
 

 

 
 

 

 



RONDE 1 : CHAARBIO       

 

1) Vorig jaar bezochten we een stad in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen.  Na een 

bezoek aan het neogotische stadhuis zagen we een klein ventje staan dat stond te 

plassen, maar dit geheel ter zijde, want na zo’n stadsbezoek krijg je natuurlijk honger.  

We bestelden in een plaatselijke taverne een klein rond taartje bestaande uit 

bladerdeeg, opgevuld met mattenbrij. Welke stad hebben wij bezocht ?   

GERAARDSBERGEN 

 

2) In de lagere school zag je iedereen steevast, in de herfst dan toch, bladeren 

verzamelen om tussen een telefoonboek te laten drogen, wie van ons deed het niet.  

Maar weten jullie nog van welke boom dit blad is ? We zoeken wel de volledige naam. 

TAMME KASTANJE   (Castanea sativa) 

 

3) We zijn op zoek naar de afkorting van symbool 46 uit de tabel van Mendeljeev.  Het 

element is bij sommige onder jullie misschien beter bekend als een schoenenmerk, dat 

in de jaren 90 enorm populair was.    De foto op het scherm kan je een eindje op weg 

helpen.  Geef het symbool van het antwoord dat we zoeken ?  

Pd   (Palladium) 

 

4) Ons Marie en onze Jef wilden nog eens spelen in de zandbak.  Aangezien dat ik vorig 

jaar mijn zandbak verkocht had, gingen we maar naar de grootste zandbak van de 

wereld, de Sahara. Ze wilden een klein grachtje graven en begonnen in de hoofdstad 

van Mauritanië, Nouakshott zo naar de hoofdstad van Eritrea, Asmara en dit allemaal 

in een rechte lijn.  Ze kwamen na Mauritanië door Mali, Nigeria en Tjaad in een land 

terecht waar ze eventjes een bochtje moesten maken om de hoofdstad, van dit land, 

Khartoem, te ontwijken.  Ze groeven dan hun gracht daarna in rechte lijn verder 

richting Eritrea, Asmara.  In welk land maakten ze hun bochtje  ?   

SOEDAN (of SUDAN) 

 

5) Ijs kan bij strenge winters en erg droog weer direct overgaan van vaste vorm naar de 

gasvormige fase. Wat is de term waarmee de faseovergang van een stof uit de vaste 

fase naar een gasvormige fase uitgedrukt wordt ? Daarbij wordt de vloeibare fase dus 

overgeslagen ?   

SUBLIMATIE 

  



 

 RONDE 2 : WAAR WIL IK NAARTOE ?       

1) In 1935 had Staf Janssens het lumineuze idee om met zijn kruiwagen van deur tot deur  

te trekken. Die kruiwagen evolueerde naar een bakfiets en nadien zelf naar enkele 

camionetten. Het verkochte goed werd een sterk en geliefd merk waarmee 

waarschijnlijk ook jij opgroeide.  Welke fabrikant van oa Bumba, K3 en Maya producten 

zoeken we ?  

IJSBOERKE 

 

2) We zoeken een Rooms-katholieke aartsbisschop en missionaris van Angelsaksische 

afkomst.  Hij is een Christelijke Heilige en staat ook bekend als de Apostel der Friezen 

of als de Apostel van de lage landen.  Graag zijn naam ?    

SINT WILLEBRORD(US) 

 

3) Tijdens de tweede aflevering van Belgium’s got talent in 2016, werd de jury met 

verstomming geslagen door een wel heel bijzondere act.  Een act in scene gezet door 

Jonas Van Geel, die in de huid kroop van Benny.  We hadden graag van jullie de 

achternaam geweten van Benny ?   

DE KABOUTER 

 

4) In dit land, krijgt men meerdere malen per dag af te rekenen met een tyfoon, vliegen 

er dagelijks luchtballonnen door het ruim,  worden je dromen gevangen, kom je dino’s  

tegen. In dit land, ligt nog een ander land, dat volledig omringd is door het land dat we 

zoeken.  Ik kan ook met zekerheid zeggen dat ze in 2017 gelukkig maar 1 dode kenden.  

Welk land zoeken we ? 

BOBBEJAANLAND 

 

5) We zijn op zoek naar een groente, die wel zeer groot kan worden, maar hoe kleiner de 

groente, des te smaakvoller ze is.  Enkele bekende soorten zijn : cucurbita pepo, 

hokkaido, patisson, butternut, cucerbita moschata.  Welke groente zoeken we ? 

POMPOEN 

 

6) We zijn op zoek naar een Vlaams presentator, TV-en radiomaker.  Enkele bekende 

programma’s van hem zijn : Commisaris O, Telekwinto, Alles of niets en  

Vakantiekriebels .  Graag zijn naam ?  OTTEN Hans 

  



 

7) Maken jullie het sommetje ? Postcode van Antwerpen 1 + Postcode Brussel stad + 

Postcode Hasselt – SMS nummer van VTM nieuws = …… ?  

(2000 + 1000 + 3500 – 4040 =)  

2460  

 

8) Wie wil er niet dansen voor een ei, want dansen mag en kan ze niet.  Voor  een koe, 

want van dansen wordt ze te moe, voor  een paerd, want dat is het niet waerd.  Maar 

ze danst wel voor een man. Naar wie of wat zijn we op zoek ? 

 KWEZELKEN 

 

9) De constructie, die we zoeken, werd gebouwd met instructies van God.  Ze zou dienst 

moeten doen om de verschillende diersoorten op aarde in stand te houden.  Wat 

zoeken we ?   

