
Erice 
Na een zeer geslaagde afvaardiging naar Eilat, besloten de Stukkenjagers een nieuwe bestemming te 
kiezen. Het was even zoeken, maar uiteindelijk viel de keuze op Sicilië en wel het plaatsje Erice boven 
op een berg. Allereerst natuurlijk even een korte voorstelling van alle reizigers. Cor van Dongen: fan 
van het woord cookie en bij ons bekend als Cor/captain. Mark Clijsen: geen fan van becks en bij ons 
bekend als Clijsen. Mart Nabuurs: speciale band met ezel en bij ons bekend als Nabuurs. Tijmen 
Kampman: introduceerde yolo maar kwam bedrogen uit met yodo en bij ons bekend als Tijmen. 
Verder zijn dan nog de schrijvers van dit verslag over en dat zijn Bram van den Berg en Anne Haast, 
alias Bram en Anne of ook wel knabbel en babbel volgens Cor. 
 
Dit zal misschien al heel wat vragen opleveren, maar gelukkig komt alles aan bod! Om jullie als lezers 
zo actief mogelijk te betrekken, hebben we gezorgd voor een aantal vragen. Voor iedere vraag zijn 
tien punten te winnen en bij een antwoord in de goede richting zijn we zo coulant om vijf punten toe 
te kennen. Oké, let’s go! 
 

Voorbereiding 
Als Stukkenjagers bereiden we ons natuurlijk erg goed voor op zo’n reis voor. Na wat mailtjes over 
reis en verblijf kwamen we aan bij het belangrijkste punt: de spelletjes! Dat werd soepel op elkaar 
afgestemd en Clijsen keek gezien zijn quote heel erg uit naar één van de spellen: “Love Letter, ik kan 
niet wachten..”  
 
Vraag 1: Welk spel stond uiteindelijk bovenaan in een op de laatste avond gemaakte toplist? 
Het is nog veel te vroeg om dat te onthullen, dus houd die spanning nog maar even vast! 
 
Vanuit de club kwam ook nog voorbereiding op schaaktechnisch gebied. 
 
Vraag 2: Van wie was dat afkomstig en waar ging dat over? 
Herman Grooten stuurde zijn juweeltje tegen Vladimir Georgiev, nummer 1 geplaatste dit toernooi.  
http://schaaksite.nl/page.php?id=2781 
 
Vraag 3: Wie had zich minder goed voorbereid op de reis? 
Tijmen was even vergeten hoe het zat met de vloeistoffen als je alleen handbagage meeneemt. 
Duurt lang! 
 

Aankomst 
Aan het begin van de week werden meteen harde afspraken gemaakt. Aangezien we 3 vrijgezellen bij 
ons hadden en veel vrije tijd hadden, bedacht Cor dat het helemaal niet vreemd zou zijn als iemand 
deze week een vriend/vriendin zou scoren. 
 
Vraag 4: Echter als je dan in het appartement bent met je liefje, hoe laat je de rest dat dan weten? 
Dan was het de bedoeling dat je een sok aan het hek zou hangen. 
 
Vraag 5: Wie mocht er iets anders aan de deur hangen en waarom? 
Bram, aangezien hij geen sokken bij zich had werd een slipper ook goedgekeurd. 
 
Vraag 6: Hoeveel sokken hebben er uiteindelijk aan het hek gehangen? 
Nul natuurlijk! 
 
Verder werd ook meteen even duidelijk gemaakt wie deze week te vertrouwen was en wie niet. 
Aangezien Anne een dagje later kwam, mocht zij het zelf uitzoeken en speelde de rest Diplomacy.  
 

http://schaaksite.nl/page.php?id=2781


Vraag 7: Wie was wat naïef bij Diplomacy en werd dan ook zo hard onderuit gehaald dat het gelijk 
douchen was? Wie was de initiator van dit geheel? 
Aangezien Anne niet meedeed, besloot Bram een verbond met Mark en ze roeiden Mart bijna 
volledig uit in 1 beurt. 
 
Vraag 8: Wie vond het spel Diplomacy helemaal niks? 
Cor met zijn bijbehorende quote: “Ik vind het een stom spel. Ik kan me voorstellen wat mensen erin 
zien, maar ik vind het niks.” 
 

Inkopen 
Natuurlijk werd ook even onderzocht waar de lokale supermarkt te vinden was en wat daar te halen 
viel. Dit leidt ons weer tot een volgende vraag! 
 
Vraag 9: Wat was de enigszins begrijpbare veronderstelling van de huisbaas bij het zien van de drank 
op onderstaande foto? 

Dat de getoonde voorraad er in een week wel doorheen was gegaan en dat we dan wel goed 
gedronken hadden. 
 
Vraag 10: Wat dronken we werkelijk thuis aan bier op een gemiddelde dag? 
Een box peroni (15x0.66ltr) waarbij Bram en Mark de diehards waren, Tijmen en Mart soms bier 
soms andere rotzooi dronken en Anne en Cor zich alleen aan de rotzooi waagden. 
 

