
RONDE : CHAARBIO. 

1) We zoeken een Belgische stad die ook wel alle redenen heeft om zich Bruegelstad 

te noemen.  Je hebt er onder andere het Bruegelhuis, een wandeling “spelen met 

Bruegel” deze is gelegen rond een subtropisch zwemparadijs, en de Bruegelhoeve. 

In deze stad vindt je ook een gevarieerd aanbod voor het ruiter- en 

plattelandstoerisme en niet te vergeten de eeuwige sneeuw. Geef de naam van 

deze stad. 

       DE STAD PEER 

 

2) We zoeken hier een antwoord op een antwoord. Vertaal kuifje in het Frans en 

daarna omzetten naar een element uit de tabel van Mendeljev.  Welk chemeisch 

symbool zoeken we ? 

Sn Sn 

 

3) Je krijgt drie keuze mogelijkheden :  a) Nieskruid   b) Waterlelie   c) Schorpioen-

zwam. Welke van deze drie planten is dodelijk als je er te lang onder zit? 

        WATERLELIE (b)                         

 

4) Op 17 mei werd er een kleintje geboren in Antwerpen.  In heel België werden toen 

geboortekaartjes verspreid. Welke naam stond er op dit kaartje, m.a.w. wat is de 

naam van deze baby ? 

         KAI MOOK 

 

 

5) Voor madam een sonde en voor opa een sliplift, dan kunnen ze weer zorgeloos 

overwinteren aan de kust in Zuid-Oost Spanje.  Hoe heet die strook van 200 Km 

waar je in Benidorm en Calpé veel fossielen kan vinden ? 

 COSTA BLANCA 

 

  



RONDE : FILM 

1) Van wie zijn de volgende films : The little death uit 1996, Los uit 2008 en Alias uit 2002 

? Eind 2009 kwam zijn 10de film uit in de bioscoop. Welke regisseur zoeken we ? 

                   JAN VERHEYEN     (10DE FILM = DOSSIER K) 

 

2) In welke film maken ze bewust reclame door het voorbij rijden van een “colruyt” 

vrachtwagen en zit een hondje te lezen in de Humo met Belgacom reclame op de 

achterste pagina van dit boekje.  Terwijl een professor zich het hoofd breekt over hoe 

hij een klein mannetje groot moet maken. 

  SUSKE EN WISKE EN DE TEXASRAKKERS 

 

3) Carl Fredericksen vlucht met zijn huis, zwevend aan Ballonnen naar een Indiana Jones-

avontuur in de film UP.  Welke animatiestudio regisseerde, ontwikkelde deze film. 

                 PIXAR 

 

4) Welke filmster overleed in september 2009 aan een pancreascarcinoom ?  De 

advocaat danste maar vies, want zijn asurne stond even op diens kantoor. 

              PATRICK SWAYSE 

 

5) Welke acteur werd er gewond tijdens een vechtpartij voor de opnames van de film 

The Expendables.  Hij liep een scheur in de nek op, waarvoor een zware medische 

ingreep moest plaatsvinden. Hij gaat nu door het leven met een metalen plaat in zijn 

nek.   

              SYLVERTER STALLONE 

  



RONDE : PRIJZEN IN HET KONINKLIJK THEATER 
 

1) Hoe heet het nieuwe stadsmuseum van  Leuven dat op 20 september officieel 

geopend werd door prinses Mathilde en prinses Maxima? 

  M 

 

2) Naar aanleiding van 700 jaar Boom stelt de gemeente een zanger aan als haar 

eerste ereburger. Deze internationale bekendheid kreeg al tal van 

onderscheidingen, zoals de ZAMU lifetimes Achievement Award in 2007 en de 

titel Officier in de Kroonorde in 2008, in Amerika werd hij opgenomen in de 

eregalerij voor kunstfluiters. Hij is ook bekend voor zijn gewezen pretpark. Welke 

zanger zoeken we? 