ARK VAN NOACH  

 

10) Als je de  bovenste antwoorden bestudeerd weet je dan naar waar ik zou willen 

gaan ?   

KASTERLEE 

 

 

  



Ronde 3 : MUSIC MAESTRO      

 

Als je alles correct noteert, kan je in deze ronde een link vinden. 

 

1) Geef de uitvoerder van dit nummer ? DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE  (Stay a while) 

 

2) Geef de titel van de musical waaruit dit fragment komt  ?  EVITA  (Don’t cry for me 

argentina) 

 

3) Geef de uitvoerder van dit nummer ? TEN SHARP  (You) 

 

4) Naam van de uitvoerder ?  KYLIE MINOQUE   (Can’t get you out of my head)   

 

5) Naam van de uitvoerder van deze song  ?  WALLY    (Misère) 

 

6) Naam uitvoerder ?  BAZART   (Choas) 

 

7) Uitvoerder graag ?  QUEEN  (Don’t stop me now)  

 

8) Graag de naam van de musical waaruit dit liedje komt ?  UNIDAMU  (allerliefste broer) 

 

9) Naam van de uitvoerder ?  IMAGINE DRAGONS   (What ever it takes) 

 

10) Graag de titel van dit nummer ?  ZOUTELANDE   (Blof ft geike arnaert) 

 

LINK = DE 10° KWB QUIZ    (telkens de eerste letter van het antwoord)  



RONDE 4 : ANTWOORD OP EEN ANTWOORD     

 

1) Familienamen, zijn soms van etymologische oorsprong.  Zo komt naar alle 

waarschijnlijkheid de familie Van Mechelen uit Mechelen.  Maar weten jullie ook van 

welke gemeente volgende personages : Eddy, Frans, Herman, Linde & Kevin,  uit een 

VTM reeks afkomstig zouden zijn ?   

AS 

 

2) We zijn op zoek naar een Belgisch politicus, hij was tot driemaal toe premier van 

België, was een van de grondleggers van de Benelux. Hij studeerde rechten in Brussel 

en vestigde zich daar als advocaat. Geboren in 1899 en overleden in 1972.  Wie zoeken 

we ?  

SPAAK Paul-Henry 

 

3) We zoeken de uitvoerders van de hit die  uitgebeeld wordt met verschillende 

afbeeldingen op het scherm ?   Afb : persoon in hoek, persoon in spotlight, gebroken kruis.   

REM   (losing my religion)  

 

4) Vlaams jeugdauteur, die 20 jaar les gaf en intussen al 30 jaar leeft van zijn pen en 

potlood.  Enkele werken van hem zijn : Assepoep, Erwtensoep van oma Floep, De 

zusjes Kriegel. Graag de naam van deze jeugdauteur ? 

DE BEL Marc 

 

5) Historische benaming van een pelsjager in Noord-Amerika  ?  

TRAPPER  

 

6) Skateboarden op een dubbeldekker, uit een muur van water wandelen of gewoon 

zweven. Deze wereldberoemde illusionist kan het allemaal.  Na het zien van zijn trucs 

blijft het publiek met verstomming achter, zijn echte naam is Steven Frayne , maar we 

hadden graag van jullie zijn bijnaam gekregen ? DYNAMO 

 

7)  Stemmen die blenden, zangers met een hart voor Nederlandse muziek, authentieke 

persoonlijkheden die dezelfde ambitie koesteren.  En dat boys-only.  Zo kan je de 

grootste zoektocht van Vlaanderen en Nederland naar een nieuwe, mannelijke 

popgroep omschrijven.  Welke zoektocht zoeken we ? 

THE BAND  

 

 



8)  Fictiereeks die vanaf 5 oktober 2015 te zien was op VTMKzoom en zich afspeelt in een 

klein en karakteristiek dorpje aan de rand van een mysterieus meer. In het dorp heerst 

al jaren een griezelmysterie.  Robin, Eli en Simone moeten het dorp en de inwoners 

beschermen, maar raken meer en meer verwikkeld in het geheim van de griezelclub.  

Welke fictiereeks zoeken we ?  

KATTENOOG 

 

9) We zoeken de hoofdstad van Laconië in het oude Griekenland.  De stad was 

eeuwenlang één van de belangrijkste stadstaten, ze lag in het noorden van de centrale 

Laconische vlakte op de Peloponnesos, op de rechteroever van de rivier Eurotas ?  

Graag de naam van deze hoofdstad ? 

 SPARTA 

 

10) Als je de, hopelijk correcte, antwoorden op de voorbije vragen beter bestudeerd, 

kan je een verband leggen, wat het laatste antwoord geeft op deze ronde ? 

FIETS 
 

 

 

  



RONDE 5 : SPORT       

 

1) Het is nog niet zoveel gebeurd dan broer en zus zich samen kwalificeerde voor de 

olympische spelen.  Maar deze Belgische familie kon dit wel.  Ze traden alle twee aan in 

het kunstschaatsen op de Olympische Winterspelen 2018.  Graag hun naam ?  

HENDRICKX Jorik & Loena 

 

 

2) Het Vlaamse wielrennen moet het vanaf nu stellen zonder de bom van Balen, 

Tommeke Boonen is op wielerpensioen na een roemrijke carrière. Er zijn 

overwinningen in de ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en ga zo maar door, maar 

weten jullie welke koers hij als enige renner 5 keer heeft gewonden ? 