Bezigheden 
Overdag waren we meestal bezig met schaken, aangezien er nog zeven rondes in vijf dagen langs 
kwamen. Na de partij was het tijd om een hapje te gaan eten en vervolgens kwamen de spelletjes 
aan bod. Tussendoor was er nog een kans om even relaxt te puzzelen. Zowel op schaakgebied als op 
spelletjesgebied en puzzelgebied waren er weer een aantal momenten die wij de lezers niet willen 
onthouden. 
 

Schaken 

Vraag 11: Wat was de gemiddelde schaaktijd van Bram? 
Dat was zo’n 2,5 uur 
 
Vraag 12: Bleef hij alle 7 rondes boven het uur? (het tempo was 90 minuten + 30 seconden per zet) 



Nee, in een verloren toreneindspel moesten alle zeilen voor een halfje bijgezet worden en toen 
werden de 54 minuten gehaald. Dat was overigens nadat zijn tegenstandster, zoek een meisje met de 
meeste klinkers in haar naam, een tactisch remiseaanbod had geplaatst. Een paar ronden eerder 
speelde ze namelijk tegen Anne en daar had ze wat van opgestoken. 
 
Vraag 13: Wie weigerde remise en liet zich 2 zetten later mat in 
1 zetten? 
Anne. In deze stellig vervolgde ze met 29... Txf2 30. Txf2 en 
30... Txa2?? Het ging allemaal volgens planning, alleen was het 
vervelend toen na 31. Td8# het geplande ...Kf7 toch echt niet 
mogelijk was... 
 
Vraag 14: Wie viel er bijna van zijn stoel en waarom? 
Bram. Niet zozeer door het bovenstaande verhaal, maar omdat 
zijn tegenstandster in de volgende stelling een krankzinnige zet 
speelde.  
 
Vraag 15: Welke zet was dat? 
Zijn tegenstander wist in de stelling hiernaast de zet ...e5 te 
produceren. Toen vond zelfs Bram het te ver gaan en pakte 
naast zijn zes halfjes toch ook nog een punt. 
 
Vraag 16: Welk spel, tegenstander en resultaat waren debet 
(credit?) aan die overwinning? 
Bram verloor heads-up ongeveer 10x love letter van Anne deze 
middag. 
 
Vraag 17: Welke schaakuitspraak past bij Cor? 
Je hebt lopers en je hebt witveldige lopers! 
 
Cor werd ondanks (of misschien wel dankzij) die witveldige 
loper door een dertienjarig meisje van het bord gepoetst.  
 
Vraag 18: In welke opening was dat?  
Het Frans. In de stelling hiernaast ging het hard. 
 
Vraag 19: Wat waren de vervolgzetten van wit? 
De zetten h5, h6, h7, g4, g5 en g6. 
 
Vraag 20: Wat stond er later over deze variant in het boek van 
Cor? 
De zet h4 is logisch en gevaarlijk. Wit pusht zijn pion naar h7, 
dekt hem een paar keer en loopt met de g-pion. Wat een goed 
boek! 
 
Vraag 21: Waarom blijft Cor toch trouw aan het Frans? 
In die opening willen ze in ieder geval je witveldige loper niet 
hebben. 
 
 
 
 



Vraag 22: Wie wist er tot slot nog een ongelijk lopereindspel met drie pionnen meer niet te winnen? 
Tijmen. Hij had misschien goed bij Bram gekeken hoe hij die halfjes allemaal binnenhaalt! 

 
 
Gelukkig bleken wij niet de enigen die niet helemaal scherp waren. 
Vraag 23: Wie was ruim op tijd maar verloor toch 20 minuten van haar tijd op zet 1? 
De tegenstandster die in pas gegeven diagram van Cor wist te winnen 
 
Vraag 24: Hoe ging dit in zijn werk? 
Ze nam plaats achter de zwarte stukken en had netjes haar spullen opgehangen. Na 20 minuten 
kwam haar tegenstander binnen en hij vertelde dat hij zwart had. Dat werd even gecheckt en toen 
nam ze met 20 minuten minder inderdaad plaats achter de witte stukken. 
 

 
 



Vraag 25: Wie besloten in deze evenwichtige stelling tot remise? 

 
De spelers van bovenstaande foto! 
 
Vraag 26: Hoe wint zwart in onderstaande stelling? 

 
Cor vervolgde met 16...Tg6 en won vervolgens soepel. Ter vreugde en vermaak nog even de 
slotstelling: 

 
 
 
 
 



Vraag 27: Wie zag er wel dat er een foto genomen werd? 

 
 

Spelletjes 

In de avond hadden we de mogelijkheid om ons af te reageren bij het spelen van spelletjes. Laten we 
starten met een quote van Arlette bij het spel weerwolven: “Ik heb aangegeven dat ik special (jager) 
ben, dus ik word vannacht vermoord. Kan de heks me dan redden?” 
 
