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Kerstkwis 2022 
 

 
 
De liefhebbers van kwissen en puzzels kunnen de kerstdagen dit jaar goed besteden met het 
(proberen te) beantwoorden van onderstaande vragen. Het betreft een mix van meerkeuzevragen 
over de (ontwikkeling van de) Stag, onze gezellig club en de onvolprezen techniek. Er zitten 
makkelijke en moeilijke vragen tussen, maar uiteraard ook instinkers. Dus ga de uitdaging aan, 
gebruik uw parate kennis en/of laat Google het werk doen. Komt u er helemaal niet uit, dan kunt u 
natuurlijk altijd nog een gokje wagen! 
Tip: blader nog eens door de laatste paar nummers van Overstag, wellicht vindt u daar een antwoord. 
U kunt de nummers van de Overstag ook in digitale vorm terugvinden via stag-club.nl, onder 
Documentatie, Clubblad Overstag.  
 
Om iedereen aan te moedigen heeft het bestuur een aantal leuke prijzen beschikbaar gesteld voor 
de drie inzenders met de hoogste score. 

• Eerste prijs: Corgi Vanguards Stag model 

 
 

• Tweede prijs: Corgi Vanguards “Hidden Treasure” model 
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• Derde prijs: Stag boekwerk “Triumph Stag, an enthusiast’s Guide”. 

 
 
Wij wensen u veel succes en hopen op een tsunami van inzendingen. 
 
Zoals gebruikelijk zijn er enkele spelregels om alles in goede banen te leiden: 

• Ieder goed antwoord levert 1 punt op. In totaal zijn er dus 36 punten te verdienen. 

• Bij een gelijk aantal punten wint de snelste inzender. 

• Antwoorden graag uiterlijk 15 januari 2023 inzenden. Inzendingen welke na 15 januari 
worden ontvangen zijn uitgesloten van deelname. 

• Alleen SCN leden mogen deelnemen aan de kwis. 

• Ieder SCN lid kan slechts eenmaal inzenden voor de kerstkwis. 

• De samenstellers van de kwisvragen, bestuur, redactie en webmaster zijn uitgesloten van 
deelname. 

• De opstellers hebben hun best gedaan bij de formulering van de vragen en antwoorden. 
Mocht dit onverhoopt toch leiden tot onduidelijkheid of evidente interpretatieproblemen, 
dan zullen de kwismasters in al hun wijsheid het Salomonsoordeel vellen. 

• In Overstag 160, maart 2023, zullen de winnaars en de antwoorden worden gepubliceerd. 
 
De antwoorden kunnen op twee manieren worden ingezonden: 

1. Via de SCN-website. Uitleg en tips voor het maken van de kwis zijn te vinden via een 
inleidende pagina op de website (https://www.stag-club.nl/kerstkwis-uitleg/). 
Voordat de digitale kerstkwis gestart kan worden, dient eerst ingelogd te worden via 
https://www.stag-club.nl/login/ (login knop in het hoofdmenu). Wanneer het password niet 
meer bekend is, klik op “Wachtwoord vergeten”, er wordt dan een email met instructies 
gestuurd.  
Tip: na inloggen is het ook meteen mogelijk om de documentatie op de website te bekijken, 
bijvoorbeeld vorige nummers van de Overstag of artikelen in de Bibliotheek. Dit kan handig 
zijn voor het beantwoorden van de kwisvragen. 

2. Door gebruik te maken van het antwoordformulier, bijgevoegd bij de Overstag. Na het 
invullen het formulier graag scannen of een foto maken (zorg dat alle antwoorden duidelijk 
zichtbaar zijn!) en deze uiterlijk 15 januari 2023 per email versturen naar redactie@stag-
club.nl. 
Tip: het antwoordformulier kan ook gebruikt worden om alle antwoorden eerst te 
verzamelen, voor het invullen van de digitale kwis via de SCN-website. 

De kerstkwis en het antwoordformulier zijn ook op de SCN-website te vinden als PDF-documenten. 
 
Uw kwismasters, 
 
Marc van Burgel, Hans Colijn, Jan Kamphuis en Theo Ouborg, met dank aan Gerard Cappers 

https://www.stag-club.nl/kerstkwis-uitleg/
https://www.stag-club.nl/login/
mailto:redactie@stag-club.nl
mailto:redactie@stag-club.nl
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1. In welk jaar is de SCN opgericht? 
A. 1978 

B. 1980 

C. 1982 

 

2. In welke taal is de officiële verkoopbrochure ''Triumph Stag'' niet verschenen? 

 

A. Italiaans 

B. Vlaams 

C. Nederlands  
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3. De “Inertia switch” wordt geactiveerd bij een botsing, wat doet deze schakelaar precies? 

 
 
A. ontsteking blokkeren 

B. benzinepomp deactiveren 

C. gehele elektrische installatie uitschakelen 

 

4. Wat is dit voor een pakking? 

 

A. pakking kleppendeksel links 
B. pakking achterlichten 
C. pakking zijlichten Federal Stag 

 

5. Hoe vaak is het eerste prototype van de Stag in Turijn bij Michelotti geweest? 

 
 
A. 2 keer                
B. 3 keer                   
C. 4 keer 
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6. Hoeveel schakels hebben de beide nokkenaskettingen (rechter blok resp. linker blok, 
gezien vanaf de bestuurdersstoel)?  

