
 

 

 
 

 

 



RONDE 1 : CHAARBIO 

 

1) Hoe noemt men het verschijnsel waarbij een aantal zwarte ratten met 

hun staarten in elkaar verknoopt zijn geraakt, waardoor ze geen kant 

meer op kunnen en dus verhongeren.  Rattenkoning 

 

2) De Dominicaanse Republiek is een land op het eiland Hispaniola, in het 

Caribische  gebied. Het beslaat ongeveer twee derde van het eiland. In 

het westen grenst het met een ander land. Tegenwoordig behoort dat 

land echter tot de armste landen ter wereld, is het land politiek instabiel 

en heeft het de laatste jaren vaak te kampen gehad met natuurrampen. 

Door een aardbeving begin 2010 werd een groot gedeelte van het land 

verwoest.  Geef de naam van het land. Haïti 

 

3) We zoeken een element uit de tabel van Mendeljev. Het elementen is, 

samen met broom,  één van de 2 elementen die op kamertemperatuur 

vloeibaar zijn.  Het element dat we zoeken heeft iedereen wel eens in 

zijn mond gehad, onder zijn oksel of in een andere lichaamsholte. Welk 

element zoeken we. Je mag het element omzetten  naar de afkorting 

gekend in de tabel van Mendeljev. Hg (kwik) 

 

4) Ontstekingen zijn van alle aard, je voelt er je ziek bij, hup naar de dokter 

die dan antibiotica voorschrijft, maar wie ontdekte het eerste 

antibioticum met de naam peniciline? Alexander Fleming 

 

5) Korte vraag : Welke vis is dit ?  Hondshaai 

 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Landen_van_de_wereld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eiland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hispaniola
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cara%C3%AFben
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardbeving_Ha%C3%AFti_2010


RONDE 2 : RIP 

 

1) We zijn op zoek naar een Vlaamse actrice, ze werkte ook als 

toneelpedagoge en toneelregisseuse. Ze was eerder getrouwd met Tone 

Brulin en later met Wies Andersen.  Ze vertolkte rollen in : Wij, heeren 

van Zichem, Bex en Blanche, Keetje Tippel, Villa des Roses en nog vele 

andere.  Welke actrice die in november 2015 overleed zoeken we  ?   Van 

der Groen Dora 

 

2) Op 1 november 2015 overleed een van de grootste Belgische atleten, zijn 

palmares in de korte sprint en het verspringen beperkten zich niet tot 

onze landgrenzen. Hij werd Europees indoorkampioen, meervoudig 

Belgisch kampioen en was Belgisch recordhouder op de 100m.  Hij 

kwalificeerde zich 2x voor de Olympische spelen, maar ging slechts 1x 

van start. Hij overleed door zelfdoding in Patong, waar hij uitbater was 

van 3 restaurants.  Welke atleet zoeken we ?  Desruelles Ronald 

 

3) Op 2 april 2015, raakte bekend dat deze man zich moest verantwoorden 

omtrent een verkrachtingszaak. De betrokken vrouw had begin 2013 een 

klacht ingediend. Later op de dag was hij vermist en werd zijn jas en fiets 

teruggevonden aan het Albertkanaal. Enkele uren later werd ook zijn 

lichaam gevonden. Welke man met een zangerig Limburg accent zoeken 

we ?   Stevaert Steve 

 

4) Een hartaanval op 85-jarige leeftijd was fataal voor deze schrijver.  Hij 

verwierf in de jaren 60-70 bekendheid met zijn “Gangreen”-cyclus. Het 

eerste boek deed in Vlaanderen heel wat stof opwaaien door de 

gedurfde erotiek.  Kodak 58,  Dood in Bourgondië, Diamant, De Zaak 

Alzheimer, behoren tot zijn meest gekende werken. Welke schrijver 

zoeken we ?   Geeraerts Jef  

 

5) Hij is geboren in Zwitserland in 1965, verhuisde in 2002 naar Antwerpen, 

paspoort had hij nooit op zak. Zijn grafdelver zou ik niet willen zijn. Hein 

overleed er op 50 jarige leeftijd op 11 februari 2016.  Wie of wat is Hein ? 

Nijlpaard 

 



RONDE 3 : SPORT ? 