  BOBBEJAAN SCHOEPEN 

 

3) Komiekje hier, komiekje daar, komiekjes heel het jaar. De komieken rijzen als 

paddestoelen uit de grond, maar een vaste waarde is Els De Schepper. Hoe 

heette Els De Scheppers recentste zaalshow ? 

ELS DE SCHEPPER RODDELT 

 

4) Het is een ongelooflijke eer, wanneer iemand zoals hij uitstapt om je auto mee uit 

de gracht te helpen.  En dus vergaf men hem terstond dat hij aan de verkeerde 

kant stond te duwen.  Wie toonde na afloop van rock Werchter dat hij stilaan 

klaar is voor de arbeidsmarkt ? 

PRINS LAURENT 

 

5)  Op de uitreiking van de derde nacht van de vlaamse televisie sterren leek het wel     

op een bedrijfsfeestje van woestijnvis, ze gingen aan de haal met maar liefst 6 

sterren.  Ook de overige 5 sterren gingen allemaal naar de Reyerslaan, op ééntje na, 

die van beste reality-soap.  Weet u welk reality-programma deze ster kreeg ? 

  MIJN RESTAURANT 

  



RONDE : RADIO EN TV 

 
1) Q-music is door de loslippige DJ’s 54.000€ armer geworden.  De Q-dj’s mochten 

één welbepaald verboden woord niet uitspreken.  Weten jullie misschien nog 

welk woord dit was ? 

           MISSCHIEN 

 

2) Wandelen in het prinsenpark met de Joepie en de bospoeper werden in 2009 

onderwerpen van de succesvolle reeks van vlees en bloed. Maar de verkoop van 

deze DVD-box van de reeks werd in het begin niet via de gebruikelijke kanalen 

gedaan. Waar werd de DVD-box exclusief verkocht? 

 BIJ DE SLAGER 

 

3) In het medialandschap kwamen er 1 oktober 2009 op TV een aantal nieuwe 

zenders bij.  Tevens werd op die dag de 5de verjaardag gevierd van een TV-zender. 

Het 1ste wat deze “vrouwvriendelijke” TV-zender uitzond, was een voetbalmatch. 

Namelijk de UEFA-cup Bocum-Standaard. Welke Tv-zender zoeken we ? 

VIJF TV 

 

4) Wat zegt de naam Deborah De Ridder U, als u weet dat ze de winnares was van 

een TV-programma dat door Koen Wauters gepresenteerd werd. Met andere 

woorden welk was haar eerste grote rol? 

  MARIA VON TRAPP IN THE SOUND OF MUSIC 

 

5) Van welke radio-zender zijn volgende programma’s : Avondpost, De topcollectie 

en De Raadkamer ? 

               RADIO 2 

 

  



RONDE : RIP 

1) Echt wereld nieuws was het overlijden van de King of Pop, Michael Jackson in juni 

2009.  Hij werd bekend als lid van de Jackson 5 en nadien ging hij solo.  Wat is het 

jaartal dat Michael Jackson geboren is ? 

  1958   (°29 augustus 1958 & + 25 juni 2009) 

 

2) Ramses Shaffy overleed op 1 december 2009 ten gevolge van kanker op 76-jarige 

leeftijd.  Een bekende hit van hem was : Laat mij mijn eigen gang maar gaan. Zet 

volgende tekstdelen van een song van hem in de juiste volgorde : guy kijk naar dia. 

            ZING-VECHT-HUIL-BID-LACH-WERK EN BEWONDER 

 

3) Ook Manu Verreth overleed in 2009.  In 1987 mislukte een experiment van de BRT 

om hem te lanceren als Quizmaster en in 2005 speelde hij Nonkel Valere in 

Wittekerke. Bij de collega’s speelde hij zijn glansrol. Hij speelde echter nog een grote 

rol namelijk die van Boniface De Lesseweg in 1985 maar weet u nog hoe deze serie 

heette?   

HET PLEINTJE 

4) De kist van Stephen Gately werd gedragen door de 4 overlevende leden van een 

Boys-band.  Gately stikte in zijn eigen braaksel na een avondje stappen in 

Mallorca.Van welke Boys-band was Gately lid ? 

