
Kwissen met GFC deel 5 met als thema “zoek de ontbrekende woorden in de zin” 

 

Opgepast, dit is de voorlopig finale test van jullie parate kennis, en dus niet hoe je iets op internet kan 

opzoeken, want dat zou een beetje te simpel zijn! 

 

Doe uzelf een plezier door niet domweg Google te gebruiken, ook niet de GFC website noch fotoreportages, 

want dan bedrieg je niet alleen ons en uw medespelers, maar vooral uzelf, speel het spel eerlijk en als je het 

niet weet dat weet je het niet en dan doe je gewoon een gokje. 

 

Net zoals bij de talrijke studenten die nu van thuis examens moeten afleggen, de verleiding is groot om te 

foefelen, maar professoren zijn snugger genoeg om dit in te zien. We rekenen op eerlijkheid en sportiviteit! 

Aangezien het de finale en dus allesbeslissende ronde is, mogen we deze keer als jury heel streng optreden … 

 

Aan jou om 20 zinnen aan te vullen met in totaal 50 antwoorden, dus je kan maximaal liefst 50 punten 

verdienen, veel plezier ermee, succes gewenst en let op: 

… staat voor 1 ontbrekend woord, … … staat voor 2 ontbrekende woorden, enzovoort 

… staat niet voor het aantal letters, maar voor een woord van eender hoeveel letters 

 

1) Route des … … bezoeken we in de Bourgogne 

2) Cochem in … ligt aan de … rivier 

3) … … is de hoofdstad van Cambodja 

4) The … zijn afkomstig uit Liverpool en U2 is afkomstig uit … 

5) De … vulkaan ligt bij Napels op het Italiaanse vaste land en de … vulkaan op het Italiaanse eiland Sicilië 

6) Zanzibar is een bekend vakantie eiland behorend bij het … land … 

7) Svalbard is de … naam van de eilandenarchipel … 

8) De geologische breuklijn tussen de Amerikaanse en Europese aardplaten loopt helemaal door de …     

    Oceaan en is op land met eigen ogen te zien, meer bepaald in … 

9) De Douro rivier ontspringt in het … hoogland en mondt uit in de … Oceaan, vlakbij de mooie havenstad … 

10) … in Finland werd gesticht als havenstad om de concurrentie aan te gaan met de tegenoverliggende, 

      en sinds de Middeleeuwen belangrijke, havenstad … in Estland 

11) De meest zuidelijke stad ter wereld, of toch minstens van het Zuid-Amerikaanse continent, is … , ter 

      plaatse wappert de vlag van … , als je nog afgerond 1.000 km meer zuidwaarts reist, dan arriveer je in … 

12) De meesten kennen … enkel van de oostelijke kust rond Sydney, maar het westen van dit land heeft zeker  

      ook heel wat te bieden, o.a. in en rond … , de grootste stad aldaar 

13) Na +/- 4 uur rijden vanuit de stad Ha … in … , kom je toe in misschien wel de meest dromerige baai ter  

      wereld, de baai van Ha … 

14) … Barbara is in Californië, Monterey is in … en het eiland Catalina in … 

15) … de Cuba is een stad op het eiland … en Santiago de … is een stad in Spanje 

16) Mandalay is de naam van een hotel in de Amerikaanse stad … … , maar ook de naam van een stad in het  

      land …, dat vroeger … heette 

17) Indonesië heeft diverse eilanden als grondgebieden, de stad Denpassar ligt op het eiland …, Surabaya 

      op … en Benoa op … 

18) Veel bekende en onbekende steden en dorpen in de Scandinavische landen, zo bijvoorbeeld Skjolden 

      in …, Skagen in … en Kristiansand in … 

19) Canada heeft net zoals wij provincies, zo ligt Vancouver in … , Corner Brook in … Sydney in … 

20) Rondje Caribische hoofdsteden, zo is … de hoofdstad van Curacao en Kralendijk van … 


