KWB – MEERHOUT – GESTEL
20 MAART 2015

QUIZ
De 7° Duivelse KWB-QUIZ

Programma : KWB quiz-Meerhout-Gestel 20 maart 2015.

Ronde 1 : CHAARBIO
Ronde 2 : RIP ronde
Ronde 3 : WK – Voetbal 2014
Ronde 4 : HERKEN HET TV-PROGRAMMA
Ronde 5 : WERELDOORLOG I
Ronde 6 : RONDE RARE ABC
Tussenronde 1 : hiervoor heeft u de tijd tot het einde van ronde 6.
PAUZE
Ronde 7 : WE SPELEN EEN SPEL
Ronde 8 : LINKENRONDE
R onde 9 : ANTWOORD OP EEN ANTWOORD
Ronde 10 : BEROEMDE UITSPRAKEN
Ronde 11 : DETAILRONDE
Tussenronde 2: hiervoor heeft u de tijd tot het einde van ronde 11.

5 punten.
5 punten.
5 punten.
5 punten.
5 punten.
26 punten.
30 punten.
5 punten.
5 punten.
5 punten.
5 punten.
5 punten.
20 punten.

Kleine PAUZE
12. Superronde : punten 1°vraag : 1 punt, 2° vraag : 2 punten, 3°vraag : 3 punten. Max 30 punten.

1. Chaarbio
1) Niet de berg stenen of de hoop zand op de Hovesteen is het hoogste punt
van onze provincie. Neen, de eerste plaats gaat naar een minder idyllisch oord:
de voormalige stortplaats in de Antwerpse haven. Eigenlijk hoeft dat geen
verrassing te zijn, want met 100 ha afval kun je al wel een bergje bouwen. Wat
is de naam van deze Antwerpse toplocatie voor restafval ? Hooge Maey

2) We zoeken een scheikundig element met atoomnummer 74. Het is een
grijswit overgangsmetaal. We kunnen het woord opsplitsen in 2 delen het
eerste deel is een dier, het andere is een deel van een huis. Iedereen kent het
element vrij goed, want wie heeft er niet eens opstaan kijken als het licht het
niet meer deed? Geef de naam van het element? Wolfraam W

3) We zoeken een kruid dat in India een heilig kruid is. De naam is terug te
voeren op het Oudgrieks, waar het “koning” betekent, wat ook terug te vinden
is in de alternatieve benaming koningskruid. Het wordt gebruikt in de keuken.
Het kruid heeft een sterke geur en aroma en wordt vooral veel in de Italiaanse
keuken en bij tomaatgerechten gebruikt. Graag de naam van het kruid.
Basilicum

4) De Bermudadriehoek is een denkbeeldige driehoek tussen Miami, de
Bermuda-eilanden en Puerto Rico in het westerlijke deel van de Atlantische
Oceaan, deze kennen we allemaal. In Vlaanderen ligt er ook zo een
denkbeeldige driehoek, namelijk tussen Diest, Tienen en Aarschot. Ze zeult
deze bijnaam al sinds mensenheugenis mee. De legende wil dat de streek de
naam te danken heeft aan Napoleon. Die stuurde zijn soldaten uit de lage
rangen naar de regio om uit te rusten in aanloop naar de Slag van Waterloo.
Volgens een ander volksverhaal liet hij al zijn manschappen die hij niet geschikt
vond om mee te vechten, verzamelen in de regio van Tienen, Diest en
Aarschot. Hoe heet deze denkbeeldige driehoek? De Marginale Driehoek

5)Welke plant was bij de Grieken aan Apollo gewijd en gold als symbool van de
overwinning? Laurier

2. RIP-ronde
1) In 2014 overleed Lily een grote actrice, ze speelde tussen 2004 en 2010 in
één van de populairste TV serie’s op de Belgische buis, die nog elk jaar in de
zomervakantie wordt heruitgezonden. De actrice overleed aan de gevolgen van
een nieraandoening. Ze ligt begraven in de tuin, bij haar moeder, grootmoeder
en overgrootmoeder. Ze werd 15,5 jaar. Wat was haar actricenaam? Neroke

2) We zoeken een persoon die bekendheid verwierf dankzij de dood van zijn
broer. Hierdoor haalde hij de media en werd zo verkozen tot
volksvertegenwoordiger in de kamer. Sinds de zomer van 2013 leed hij aan een
neurologische ziekte, waartegen nog geen behandeling bestaat. In september
2014 overleed hij op 58 jarige leeftijd. Wie bedoelen we ? Voor en
achternaam graag ! Flor Van Noppen

