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WELKE FICTIEVE TAAL
SPREEKT HOWARD? 

a. Klingon
b. Elvish
c. Smurf

2  HOE OUD WAS LEONARD 
TOEN HIJ ZIJN MASTERS 

DEGREE HAALDE?
a. 24
b. 17
c. 14

3
 
WIE IN DE CAST HEEFT ÉCHT ZIJN OF 
HAAR PHD GEHAALD?

a. Jim Parsons (Sheldon) 
b. Johnny Galecki (Leonard)
c. Simon Helberg (Howard)
d. Kunal Nayyar (Raj)
e. Kaley Cuoco (Penny)
f. Melissa Rauch (Bernadette)
g. Mayim Bialik (Amy)

4 ER IS EEN DIERSOORT VERNOEMD 
NAAR SHELDONS STOPWOORD, 

MAAR WAT IS DE EUGLOSSA BAZINGA VOOR 
EEN DIER?
a. Een Indonesisch aapje
b. Een Braziliaanse bij
c. Een zoetwatervis

Bij de start van seizoen 11 van 
onze favoriete sitcom testen 
we je kennis over The Big 
Bang Theory. En we vlogen 
naar Londen om Kunal 
Nayyar (Raj) en Big Bang-
creator Chuck Lorre aan de 
tand te voelen. Bazinga! 
TEKST SARA MADOU 

BiG
BANG
DOE DE

QUIZ
Chuck Lorre (1952) is de koning van de hit-
shows: onder meer Two and a Half Men, Mom 
en Mike & Molly komen uit zijn koker. Maar 
op The Big Bang Theory is hij het trotst: „Bill 
Prady (co-schrijver en producer, red.) en ik 

 bedachten een show over een jonge vrouw die 
naar Los Angeles komt om haar geluk te 

 beproeven. Daarna hadden we het erover dat 
Bill in de jaren 80 als computer programmeur 

werkte met een groep heel slimme mannen, die 
niet in staat waren om een fatsoenlijk gesprek 

met een vrouw te  voeren. Ik zei: ‘Bill, dat is 
onze show! Laten we dát nou samenvoegen 

met het meisje dat naar LA vertrekt!’ Penny is 
als een soort  surrogaat-publiek, omdat ze 

ónze taal spreekt. Die jongens zijn vaak niet 
te  volgen, zo intelligent als ze zijn. Ik vond het 

 interessant om een serie te maken over 
 belachelijk slimme types, die géén emotionele 
intelligentie hebben. Het casten was nog wel 
een heel gedoe, want een ensemble-komedie 
als The Big Bang Theory staat of valt met de 
chemie tussen je hoofdrolspelers. Maar we 

hebben zo veel geluk gehad met de cast die we 
uiteindelijk vonden. Toch wist ik: als je show 

een tijdje loopt, moeten je personages groeien. 
Dé manier om dat te doen, is ze een relatie 
 geven. Daarom vond ik het ook zo leuk dat 
 Mayim (Bialik, Amy) en Melissa (Rauch, 

 Bernadette) toegevoegd  werden. Dat 
 veranderde de dynamiek  compleet, in a good 

way. Juist vanwege al die veranderingen is het 
nog steeds een uitdaging. Hopelijk kunnen  
we in de volgende seizoenen nog wat meer 

 vertellen over hun werk.  Wetenschap is wat  
ze drijft, het zijn mannen met passie!”

BEDENKER CHUCK LORRE:
‘Alleen Penny 
spreekt de taal 
van jou en mij’

 EN TEST JE KENNIS VAN DE 

 ALLERGRAPPIGSTE VERONICA-SERIE 

5 TOEN LEONARD REAGEERDE OP 
SHELDONS ADVERTENTIE VOOR EEN 

NIEUWE HUISGENOOT, EN VOOR HET EERST 
HET APPARTEMENT KWAM BEKIJKEN, WAT 
STOND ER TOEN OP DE MUUR IN DE SLAAP-
KAMER VAN DE VORIGE HUURDER?
a. Die Sheldon die
b. Welcome to hell
c. Death to Sheldon
d. Run while you still can

