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Sport

1 Met twee gouden en twee bronzen 
medailles waren de Olympische Spelen 

in Tokio ongekend succesvol voor de Joodse 
staat. Hoe heet de gouden ritmische gymnast 
die bij de slotceremonie de Israëlische vlag 
mocht dragen? 

2 Ook buiten Israël was er olympisch 
succes voor Joodse sporters. Hoe heet de 

Amerikaanse basketbalster die voor de vijfde 
keer op rij met haar ploeg de gouden medaille 
behaalde?

3 De Australische Jessica Fox won in Tokio 
goud en brons bij het kanoën. Welk 

opvallend object gebruikte zij om de neus 
van haar beschadigde kajak in de K1-klasse te 
repareren? 

4 Een van de formule 1-coureurs die mo-
menteel actief is, heeft een Joodse vader. 

Om welke coureur gaat het?

5 Hij wordt door velen beschouwd als de 
grootste Joodse bokser aller tijden, vooral 

omdat hij in 1933 de Duitse kampioen Max 
Schmeling knock-out sloeg, naar verluidt tot 
grote woede van Adolf Hitler. Hoe heette 
deze Amerikaanse wereldkampioen in het 
zwaargewicht?

6 In welke van de drie grote wielerrondes 
won World Tourploeg Israel Start-Up 

Nation nog nooit een etappe? 
a) Tour de France 
b) Giro d’Italia 
c) Vuelta 
d) alle drie

7 Op verzoek van wereldvoetbalbond FIFA 
wordt de mogelijkheid onderzocht of Isra-

el in 2030 het WK voetbal kan organiseren. De 
Joodse staat zal dat samen met twee andere 
– Arabische – landen moeten doen. Welke?

8 De Brit Harold Abrahams is de enige Jood-
se atleet die olympisch goud op de 100 

meter sprint won. Dat was in Parijs in 1924. In 
welke beroemde fi lm wordt zijn weg naar dit 
succes beschreven?

9 Bij welke succesvolle Israëlische 
voetbalclub was de onlangs ontslagen 

Nederlandse trainer Patrick van Leeuwen 
hoofdcoach?

10 Geloof het of niet, maar een ‘grote’ 
Jood werd vanwege zijn generositeit 

aan de Olympische Spelen gekroond tot 
president van die Spelen. En nog wel voor het 
leven. Wie was hij?

Beeldende kunst

1 Welke zeventiende-eeuwse schilder 
woonde midden in de Joodse buurt van 

Amsterdam?

2 De kleinzoon van Sigmund Freud groeide 
uit tot een van de succesvolste schilders 

van Groot-Brittannië. Wat was zijn voornaam?

3 Welke popartkunstenaar maakte, behalve 
veel plaatjes van soepblikken, de serie 

Tien portretten van Joden van de twintigste 
eeuw?

4 De eerste Joodse kunstenaar werd door 
God zelf aangesteld om de ark des 

verbonds te ontwerpen. De kunstacademie in 
Jeruzalem is naar hem vernoemd. Wie is hij?

5 Marc Chagall woonde het grootste 
deel van zijn leven in Frankrijk. In welke 

stad, tegenwoordig in Wit-Rusland, werd hij 
geboren?

6 Welke beeldhouwer, a� omstig uit dezelf-
de stad, maakte het beeld De verwoeste 

stad in Rotterdam?

7 Vincent van Gogh baseerde zijn 
Aardappel eters op Boerengezin aan de 

maaltijd van een beroemde Joodse schilder 
van de Haagse School. Wat was zijn naam?

8 Waarmee werd Mozes in de westerse 
beeldtraditie vaak afgebeeld?

a) vleugels 
b) hoorns 
c) een staart

9 Welk Bijbelverhaal vormde de inspiratie 
voor het beroemdste schilderij van Pieter 

Bruegel de Oude?
a) de zondeval 
b) de ark van Noach 
c) de toren van Babel

10 Tot welke stroming in de beeldende 
kunst worden de Amerikaanse schil-

ders Mark Rothko, Barnett Newman en Adolph 
Gottlieb gerekend?
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