Vraag 28: Wie reageerde hier ad rem op en hoe? 
Quote van Cor: “De heks kan je redden, maar ach als hij het niet doet, redden we het zonder jou ook 
wel...” 
 
Gelukkig werd Cor natuurlijk ook weer op zijn plaats gezet, maar misschien uit enigszins onverwachte 
hoek. Cor was bezig om bij weerwolven mensen te beschuldigen om op die manier een reactie uit te 
lokken. Een spel eerder kwam hij met de opmerking: “Anne, je wangetjes hebben je gered!” (Anne 
was dat spel gewoon burger) Een spel erna ging hij verder met: “Anne, je wangetjes zien er anders 
uit...”. 
 
Vraag 29: Hoe reageerde Anne (meer nuchter dan Cor op dat moment, maar wat zegt dat?) daarop? 
Ga toch weg man! Ik vind het prima als jullie me dood maken, maar maak Cor de ronde erna dan 
dood. 
 
Vraag 30: Was Anne iets anders dan burger? 
Nope, naar later bleek. 
 
Om een indruk te geven hoe zo’n avond verloopt: 
http://www.youtube.com/watch?v=6swd7JMQwF8&feature=youtu.be 

http://www.youtube.com/watch?v=6swd7JMQwF8&feature=youtu.be


 
Overigens ontstaan er erg leuke taferelen wanneer Cor degene is die beschuldigd wordt. Hoe dat 
verloopt is in onderstaand filmpje terug te zien! http://youtu.be/3crYDJj8YxY 
 
Vraag 31: Wie was er scherp bij weerwolven maar had de pech dat de spelleider dat bewust deed? 
Mark. Een quote van Bram: “En nu gaan de weerwolven weer slapen.” waarop Mark zei dan moeten 
er twee weerwolven in het spel zitten. Uiteraard was er maar één weerwolf te bekennen. 
 
Het spelen van weerwolven was mogelijk geworden doordat Arlette gezellig bij ons was aangesloten. 
Zij bracht meteen nieuwtjes en vragen mee naar binnen.  
 
Vraag 32: Waar praat Anne in haar slaap over volgens Arlette? 
Beertjes.  
 
Vraag 33: Welke geluid moet je volgens Arlette maken als iemand snurkt, om te zorgen dat diegene 
stopt? 
Smak smak. 
 
Anne sliep met Arlette en drie andere dames in een appartement. Eén van die dames vroeg zich iets 
heel anders af nadat het haar opgevallen was dat Anne niet bepaald vroeg thuiskwam. Daarop had ze 
aan Arlette gevraagd of Anne misschien een vriendje had gevonden in Erice.  
 
Vraag 34: Welke reactie volgde daarop toen Arlette dit aan ons vertelde? 
Een vriendje? Nee hoor 5!  
 
Zoals eerder aangegeven kende love letter een mooie start. Wat we alvast door laten schemeren is 
dat er leuke uitspraken naar voren kwamen. 
 
Vraag 35: Wie beweerde er de hele tijd een prinses thuis te hebben zitten? 
Bij love letter werd vaak beweerd dat Bram een prinses was. Daarop zei hij: “Natuurlijk niet, die zit 
gewoon thuis.” 
 
Vraag 36: Wie vloog er bij 10x love letter bijna evenzoveel keren uit in een van de eerste rondes? Welk 
figuur was hij/zij? 
Clijsen hoefde niets te zeggen of hij was al weer geraden als baron en vloog eruit. 
 
Vraag 37: Wie kreeg waarschuwingen bij het ezelen, omdat hij wat te flexibel met de regels omging 
(te snel kaarten doorgeven, soms wel twee tegelijk...)? 
Tijmen. Hij zat natuurlijk na twee waarschuwingen te bibberen op zijn stoel... 
 
Vraag 38: Wie was het slechtste bij ezelen en wat was daar het gevolg van? 
http://www.youtube.com/watch?v=tmFMB__6x2s 
 
Vraag 39: Wat was de maximale pakscore bij uno? 
22 kaarten en dat werd zelfs 2x gehaald. 
 
Vraag 40: Wie waren met afstand de bovenliggende partij bij klaverjassen? 

1: Cor en Mark 
2: Tijmen en Mart 

Antwoord 1, oftewel Newby en zatte Harry. 
 

http://youtu.be/3crYDJj8YxY
http://www.youtube.com/watch?v=tmFMB__6x2s


Natuurlijk krijgen we wel wat dorst van het spelen van al die spelletjes en dat brengt weer erg  
interessante momenten met zich mee! 
 
Vraag 41: Welke drank hadden we teveel gekocht bij de lokale supermarkt zo bleek na 4 dagen? 
De kaneellikeur was op, maar ook de meloen bleek prima te smaken. 
 
Vraag 42: Hoeveel flessen likeur, kaneel en meloen, zijn er in 8 dagen doorheen gegaan? 
Waarschijnlijk een twintigtal. 

 
 
Vraag 43: Wie was de grootste afnemer? 
Cor. 
 