6 WIE IS DE EERSTE VROUW TEGEN WIE 
RAJ DURFDE TE PRATEN?

a. Bernadette
b. Lucy
c. Penny
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A N T W O O R D E N

TV ❘ The Big Bang Theory ❘
 vrijdag ❘ Veronica

7 WAAR IS HOWARD ALLERGISCH 
VOOR?

a. Noten
b. Zeevruchten
c. Gluten
d. Lactose

8 WAT IS HET HUISNUMMER VAN 
SHELDON EN LEONARD?

a. 1D
b. 2C
c. 3B
d. 4A

9 IN WELKE SERIE 
WAREN SHELDONS 

MOEDER (LAURIE METCALF) EN 
LEONARD (JOHNNY GALECKI) 
EERDER SAMEN TE ZIEN?
a. Cheers
b. Married With Children
c. Roseanne

Kunal Nayyar (1981) scoorde vers van zijn 
opleiding meteen de rol van zijn leven met 
Raj: „Ik herinner me de auditie nog alsof het 
gisteren was. Vol vertrouwen was ik, want ik 
had nog niet genoeg meegemaakt om onzeker 
te worden! Daardoor stapte ik er heel relaxed 
en enthousiast in. Alles was compleet nieuw 
voor me, ook het enorme succes. Met een 
paar afleveringen was ik al blij geweest, zodat 
ik mijn huur kon betalen! Het duurde wel een 
paar seizoenen voordat ik lekker in mijn vel 
zat. Bij die eerste afleveringen doe ik zó hard 
m’n best! Zodra ik al die jaren van acteer-
training los durfde te laten, vond ik mezelf 
stukken grappiger worden. Het is daarom 
best moeilijk om naar die oude seizoenen te 
kijken. Dan roep ik dingen naar het scherm 
als: ‘Waarom is mijn hoofd daar zo dik? Waar-
om klinkt mijn stem zo stom?’ In het begin 

durfde Raj sowieso niks te zeggen als er 
een vrouw in dezelfde ruimte stond, 

dus soms hing ik er maar een beetje 
bij. Maar er ontstond daardoor wel 
ruimte om me uit te drukken in 

 fysieke comedy. Gezichtsuitdruk-
kingen, bepaalde lichaamstaal. 

Daar heb ik onwijs veel van 
 geleerd. Raj is enorm 
 gegroeid, ook al klaagt hij 
regelmatig dat hij niks 
 bereikt heeft. Nou, noem 
‘praten met vrouwen 
 zonder eerst alcohol te 
hoeven drinken’ maar 
niks, haha. Het enige wat 

nog mist, is zijn soulmate. 
Raj heeft zo veel liefde te 

geven! Hopelijk vinden we 
dus snel een leuke vrouw 

voor hem. En ik zou het leuk 
vinden als Raj daarmee ook 

wat meer kan ontspannen, het 
is zo’n stresskip.”

ACTEUR KUNAL NAYYAR:
‘Raj moet aan de 
vrouw, want hij is 
nu zo’n stresskip!’

1 = A // 2 = A // 3 = G (IN NEUROWETENSCHAP) 
// 4 = B // 5 = A // 6 = C // 7 = A // 8 = D // 9 = C

0 T/M 3 GOED
Hmm, waarschijnlijk heb je The Big Bang Theory alleen 
een keertje voorbij zien komen toen je tijdens de 
reclame zat te zappen. Heb jij even geluk: er zijn nog 
tien seizoenen die je kunt bingewatchen!

4 T/M 6 GOED
Je kijkt graag naar de serie, maar bent ook weer niet  
al te fanatiek. Al valt dat ene Soft Kitty, Warm Kitty- 
T-shirt in je kledingkast niet te negeren.

7 T/M 9 GOED
Je hebt elke aflevering meerdere keren gezien en weet 
nog net niet de schoenmaat van Sheldon, maar verder 
ben je perfect op de hoogte van vrijwel alles.