 

1)  Een voetballer uit het voormalige Tsjecho-Slowakije is de bedenker van 

een bijzonder soort strafschop, waarmee hij de winning goals scoorde op 

het EK in 1976.  Na een normale aanloop volgt een zachte stiftbal, die de 

doelman op het verkeerde been zet.  Dit soort strafschop wordt nog 

altijd naar de bedenker genoemd.  Hoe heet de bedenker ? Panenka 

 

2) Graag de naam van de landing bij het skischansspringen die beloond 

wordt met de meeste punten.  Bijkomende tip : ze is vernoemd naar een 

Noorse provincie.  Telemark-landing  

 

3) In golf staat ‘par’ voor het aantal slagen waarin een gemiddelde 

professionele golfer een hole zou moeten kunnen spelen.  Eén slag onder 

het par heet een ‘birdie’.  Welke term wordt gebruikt als je één boven 

‘par’ gaat en dus een slag meer nodig hebt om het balletje te putten ? 

Bogey 

 

4) Sinds 1997 is het al geleden dat er nog een Elfstedentocht heeft plaats 

gevonden.  De deelnemers aan deze tocht moeten niet enkel kunnen 

schaatsen, ze moeten ook met hun schaatsen aan kunnen lopen op 

plaatsen met slecht ijs of met obstakels.  Op dergelijke plaatsen worden 

er planken en matten neergelegd, waarover de schaatser, met de 

schaatsen aan de voeten, kan lopen zonder dat de ijzers beschadigd 

worden.  Voor dit lopen op schaatsen is er een specifiek Fries woord. 

Welk ? Klunen 

 

5) We zoeken een naam van een dans waarbij men probeert te Goden te 

aanroepen. Waarschijnlijk de bekendste dans is de Ka Mate die al jaren 

lang door het Nieuw-Zeelandse rugbyteam, de Old Black’s, voor het 

begin van iedere wedstrijd wordt uitgevoerd.  Hoe heet deze dans ? Haka 

 

  



RONDE 4 : ZEG HET MET EEN …… 

 

1) We zoeken een psychologisch verschijnsel dat soms optreedt tijdens een 

gijzeling. Het houdt in dat de gegijzelde sympathie krijgt voor de 

gijzelnemer. De benaming komt van de Norrmalmstrong-overval op de 

kredietbanken. Hoe heet dit syndroom ? 

Stockholm-syndroom   Zweden 

 

2) We zoeken de naam van een hond uit de zeer irritante reclame van een 

energieleverancier.  In die spotjes wordt getoond hoe de stoute hond te 

veel energie verbruikt. De hond zelf is geëlektrocuteerd tijdens een van 

zijn fratsen. Graag zijn naam ? 

Quito   Equador 

 

3) We zoeken in de eerste plaats een Afrikaans land, waar op 20 november 

2015 gewapende mannen het Radison Blu hotel bestormden. Als je nu 

de lettergrepen van het antwoord van plaats wisselt, bekom je het 

antwoord dat we hier zoeken, namelijk een grote stad gelegen aan de 

Zuid-Amerikaanse Westkust. 

Lima   Peru 

 

4) Op 24 juli 2013 vond er een treinramp plaats. De chauffeur reed met een 

te hoge snelheid toen hij de bocht aansneed. De trein ontspoorde : 79 

mensen kwamen om en 150 anderen raakten gewond.     

Waar gebeurde deze treinramp ? Het eerste deel van dit antwoord mag 

je noteren.  

Santiago    (de Compostela)   Chili 

 

5) Cryptische omschrijving : Een gecastreerd exemplaar uit de wei in het 

Franse water.  

Oslo  Noorwegen 

 

6) U krijgt hier 3 foto’s te zien.  Een ontdekkingsreiziger, een filmregisseur 

en een TV-programma van zender Vier, waarbij Guy Swinnen met de 

overwinning ging lopen.  Wat hebben zij gemeenschappelijk ? 

Afb 1/ Henry Morton Stanley, Afb 2/ Stanley Kubrick, Afb 3/Stanley’s Route 

Stanley   Falkland eilanden 

 



 

7) We zijn op zoek naar de breedste watervallen van Afrika.  Ze vormen een 

watergordijn van 1708 meter breed en 100 meter hoog.  Ze zijn gelegen 

in Zambezi op de grens tussen Zambia en Zimbabwe.  De watervallen 

werden ontdekt door David Levingstone in 1859. 