Vraag 44: Hoe noemt Cor mensen voornamelijk als hij dronken is? 
Cookie! Later deed hij het nuchter ook overigens. 
 
Vraag 45: Wie werd het meeste voor cookie uitgemaakt ? 
Tijmen. 
 
Vraag 46: Wie was een prima tweede afnemer? 
Anne. Misschien niet helemaal qua hoeveelheid, maar als je in ogenschouw neemt wat ze meestal 
drinkt zeker wel. Zoals eerder al is gebleken hebben de Stukkenjagers een interessante invloed op 
het drinkgedrag van Cor en Anne. 
 
Vraag 47: Wie klaagde er de hele tijd dat zijn drank werd opgezopen en over wie klaagde hij? 
Cor en het betrof Nabuurs. 
 



Vraag 48: Wie had de eerste kater? 
Clijsen. Dit lag volgens hem aan die ene becks die hij als laatste op had. Niet te zuipen zei hij. 
 
Vraag 49: Wie verzuimde de rest van de becks op te maken? 
Bram zou dat doen, maar 10 minuten voor vertrek lagen er nog steeds twee. 
 

Puzzelen 

Aangezien niet iedereen tegelijk klaar was en er op de rustige ochtend ook nog wat gedaan moest 
worden, werden er verschillende puzzelboekjes bij gehaald. De antwoorden die daar langskwamen 
geven de uitgebreide woordenschat van de Stukkenjagers aan. 
 
Vraag 50: Een wapen van 9 letters gevraagd. Wie verzon er wat creatiefs? 
Bram kwam met het antwoord keukenmes! Bij nazoeken bleek boemerang er overigens wel 1 te zijn, 
terwijl we kernraket een beetje vergaand vonden. 
 
Vraag 51: Een voedingsmiddel van 6 letters gevraagd. Wie verzon er wat creatiefs? 
Anne kwam met het antwoord kroket. Even later was er sprake van enige verwardheid toen bleek 
dat dit ook echt het juiste antwoord was. 
 
Vraag 52: Hoe spel je volgens Anne accordeon? 
Arcordion. Ach dat past ook prima in de hokjes! 
 
Bij een van de lastigere puzzels waren we samen aan het bedenken welk woord de uiteindelijke 
oplossing zou zijn. Het moest bestaan uit 6 letters en zag er als volgt uit: ? i ? ? e ?. Verder hadden we 
bij een paar letters een meerkeuzemogelijkheid opgebouwd van 3 letters. Zo kon de eerste letter een 
v, z of s zijn.  
 
Vraag 53: Welk woord werd als oplossing aangedragen? 
Het woord citroen leek een prima mogelijkheid, maar bij het zien van de keuzemogelijkheden van de 
eerste letter moest er wat verzonnen worden. Ach dan wordt het toch gewoon zitroen! Een ander 
probleempje was het aantal letters, maar ook daar werd een oplossing op gevonden. Zitroen en dan 
de oe in één vakje, dat moet toch kunnen... Uiteindelijk werd overigens het woord zilver voorgesteld 
door Clijsen en dat hield wat meer stand. 
 
Vraag 54: Hoeveel oplossingen werden er aangedragen bij de vraag naar een instrument van negen 
letters? 
Bij enige hulp van buitenaf kwamen maar liefst 90 woorden naar voren. Daar waren onder andere 
knieviool en staafspel tussen te vinden, maar de andere 88 laten we even voor wat het is. 
 
Vraag 55: Wie had ook wat moeite met een uitspraak en wist een pizza prostituee te bestellen? 
Clijsen. 
 
Vraag 56: Hoe reageerde de serveerster hierop? 
Zij lachte heel hard en corrigeerde Mark. 
 
Vraag 57: Wie bleek uiteindelijk met afstand de beste puzzelaar? 
Mart, want die wist toch wel de meest bizarre woorden. 
 
Vraag 58: Bij welk spel wist hij dat prima te compenseren? 
Bij het spel beverbende eindigde hij zo opvallend bovenaan dat we ons afvroegen of hij wel wist dat 
je zo min mogelijk punten moet verzamelen bij dit spel... 



Maandag 
Het toernooi duurde tot en met zondag en aangezien we op woensdagochtend weer terug zouden 
vliegen, hadden we nog een paar dagen de tijd om de dagindeling anders te besteden. Bram en Anne 
hadden al wat voorsprong qua bezichtigen, want zij waren na een snelle ronde al bij en in het kasteel 
van Erice geweest.  
 
Vraag 59: Wat staat er in het kasteel? 

 
Een podium. 
 
Ze vonden een dagje strand om mee te beginnen dan ook prima. De rest besloot echter om cultuur 
te snuiven in Trapani. 
 
Vraag 60: Hoe snoven zij cultuur? 
A: Ze bezochten verschillende kerken en genoten van de aanblik van de (al van oudsher) imposante 
gebouwen 
B: Ze landden op het eerste de beste terras en goten zicht vol met Long Island IceTea 
C: Ze landden op het eerste de beste terras en goten zich vol met Sex on The Beach 
D: Ze landden op het tweede de beste terras en goten zich vol met Long Island IceTea en Sex on The 
Beach 
 
Antwoord D. Frappant detail is dat ze het 1e terras skipten, want dat vo  nden ze te ver gaan! 