3) Hij past in het lijstje bij de namen Bill Cosby, Walter Capiau, Gordon Brown.
Ze worden allemaal beschuldigd van seksuele intimidatie en agressie. De
persoon die we zoeken ontkent formeel dat er sprake was van misbruik en doet
de beschuldigingen af als "flauwekul". Welke radio en Tv-coryfee zoeken we ?
Jos Ghysen

4)Hij was een Belgisch wielrenner, professioneel sinds 2012. In 2013 werd hij
de UCI World Junior mannen kampioen tijdrijden. In 2013 en 2014 was hij ook
de Belgische landskampioen in de tijdrit voor junioren mannen. Hij stierf op
18-jarige leeftijd bij het naar huis rijden van een feestje werd hij gegrepen
door een trein. Het is onduidelijk of het om een ongeluk of zelfmoord ging.
Welke Belgische wielrenner zoeken we ? Igor Decraene
5) Deze acteur werd in zijn jeugd als hyperactief omschreven. Zijn talent om
mensen aan het lachen te maken, ontwikkelde hij onder andere door standupcomedy. Zijn improvisatietalent gecombineerd met een hoeveelheid typetjes
en accenten zijn in veel filmrollen terug te vinden. Hij ontleende zijn stem voor
de geest in de tekenfilm Aladdin. Graag de naam van deze grote acteur die
overleed op 63-jarige leeftijd ? Robin Williams

3. WK- Voetbal 2014
1) Tijdens het WK 2014 zaten de Rode Duivels in een luxueus hotel met alles
erop en eraan. Maar welk land vond geen geschikt hotel, maakte hier geen
probleem van en bouwde uiteindelijk zelf een eigen voetbaldorp op
Braziliaanse grond ? Duitsland

2) In de match tegen Zuid-Korea liep deze voetbalspeler een barst op in zijn
kuitbeen na een tackle van een Koreaan. Hij kwam nog even terug op het veld,
maar had duidelijk teveel pijn. Welke Rode Duivel kon op het WK niet meer
meespelen, maar bleef wel de ploeg ? Anthony Vanden Borre

3) Een pijnlijke misser was het, na de wedstrijd van de Rode Duivels tegen
Rusland. “Bravo, dankzij jouw doelpunt hebben we gewonnen, toch ?” kreeg
Lukaku te horen, terwijl deze woorden bestemd waren voor Origi.
Jan de Mulder gaf als opmerking over deze persoon : “Een beetje dom is ook
wel lekker”. Wie beging deze misser van formaat ? Koningin Mathilde

4) Deze speler wou zich echt vastbijten in de wedstrijd. Je tanden erin zetten,
werd door deze speler dan ook echt letterlijk genomen. We hebben het
natuurlijk over Suares. Maar wat we graag van jullie weten is : Welk land
verdedigde hij tijdens het WK voetbal 2014 ? Uruguay

5) Deze 17-jarige blondine werd tijdens het WK voetbal in Brazilië meteen
wereldberoemd toen ze tijdens een wedstrijd van de Rode Duivels in beeld
werd gebracht. Dat legde haar duidelijk geen windeieren. Axelle Despiegelaere
is haar naam, maar weet u voor welk merk zij het gezicht is geworden vanaf
januari 2015? Ice-Watch

4. Liedjesronde
Welk tv-programma/serie herken je en in welk decennium werd het voor de
eerste keer uitgezonden? Liedjes worden gezongen door Peggy.

1. De muppetshow van 1976-1981 dus jaren 70
2. Friends van 1994 - 2006 dus jaren 90
3. De film van ome willem van 1974-1989 dus jaren 70
4. Home and away van 1988 tot op heden dus jaren 80
5. Ghostrockers van 2014 tot op heden dus de twenty-tens (jaren 2010 en
verder)

5. Wereldoorlog 1
1) Op deze begraafplaats in Passendale rustten bijna 12.000 voornamelijk
Britse gesneuvelde soldaten. Op de ongeveer 35 aren grond liggen er meer
soldaten van Britse origine begraven dan eender waar. Maar liefst 8.000
soldaten waren niet meer te identificeren. Het Cross of Sacrifice centraal op het
kerkhof is ironisch genoeg gebouwd op een bunker die dienst deed als Duitse
commandopost. Hoe heet dit soldatenkerkhof? Tyne Cot Cemetry