Victoria(watervallen)   Seychellen + Hong Kong 

 

8) We zoeken een pop-rock band uit Maagdenburg (Duitsland).  Bekende 

songs zijn : Love is dead, Zoom into me.  Als antwoord hebben we het 

eerste deel van deze groep nodig. 

Tokio (hotel)  Japan 

 

9)  Cryptische omschrijving : Chef die angstig is. 

Bangkok  Thailand 

 

10) Als je al deze antwoorden van naderbij bekijkt, kan je een link 

vinden   tussen de verschillende antwoorden.  Dit antwoord kan je dan 

ook invullen in de  titel  van deze ronde.  Zeg het met een ….. ?   

Hoofdstad  

 

 

  



 

RONDE 5 : NUMMERS ! 
 

We zoeken het CIJFER van de groep/band die de originele versie van het lied 

zingt. 

Let op : ENKEL het cijfer mag genoteerd worden op jullie antwoordblad. 

Noteren jullie de volledige naam van de groep/band, dan wordt jullie antwoord 

foutief aangerekend, ook al hebben jullie het juist cijfer genoteerd ! 

Bvb : we zingen het lied 10.000 luchtballond, dan is het antwoord op deze 

vraag 3 (de 3 van K3, u noteert dan enkel de 3 op u antwoordblad !) 

 

 

1) Liedje : Sunday Bloddy Sunday  => U2 

 

2) Liedje : What’s Up => 4 non blondes  

 

3) Liedje : Love Shack => B52 

 

4) Liedje : Sugar  => Maroon 5 

 

5) Liedje : All the small things  => Blink 182 

  

 

  



RONDE 6 :  ABC WIE ? 

 

A)  Wie moet er nog naar het station, met de wagen haalt ze het wel. Maar ze 

kwam aan bij een leeg perron, het zit haar niet mee ?  Annabel (Boudewijn de Groot) 

B) Aan wie heeft men al zo vaak verteld dat de wereld geen kinderspel is ? Ben 
(Sylvie Melody) 

C) Op welk meisje met haar blonde haar was Walter Grootaerts als man van 9 

jaar verliefd ? Chris Lomme  (de Kreuners) 

D) Wie had er in haar ogen, het blauw van regenbogen ?  Domino  (clouseau) 

E) Wie haar heuveltjes zijn een bron van fantasie, speeltuin voor de handigen 

een pretpark vol plezier ?  Erica  (Bart Van den Bossche) 

F) Wie zit nu in dit vreemde land, terwijl in haar het heimwee brandt.  Haar 

vader zocht voor haar een man, die de bruidschat nog betalen kon ? Fatima 
(Johan Verminnen)  

G)  Haar naam kent iedereen, ze is sensationeel en ook origineel.  Over wie 

zingt Sam Goris dit liedje.  Gloria  

H) Bij wie staat in Tirol de jodelschool volgens Samson en Gert ? Heidi 

I) Van welke vrouw hield Bart Kaell zoveel, want als hij naar haar foto op het 

nachttafeltje kijkt, denkt hij met spijt “ waarom ben ik jou kwijt”? Isabelle 

J) Welke tante van Boudewijn De Groot, lijkt al weer veel ouder, en moet haar 

borsten halen van zijn schouder, als hij piano speelt ?  Julia 

K) Elke morgen om half negen, komen we iemand tegen met blauwe ogen, 

blonde lak, hel geel truitje en een korte rok.  Ze trippelt zwijgend naast d’er ma, 

daarom zingen alle jongens haar verlangend na.  Wie is dit meisje ?  Katinka (de 

spelbrekers) 

L) Op wie wachten de kreuners elke maandag rond half vier met het hart in de 

keel ?  Layla 

M) Wie zal ook al zie je mij niet meer, door haar tranen heen weer lachen, net 

zoals de laatste keer ?  Margrietje  (Louis Neefs) 

N) Elton John heeft dit meisje zo nodig, hij vraagt of ze ooit droomt van hem en 

of ze de brieven ziet die hij schrijft. Oh nee, ze zal het nooit weten.  Nikita 



O) Hij is gek en de mensen zo moe, hij is gek en waar moet ie naartoe 

hij wil weg, hij gaat vissen, hij is gek, maar ik kan hem niet missen. Wie is “hij” ? 