 
Vraag 61: Op dat terras kochten zij 2 stokken speelkaarten. Wat betaalden zij hiervoor? 
12 euro 
 
Vraag 62: Wie was er zo slim om de zonnebrand op het strand te laten staan? 
Bram en Anne waren naar het strand en aangezien Bram natuurlijk geen zonnebrand bij had, was het 
Anne. 



Vraag 63: Wie stootte er 3x zijn/haar hoofd aan de strandstoel (zat zo een kapje op)? 
Anne, daar heeft ze geen zonnesteek voor nodig! 
 
Vraag 64: Wie ging op zijn/haar strandstoel zitten en vloog toen 20 centimeter naar beneden omdat 
hij niet goed stond? 
Anne. 
 
Vraag 65: Aan wie werd de weg gevraagd in Trapani? 
Bram. Hij liep daar op slippers met een roze korte broek, geel shirt en badhanddoek van I love 
benidorm om zich heen. Blijkbaar dachten ze toch dat hij zich er gewoon erg thuis voelde! 

 

Dinsdag 
Na het dagje strand of het dagje hard werken om cultuur te snuiven, waren er voor de dinsdag weer 
nieuwe plannen gemaakt. Cor en Clijsen hadden besloten om in het appartement toch nog even bij 
te komen van de afgelopen week. Een informatieboekje over Sicilië deed goed zijn werk en de rest 
had besloten om met de boot naar een eiland in de buurt te varen. De tip om fietsen te huren werd 
opgevolgd en even later waren we al flink aan het trappen! Onder de berg door, stukje op de berg en 
gelukkig voornamelijk langs de berg. Op een gegeven moment zegt Anne: “Hier zijn we al geweest.” 
Daarop reageerde Nabuurs met een “Nee hoor!” en een verhaal dat alles op elkaar leek en we toch 
echt aan de andere kant van het eiland waren. 
 
Vraag 66: Welk gesprek gingen Bram en Tijmen, die samen voorop fietsten, op basis van 
bovenstaande aan? 
Bram tegen Tijmen: “Ik herken het  hier niet , maar vrouwen en herkenningspunten dat gaat meestal 
hand in hand, dus waarschijnlijk heeft ze gelijk. Overigens heeft ze aan de andere kant 
hoogstwaarschijnlijk geen idee waar we fietsen!  
 
Vraag 67: Wat was de reactie van Anne, toen Nabuurs na 2 minuten ook inzag dat we hier al hadden 
gereden? 
Ja ik herken de dingen wel. Vrouwen en richtingsgevoel gaan goed samen, maar ik ben blij dat Bram 
de weg weet, want dat gaat me niet lukken! 
 
Tijdens het fietsen hadden we nog last van een probleempje, aangezien we een slot niet meer open 
kregen. De dame die ons de fietsen had geleend, kwam op een scootertje aangesneld met een 
breekijzertje. 
 
Vraag 68: Wie bleek hier een uiterst handige assistent? 
Bram en de dame in kwestie kregen het toch wel stevige hangslot best snel open. 
 
Vraag 69: Hoe was dat volgens Bram mogelijk? 
Quote van Bram: Ja, wij komen dan ook uit Nederland! 
 
Vraag 70: Wie had er later enige reden om op zoek te gaan naar een zoentje? 
Nabuurs, want hij was namelijk net afgewezen. 
 
Vraag 71: Door wie/wat was Nabuurs afgewezen? 
Het is helaas niet te zien op de foto, maar ik wilde Mart graag met een ezel op de foto hebben. Dat 
ging prima middels aaien enzo. Toen Mart echter te ver ging met een kushandje, wist de ezel niet 
hoe snel hij/zij zijn kont moest keren! 
 



 
 
Vraag 72: Waar zocht Mart een nieuw vriendje op? 



Na een flinke fietsroute waren we wel toe aan wat drinken en een lekker ijsje. Tijdens het eten van 
dat ijsje kwamen er heel wat hersenkrakers voorbij, maar daarover later meer! Eerst was het tijd om 
de boot terug maar eens te gaan halen. Daar kwamen we tweelingzusjes tegen die opvielen vanwege 
hun shirts. 
 
Vraag 73: Welke tekst stond op de shirts van de tweelingzusjes van 7 jaar oud? 
Kiss me and tell me  
 
Vraag 74: Hoe weten we dat de meisje 7 waren en tweelingzus? 
Geen idee. We zijn er uiteraard met een grote boog omheen gelopen en meden elk oogcontact. 
 
Vraag 75: Wie had er geen idee dat 2x7 ook 14 is? 
Anne. 
 
Gekscherend noemden we de boot richting het eiland Fravignani een loveboat. Die snelle boot 
verdiende volgens Bram toch een andere naam op de terugweg. 
 
