel, maar de 
behaalde punten bij de quiz kunnen alles doen kantelen! De TT-winnaar 2019 is LODE IMANT en die zal tijdens het 
komend clubdiner de gepersonaliseerde schaal met de afbeelding van zijn wagen uitgereikt krijgen. De quizwinnaar 
2019 is JAN FASSAERT die een jaar gratis clublidmaatschap in de wacht sleept. Proficiat aan beide laureaten!                                      
Even verder is de TT-resultatenlijst voor 2019 afgedrukt.  
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