Opa   (Bart Van den Bossche) 

P) Wie doet Johan Verminnen de wereld anders zien, wenst haar zoete dromen 

want morgen is hij vrij misschien ?  Paulien 

Q)   Van welke Suzy houdt men van haar manier waarop ze loopt en praat ? Q  
(credence claerwater revival) 

R)  Over welk meisje zingt the police dit : “you don't have to put on the red light 

Those days are over, you don't have to sell your body to the night” ? Roxanne 

S) Met wie zit VOF de kunst samen in de kamer terwijl de stereo zacht staat en 

hij denkt ''Nu gaat ’t gebeuren, hierop heb ik zolang gewacht''  ? Suzanne 

T) Wie leerde Frank Dingenen een mondje Russisch, En dat mondje paste net 

op dat van hem, Ze leerde hem, dada, wat een kus is, En de geneugten van een 

Russisch ei ? Tanja 

U) Van welke zuster neemt Rob de Nijs afscheid, omdat hij het niet meer ziet 

zitten en naar Amerika gaat ?  Ursula 

V) Wie bezat een waardevolle schat, die ze altijd goed verborgen had, zodat 

niemand die ooit zag.  Vroeg haar binnen op zijn kamer en verdwaalde  wis en 

waar in haar bosje rosse kroezelhaar ? Valentine  (Koen Crucke) 

W)  K3 stuurt een brief, om te feliciteren, want ze denken dat ze keiverliefd is 

op haar hartendief. Als K3 zo iemand vind, mag hij ook hun hart regeren.  Over 

wie gaat dit liedje van K3 ?  Willem Alexander 

X) Bij de X vonden we geen liedje, maar wel een zangeres.  Ze 

vertegenwoordigde in 2004 ons land op het Eurovisiesongfestival met haar 

nummer “one life”. Wie zoeken we ?  Xandee  

Y) Wie is maar amper zeventien, nog ni helemaal ontloken, maar je zult het 

zien,  ze wordt het schoonste spook der spoken, althans volgens Urbanus ? 

Yvonneke 

Z) Wie is er in een liedje van Raymond van het Groenewoud, achtereenvolgens 

een brave meid, een vrouwke, een schone meid en een schoon madam ?Zjoske 

 

 



RONDE 7 : ANTWOORD OP EEN ANTWOORD ? 

 

1) We zoeken een ondergronds levend zoogdier met een zwartfluwelen 

vacht.  Het leidt een solitair leven, enkel in de paartijd vormen ze 

paartjes. Om hun territoria te overlappen, communiceren ze met elkaar 

door middel van geuren en geluiden.  Mol 

  

2) Wat is het beroep van deze personen.   Architect 
Volgende dia’s worden getoond : Sagrada familia & Gaudi, Atomiuim & André Waterkeyn, Eifeltoren & 

Stephen Sauvestre 

 

3) Het Hemelvaartweekend is al enkele jaren 1000 km-weekend. Dan 

gespen we onze fietshelmen vast, klikken we onze schoenen in onze 

pedalen, en fietsen we ten voordele van de strijd tegen een gevreesde 

ziekte. Samen met duizenden zielsgenoten gaan we trappen, en dat vier 

dagen lang ! Voor welke gevreesde ziekte kan men in het 

Hemelvaartweekend 1000 km trappen ? Kanker 

 

4) Waar staat deze basiliek ? Scherpenheuvel  (Foto op scherm van basiliek !) 

 

5) Welk instrument bespelen deze jongens ?  Gitaar    

The edge, Eric Melaerts, Jan van Eyken => foto wordt geprojecteerd op scherm  

 

6) We zoeken een naam die vooral wordt gebruikt voor zangers, 

zangeressen en muziekgroepen die zingen in het Nederlands, met een 

eenvoudig, meestal akoestisch instrumentarium. In nummers  ligt de 

nadruk op de tekst, die vaak maatschappijkritisch is.  Klein kunst 

 

7) We zijn op zoek naar een eigenlijk, onzichtbaar personage, dat toch zo 

goed als in elke aflevering wordt vernoemd, of Gert telefoneert met 

haar.  Ze heeft een balletschool en 2 mannen vinden haar leuk. 