Vraag 76: Wat was die andere naam? 
Droomboot. Zowel letterlijk als figuurlijk! 
 
Na de bootreis namen we een taxi naar de kabelbaan om op die manier de berg op te kunnen naar 
Erice. Aangezien we de vorige dag ook al met de kabelbaan waren gegaan, was het tijd voor nader 
onderzoek van dit handige vervoersmiddel. 
 
Vraag 77: Hoe hard ging de kabelbaan van Erice naar Trapani en vice versa? 
18 km/uur. 
 
Vraag 78: Welke afstand legt die kabelbaan af richting ongeveer 700 meter hoogte? 
4 km. 
 
Vraag 79: Hoeveel cabines zaten er aan de kabelbaan (ze hadden allemaal een nummer)? 
47. 
 
Vraag 80: Wie beweerde dat er ook reservecabines zouden zijn en hoeveel dan? 
Anne dacht dat er nog wel 3 reserve zouden staan. De reactie van Nabuurs: “Ja handig zo’n reserve, 
voor als die eraf valt zeker. 
 
Het viel ons verder nog op dat sommige cabines gesponsord werden.  
Vraag 81: Wie sponsorde nummer 13? 
Een begrafenisonderneming. 
 
Terug in Erice namen we allemaal nog even een lekkere frisse douche voor we een hapje gingen 
eten. Anne had geluk dat er in haar appartement weer water aanwezig was, want dat was een dag 
eerder wel anders... Ondertussen stond Nabuurs zijn haar te doen in de keuken. Bram wilde gaan 
douchen, maar in plaats van door te lopen bleef hij staan en trok een depri gezicht.  
 
Vraag 82: Wat was zijn idee? (Mart had ook geen idee) 
Hij deed een spiegel na! 
 
Vraag 83: Hoe reageerde Mart hier ad rem op? 
Ja het doet wat met je hoor, afgewezen worden door een ezel. 
 



Vraag 84: Hoe reageerde Bram hier minsten zo ad rem op? 
Geen idee, ik ben slechts afgewezen door zebra’s, paarden en geiten. 
 
De scherpte van de andere vakantiegangers werd aan tafel getest met een raadsel verzonnen door 
Bram. Op maandag aten Anne en Bram allebei een witte magnum. Op dinsdag aten ze ook een witte 
magnum. Bram vond zijn magnum van maandag even goed als die van dinsdag. Hij is er echter van 
overtuigd dat de magnum van Anne op dinsdag beter was dan die op maandag, maar hij heeft die 
van haar niet geproefd!  
 
Vraag 85: Hoe kan dit en wat is de reden? 
De antwoorden van Tijmen en Mart: 
 Die van maandag was een mini 
 Die van maandag had toch een andere kleur 
 Die van maandag had geen stokje/geen ijs (da is ook...) 

Anne had haar magnum van maandag laten vallen (een ingeving van Mart, reactie van Anne: 
ik laat toch geen ijs vallen...) 
Laatste poging: de houdbaarheidsdatum was niet goed 

Terwijl Cor en Clijsen nog verbijsterd waren over het verzonnen raadsel, kwamen ze niet tot meer 
antwoorden. Helaas waren ze niet door voor de koelkast! Bram had gezien dat het ijsje van Anne 
onderaan vanaf het begin een beetje kapot was en daardoor scheef op het stokje stond. 
 
Vraag 86: Wie trok uiteindelijk de laatste nacht als enige niet door (we moesten half 7 weg)? 
Clijsen, want die ging om 5 uur al naar bed. 
 
Vraag 87: Waarom vond Cor de volgende dag (woensdag, dag van de terugreis) belangrijk? 
Hij zou die dag weer herenigd worden met zijn poezen. 
 
Vraag 88: Wat is de naam van die poezen? 
Stoffer en blik. 

Conclusies 
Na zo’n mooie week vol belevenissen kunnen er op het eind natuurlijk altijd wel een aantal conclusie 
getrokken worden. Eens even kijken wat we allemaal ontdekt hebben! 
 
Vraag 89: Welke huisman hadden we bij ons en waar 
bleek dat uit? 
Cor, aangezien hij de planten 3x water heeft gegeven 
deze week. 
 
Vraag 90: Wie was het hulpje van de huisman? 
Mart, maar wel onder toezicht van Cor. 
 
Vraag 91: Wie was het hulpje van het hulpje? 
Bram, maar hij stond niet onder toezicht van Cor! 



Vraag 92: Wie staat ook wel bekend als ‘capitano’? 
Mart, aangezien hij de man van het geld was 
tijdens deze vakantie. 
 
Vraag 93: Welke kok hadden we bij ons en wat 
heeft hij een avond gemaakt? 
Cor en natuurlijk maakte hij pasta. 
 
Vraag 94: Wie lachte hij uit toen we inkopen deden 
en waarom? 
Mark en Bram, omdat ze geen verse tomaten maar 
tomaten uit een potje meenamen. Quote van Cor: 
“Dit ga ik Wini zo sms’en!”. 
 