E3 PRIJS HARELBEKE 

 

3) 871 euro, dat is wat de Internationale Gymfederatie als premie uitkeerde voor haar 

bronzen medaille op het WK  brug met ongelijke leggers. Een aanfluiting voor zo’n 

topprestatie en een oefening waar twee jaar trainen in kruipt.   Over welke Truiense  

turnster hebben we het hier ?   

DER WAEL Nina 

 

4) In het Gentse Kuipje vond, naar jaarlijkse gewoonte, de wieler-zesdaagse plaats, een  

feest voor iedereen, behalve voor Sandra Rasschaert.  Ze leende een koerstruitje uit 

aan een promostand op de zesdaagse, maar dit truitje werd gestolen.  Weten jullie van 

wie dit koerstruitje was ? Hij werd Belgisch kampioen in 2005 en stierf in 2017.   

BAGUET Serge   

 

5) In Zuid-Korea, tijdens de Olympische winterspelen, was het snowboarden redelijk 

Antwerps getint.  Uiteraard waren er Seppe Smits en Seppe de Buck, maar er mocht 

nog een derde Belgische snowboarder naar de spelen.  De roots van deze snowboarder 

liggen in Meerhout.  Graag zijn naam ?   VANDEWEYER Stef 

 

 

  



RONDE 6 : Dieren ABC tuin            

A. Verplicht voorwerp in de wagen, dat geplaatst moet worden om andere weggebruikers te 

waarschuwen zo nodig ?   gevARENDriehoek    

B. Scheikundig verschijnsel van het opnemen van voornamelijk vloeistoffen.  absorBEREN 

C.  We zijn op zoek naar een film die het verhaal vertelt  van Violet Sanford, een jonge vrouw 

die naar New York vertrekt om een carrière als songwriter te beginnen. Ze krijgt enorme 

tegenslagen te verwerken; wordt ontslagen, er wordt bij haar ingebroken. Maar met véél 

geluk krijgt ze een baantje aangeboden in een  nachtclub.  COYOTE Ugly  

D. Tegen wie zei Jezus het volgende : “Ik verzeker je: vannacht nog, nog VOOR de haan 

tweemaal kraait, zul je drie keer zeggen dat je me niet kent.” ?  juDAS 

E.  We zoeken een streek in Oost-Brabant en een klein deel in het westen van Limburg. Het 

is het gebied tussen de steden Scherpenheuvel-Zichem, Aarschot,Leuven, Tienen en Diest, en 

meer precies tussen de rivieren Dijle, Demer, en Grote Gete.?   hagELAND    

F. Spotnaam voor inwoners van Brussel ? KiekeFRETters. 

G. Personen die meedoen aan georganiseerd geweld rond sportwedstrijden ? hooliGANS  

H.  Sommetje : √16+19-3x5³+7 =….  Uitkomst voluit schrijven !  -345 -drieHONDerdvijfenveertig 

I.  Zee grenzend aan de Atlantische Oceaan, ingesloten door verschillende eilandjes, zoals 

bvb Hispaniola, Puerto Rico, Panama, Mexico, Honduras en nog enkele andere.  De Zee vormt 

samen met de Golf Van Mexico de Amerikaanse Middelzee.  De zee heeft een oppervlakte 

van 2 754 000 km².  Vroeger was de zee vooral berucht door de vele piraten. caraIBISche zee. 

J.  Autofabrikant uit Engeland die zich toelegt op de productie van luxeauto’s. Ford motor 

Company nam het in 1990 over en bracht het merk, samen met Volvo, Land Rover en Aston 

Martin onder in de Premier Automotive Group.  JAGUAR (cars) 

K.  We zoeken een online encyclopedie die tracht de inhoud te bieden die vrij herbruikbaar, 

objectief en verifieerbaar is. Het project is opgebouwd op 5 zuilen, de Nederlandstalige versie 

startte op 19 juni 2001.  wiKIPedia 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/New_York_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Songwriter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oost-Brabant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Limburg_(Belgische_provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scherpenheuvel-Zichem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aarschot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leuven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tienen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Diest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dijle
https://nl.wikipedia.org/wiki/Demer_(rivier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gete


L.  Kunstmatige zoetstof, ontdekt in 1937 door een student in de Universiteit van Illinois in 

de VS. Het is een volledig synthetisch molecuul, goed oplosbaar in water. Wordt maar voor 

een klein deel opgenomen door het lichaam en onveranderd uitgescheiden via de nieren. 

CycLAMAat….     

M.  We zijn op zoek naar een medicijn dat voor het eerst in 1878 door Harmon Northrop 

Morse gesynthetiseerd werd en in 1893 voor de eerste keer gebruikt werd in de 

geneeskunde door Josef von Mering.  Al vrij snel raakte het uit de gratie vanwege een bizarre 

bijwerking, sommige gebruikers kregen namelijk een blauwe huidskleur na gebruik, 

waarschijnlijk als contaminatie met een ander middel.  Toen in de jaren 1940 ontdekt werd 

dat het pijnstillend en koortswerend werkte, nam de populariteit weer toe.  paracetaMOL.  