Marlene(ke)   (Liedje Marlene) 

 

 

 

 

 



8) Vergeet Pieter Van In.  Sinds januari 2016 is er op VTM een nieuwe 

misdaadserie te zien.  Waarin Hilde De Baerdemaeker de rol speelt van 

een commissaris van de federale gerechtelijke politie, ze wil niet enkel 

de kleine garnalen, maar ook de grote criminele vissen achter de tralies.   

Graag de naam van Hilde De Baerdemaeker in deze nieuwe misdaadserie 

Coppers ? Meerhout Liese 

 

 

9) De World Ports Classic is een wielerwedstrijd die wordt gereden tussen 

een Nederlandse en een Belgische havenstad.   In 2015 werd deze 

wedstrijd gewonnen door Kris Boeckmans. Graag de namen van deze 2 

havensteden.  Antwerpen & Rotterdam  (liedje Tussen Antwerpen en Rotterdam) 

 

10) Als je de  bovenste antwoorden bestudeerd kom je hopelijk  

automatisch bij het laatste antwoord van deze ronde ? Zjef Van Uytsel 

 

 

  



RONDE 8 : KRUIDJE ROER ME NIET OF TOCH ? 

 

1)  We zoeken een Amerikaanse rock band, opgericht in Los Angeles in 

1983. De muzikale stijl bestaat voornamelijk uit rock, met de nadruk op 

funk, evenals elementen uit andere genres, zoals punk rock en 

psychedelische rock.  Bekende nummers zijn : Under the bridge, 

Californication, ….   Red Hot Chilli Peppers  

 

2) We zoeken een Poolse, genaturaliseerde Franse natuur- en scheikundige 

die baanbrekend onderzoek verrichtte. Inspanningen samen met haar 

man Pierre,  leidde tot de ontdekking van polonium en radium. Ze werd 

tot 2x toe de winnaar van de Nobelprijs.  Welke vrouw zoeken we  ?    

Curie Marie 

 

3) Volgend liedje wordt gezongen : Marjolijn van Get Ready. 

Maar op de plaats van Marjolijn zingt men  : Kruidje roer… 

Vraag : Aan welk meisje wordt gevraagd of ze ooit zijn vriendje wil zijn ? 

Marjolijn 

 

4) We zoeken een Nederlandstalige bewerking van een Amerikaans 

kinderprogramma, uitgezonden in Nederland en Vlaanderen sinds 

januari 1976.  Namen als  : Purk, Troel en Tommie zijn bekende 

personages van dit kinderprogramma.  Graag de  naam ? Sesamstraat 

 

5) We zoeken een Amerikaanse, psychologische thriller film uit 2002, 

gebaseerd op het gelijknamige boek van Thomas Harris.  

Enkele van de hoofdrollen worden gespeeld door Edward Norton als FBI 

agent Will Graham, Anthony Hopkins als Hannibal Lecter, Ralph Fiennes 

als Francis Dolarhyde.  Red Dragon 
 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Edward_Norton
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anthony_Hopkins
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hannibal_Lecter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ralph_Fiennes


RONDE 9 : STRIPHELDEN & CARTOONS 

 

1) De gebroeders Dalton zijn fictieve personages in de stripreeks Lucky 

Luke. Van de 4 broers is Averelle, de grootste, de hongerigste, maar 

vooral de domste.  Verder hebben we nog Jack en William. De vraag is 

dan ook logisch. Wat is de voornaam van de vierde Dalton, hij is de 

kleinste, maar aangezien hij de oudste en de slimste is, wordt hij aanzien 

als leider van de bende ?  Joe 

 

2) In de meeste strips, heb je wel een verwarde professor.  Zo ook bij Kuifje. 