  BOYZONE 

 

5) Over wie ging het boek “Ik ben God niet” Hij overleed in oktober 2009 op jonge 

leeftijd. 

  FRANK VANDENBROUCKE 

 

  



RONDE : SPORT 

1) In de Engelse competitie  werd de match gespeeld tussen Sunderland en Liverpool: 

De eindstand stond al na 5 minuten op het bord namelijk 1-0. Op wie of wat week 

het schot af van Darren Bent? 

  OP EEN RODE STRANDBAL 

2) Wie liep er een schedelbreuk op bij een incident in de kwalificatie voor de Hongaarse 

grand-prix. Het ongeval gebeurde op zaterdag 25 juli 2009. 

  FELIPE MASSA 

 

3) Usian Bolt is wereldrecordhouder op de 100 en 200m lopen bij de mannelijke atleten.  

Wat is zijn nieuwe recordtijd op 100 m ?  Je mag er 5/100 naast zitten. 

             9.58 sec    (9.53-9.63) 

 

      4)  Wie bleek de heetste der heethoofden toen ze plots riep : “ik zweer bij God, ik pak  

            deze bal en duw hem door je strot, hoor je dat”, naar een lijnrechter, in een partij  

            tegen Kim Clijsters ? 

  SERENA WILLIAMS 

    5)  In 2009 bezorgde Witsel ons schokkende beelden door een tekel te geven tegen het 

been van voetballer Wasislewski. Er werd over deze fase veel ruzie gemaakt door de trainers 

van beide ploegen.  Geef de namen van deze 2 trainers. 

  Ariel JACOBS  en  Laszlo BÖLÖNI 

  



SUPERRONDE 

1. Op donderdag 25 juni 2009 stapte er een bekende zangeres-presentatrice-actrice uit 

het leven, door verhanging.  Ze was 37 jaar. 

1.1. Wat is de echte naam van Yasmine ?  HILDE RENS 

1.2. Door welk TV-programma werd haar ex-partner bekend ?  DE MOL 

1.3. Geef de naam van hun dochtertje ?   ELLA-LOUISE 

2. Op zondag 28 juni 2009 werd het Belgisch Kampioenschap wielrennen gereden.  

2.1. Wie werd Belgisch Kampioen op de weg ?  TOM BOONEN 

2.2. Wie won er volgens de RTBF ?   GILBERT  

2.3. Waar werd dit kampioenschap gereden ?  AYWAILLE 

3. Op 30 april 2009 gebeurde er in Nederland een tragisch ongeval, de dader, wou 

hiermee de Nederlandse Koninklijke familie treffen. 

3.1. Welke feestdag werd er toen gevierd in Nederland ? KONINGINNEDAG 

3.2. In welke stad gebeurde dit ongeval ?  APPELDOORN 

3.3. Hoe heet het kunstwerk, waartegen de auto tot stilstand kwam ? DE NAALD 

4. In 2009 kwam een kunstboek met afdrukken van 366 schilderijen, een voor elke dag 

van het jaar 2008. 

4.1. Wie is deze kunstschilder ?   KAMAGURKA  

4.2. Van wie kwam het idee elke dag een schilderij te maken ?    MARC COUCKE 

4.3. Hoe heet het boek ?  KAMALMANAK 

5. Hoogspringster, Tia Hellebaut is bevallen van een spruit op 9 juni 2009. 

5.1. Wie is de vader van de kleine baby, die 49cm lang is ?   WIM VANDEVEN 

5.2. Hoe heet de baby ?      LOTTE VANDEVEN 

5.3. In welk ziekenhuis is deze spruit geboren ?   St DYMPHNA Geel 

6. Er was eens een meisje dat 3 sterretjes liet tatoeren en in slaap viel, enige tijd later 

werd ze wakker met een gezicht vol sterretjes. 