 
A. 102 / 104 schakels 
B. 104 / 106 schakels 
C. 106 / 108 schakels 

 

7. Wanneer is de waterpomp met 12-schoepen in de productie genomen? 

 
 
A. medio 1973 
B. april 1977 
C. 24 juni 1977 

  



 
6 

8. Waar wordt dit voor gebruikt? 

 

A. haakje voor de veiligheidsgordel 
B. haak voor sleepkabel 
C. ophangbeugel voor de remleiding  

 

9. In welke Nederlandse plaats is nooit een ESM georganiseerd? 
A. Haarlem 

B. Meppel 

C. Akersloot  

 

10. Wie was niet betrokken bij de ontwikkeling en productie van de Stag? 

 

A. Harry Colley 
B. Spen King 

C.  Sir John Black 

 

11. Voor welke markt is de Stag met chassisnummer LE 41211 LA  gebouwd? 
A. Engeland 
B. USA 
C. rest van de wereld 
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12. Waar wordt dit voor gebruikt? 

 

A. nummerplaat verlichting 
B. afdekkapje B-post 
C. montageplaat kofferbakdeksel 

 

13. Van welke type Stag is dit een kenmerk? 

 

A. MKI 
B. MKII 
C. Federal 

 

14. In welke kleur is de Stag niet door de fabriek afgeleverd? 
A. Royal Blue   

B. French blue  

C. Spanish blue 
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15. Wat is dit voor een steun? 

 

A. stuurbekrachtingspomp steun 
B. versnellingsbak steun 
C. motor steun 

 

16. Welke kop is niet gebruikt voor een artikel over de Stag in een Nederlands tijdschrift? 
A. Ik wist van de Stag geen kwaad 

B. Te jong gestorven hertenbok 

C. Edelhert met ronkende lokroep  

 

17. Waarvoor dient dit lampje in de Stag? 

 

A. Kaartleeslampje 
B. Rem waarschuwingslampje 
C. Grootlicht waarschuwingslampje 
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18. In welk productiemodel is de Triumph V8 af fabriek (British Leyland) nog meer gebruikt, 
naast de Stag? 
A. TR8 
B. Triumph Estate 
C. geen van deze 

 

19. Waar dient dit voor? 

 
 

A. behuizing koplamp 
B. regelen van de temperatuur van het koelwater 
C. behuizing kofferbakverlichting 

 

20. Voor welk product is de naam 'Stag' niet gebruikt? 
A. koekjes 

B. tennis attributen 

C. bier 
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21. Wat is dit voor een kogel? 

 
 

A. fusee kogel 
B. stuur kogel 
C. stabilisator kogel 

 

22. Waarom stopte British Leyland met de export van de Stag naar de USA? 
A. de kopers haakten massaal af vanwege lange levertijden veroorzaakt door de stakingen in 

Engeland 

B. de topsnelheid van de Stag was te laag en het verbruik te hoog t.o.v. de concurrentie 

C. kwaliteitsproblemen en de garantieclaims die dat veroorzaakte 
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23. Wanneer verscheen de eerste Overstag? 

 
 
A. Mei 1986 
B. December 1986 
C. Maart 1986 

 

24. Welke merk uurwerk (klok) werd in de eerste, vroege MKI Stags gebruikt? 
A. Smiths 
B. Jaeger 
C. Kienzle 

 

25. Wat is dit voor een kabel? 

 

A. choke kabel 
B. snelheidsmeter kabel  
C. toerenteller kabel 
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26. Waar vinden we in onze Stags het “slakkenhuis”? 

 
 
A. waterpomp 
B. benzinepomp 
C. oliepomp 

 

27. Hoeveel kostte in 1973 de ombouw van een Stag (aankoopprijs GBP 2.000) naar 4x4 
Ferguson Formula Stag? 

 
 
A. 2 keer de aankoopprijs                   
B. 4,5 keer de aankoopprijs       
C. 7,5 keer de aankoopprijs 
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28. Hoeveel prototypes (met chassisnummers X…) zijn er van de Stag gebouwd?  
A. 5 
B. 8 
C. 13 

 

29. Wat is dit voor een sproeier? 

 

A. ruitensproeier 
B. hoofdsproeier voor de dubbele carburateur 
C. sproeier oliepomp 
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30. Wat is de ontstekingsvolgorde van de Stag V8? 

 

A. 1-2-7-8-4-5-6-3 
B. 1-2-8-7-3-5-6-4 
C. 1-2-5-6-7-8-3-4 

 

31. Waar wordt deze vlotter toegepast? 

 
 
A. carburateur 
B. ruitensproeiervloeistof 
C. benzinetank 

 

32. In welke jaar werd de Stag voorzien van een zwart achter paneel? 
A. 1972 
B. 1973 
C. 1976 
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33. Wat is dit? 

 
 
A. klepveer 
B. vergrendeling softtop 
C. stoelvergrendeling 

 

34. Hoeveel Stags zijn er in totaal in Nederland geleverd in de periode 1970-1978 volgens 
British Leyland? 
A. 412 
B. 398 
C. 371 
 

35. Wat is dit voor rubber? 

 
 
A. ophangrubber uitlaat 
B. aanslagrubber bij voorwielvering 
C. stabilisatorstang rubber 

 

36. Hoeveel vrouwelijke voorzitters heeft de SCN gehad? 
A. 0 

B. 1 

C. 2 

 


