
Quiz Blokfluit, Ierse fluit en gitaar! 
 

1. Hoe is dat mogelijk? 
 
Tijdens mijn gitaarlessen komen twee volwassen gitaarleerlingen die er heel verschillend uitzien. De een is lang 
en mager, de ander dik en klein. De één heeft zwart haar en de andere blond. Toch ziet men bij de eerste 
oogopslag dat het zusters zijn. Hoe is dat mogelijk? 
 

2. Wat eerst? 
 
Tijdens de lessen Ierse fluit valt plots de elektriciteit uit. Buiten is het reeds donker. We hebben maar één lucifer. 
In de kast staat een olielamp, een gasfornuis en een kaars. Wat steken we best eerst aan? 
 

3. Welk Instrument? 
 
Ik geef ook samenspel aan groepen leerlingen met heel verschillende instrumenten. Welk instrument spelen 
volgende leerlingen? Oom Brent, Lia Tovol, Lut Fikbol en Rinke Tal. 
 

4. De vondst. 
 
In de buurt van Willebroek stootte men bij opgraafwerk op stukken vermolmde blokfluiten. Met de hulp van een 
leerling die archeologie studeerde (David De Wilde!) konden we met moeite enige van de gevonden stukken aan 
elkaar passen. We verheugden ons over de waardevolle instrumenten en vooral over een blokfluit waarop 
duidelijk te lezen stond "59 v Chr." Niettemin verklaarde David heel nuchter, dat het om een onnozele grap ging. 
Hoe kwam hij tot die conclusie? 
 

5. Uitnodiging. 
 
Op het einde van het schooljaar nodig ik graag alle leerlingen uit op een gezellige samenspelavond met een hapje 
en een drankje. Om er zeker van te zijn dat iedereen genoeg tijd zal hebben om op de uitnodiging in te gaan, 
verwittig ik steeds iedereen veertien dagen op voorhand. 
Een van mijn leerlingen belde mij op mijn gsm om mij te bedanken voor de uitnodiging, maar dat ze tot haar 
spijt niet kon komen, omdat ze uitgerekend op die dag naar een begrafenis moest. De leerling belde reeds twee 
dagen na mijn uitnodiging. Wat een leugenaar dacht ik dadelijk. Waarom? 
 

6. Spaar de natuur. 
 
Meneer de Zaeger is blokfluitbouwer bij het grote blokfluitbedrijf Moeck. Voor elke blokfluit heeft hij een stuk 
hout van 25 cm lengte nodig. Het bedrijf koopt het hout aan in stukken van 4 m. Hoeveel maal moet hij zo'n stuk 
van 4m doorzagen om dat stuk op te gebruiken? 
 

7. Een boottocht 
 
We maken met de hele gitaarklas bij wijze van afwisseling een boottochtje. Aan de boot hangt een touwladder 
waarvan de sporten een halve meter uit elkaar zitten. Twee sporten hangen volledig onder water. Hoeveel 
sporten hangen er in het water als het water 2 meter stijgt? 
 

8. Samenspel  
 
Op het eindconcert van de cursus oude muziek zijn 420 cursisten aanwezig: na afloop heeft 60% van de 
vrouwelijke cursisten een duet gespeeld met 80% van de mannelijke cursisten. Hoeveel cursisten hebben er dan 
niet meegedaan aan het eindconcert? 
 

9. Uitverkoop 
 
Ik verkoop de helft van mijn Ierse fluiten. Als geschenk krijgt de koper een halve Ierse fluit cadeau. Ik breek 
natuurlijk geen enkele Ierse fluit in twee stukken en toch geef ik een halve Ierse fluit cadeau. Hoe kan dit? 
 

10. Oude huwelijkswet. 
 
De barokperiode liep ongeveer van 1600 tot 1750. Het was een periode waarin alles heel erg versierd werd. Niet 
alleen bouwwerken en schilderijen maar ook in de muziek kwamen erg veel versieringen voor. Maar kon een 
man in de barokperiode met de zuster van zijn weduwe trouwen? 