N.  Natuurlijk, zuivere olie met huidherstellende eigenschappen.  Dringt snel door in de huid 

om daar haar voedende, herstellende en beschermende functie te vervullen. Voelt niet vet 

aan, maakt de huid voelbaar zachter en zorgt ervoor dat deze soepel en vitaal blijft.  Het 

bevat geen bewaarmiddelen. NERTSolie 

 

O. Havenstad gelegen in het westen van Nederland, in de provincie Zuid-Holland. De stad is 

gelegen aan de Nieuwe Maas.  rOTTERdam  

P.  We zoeken een landstreek ten zuiden van de steppe in de Turkse regio's Centraal-

Anatolië en Oost-Anatolië. Het gebied staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO en wordt 

deels beschermd door het Nationaal park Göreme. capPADocië  

 

Q. We zijn op zoek naar een vogel uit Midden-Amerika.  Hij behoort tot de familie van de 

trogons.  Het is de nationale vogel van Guatemala.  Zijn Latijnse benaming is Pharomachrus 

mocinno.  QUETZAL 

R.  Apparaat dat trillingen van de aarde meet en  registreert tijdens een aardbeving. Men 

kan de richting en de kracht van bevingen en trillingen opmeten.   seismogRAAF 

S.  Naam van een Franse scheikundige en bioloog, vooral bekend vanwege een naar hem 

vernoemde techniek en  door zijn ontdekking van het vaccin tegen hondsdolheid.  paSTEUR 

(Louis) 

T.  Als je bij golf een schot links naast de fairway slaat, de volgende rechts, de volgende weer 

links, enz. dan wordt dat 'army golf' genoemd. Naar de orders 'links' 'rechts' links' zoals 

soldaten marcheren. Hoe wordt dit in het Nederlands spottend uitgedrukt ? kruisjesTEEK 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scheikundige
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bioloog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaccin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hondsdolheid


U. Van welke stad in de Belgische provincie Luxemburg, met +/- 5500 inwoners is deze 

afbeelding ?  boUILlion  

 

V.  Belgisch merk dat sinds 1886 bestaat.  Hun reclamespot eindigt meestal met de woorden  

“Aan tafel”, sinds 2013 eigendom van Continental Foods.  deVOS lemmens ……… 

W.  Scheikundig element met symbool W en atoomnummer 74. Het is een grijswit 

overgangsmetaal. Zijn bekendste toepassing is het draadje in de gloeilamp.  WOLFraam 

X. We zoeken een geslacht in de vogelfamilie, de  Furnariidae of in het Nederlands 

de ovenvogels . Ze zijn te vinden in Mexico , Midden-Amerika en Zuid-Amerika en tropisch 

regenwoud.   XENOPS 

Y.  Kleine, spitse boot doorgaans enkel door spierkracht voortbewogen. Kenmerkend is hij 

van boven dicht is met een of meer mangaten in het midden.  kaYAK 

Z.   Klassiek ballet in vier bedrijven. Het Bolsjojballet bracht het stuk in première op 4 

maart 1877 in het Bolsjojtheater te Moskou.  ZWANENmeer 

  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Merk
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Continental_Foods&action=edit&redlink=1
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Genus&xid=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhcP6k8ZqIy6YIoncb-sI2Ir5vSUA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ovenbird_(family)&xid=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhJ3t-KaoU4AEnsWGY_P-9wxq6bnw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Mexico&xid=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhjUIvBOD8FJeMuhV-3nr9fl-PFlBA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Central_America&xid=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhgtZd57qpZvEU8ZES-KzhUk54WtOw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.be&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/South_America&xid=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhj6QrA1gCr9fSaT8arltQ0D6Y7WYQ
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klassiek_ballet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bolsjojballet
https://nl.wikipedia.org/wiki/4_maart
https://nl.wikipedia.org/wiki/4_maart
https://nl.wikipedia.org/wiki/1877
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bolsjojtheater
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moskou


RONDE  7 :  WIE OOH WIE, IKKE NIE !       

 

1) We zoeken een Italiaans wielrenner,  hij wordt beschouwd als een van de beste 

ronderenners in het wielerpeloton, mede dankzij zijn daalkwaliteiten. Na zes jaar 

gereden te hebben bij Liquigas-Cannondale  kwam hij, van 2013 tot 2016, uit 

voor Astana Pro Team. In 2017 maakte hij de overstap naar Bahrein-Merida Pro Cycling 

Team. Hij is een van de zes wielrenners in de geschiedenis die alle drie de Grote 

Rondes heeft gewonnen.  Graag zijn naam. 

NIBALI Vencenzo    (Afbeelding van BALI) 

 

2) Welke Finse beursgenoteerde fabrikant, die zich tot 2013 voornamelijk toelegde op 

telecommunicatieapparatuur had als slogan “Connecting People”. Het bedrijf heeft zijn 

hoofdkantoor in het Finse Espoo.   

NOKIA   (Afbeelding KIA auto) 

 

3) Datgene wat we zoeken is een specifieke en afgebakende plaats in een systeem, 

waarin bepaalde activiteiten optimaal kunnen gedijen of worden uitgevoerd.  De term 

wordt voornamelijk gebruikt in ecologisch en economisch verband. Het is geen 

geografisch aanwijsbare plaats, maar een verzameling randvoorwaarden waaraan 

moet worden voldaan om een bepaalde activiteit te kunnen laten plaatsvinden.      

NICHE   (Afbeelding van Che Guevare) 

 

4) Liedje NOBODY’s wife van Anouck wordt gespeeld.  

Graag de titel van dit nummer ?    

NOBODY’s WIFE    (Afbeelding van een mooi Body van een vrouw) 

 

5) Vele dranken zijn bekend geworden van bepaalde films of televisieseries. Denk maar 

aan de Cosmopolitan van Sex and the City, we love it.  Maar welk drankje besteld 

James bond met zijn bekende uitspraak : Shaken, not stirred.   