2) Drie reporters, Arnout Hauben, Jonas Van Thielen en Mikhael Cops trokken
langs de frontlijn met de voornaamste historische plaatsen die bepalend waren
voor het verloop van de Eerste Wereldoorlog. Ze interviewden onderweg
bewoners of andere toevallige personen. Hoe heette de reportagereeks die ze
over het onderwerp maakten? Ten Oorlog

3) De aanleiding van De Grote Oorlog was de moord op de aartshertog van
Oostenrijk en zijn vrouw op 28 juni 1914. Op de foto ziet u deze aartshertog.
We horen van u graag zijn naam. Frans Ferdinand

4) Eén van de genantste momenten in 2014 was de flater van miss-Belgie
deelneemster Cindy Sabbe. Op de vraag “Hoelang is het geleden dat
wereldoorlog 1 begon” antwoordde ze twijfelend “10 jaar geleden”. In welke
zaal ging de miss-België verkiezing door? Theaterzaal Plopsaland de Panne

5) Tijdens Wereldoorlog 1 werd gans België onder de voet gelopen door de
Duitsers. Of toch bijna, want 2 West-Vlaamse steden boden moedig verzet en
slaagden er in den Duits af te houden. De oorlogslinie stokte aan de IJzer, en
toenmalig Koning Albert maakte van één stadhuis zijn militair hoofdkwartier.
Welk stadje in de Westhoek lag veilig verscholen achter de IJzer, en werd net
als Poperinge nooit bezet door de Duitsers ? Veurne

6. Rare ABC
1. Aangename gewaarwordingen die door de reukzin indirect worden
waargenomen bij het proeven van een voedingsmiddel. aromA
2. We zoeken de nationale boom van Madagaskar. Volwassen bomen zijn
meestal hol, waardoor het een leefruimte wordt voor vele dieren en mensen.
boabaB / boaB
3. Op quizzen wordt er dikwijls de fout gemaakt dat deze stad als hoofdstad
van Canada wordt aanzien. Terwijl het eigenlijk de hoofdstad is van
gelijknamige provincie. Er ontstaat dus dikwijls verwarring tussen de gezochte
stad en Ottowa. Welke stad zoeken we ? quebeC
4. Van welke partij zijn volgende ministers : Bart Tommelein, Sven Gatz en Guy
Vanhengel. open vlD
5. Ziekte die zich kenmerkt door : vallen, tongbeet, schokkende bewegingen en
broekplassen. epilepsiE – vallende ziektE
6. Belgische journaliste en moeder van vijf kinderen. Ze is voornamelijk bekend
als de ene helft van de meisjes van 40 uit De laatste show en van haar tvdocusoap In Godsnaam. (annemie) struyF
7. We zoeken en gerecht dat zijn oorsprong heeft in Azië. De naam komt van
de twee Maleis/Indonesische woorden het ene betekent varken, het andere
betekent geroosterd. Graag de naam van het gerecht. babi panganG
8.Een racketspel waar de spelers niet tegenover elkaar staan maar naast elkaar.
squasH
9. Meest bevolkte stad en emiraat in de Verenigde Arabische Emiraten,
gelegen aan de zuidoostkust van de Perzische Golf. ’s Werelds hoogste gebouw
de Burj Khalifa bevindt zich in deze stad. Dubai
10. Een voorwerp voor opslag van elektriciteit. Het bestaat uit een
elektrotechnische component en spanningsbron, een combinatie van één of
meerdere elektrochemische cellen, die worden gebruikt voor de omzetting van
opgeslagen chemische energie in elektrische energie. batteriJ
11. Opsporingsprogramma bij VTM. In samenwerking met het gerecht en de
politiediensten gaat de presentator op zoek naar vermiste personen, daders
van misdrijven en naar slachtoffers. Hij doet daarbij beroep op de kijker.
Dankzij een schat aan exclusieve camerabewakingsbeelden zal het publiek de
kans krijgen om daders mee te ontmaskeren. faroeK
12. De vlag van dit land springt in het oog naast de andere vlaggen in de
wereld. Graag de naam van het land die deze vlag heeft? NepaL
13. We zijn op zoek naar een populaire tuinplant/bodembedekker. Ze wordt
aangeplant om hun groenblijvende bladeren en hun paarse bloemen. Graag de
naam van deze plant? MaagdenpalM