Vraag 95: Welke kleine eters deelden bij de 
hoofdmaaltijd regelmatig een pizza? 
Ondergetekenden. 
 
Vraag 96: Wat was er bijzonder aan het restaurant 
waar we onze beste pizza aten? 
Tijdens het bereiden van de maaltijd viel 3x de 
stroom van het hele pand uit. 

 
Vraag 97: Welke dingen kun je volgens Cor echt niet eten als je in italie bent? 
Appelmoes, cornflakes, ei, nutella en magnum. 
 
Vraag 98: Wie hadden er vanaf thuis iets eetbaars meegenomen en wat? 
Anne nam koekjes mee, dat is lekker en kan. Nabuurs nam 20 kuipjes appelmoes mee en dat kan 
echt niet. 
 
Vraag 99: Wat is volgens Bram de ideale ijscombo? (2 bolletjes) 
Smurfenijs en pistache. 
 
Vraag 100: Waar staat het getal van deze vraag symbool voor? 
Het aantal verloren ratingpunten. Dat terwijl Clijsen en Cor zo ongeveer kiet speelden. 

 
Vraag 101: Wat is volgens de 
Stukkenjagers na 10 dagen 
Erice het ideale ontbijt?  
Druiven en salami. 
 
Vraag 102: Wat wilden we na 8 
dagen Italië niet eten op de dag 
van terugkomst? 
Pasta/pizza. 
 
Vraag 103: Wat ging Cor eten 
wanneer hij weer thuis kwam? 
Een perziksalade en daarnaast 
buffelmozzarella. 
 



Vraag 104: Waar kwam die buffelmozzarella vandaan? 
Uit een buffelmozzarellaspecialiteitenzaak. Wie kent het niet? 
 
Vraag 105: Wie was de koukleum en liep iedere avond te zeuren dat het zo koud was? 
Cor. Hij liep zelfs van het terras af om thuis een trui te gaan halen. 
 
Vraag 106: Wie was onaardig tegen beesten? 
Nabuurs. Hij doodde een hele  grote bij. 
 
Vraag 107: Wie heeft er vertrouwen in zijn ouders? 
Na een discussie over Mart die studeert voor psycholoog en aan een baan hoopt te komen, 
reageerde Tijmen dat hij niet meer dan zijn best kan doen. Bijpassende quote van Tijmen: “Als je 
geen goede psycholoog wordt, ligt het toch altijd aan de ouders: moeder aan de drank, vader die 
slaat, van dat soort dingen.” 
 
Vraag 108: Wie sliep in het kinderbedje? 
Cor. 
 
Vraag 109: Waarom was hij hier uiteindelijk niet zo gelukkig mee? 
A: Niet vanwege de grootte, maar omdat 2 latten er vaker dan 1x per nacht uitlagen. 
 
Cor had zijn bed in de woonkamer staan, terwijl Bram en Mark een eigen kamer hadden veroverd.  
 
Vraag 110: Wie snurkte het hardst van hen en heeft de ander gesmakt? 
Mark snurkte het hardst en uiteraard heeft Bram hem niet gesmakt. Die deed gewoon zijn ogen dicht 
en sliep. Dat is het voordeel van 7 peroni. 
 
Vraag 111: Wie maakte het meeste lawaai in Erice? 
De krekels! 
 
Vraag 112: Wie sliepen er in dit bed? 
 



 

 
 
Vraag 113: Wie zijn er deze week dichter bij elkaar gekomen? 
Cor en kaneeldrank. 
 
Vraag 114: Wie scheerde zich vaker dan 1x op een dag? 
Cor. Hij wist een mooi ritme te ontwikkelen: vijf minuten scheren, vijf minuten plugen, vijf minuten 
scheren, enz. 
 
Vraag 115: Waar staat de afkorting svo voor? 
Stukkenjager voor onderweg. 
 
Zoals het heren betaamd liep Anne de 5 minuten durende terugreis niet alleen naar haar huisje. 
 
Vraag 116: Wie liep er elke avond met haar mee? 
Mart op 1 avond na! 
 
Vraag 117: Wie liep er die avond mee? 
Bram. 
 
Vraag 118: Waar staan de afkortingen ijvo/ivo, avo en ravo voor? 
IJsje voor onderweg, appelmoes voor onderweg, reserve appelmoes voor onderweg. 
 
Vraag 119: Wie wilde er heel graag op de glijbaan? 
Mart. 
 



 
 
Vraag 120: Deed hij dit uiteindelijk ook? 
Nope, hij wilde wel dat er iemand meeging naar de  speeltuin. 
 
Vraag 121: Wie bracht redding toen er een pruillipje tevoorschijn kwam? 
Bram hield een paar honderd meter zijn handje vast en liet hem Limburgs praten. 
 