MARTINI   (Afbeelding van Martin Leo) 

 

6) Personage bedacht door de Franse schrijver Jules Verne. Hij speelt de hoofdrol in Jules 

Vernes roman Twintigduizend mijlen onder zee. Zijn naam is Latijn voor "niemand". Hij 

is een van de bekendste antihelden ter wereld.   

CAPTAIN NEMO  (afbeelding van Mow van de Simpsons)  

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Liquigas-Cannondale
https://nl.wikipedia.org/wiki/Astana_Pro_Team
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bahrein-Merida_Pro_Cycling_Team
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bahrein-Merida_Pro_Cycling_Team
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Ronde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Ronde
https://www.ensie.nl/redactie-ensie/randvoorwaarden


 

 

7) Naam van een Amerikaanse popgroep, die halverwege de jaren 90 enorm populair 

was.  Groepsleden zijn Marty Cintron, Ariel en Gabriel Hernandez. Enkele van hun 

grootste hits zijn When I die, Please don’t go, Kiss you all over. Welke popgroep zoeken 

we ?   NO MERCY    (Afbeelding van merci chocolade) 

 

8) Kledingstuk uit 2 delen dat in mei 1946 op de Parijse catwalk gelanceerd werd door 

de Franse auto-ingenieur Louis Réard. 

BIKINI    (Afbeelding van een Bicky Burger)  

 

9) We zoeken de  grote vriend van Tommie, Purk en opa Lex. Hij is soms een beetje 

verlegen, maar in zijn kindse naïviteit haalt hij weleens wat stoms uit.  In Amerikaanse 

versies is hij geel, terwijl wij hem kennen in het blauw.   

PINO van Sesamstraat    (afbeelding van Pi) 
 

 

10)  Wie oooh wie, ikke nie, maar wie of wat dan wel  ?    Foto 9  Cappucino  

  

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/1946
https://nl.wikipedia.org/wiki/Catwalk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Auto
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ingenieur
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis_R%C3%A9ard&action=edit&redlink=1
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RONDE 8 : WAS DIT 2017 ?       

 

1) Hollywood stond op zijn kop na de berichten die over Weinstein de ronde deden.  Veel 

vrouwelijke actrices deden hun boekje open over de sexuele gedragingen.  In 

Vlaanderen viel ook een persoon van zijn troon, namelijk Bart De Pauw.  Kennen jullie 

het Vlaamse productiehuis opgericht in 2008, waarvan hij de bezieler is ?  

KOEKEN TROEF  

 

2) In 2017 kwam er opnieuw een voedselschandaal aan het licht. Kippeneieren en 

afgeleide producten in 45 landen bleken een voor de mens schadelijke insecticide te 

bevatten. Wat is de naam van deze insecticide ?  

FIPRONIL  

 

3) Amerikaans actrice vooral bekend als Rachel Zane uit de advocatenserie Suits. In 

november 2017 verloofde ze zich met prins Harry. Wat is de echte naam van deze 

toekomstige Duchess of Sussex ?  

MARKLE Meghan 

 

4) Het plan was, dat deze man zijn echtgenote, als president en partijleider zou opvolgen. 

Maar op 14 november 2017 greep echter het leger in. Duizenden Zimbadwanen gingen 

de straat op om het aftreden van de president te eisen. Op 21 november 2017 trad hij 

daadwerkelijk af. Wat is zijn naam ?    

MUGABE Robert  

 

5) De bekendste koe van Nederland is uiteindelijk gevangen genomen.  Ze ontsnapte in 

december samen met haar zus, Zus. Ze werd overgeplaatst naar het koeienrusthuis, 

waar ze haar oude dag zal slijten.  Graag de naam van deze koe ?   

HERMIEN 

  

  



RONDE 9 : LINKENRONDE       

1) Spider-Man is een superheld die woont in New York City. Hij is gebeten door een radio-

actieve spin en daardoor kreeg hij superkrachten. Hij kan net als een spin tegen muren 

opklimmen en hij is heel sterk ! Dit wisten jullie waarschijnlijk allemaal wel.  Maar 

weten jullie ook zijn naam als hij niet spiderman is ? 

PARKER Peter  (afbeelding parker balpen)  

 

2) We zoeken een Belgische actrice, in 2007 ging ze aan de slag als ketnetwrapper, in 

2009 was ze coach bij Junior Eurosong.  Bij iedereen beroemd seizoen 2012-2013 ging 

ze op zoek naar mensen die vriend willen worden met haar op facebook en dit seizoen 

2017-2018 duikt ze opnieuw op in iedereen beroemd waarbij ze naamgenoten opzoekt 

en interviewt.  Graag haar naam ?  

MAES Kristien    (afbeelding van logo maes)  

 

3) We zijn op zoek naar de eigenaar van de penis die je kan zien op jullie antwoordblad.  

Opdat niemand de vraag verkeerd zou verstaan: we zijn wel degelijk op zoek naar de 

naam van een familie van organismen. De mannetjes van deze diersoorten staan 

berucht om gewelddadige verkrachtingen van de wijfjes. Als evolutionaire tegenreactie 

ontwikkelden de wijfjes een spiraalvormige vagina met een waar gangenstelsel, 

waarvan sommige gangen doodlopen. Om de vrouwtjes toch te kunnen bevruchten 

ontwikkelden de mannetjes op hun beurt een imposant kurkentrekkervormig lid zoals 

u op de foto kunt bewonderen. Om welke familie van diersoorten gaat het?    