14. Engels natuuronderzoeker en geoloog, het best bekend voor zijn bijdrage
aan de evolutietheorie. darwiN
15. Hoofdstad van Suriname? ParimaribO
16. Geef het personage die Kurt Rogiers vertolkte in zijn eerst musical?
kapitein Von trapP
17. Afkorting bedacht door de psycholoog William Stern, het is een score
afgeleid van verschillende gestandaardiseerde tests om menselijke intelligentie
te beoordelen. iQ
18. Afkorting van chroom in de tabel van mendeljeev ? Cr
19. Welke groep zingt het lied dat het ritme bij reanimaties aangeeft ? the
beegeeS
20.De belangrijkste rivier in het Midden-Oosten, heeft een lengte van 2735
kilometer. De rivier begint in noordoost-Turkije en stroomt via Syrië naar Irak,
waar ze samenvloeit met de Tigris. eufraaT
21. Deze persoon moest de voorbije jaren herhaaldelijk van de ene naar de
andere gevangenis overgebracht worden omdat cipiers hem als onhandelbaar
beschouwden. Begin oktober startte hij met een hongersstaking en zou
doorgaan tot het bittere eind. Wie zoeken we ? farid le foU
22. Russisch fysioloog, die de nobelprijs kreeg voor Fysiologie of Geneeskunde.
Een van zijn bevindingen deden bij honden een belletje rinkelen. ivan pavloV
23. Eén van de bekendste nummers van The Scene. Tevens ook een plaats in
Nederland. blauW
24. De Nederlandstalige naam van de bard bij Asterix en Obelix ? kakofoniX
25. In welke sport kennen we het Nationaal Belgische team : the black devils ?
rugbY
26. Muziekvorm die je krijgt te horen als je de digibox van telenet op kanaal
999 zet? jazZ

7. We spelen en spel !
1) We zoeken een een versterkte Franse stad, waarvan het de prefectuur , in
de regio van de Languedoc-Roussillon ligt. De stad is beroemd om een
middeleeuws fort gerestaureerd door de theoreticus en architect Eugène
Viollet-le-Duc in 1853 en toegevoegd aan de UNESCO- lijst van
Werelderfgoed in 1997.
Tip : Het is ook een bordspel, waarbij het bord in de loop van het spel wordt
gevormd. Doel van het spel is om punten te scoren door je horigen op
strategische wijze op het spelbord te plaatsen. Carcassonne

2) Bij dit spel, komt er heel wat trek en duwwerk aan te pas. De naam van het
spel bestaat uit 2 dieren, ik zal nog meer zeggen : het zijn 2 vogels, wordt
gespeeld met 2 tot 4 personen, met verschillende kleuren knikkers. Iedereen
kent het spel, graag de naam ? Valkuil

3) We zoeken nu een Italiaanse historicus, politicus, diplomaat,
filosoof, humanist en schrijver. Hij was jarenlang een ambtenaar van
de Florentijnse Republiek , met verantwoordelijkheden in diplomatieke en
militaire zaken. Hij leefde van 1469 tot 1527.
Tip : in het spel wordt er gestolen, gebouwd en vermoord, maar de koning
heeft altijd het woord. Machiavelli

4) We zijn op zoek naar een familie van ongewervelde dieren. Ze zijn in grote
aantallen te vinden en zijn wereldwijd uitgezet om de bodemstructuur te
verbeteren. Wereldwijd zijn er ongeveer 670 soorten bekend. Ze komen ook
bovengronds bij vochtig weer om te paren, ze zijn verder vooral ’s nachts
actief.
Tip : Het spel wordt gespeeld met blokjes en dobbelstenen, waar de 6
ontbreekt en vervangen is door het antwoord dat we zoeken. Regenwormen

5) We zoeken een televisiewestern serie die liep van 12 september 1959 tot 16
januari 1973 op NBC. Met zijn 14 seizoenen en 430 afleveringen is het de
tweede langstlopende western-serie. De serie speelt zich af rond de jaren 1860
en draait om de familie Cartwright.
Tip : Bij het spel gaat men zaaien, oogsten en verkopen. Een kenmerkende
spelregel is dat de handkaarten niet van volgorde mogen wijzigen. Boonanza

8. Linkenronde
1) Eén van de grote mysteries in de anatomie van amfibieën is het orgaan van
Bidder. Het is een inactief orgaan nabij de nieren dat zowel mannetjes als
vrouwtjes ontwikkelen in het larvestadium. Men heeft kunnen vaststellen dat
wanneer mannetjes gecastreerd worden, het orgaan van Bidder groter wordt,
eicellen begint te produceren en een hormoon afscheidt dat de groei van een
baarmoeder en eileiders stimuleert, zodat het dier een volledig seksueel
functioneel vrouwtje wordt. Deze functie is enkel in het laboratorium
vastgesteld en ook vrouwelijke dieren hebben zo'n orgaan, naast hun gewone
voortplantingsorganen. De ware functie van Bidders orgaan blijft een mysterie.
Dit orgaan komt maar voor bij één familie dieren. Welk dier heeft een orgaan
van Bidder? Pad (foto koffie pads)