Hoe heet de gekke professor met bolhoed, snor en bril ? Zonnebloem 

 

3) Bij deze vraag zoeken we naar het ietwat domme hulpje van Anatool in 

de stripreeks van Jommeke.  Hij verschijnt voor het eerst in album 47 : 

Diamanten in de Zoo en doet verder ook nog mee in 7 andere albums, 

zoals bvb dat op het scherm te zien is.  Welk nevenpersonage uit de 

stripreeks Jommeke zoeken we hier ?  Smosbol 

 

4) Waar Jonas Geirnaerts kabouter Wesley vroeger dagelijks een lach 

toverde op televisiekijkend Vlaanderen. Neemt in de ideale wereld een 

wereldvreemd, hilarisch typetje dit over. Wie is deze stuntelige knaap, 

graag zijn voornaam ? Michiel 

 

5) Volgens het Guinnes books of Record is het de meest verspreidde strip 

ter wereld.  Odi en Jon leven er samen met hun geliefde en soms 

gevreesde, harige, dikke vriend.  Het succes ervan leidde tot de creatie 

van een televisieserie, verschillende animatiespecials, een reeks 

videospellen, 2 live-action film en een hoop merchandising. Over welke 

comic hebben we het hier ?  Garfield  

  



RONDE 10 : LAATSTE NIEUWSjes 

 

1) Op 29 februari 2016 werden de oscars uitgereikt.  De spotlights voor de 

beste films waren gericht op The revenant, Brooklyn, Bridge of Spies en 

nog enkele andere films.  Maar welke film ging aan de haal met de Oscar 

voor de beste film ?  The Spotlight 

 

2) Op donderdag 10 maart werd Kevin De Bruyne voor de eerste keer 

vader.  Samen met zijn vriendin, Michèle Lacroix kregen ze een flinke 

zoon. Er waren geen woorden voor, hoeveel vreugde deze kleine man 

ons brengt.  Graag de voornaam van deze kleine Spruyt ? Mason Milian 

 

3) Tot voor kort konden gasten van een centerparc hun verblijf opvrolijken 

met het bezoek van een konijntje in hun bungalow.  Voor een hele week 

telde je maar liefst 24€ extra neer.  Maar na massa’s kritiek van 

dierenrechtenorganisaties ligt de konijnenverhuur stil.  Weten jullie de 

naam van deze center parcs ?  Erperheide 

 

4) Bij een huiszoeking op 15 maart die paste in het kader van het Belgische 

luik van het onderzoek rond de aanslagen in Parijs,  werden nog voor de 

agenten konden aanbellen de eerste schoten gelost.  In totaal werden 4 

agenten lichtgewond en 1 verdachte werd gedood. In welke straat in 

Vorst was het appartement gelegen.  Driesstraat 

 

5) De PET-fles lijkt passé; uw frisdrank komt straks IN een “andere”fles. 

Achter deze uitvinding schuilt een gigantisch nieuwe markt.  En de eerste 

fabriek van de toekomst komt in Antwerpen. Graag de naam voor deze 

uitvinding ? PEF-fles 

 

 

  



Ronde 11 : Detailronde. 

 

1) Filmpje 1 : Mag ik u kussen Lieke van Lexmons 

Jandino en Filip proberen het hart te veroveren van Lieke, ze willen haar 

allebei graag kussen.  Hopelijk hebben jullie goed geteld, want de vraag 

is : Hoeveel maal wordt er gebeld ?  7 

 

2) Filmpje 2 : Kim clijsters met Foute vrienden  

Kim Clijstert geeft onder begeleiding van de foute vrienden tennisles. 

Welke van de foute vrienden heeft in dit filmpje een witte zonneklep op 

zijn hoofd staan ?  Thomas Smith 

 

3) Filmpje 3 : Toilet 2016 Star Wars Prank 

De mensen in dit filmpje worden goed beetgenomen.  Zij komen na een 

toiletbezoek terecht in het spacecentrum van Dark Father.  Hier zijn 

verschillende controlepanelen aanwezig.  Op deze panelen branden 

grijze en oranje lichtjes.  Graag hadden we van jullie geweten hoeveel 

oranje lichtjes er branden op deze controlepanelen links van het toilet ?  

7 

 

4) Filmpje 4 : Geniaalste reclame ooit. 

Raar maar waar, dit filmpje dient als reclame voor de opvoedingslijn.  In 

één van de gezongen liedjes heeft men net gepikt uit de night shop.  