EEND  (afbeelding Duke-face) 

 

  Deze afbeelding op antwoordformulier plaatsen !!! 

 

4) De roze doos, door vele onder jullie misschien gekend, door sommige ook niet.  In de 

doos, die je ontvangt bij de geboorte van je kleine spruit, zit al jaren een staal van een 

wasproduct.   Graag de naam van dit wasproduct ?   LE CHAT  (afbeelding kat le chat) 

 

5) Duits jurist, sportbestuurder en voormalig schermer.  Sinds 10 september 2013, volgde 

hij Jaak Rogge op als voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité.   Graag zijn 

naam ? 

BACH Thomas    (afbeelding van Johan Sebastian Bach)  

 

https://wikikids.nl/New_York_City
https://wikikids.nl/Radioactiviteit
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https://wikikids.nl/Spin


6) Deze voetballer is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Tijdens zijn 

jeugd speelde hij bij Anderlecht, Gent en Leuven.  Zijn profcarrière begon bij Aalst, 

vervolgens ging hij naar Apeldoorn, dan naar FC Utrecht en kwam zo bijPSV terecht.  In 

2013 tekende hij een 5-jarig contract om te spelen onder trainer Rafael Benítez. Wie 

zoeken we ?  MERTENS Dries  (afbeelding Elise Mertens)  

 

7) Deze code telt 8 of 11 tekens.  Bestaande uit een bankcode,  een landcode, een 

plaatscode en voor bepaalde banken worden deze nog aangevuld met een 

kantoorcode van 3 tekens.  Enkele voorbeelden zijn KREDBEBB, GEBABEBB.   Graag de 

afkorting van deze code ? BIC code (= Business identifier code)  (afbeelding van een BIC 

pen)  

 

8) We zoeken een rivier met een lengte van ongeveer 652 kilometer.  Hij loopt van de 

berg Monviso in de Cottische Alpen in oostelijke richting via onder andere Turijn, 

Piacenza en Ferrara naar de Adriatische Zee, waar hij een delta vormt.   Zijn Latijnse 

naam is Padus.  Welke Italiaanse rivier zoeken we ?  PO (afbeelding Rode teletubbie)  

 

9) We zoeken een personage uit de vlaamse stripreeks De Kiekeboes.  Hij is de 

overbuurman van Kiekeboe.  Veel grappen draaien rond zijn overmatige speekselvloed, 

waarmee hij de mensen in zijn omgeving nat spuwt.  Hij debuteerde in het album “een 

zakje chips”.  Graag zijn naam ?   GOEGEBUER Fernand  (afbeelding van Steven 

Goegebeur) 

 

10) We zoeken een Belgische voetbalster, die uitkomt voor het Franse Montpellier 

en de Red Flames.  Bij de vrouwen ging de gouden schoen niet naar Tessa Wullaert 

zoals men eigenlijk verwachtte, maar wel naar deze, toch wel zeer mooie voetbalster.  

Wie mocht in 2018 de gouden schoen bij de vrouwen in ontvangst nemen ?  CAYMAN 

Janice   (Afbeelding Kaaiman Krokodil of Kaaiman eilanden) 
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RONDE 9 : LINKENRONDE 
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RONDE 10 : RIP          
 

1) Hij was in de jaren 50 - 60 de bestverkopende Afro-Amerikaanse muzikant.  Voor zijn 

bijdragen aan de rock-'n-roll werd hij  in 1986 opgenomen in de Rock and Roll Hall of 

Fame.  Nadat in 2005 de orkaan Katrina over zijn geboorteplaats was getrokken, werd 

hij zelfs korte tijd vermist.  Hij stond bekend voor het verder duwen van zijn piano met 

zijn dikke buik terwijl hij zijn nummers speelde, een van zijn bekende nummers is 

Blueberry Hill.  We hadden graag de volledige naam van deze muzikant ?  

FATS DOMINO   

 

2) Op 29 november 2017 pleegde Slobodan Praljak zelfmoord door gif in te nemen. Hij 

deed dit nadat hij veroordeeld werd als oorlogsmisdadiger tot 20 jaar cel. Wat is de 

naam van de rechtbank waar dit gebeurde? 

JOEGOSLAVIËTRIBUNAAL  (ICTY international criminal tribunal for the former Yugoslavia) 

 

3) Op 19 november 2017 overleed deze Amerikaanse crimineel. Hij was een sekteleider 

en werd bekend en berucht vanwege de veroordeling tot een levenslange 

gevangenisstraf wegens moord en aanstichting daartoe, in wat bekend is geworden als 

de zaak Tate/La Bianca, die in 1969 veel aandacht trok. Eén van zijn slachtoffers was 

actrice Sharon Tate, de toenmalige vrouw van acteur & regisseur Roman Polanski. 

Welke moordenaar zoeken we ?   

MANSON Charles  

 

4) In de playboy mansion was er, naar wat ik horen zeggen heb, veel bedrijvigheid.  Maar 

de capaciteit van datgene waar wij naar opzoek zijn is nog hoger.  Hij verzet 250 tot 

300 personen per uur en dat tegen een snelheid van 34 km/uur.  Op een hoogte van 11 

meter boven de grond.  Op 53 sec is het afgehandeld.  Na 17 jaar mag hij zijn prestaties 

op een ander gaan botvieren.  Wie of wat zoeken we  ? 