2) Deze vogels zijn loopvogels die van nature alleen voorkomen in NieuwZeeland. De vogel kreeg zijn naam van de Maori's. De naam is afgeleid van de
kreet van het mannetje tijdens het paarseizoen en is dus een onomatopee.
Volgens een Maori-mythe creëerde de god Tane deze uit een kalebas.
De inwoners van Nieuw-Zeeland worden ook zo genoemd en hetzelfde geldt
voor veel andere aan dit land gerelateerde zaken zoals de Nieuw-Zeelandse
dollar. Kiwi (Foto kiwi uit bumba)

3) We zoeken een een Vlaams journalist en gewezen nieuwsanker. Ze werkt
sinds 1989 op de VRT Nieuwsdienst. Van 1991 tot 26 oktober 2007 was ze ook
een vast journaalanker, eerst van het pas opgestarte middagjournaal, later ook
van het 7-uur-journaal. Wegens een hardnekkigeschminkallergie besloot ze in
het najaar van 2007 te stoppen met de presentatie van Het Journaal. Sigrid
Spruyt (Foto Spruitjes)

4) We zoeken nu een paleis, fort in Granada te Spanje. Het werd oorspronkelijk
gebouwd als een kleine vesting in 889 en vervolgens grotendeels genegeerd
totdat de ruïnes werden gerenoveerd en verbouwd in het midden van de 11de
eeuw. Het werd in 1333 omgezet in een koninklijk paleis door Yusuf I.
Alhambra (foto gezelschapspel alhambra)

5) Een eiland en een land dat ten oosten van het vasteland van het continent
Afrika ligt, ervan gescheiden door de Straat Mozambique. Het is het op drie na
grootste eiland ter wereld, na Groenland, Nieuw-Guinea en Borneo.
Madagascar (foto madagascar film)

6) Engelse scheikundige en natuurkundige, naar hem is de alternatieve
benaming voor de atomaire massa-eenheid genoemd. John Dalton (foto the
daltons van Lucky luke)
7) Dit syndroom is een chromosomale afwijking. Het komt alleen voor bij
vrouwen en is ook beschreven bij muizen en paarden, wordt veroorzaakt door
non-disjunctie van de chromosomen die het geslacht bepalen. Deze afwijking
komt voor bij ongeveer 1 op de 2500 meisjes. Welk syndroom zoeken we ?
Syndroom van Turner (foto van Tina Turner)
8) We zoeken een Belgische rockzanger, die liedjes vertolkt vooral in het Frans,
soms in het Engels, Nederlands en sporadisch ook in het Oostends dialect.
Nummers van hem zijn : Les yeux de ma mere, Een boeket met pisseblommen.
Arno (Foto rivier Arno Italië)
9) Sinds 15 mei 2012 de president van Frankrijk, lid van de Parti Socialiste (PS),
was van 1997 tot 2008 de partijvoorzitter. Tegelijkertijd was hij tussen 2001 en
2008 de burgemeester van Tulle. Hij versloeg zittend president Nicolas Sarkozy
en werd gekozen als de 24e president van Frankrijk. François Hollande (Foto
hollandaise saus)
10) Wie werd in juni 2014 verkozen tot nieuwe president van Egypte ? Sisi
(Foto Sissi)

9. Antwoord op een antwoord ronde
1) We zoeken een Belgische rockgroep. De band stopte abrupt in november
2014. De band bestond uit Luc (zang, gitaar), Luc (toetsen, klarinet), Erik
(bas), Thomas (gitaar) en Bert (drums). Nummers zijn : Soms vraagt een
mens zich af, Geef al je geld aan de arme kinderen en Punk is dood. Gorki

2) Kunstroof: Het paneel werd gestolen in de nacht van 10 op 11 april 1934,
samen met het paneel dat Sint-Jan de Doper voorstelt. Dit laatste paneel werd
gerecupereerd, maar het andere paneel is tot op heden nog niet
teruggevonden. De vermoedelijke dader van deze kunstroof is Arsène
Goedertier, een wisselagent uit Wetteren. Wat is de naam van het paneel, en
tevens een komisch Tv-progamma op Canvas? De rechtvaardige rechters