Welke 2 dranken heeft men gepikt ?  Bier en Bacardi  

 

5) Filmpje 5 : Het grofste K3 interview ooit   

Het grofste K3 interview ooit. Jonas kreeg de vragen allemaal 

ingefluisterd van de grote baas van studio 100, Gert Verhulst.  Op zijn 

vraag of ze gestopt zijn omwille van irritaties, haalde Gert de volgende 

mogelijkheden aan :  voor  Josje was haar Hollandse taaltje => Boterham 

met pindakaas, karnejus.  Voor Karen luidde dit dat ze te lui is en vaak te 

laat is, maar wat haalde Gert aan als mogelijke irritatie voor Kristel ?   

Te betweterig  

 

  



RONDE 12 : SUPERRONDE. 
 

1) 2 been zat op 3 been en at 1 been, 4 been zag dit en sprong tegen 3 

been waardoor 2 been viel en 1 been liet vallen. 4 been nam 1 been en 

rende weg, 2 been nam 3 been en gooide dit naar 4 been waardoor 4 

been op zijn beurt 1 been liet vallen, 2 been nam 1 been op en at rustig 

verder. Als je weet dat 2 been een persoon is. Wat wordt er dan bedoelt 

met :  

A/ 1 Been (kippenbotje) 

B/ 4 Been (hond) 

C/ 3 been (stoel,driepikkel, kruk) 

 

2)  TV programma : K3 zoekt K3 was een schot in de roos, qua kijkcijfers. Of 

Gert was uitgekeken op de oude K3 laat ik in het midden, maar de 

nieuwe K3 werd geboren. Marthe, Klaasje en Hanne nemen het roer 

over. Er waren echter teleurgestelde meisjes. 

A/ Geef de voornaam van het meisje dat het in de finale met dezelfde 

haarkleur op moest nemen tegen Marthe, zij was bij de jeugd al gekend 

door haar rol in Galaxypark.  Lauren 

B/ Tijdens  het optreden van een ander meisje, werd Gert bang : “Het 

was wild, woest en bouwvakkerig, ik dacht dat je de studio ging 

verbouwen.”    Graag de voornaam van het meisje waarover deze 

uitspraak ging ? Suzan 

C/Graag de voornaam van het meisje waar deze uitspraken over gaan ? 

“Ik vind het wel een verschijning, maar ze klinkt alsof ze net 2 sloefen 

sigaretten heeft opgesmoord” en “Die benen vol blauwe plekken. 

Geweldig. Dat is een kwajongen.”  Demi  

 

3) Tot welke logo’s leiden volgende combinaties ?  

A/    Twitter 

B/        Mercedes 

C/    Wikipedia 

 



4) Op 31 januari 2016 vond het wereldkampioenschap in Zolder plaats.  

A/ Hoe heet het circuit van Zolder ?  Terlaemen 

B/ Er werd een Belgische betrapt op gebruik van mechanische doping.  

Graag de naam van dit meisje ?  Van Den Driessche Femke 

C/ Welke Italiaanse fietsenfabrikant kondigde aan juridische stappen te 

ondernemen tegen de verantwoordelijke van de vermeende technische 

fraude ?   Wilier Triestina   

 

5) Is het nu een man of een vrouw ? 

A/ Franky Bomans is niet meer: na een geslaagde geslachtsoperatie gaat 

het eerste transgender personage uit thuis voortaan door het leven als 

vrouw, graag haar voornaam ? Kaat 

B/  De voormalig olympisch atleet, Bruce Jenner, maakte een 

opmerkelijke entree als vrouwelijk model in Vanity Fair, op de cover in 

ondergoed en in een shoot door topfotografe Annie Leibovitz.  Graag 

haar nieuwe voornaam ?  Caitlyn 

C/ Geboren in 1972, als Yoren Cohen, na een geslachtsverandering, 

noemt men haar Sharon Cohen.  Ze is een Israelische popzangeres van 

Jemenistisch, Joodse afkomst. In 2011 nam ze voor de 2° maal deel aan 

het songfestival met Ding dong.  Graag haar artiestennaam ? Dana 

International  

 

6) Atletiek. In December 2015 werden de gouden  spike’s uitgereikt   

A/ De aflossingsploeg met de broers Bourlee kregen de prijs “ ploeg van 

het jaar”. Ze haalde goud op het EK in Paag. Op welk nummer haalde ze 

goud.  4 X400 meter 

B/Bij de vrouwen gaat de Gouden Spike voor het derde jaar op rij naar 

een  21-jarige meerkampster. Ze veroverde in maart 2015 zilver op de 

vijfkamp op het EK indoor in Praag. Nafi Thiam 

C/ De Gouden Spike bij de mannen was  geen grote verrassing. 2015 

betekende voor de 24-jarige discuswerper het jaar van de doorbraak. 