De Vleermuizen uit Plopsaland 

 

5) Op 19 november 2017 overleed een Belgisch paralympisch atleet.  Hij was in 2015 

Europees kampioen, samen met Pieter Cilissen en Julie Lamberechts in de 

paircompetitie Boccia.  Hij leed aan de ziekte van Duchenne en overleed aan de 

gevolgen van een longontsteking. Graag de naam van deze paralympische atleet  ?  

VERWIMP Kenneth 
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Ronde 11 : Detail ronde        

 

1) https://www.youtube.com/watch?v=KUOB23wmkxc 

Tania Dexters is een single die graag plezier maakt en dit op de gekste plekken.  In het 

filmpje gaf men hier enkele voorbeelden van, zoals op het kerkhof, in de discotheek.  In 

dit filmpje komt nog een derde plaats aan bod.  Welke ?  OP DE BROMMER  

 

2) https://www.youtube.com/watch?v=Pu8JO56fwt8 

Simon Feller kreeg er een blush van op zijn wangen, Edna die een liedje voor hem komt 

zingen, helemaal onderste boven was hij.   Graag hadden we van jullie geweten 

hoeveel roze knoopjes Edna aan haar kleedje had thv haar borstkas.    6 

 

3) https://www.youtube.com/watch?v=ghDRNsfqxvc    (3.16 tot 3.50) 

Maak het maar mee.  Hopelijk zal deze man de volgende keer toch een beetje beter 

opletten als hij naar de sauna wil.  We hadden graag van jullie geweten waarvoor hier 

reclame wordt gemaakt ?   BRILLEN  (SPECSAVERS) 

 

4)  

Met de goede doelen die hier aanbod kwamen werden wat eurootjes bij elkaar 

gespaard.  We hadden graag van jullie geweten hoeveel euro er effectief geschonken 

werd in dit filmpje aan Music for life. Tel alles bij elkaar op en dat bedrag mag je 

noteren op jullie antwoordblad ?   472€    (0+450+22) 

 

5) https://www.youtube.com/watch?v=g7hJjzrOXDo 

De mannen in hun mooie pauwen jasje zitten aan een hutje op een wit bankje.  Boven 

hun hoofden staat op een zwarte luifel een tekst.  Deze tekst mag je noteren als 

antwoord op deze vraag.   VOOR OUDEN VAN DAGEN 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ghDRNsfqxvc


RONDE 12 : SUPERRONDE.      

1) Bellen of SMS’sen……. 

A/ Wie in de quiz goed heeft opgelet, heeft bij deze eerste vraag van de superronde 

een voordeel.   VTM lanceert sinds 2015 een nieuwslijn, waar de kijker de redactie kan 

inlichten over feiten die zich voor zijn neus afspelen.  Graag dit nummer ?   

4040 

B/ Sinds 1 augustus 2017 is er een nieuw noodnummer bijgekomen.  Het nummer kan 

gebeld worden voor niet dringende interventies van de brandweer tijdens storm of 

wateroverlast.  Het is de bedoeling dan het echte noodnummer 112, voor mensen in 

levensgevaar niet overbelast raakt.  Graag dit nummer ?  

1722  

C/ We zoeken het nummer van de zelfmoordlijn,  een erkende nooddienst.  Iedereen 

die aan zelfdoding denkt of er in zijn of haar omgeving mee geconfronteerd wordt, of 

zelfs nabestaanden kunnen er anoniem terecht.  Graag het nummer ?  

1813 

 

2) Mannen en hun trots.   

A/ Centraal in de film Cars, staat een donkerrode racewagen, die alleen lijkt te leven 

voor het winnen van wedstrijden en het verkrijgen van roem. Bij aanvang van de 

eerste film neemt hij deel aan de laatste race van de Piston Cup. Graag de naam van 

deze donkerrode racewagen ?  

BLIKSEM MCQUEEN  - LIGHTNING MCQUEEN 

B/ We zijn op zoek naar een onbemand voertuig dat onderzoek doet op Mars. Het is 

een zeer nieuwsgierig wagentje dat bodemmonsters analyseert op sporen van leven.  

Graag zijn naam ?  

CURIOSITY 

C/ De auto waar deze vraag over gaat is een  Volkswagen Kever en is ook de 

"hoofdrolspeler" van een reeks Disneyfilms. Het speciale aan hem is dat hij een eigen 

persoonlijkheid en een eigen wil heeft. Zijn rijvaardigheid is uitmuntend en hij neemt 

deel aan autowedstrijden. De auto onderscheidt zich door de rood-wit-blauwe strepen 

en het nummer op de voorkant en de deuren. We hadden graag van jullie het nummer 

geweten waarmee Herbie door de films racet ?  

53 
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3) Eind november –begin december 2017 werd er in het sportpladijs een feestje 

georganiseerd.  Op de planken stonden Spring,  Jonas, Thor, en nog enkele andere, 

maar de top of the bill was Samson en Gert.  

A/ Op welk hondje is Samson smoorverliefd ?  BOBIENTJE 

B/ Gert is verliefd op Marleneke, maar hoe heet die rijke snob ook al weer op wie zij 

jammer genoeg is gevallen ?  Graag zijn volledige voornaam ! JEAN – LOUIS – MICHEL   

C/ Wat is de voornaam van de burgemeester ?  MODEST 

 

4) Op 30 januari 2018 overleed de Vlaamse presentatrice en zakenvrouw Tante Terry.    