3) In 2014 crashte een vliegertje op 80 jarige leeftijd. Deze beeldhouwer kreeg
wereldfaam op de wereldtentoonstelling in 1958 en werd bekroond met
diverse prijzen voor zijn sculpturen. Hij reisde veel en dat beïnvloedde naar
eigen zeggen zijn visie op kunst en maatschappij, zijn beeldende kunst en zijn
muziek. Graag zijn naam? De Buck Walter

4) Hij is een Vlaams folkloristisch figuur, vooral bekend uit het gelijknamige
Nederlandstalige volksliedje. Het is een schelmenfiguur die graag feest en
streken uithaalt met de mensen. Hij is qua personage vergelijkbaar met Tijl
Uilenspiegel. Ook hij haalt graag streken uit met de mensen. Zijn bekendste
daad is het herrijzen uit zijn doodskist. Wie zoeken we? Pierlala of Pierke
Pierlala

5)Als je de 4 bovenste antwoorden bestudeerd kom je automatisch bij het 5 de
antwoord? Noteren maar. Gentse Feesten

10. Beroemde uitspraken

1) Wij hebben natuurlijk El sympatico “Jean-Marie Pfaff” met zijn slecht
vertaalt Duits. Maar in Engeland is er op dit moment een persoon die nogal
houdt van gezegdes, hij vertaalt ze gewoon van het Nederlands naar het
Engels. Hij heeft maar een probleempje, zijn Engels is niet zo goed. Van wie is
deze gezegende uitspraak “That's another koek!”? Van Gaal Louis

2)Welke acteur zei deze oneliner: “Pepperspray werkt niet bij PIEP, ik gebruik
dat als deo"? Mateo Simoni

3) Reality TV, soms vallen kandidaten echt op met een oneliner. Zo ook in
Temptation Island. Eén van die oneliner was "Talk to the hand 'cause the face
ain't listening no more!”. Wie zei deze oneliner in Temptation Island? Gringo

4) Wie riep naar verluidt het eerst “Eureka”, nadat hij in bad een formule had
bedacht? Archimedes

5) Rik De Saedeleer heeft heel wat bekende uitspraken. “Jef, Doe eens iets”,
“Dag Moeder” en “moet er nog zand zijn”, zijn er enkele van. Maar de meest
bekende is misschien wel: "Daar is em! Daar is em! Ik weet zelfs niet wie het
is". Weet u wél wie Rik op dat moment zag scoren? Georges Grun

11. Detailronde.
Er wordt telkens een filmpje afgespeeld en daarna wordt de vraag gesteld.
1) Filmpje goochelaar.
Zou Nicolas het van deze man geleerd hebben ?
Welke kaart lag bovenop de stapel en was zoals de goochelaar zelf al aangaf de
foutieve kaart ? Koeken negen
2) Filmpje schaduwgroep.
Als de man doodgeschoten wordt bij het leger, staat er een palmboom en een
dromedaris op het doek. Uit hoeveel personen ontstaat deze dromedaris ? 3
3) Filmpje Ormie het Varkentje
Het varkentje verzint alle mogelijke manieren om tot bij de koekjespot te
komen. Hij maakt een toren met een aantal kartonnen dozen. Hoeveel dozen
gebruikt hij om naar de koekjes te kunnen klimmen ? 6
4) Filmpje Blondje dat niet weet hoeveel eieren in een dozijn.
Het domme blondje wist het helaas niet, hoeveel eieren een dozijn bevat, maar
weten jullie welke kleur schoenen het meisje aanhad dat het verst verwijderd
zat van de presentator ? Zwart
5) Filmpje tegen de sterren op.
Dat het nog 775 miles is om tot in Jamaica te komen zullen jullie allemaal wel
gezien hebben, maar welke datum stond er op deze wegwijzer ? 15 Juli 2012

12. Superronde
1) Op 7 Januari vielen de broers Kouachi een redactie binnen en schoten er 12
mensen dood.
1.A) Geef de naam van de krant? Charlie Hebdo
1.B) De broers werden gedood 2 dagen later bij een inval op een bedrijf. Wat is
de hoofdactiviteit van dit bedrijf? Drukkerij
1.C) Geef de naam van de gemeente waar dit bedrijf gevestigd is? Dammartinen-Goële

2) Atletiek 100 m, 400 m 110m horde, 1500m, ver, kogel, discus, speer,
hoogspringen en poolstok springen zijn de 10 onderdelen in de tienkamp,
België kent enkele toppers hierin.
2.A) Wie behaalde in Londen de 4 de plaats op de Olympische spelen? Van
Alphen Hans
2.B) Welke tienkamper werd eerst beschuldigd van doping maar het bleek
achteraf kanker te zijn? Van Der Plaetsen Thomas
2.C) In 2014 behaalde het aanstormend Looise talent juist 8000 punten. Kent u
zijn naam? Pittomvils Niels