Hij verbrak meermaals het Belgisch record, won de Diamond League-

meeting in Londen en kwalificeerde zich voor de Spelen in Rio de 

Janeiro. Het WK in Peking was de kers op de taart voor hem. Met een 

worp van 66,90 meter, alweer een Belgisch record, veroverde hij de 

zilveren medaille. Graag zijn naam?  Philip Milanov 

  



7) Volgende, vertaalde liedjes worden in een andere vertaalde versie  

gezongen, vindt de titel en originele uitvoerder van deze  3 liedjes  

A/ Yellow Submarine => The beatles 

 

B/ Treu Bleu  => Madonna 

 

C/ Black is Black => Los Bravos 

 

8) Dat wielrenners tegen een stootje kunnen en voetballers niet, is nog 

maar eens bewezen. 

A/ Wie moest opgeven in de Ronde Van Frankrijk na een massale 

valpartij op 6 juli 2015 op weg naar Hoei. Hij droeg op dat moment de 

Gele leiderstrui. Hij is nog over de streep gereden. In het ziekenhuis 

werd vastgesteld dat hij 2 gebroken wervels had in zijn onderrug. Graag 

de naam van deze TREK-renner. Cancellara Fabian 

B/ Op zaterdag 23 januari 2016 werd deze Duitse renner van het team 

Giant-Alpecin aangereden op training. Hij kan daardoor een kruis maken 

over zijn voorjaarseizoen en kan hierdoor zijn overwinning in Milaan-

Sanremo niet gaan verdedigen. Graag de naam van deze pechvogel? 

Degenkolb John 

C/ In augustus 2015 kwam een Lotto-Soudal renner zwaar ten val, in de 

8° etappe van de Ronde van Spanje.  Hierdoor werd hij een tijd in een 

kunstmatige coma gehouden. Graag de naam van deze Lotto-Soudal 

renner ? Boeckmans Kris  

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronde_van_Spanje_2015


 

 

9) De aanslagen in Parijs van november 2015 omvatten een zestal 

terroristische aanslagen in de avond en nacht van 13 november 2015. 

Vijf aanslagen vonden plaats in het 10de
 en 11de  arrondissement van de 

Franse hoofdstad, een zesde aanslag werd gepleegd in de voorstad 

Saint-Denis. 

A/ Drie terroristen drongen tijdens een optreden van de Amerikaanse 

band Eagles of Death Metal deze concertzaal binnen.  Met automatische 

vuurwapens werd vanaf het balkon geschoten op de bezoekers.  Graag 

de naam van deze concertzaal ?   De Bataclan 

B/ Vogeltje gij zijt gevangen, in de prison zult gij hangen. Vandaag 18 

maart 2016, werd de meest gezochte crimineel van Europa opgepakt.  

Graag zijn naam ?   Abdelslam Salah  

C/  Tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tussen het Duitse en Franse 

Nationale elftal bliezen 3 zelfmoordterroristen zichzelf op. De eerste 

explosie klonk in de 20ste minuut, President Hollande werd geëvacueerd, 

maar de wedstrijd ging door. Later klonken nog 2 explosies. Frankrijk 

won de wedstrijd.  Weten jullie nog met hoeveel ?   2-0 

 

10) Je bent jong en je wilt wat, dan ga je natuurlijk op versiertoer, vul 

deze openingszinnen verder aan…. 

A/ Deze openingszin is een klassieker : “Jij hebt opening en ik heb ….. “? 

Zin 

B/ Openingszin van Kobe Ilsen : “ Hoe wil jij je eitje morgenvroeg, 

gebakken of … “ ? Bevrucht 

C/ Openingszin van  Danira Boukhriss Terkessidis : “ Ge stinkt, gaan we 

samen ….” ? Douchen 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/10e_arrondissement_(Parijs)
https://nl.wikipedia.org/wiki/11e_arrondissement_(Parijs)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Saint-Denis_(Seine-Saint-Denis)