Vraag 122: Wie is de buddy van Cor en waarom? 
In ronde 3 had Cor van een jongetje van 15 gewonnen. Toen dat jongetje een ronde later enthousiast 
aan Cor kwam vertellen dat hij van remise had gespeeld tegen een FM, kon het voor Cor niet meer 
stuk. Ondersom zat het ook helemaal goed, want het was wel duidelijk van wie Cor het hardste 
applaus ontving bij het ophalen van zijn beker! 
 
Vraag 123: Wat deed Cor met de beker die hij won? 
Hij gooide hem weg. 
 
Vraag 124: Welk alternatief stelden wij voor? 
Om de beker aan zijn buddy te geven! Helaas kwamen we daar een beetje laat mee... 
 
Vraag 125: Wat viel ons verder op bij de prijsuitreiking? 
Dat de mensen helemaal uit hun dak gingen voor de linker man, winnaar van het toernooi. 
 



 
 
Vraag 126: Wat is de Stukkenjagers betekenis van onderstaande foto? 

 
 
Dronken mag je geen zwangere vrouw rijden. 



Vraag 127: Wie gooide tijdens het snelschaken een stuk in een drankglas? 
Cor. Bram en Mark waren het sowieso niet, want die dronken uit de peroni fles. 
 
Vraag 128: Wat dronk hij? 
Meloenlikeur 
 
Vraag 129: Welk stuk betrof het? 
Het was geen witveldige loper, maar een witveldig paard. 
 
Vraag 130: Welke twee namen werden verkeerd gespeld? 

 
 



Vraag 131: Welk beeld zal nog lang  op ons netvlies staan? 
Mark in ochtendjas, maar helaas zijn alle 4 de foto’s mislukt. 
 
Vraag 132: Wie riep er de hele week yolo? 
Tijmen. 
 
Vraag 133: Wie wilden er op een gegeven moment yodo van maken? 
Iedereen en dus was Tijmen zijn leven niet meer veilig. 
 
Vraag 134: Wat betekent het ondertekende briefje op de foto en van wie was het? 

Cor gaat nooit meer c4 of Pf3 spelen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een laatste eerbetoon aan c4. 

 
  



Vraag 135: Wie waren het meest gewelddadig? 
Cor en Mart, want ze wilden een shirt van een schaker afpakken. 
 
Vraag 136: Waarom en over wie ging het? 
Niet omdat het een knappe dame was, in tegendeel het was een jong jongetje, maar hij had een 
ruzzle shirt aan. 
 
Vraag 137: Wie is er fan van het ruzzlegeluid en wie was er geen fan van het advies om dat geluid aan 
te zetten? 
Cor speelde veel ruzzle en op advies van Mart zette hij het geluid aan, onder de woorden: “Moet je 
doen, dat is relaxt!”. Cor werd er echter helemaal gek van. 
 

 
 
  



Vraag 138: Wie ontdekte dat hij ook foto’s van zichzelf kon nemen en hoe zag dit eruit? 

 
Droomfoto om ingelijst boven ons bed te hangen. 
 
Vraag 139: Wie waren volgens Cor en Bram de lelijkste 
vrouwen bij het schaaktoernooi? 
Cor: Anna Rudolph (bijpassende quote: “Maar ze lijkt 
me wel heel aardig...”) 
Bram: Marta Przezdziecka (bijpassende benaming: 
Presnyheks) 
 

 
 
 
 
  



Cor en Bram vonden Katarzyna Toma echter wel een leuke dame. 
 

 
 
Vraag 140: Wat was haar koosnaampje? 
Zwijntje. 
 
Arlette en Anne vonden het overigens maar vreemd dat alle vrouwen zo onder de loep werden 
genomen, maar daar denken wij het onze van en ten tweede vroegen we ons af of zij dat nooit 
deden. Ze reageerden met ja soms. 
 
Vraag 141: Wie zei daarop: “Jullie hebben natuurlijk ook een veel grotere vijver om uit te vissen”? 
Bram 
 
Vraag 142: Wat was onze persoonlijke top 14 aan spelletje? 

1. Love letter  8,5 
2. Koehandel  8,2 
3. Weerwolven  8,1 
4. Uno   7,3 
5. Grote Dalmuti  7,3 
6. Sushibar  6,8 
7. FBI   6,8 
8. Regenwormen  6,6 
9. Frank’s Zoo  6,5 
10. Beverbende  6,2 
11. Halli Galli  6 
12. Diplomacy  5,4 
13. Set   5,3 
14. Schaken  4 

 
Met de slechts 142 vragen hebben we toch al een hoop weten te vertellen. Nog een laatste dan om 
af te sluiten! 
 
Vraag 143: Wat houden we echter voor ons? 
De details van de laatste avond. 
 
 



Hebben jullie de punten al bij elkaar opgeteld? Hier volgt even een scoretabel/zelfbeeld: 
 
0-296  Heb je wel je best gedaan? 
297-837 Je hebt je best gedaan 
838-1253 Je HAD teveel vrije tijd 
1254-1430 Kansloos, krankzinnig, stalker of je was erbij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PS. Wie was er weer als laatste met aanleveren van kopij? 
Nabuurs, duhh. 