3) Voor de 10 de keer ging Tomorowland door in Boom
3.A) Geef de naam van het provinciaal recreatiedomein? De Schorre
3.B) Op 26 januari werd de eerste headliner op tommorowland bekend
gemaakt . Wie maakt er hun opwachting? Het Nationaal orkest van België
3.C) Naast de Main Stage is dé blikvanger in 2014 de brug van een
kunstenaar.De houten brug is 650 meter lang en werd opgebouwd uit 200.000
houten plankjes waarop meer dan 100.000 persoonlijke boodschappen van
festivalgangers staan. Geef de naam van de kunstenaar van de brug? (Arne)
Quinze

4) Fusie en naamswijzigingen van de banken.
4.A) In 1996 fusioneerd Gemeentekrediet van Belgie met Crédit Local de France
om zo een “nieuwe bank” te vormen. Weet u welke bank toen gevormd werd ?
Dexia
4.B) In 1998 volgt er een fusie van twee Belgische banken en één Belgische
verzekeringsmaatschappij, wat leidt tot de creatie van de KBC
Bankverzekeringsholding. Welke 2 banken en verzekeringsmaatschappij
zoeken we ? Kredietbank, Cera en ABB
4.C) Op 1 januari 2000 smelten 2 banken samen, tot de nu nog gekende AXA
bank. Weet u nog welke 2 banken deze fusie aangingen ? Anhyp – IPPA

5) Schlagerronde : Welke Vlaamse Schlagerartiest zingt dit lied ? Wat is
zijn/haar echte naam? Voor- en achternamen graag !!! Liedjes gezongen door Peggy
5.A) Laura Lynn - Sabrina Tack
5.B) Bart Kaell - Bart Gyselinck
5.C) Samson en Gert - Gert Verhulst en Dirk Bosschaert

6) IJskoud liggen tussen prinsessen en bisschoppen.
6.A) Belvédère, het huis van koning Albert en koningin Paola, heeft het
gepresteerd om in de rechtzetting over een eerdere blunder ... opnieuw te
blunderen. In het kaartje waarmee de hofhouding zich verontschuldigt om in
hun eerdere bedankbrief foutief te hebben gesproken over het overlijden van
koningin Paola in plaats van koningin Fabiola, sloop dit keer opnieuw een fout.
Weet u welke ? Koning Fabiola (Koning ipv koningin)
6.B) Wat is de echte naam van de paus die als laatste te overlijden kwam ?
Karol Józef WOJTYLA
6.C) Op 12 december stierf een dakloze Vlaming in Vaticaanstad. Hij werd
begraven tussen de bisschoppen en prinsen, op de begraafplaats Campo Santo.
Hij was de missionaris van de straat in het Vaticaan. Graag zijn naam ?
HERTELEER Willy

7) Rare foto, welke 2 personen stonden hier voor de lens van de fotograaf.
Deze 2 personages werden verwerkt tot 1 foto, welke 2 personen ziet u hier ?
7.A) Tom Lenaerts en Bart de Pauw
7.B) Stef Wauters en Danny Verstraeten
7.C) Tine Embrechts en Guga Baul

8) U krijgt de winnaar van een sportwedstrijd + een plaats waar de eindmeet
lag en het laatste jaartal dat deze wedstrijd heeft plaats gevonden.
8.A) Winnaar: Niki Terpstra, Velodroom, 2014 Parijs-Robaix
8.B) Winnaar: Nasser Al-Attiyah, Buenos Aires,2015 Dakar Rally
8.C)Winnaar: H. Angenent, Plaats Bonkevaart, 1997 Elfstedentocht

9)Vliegtuigrampen
9.A) Op 17 juli 2014 is een Boeing 777-200ER neergestort bij het OostOekraïense dorp Hrabove in de oblast Donetsk, in een gebied waar op dat
moment een pro-Russische opstand gaande was. Er waren geen overlevenden.
Graag het vluchtnummer van de vliegtuigcrash van 17 juli 2014 ? (MH)17
9.B) Voor de luchtvaartmaatschappij Malaysia Airlines was 2014 een zwart jaar.
Malaysia Airlines verloor in 2014 twee toestellen. Wat was het vluchtnummer
van het toestel dat op 8 maart 2014 verdween en nu nog steeds spoorloos is ?
MH370
9.C) De crash van een passagiersvliegtuig in Taiwan op 4 februari werd gefilmd
door een dashcam. De bestuurder die het filmpje maakte ziet plots een
vliegtuig aan hoge snelheid op zich afkomen. Het toestel crasht tegen de rand
van de brug en verdwijnt in een rivier. Graag de naam van de rivier waar het
vliegtuig in terecht kwam ? Keelung