A/ Wat Samson is voor Gert, was een Eekhoorn voor Tante Terry.  Hoe heet deze 

eekhoorn, die tevens op haar begrafenis was ?  KRAAKJE 

B/ Op de begrafenis was haar lievelingskleur alom vertegenwoordigd.  Geef de 

specifieke naam van deze kleur ? TURQUOISE  

C/ Door haar huwelijk met voetballer Jos Van Ginderen werd ze dus bekend als Terry 

van Ginderen. Graag hadden we van jullie haar meisjesachternaam van voor haar 

huwelijk geweten ?  VERBEECK Esther  

 

 

5) De sluiting van de Olmense Zoo was voor velen een donderslag bij heldere hemel.  

A/ Niet iedereen was het ermee eens, maar de Olmense zoo moest meteen de deuren 

sluiten nadat minister van Dierenwelzijn hun vergunning introk, omdat de dierentuin 

in Balen al jaren de regels rond dierenwelzijn met de voeten zou treden.   Wie niet 

horen wil moet voelen.  Wie was de verantwoordelijke minister voor uiteindelijk deze 

tijdelijke sluiting ?   

WEYTS Ben 

B/ De bezieler van de Olmense Zoo, Charel,  zet een stapje opzij en zijn kinderen Wim 

en Els, nemen het management over.  De kinderen willen dat er straks een frisse wind 

waait door de Zoo.  Graag de familienaam van de uitbaters van de Olmense Zoo ? 

VERHEYEN  

C/ Op 15 januari 1998 sloot een Limburgse Zoo de deuren.  De dierentuin was in 

privébezit van de familie Wouters en kreeg geen enkele vorm van subsidie of 

sponsoring. De dierentuin was gekend omwille van het enorme aantal dieren.  De 

familie sloot uit vrije wil hun zoo, daar ze moe getergd waren.  Over welke Limburgse 

zoo hebben we het hier ? 

ZOO VAN ZWARTBERG  of DIERENTUIN VAN ZWARTBERG 

  



 

 

6) In januari kreeg België een aparte asielzoeker erbij, namelijk een wolvin.  Zij doodde 2 

schapen hier in Meerhout.   

A/  Graag de naam van deze wolvin ?  NAYA 

B/  Hoe noemt de boer die 2 schapen verloor ? Boer BOONEN Bert  

C/  Langs welke gemeente kwam deze wolvin op Belgisch grondgebied ? BOCHOLT 

 

7) Ik wil een rendierhoedje.  

A/ Kinderen zijn of waren er zot van en ook volwassenen durven er al eens hun tijd 

mee te verdrijven. Hoe heet het speeltje, dat jullie hier zien, en plotseling razend 

populair werd ?   

FIDGET SPINNERS 

B/ Een van oorsprong Amerikaans stuk speelgoed,  gemaakt van ijzerdraad, in de vorm 

van een metalen helix. Deze is vooral bekend geworden doordat hij op slinkse wijze 

van de trappen 'af kan lopen'.  

SLINKY 

C/  Deze puzzel bevat een vernuftig mechanisch systeem, gebaseerd op een 

scharniersysteem van de ouderwetse jakobsladder. De standaardversie heeft 8 tegels, 

die in een lus met elkaar verbonden zijn ?  Graag de naam van dit speelgoedje ? 

RUBIK’S MAGIC  

 

 

8) Olympische winterspelen 2018.   

 A/ Welk Europees land kaapte tijdens de winterspelen de meeste medailles weg ? Ze 

behaalde vooral medailles in het langlaufen.  NOORWEGEN 

B/ Waar zullen in 2022 de Olympische winterspelen plaatsvinden ? Het is de eerste 

stad die zowel de zomerspelen, in 2008,  als de winterspelen toegewezen heeft 

gekregen.  PEKING / BEJING 

C/ Een van de opvallendste personen op de Winterspelen 2018, was wel deze man.  

Zowel bij de openingsceremonie als bij de slotceremonie was hij uitdrukkelijk 

aanwezig. Uit welk land kwam deze man ? TONGA 
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9) Yoga is een discipline met heel wat gezichten.  Meer nog dan een fysieke activiteit is 

het ook een echte filosofie.  

A/ Welke bekend TV-figuur heeft zich gestort in de yoga. Je kan de lessen bijwonen te 

Brugge.  Graag haar voornaam ? INGEBORG (Sergeant)  

B/ Deze yogavorm bestaat uit een opeenvolging van 26 lichaamshoudingen die gericht 

zijn op het opwarmen en stretchen van de spieren, de ligamenten en gewrichten.  Dit 

gebeurt in een hete kamer met een temperatuur van ongeveer 40°. Hoe heet deze 

yoga-vorm ?   BIKRAM yoga  

C/ We zoeken de meest verspreide yoga in het Verre Oosten.  Gebaseerd op 

houdingen, ademhaling en relaxatie.  Deze versie laat zich makkelijk beoefenen en is 

ideaal om het lichaam en de geest in alle rust te ontspannen, met name mede dankzij 

de beroemde lotushouding. HATHA yoga 

 

 

10) Tis gedaan. 

A/ Graag de uitvoerder van dit nummer ?  THE DOORS  (The end) 

B/ Graag uitvoerder van dit lied ? KINGS OF LEON (The end)   

C/ Graag de uitvoerder van dit nummer ?  JOHNNY HOES (Dat is ’t einde)  

 

 

 

 


