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Een Eend bestaat uit vele materialen, metaal, rubber, glas, jute... 
Noem maar op. Maar welk onderdeel is van ‘hout’ gemaakt?

Op de ‘nieuwere’ Eenden zit dit dekseltje (helaas) 
niet meer. Waar zit het dan bij die ‘oudere’ Eenden? 
En waarom was-tie zo handig?

André van Duijn en Frans van Dusschoten in 
een sketch met Eend.  Maar hoe heette de 
vrouwelijke tegenspeelster?

Vele carrossiers werden 
geinspireerd door de 2CV
Wat is de naam van deze 
gestroomlijnde Eend?

De oereend, het prototype van vóór WOII
staat bekend als de TPV.
Waar staat deze afkorting voor?

   En als laatste
     vraag 
                   zie je wéér 
                      een 
interessant rubber- 
ringetje. Waar zit 
dat nu weer?

Een boek wat je echt gelezen moet hebben is 
‘Het Schaampaard’. Wie is de auteur ook weer?

Duizenden strips zijn er gemaakt waar 
een Eend in voorkomt. Deze ‘Kuifje’-
Eend is wel de beroemdste. Maar wie 
zijn de 2 heren die in de 2CV zitten?

Een tekening van een stukje speciaalgereedschap, 
wat ooit daadwerkelijk door een Ei-lid gemaakt 
is en nog steeds in de garagebox te vinden is en 
gebruikt wordt. Waarvoor dient ‘t?

Dit dingetje vonden we ook nog in onze grote houten 
‘schroeven en boutjes grabbelkist’ in de box. Wat is het?

in 1967/68 was de populaire Belgische detective-
serie ‘Axel Nort’ op de NTS te zien, Axel verplaat-
ste zich altijd per Azam6. Hoe heette de acteur 
die Axel Nort vertolkte?

Vele ‘bekende Nederlanders’ reden Eend. 
Ook politici kozen (uit statement?) voor 
de 2CV. Wie was deze VVD coryfee? >

Hoeveel van deze rubbers zitten er 
op een 2CV-4/6  En hoeveel op een
bestel-eend?

Dit prachtige 
‘kunstwerk’ zit ook 
in een Eend. maar 
waar??

En wat is dat nou weer? Een soort wandelstok?  
In ieder geval is ‘t een Eend-onderdeel. Oud weliswaar, 

maar waar dient ‘t voor? 

Deze sticker maakte Citroën met de introductie 
van de ‘loodvrije’ 2cv motor. In welk jaar werd de 

loodvrije benzine verkrijgbaar bij de pomp?

Dit onderdeel is welbekend. Maar onze vraag is:
Hoeveel slotjes en sluitingen heeft een Eend eigenlijk in 
totaal? (dus ook bijvoorbeeld de raamclips tellen mee!)

En waar is dit een detail van?

Louis de Funès kennen we 
allemaal wel uit de legen-
darische ‘Gerdarmes’ films.
Maar hoe heette de non ook
al weer, die de 2CV in de achter-
volgingsscènes bestuurde?

Bassie en Adriaan doen niet mee in deze Quiz,
Die hadden niks met Eenden. Peppi en Kokki
wél! Prachtige filmpjes van de 2 matrozen  
vind je op You Tube. Maar wie is nou Peppi en 
wie is Kokki? Zet de namen op volgorde aan 
de hand van het linker plaatje

En waar is deze ring voor bedoeld?

Deze prachtige schroeven en moeren zitten 
ook ergens in je 2CV, maar ja... Waar ook weer?

En waar moet je deze moer nou weer op schroeven

Nee, dit is geen jampot-deksel of zoiets, maar 
een 2CV-onderdeel. Waar kun je het vinden?

De ‘Polente’ speelde een belangrijke rol in een Duitse 
absurdistische jeugdserie. 
Eind jaren ‘80 ook uitgezonden door 
de VPRO.  Hoe heette de serie?

Soeur

Op zaterdag 28 november (duurt dus 
         nog even) staat een bijzonder event op 

de Ei-agenda. De PUBQUIZ!  Een uit Engeland overgewaaide succesformule, die 
we straks in ons eigen Ei-Café willen gaan organiseren. (onder voorbehoud natuurlijk, 

want de Covid-regels kunnen tegen die tijd ook nog met de dag wijzigen) 
Om er alvast even in te komen: Doe nu al deze ‘Crisistest’ Vul de vragen in 

(googlen en overleggen met mede Ei-leden mag)  Stuur je oplossing naar 
redactie@eendeei.nl en onder de inzenders verloten we drie overheerlijke 

slagroomtaarten of iets anders verrassends.  SUCCES !!!