10)We tonen op het scherm 4 foto’s, deze foto’s hebben een verband
10.A) Foto (brandweerwagen, fiets, domino-blokje, Anne de Baetselier)
Clouseau
10.B) Foto (Zebra, Kanarie, Buffel, mannen die zitten te kakken) Bijname van
Belgische voetbalploegen
10.C). Foto (Marc thijsmans, Kennedy, een troon, Dennis Praet) Tunnels

Tussenronde 1
1) Droedels
A.

B.

D.

C.

E.

F.

2) Cryptische omschrijvingen. Wat zoeken we ?
a. Deze verkoper is meer man
b. Tim bevelen om te stoppen met lezen
c. Zatte Rus uit de Bijbel
3) Anagrammen. Welke beroepen oefenen deze personen uit ?
a. Armand Kwiet Bree
b. Peer Schoenfles
c. Remko M Planke
4) Vissen ?
Griet was een voorname dame, maar moest toch even op haar tong
bijten toen ze, groggy na een pijnlijke ontharing, in het middagmaal
stond te scharrelen en de windels rond haar handen haar hinderden
bij het uit de pot vissen van iets eetbaars.
→ Geef het AANTAL verschillende vissoorten !

5) Paardensprong.
B.

A.

Start met de vetgedrukte A

Start met de letter G

6) Hoeveel verschillende getallen ?
Maak met onderstaande blokken, zoveel mogelijk verschillende getallen, elke blok mag per getal maar 1 x gebruikt
worden !
TWEE

DUI

EN

TIG

ZEND

7) Geef de 5 bergketens ?

E

C

A
9
B
9

D
9

VIJF

8) Welk festival vindt hier plaats ?
U krijgt van ons de maand dat het festival plaatsvindt. De prijzen zijn die van het duurste ticket voor de editie van 2014, meestal dus
een combi-ticket voor alle dagen.

A. Augustus - 140€
B. Juli - Gratis
C
B

C. Juni - 165€

D
A

A

D. Juni - 9€
E. Augustus - 90€

E

9) Wie is weggegomd uit dit plaatje ?

B.
A.

10) Detailopname : waar zoemde de fotograaf op in ?

A.

B.

Tussenronde 1 : oplossingen.
1) Droedels
a. Hangmat
b. Pekinees
c. Rustpunt
d. Zelfingenomen
e. Mustang
f. Onderonsje
2) Cryptische omschrijvingen
a. Venter
b. Timboektoe
c. Lazarus
3) Anagrammen.
a. Diamantbewerker
b. Personeelschef
c. Klompenmaker
4) Vissen
9(Griet, voorn, tong, rog, haring, aal, schar, winde en baars. Er zat ook een potvis in, maar dat is geen vis, maar een zoogdier.)
5) Paardensprong
a) Geboortejaar
b) Arbeidsbemiddelingsbureau
6) Hoeveel verschillende getallen ?
17 (2 - 5 - 50 - 52 - 1000 - 1002 - 1005 - 1050 - 1052 - 2000 - 2005 - 2050 - 5000 - 5002 - 50000 -50002 - 52000)
7) Geef de 5 bergketens ?
a) Karpaten
b) Apennijnen
c) Atlas
d) Kaukasus
e) Pyreneeën
8) Welk Festival vindt hier plaats ?
a) Lokerse feesten
b) Sfinks
c) Graspop (Metal Meeting) of GMM
d). Pennenzakkenrock
e) Suikerrock
9) Wie is weggegomd uit dit plaatje ?
a) Dommel
b) Coyote
10) Detailopname : waar zoemde de fotograaf op in ?

a) Ananas

b) Bijenkorf

Op deze landkaart noteer je de voor en achternaam van de afbeeldingen op
bijgevoegd blad bij de juiste gemeente.

TUSSENRONDE 2 : FOTO’S IN COMBINATIE MET GEMEENTES

Voorbeeld : Dit is HALLE
Berry, dus vul je op de
landkaart deze naam in bij
HALLE
NAAM + VOORNAAM VAN DE PERSONEN NOTEREN OP DE BIJGEVOEGDE
LANDKAART !!!!

Oplossingen tussenronde 2