6.1. Hoe werd het meisje in alle kranten genoemd ?  HET STERRENMEISJE 

6.2. Hoe is de volledige naam van dit meisje ?  KIMBERLEY VLAEMINCK 

6.3. Hoeveel sterren had ze als ze wakker werd ? 56 

7. Op 24 oktober werd de geestelijke vader van Jommeke begraven.  Hij creëerde 

Jommeke, maar ook nevenfiguren, zoals : Filiberke, Annemieke en Rozemieke, maar 

ook minder bekende figuren. 

7.1. Hoe heten de 2 figuren die nogal problemen hebben met hun taal ?     

KWAK&BOEMEL  

7.2. Hoe heet de hond, waar Gravin Van Stiepelsteen op rond rijdt ?  FIFI 

7.3. Welk was het lievelingsboek van Jef Nijs ?  KINDEREN BAAS 

 

 



8. Op 16 mei 2009 vond het eurovisiesongfestival voor de 54ste keer plaats. 

8.1  Welk land heeft dit afgetekend gewonnen ?  NOORWEGEN 

8.2. In welke stad vond het Eurovisiesongfestival plaats ? MOSKOU 

8.3. Wie viel er juist buiten de prijzen en strandde op een 4de plaats ?

 HADISE,TURKEY 

     9. Foutje van de zaak. 

9.1. Welke rivier werd zodanig vervuild met afvalwater van Brussel,december 2009 ?  

DE ZENNE 

9.2. Hoe heet de firma die het afvalwater ongezuiverd loosde in deze rivier ? AQUIRIS 

9.3. Welke minister v/h Brussels hoofdstedelijk gewest kreeg hiervoor een blaam ? 

 EVELYNE HUYTEBROEK 

10. Op 15 februari 2010 te 8u28 botste 2 treinen frontaal tegen elkaar door een fatale 

vergissing. 

10.1. Waar vond deze treinramp plaats ?   BUIZINGEN 

 10.2. Hoeveel dodelijke slachtoffers zijn er bij deze treinramp gevallen ?  18 (15M-3V) 

 10.3. Op 27 maart 2001 botsten ook 2 passagierstreinen frontaal op elkaar.  Hierbij         

vielen 8 doden en 17 zwaargewonden.  Waar gebeurde dit gelijkaardige ongeval ?  

PECROT 

  



RONDE : POLITIEK 

1) Geflankeerd door verscheidene bodygaerds, ging zowel de paus als Sylvio Berlusconi 

tegen de grond.  De paus viel door een vrouw, maar hoe noemt het beeldje dat in 

Berlusconi zijn aangezicht werd gegooid ? 

      DE DOM VAN MILAAN 

 

2) In Kopenhagen werd de klimaattop gehouden waar alle politieke leiders op hoog 

niveau dilateerde.  In België werd al in de zomer op het strand van Oostende een 

clipje opgenomen, The Big Ask Again.  Welke bekende Vlaming regisseerde The Big 

Ask Agian ? 

        NIC BALTHAZAR 

 

3) Op 19 november 2009 werd Herman Van Rompuy verkozen tot President van Europa.  

Zijn vrouw was echter die dag gebonden aan een zeer strak schema, zij moest nog 

naar een vergadering, haar kleinkind ophalen en in bad steken e.d. Maar hoe noemt 

de vrouw van Herman van Rompuy, maw wie is de eerst First Lady van Europa ? 

          GEERTRUI WINDELS 

 

4) In Nederland heeft de regering rake klappen gekregen en is hierdoor gevallen. 

Balkenende kondigde zijn ontslag aan bij de koningin, maar weet U van welke partij 

Balkenende lid is ? 

            CHRISTEN DEMOCRATISCH APPÈL (CDA) 

 

5) In 2010 gebeurde verschillende grote katastrofe’s : de aarde beefde op verschillende 

plaatsen, de politiek bleef hierbij niet onaangeroerd en stortte massaal, zoals vele 

mensen geld naar deze landen. In Haïti beefde deze in januari, er vielen meer dan 

100.000 doden. Chili was de volgende, dit was de ergste, maar hier vielen veel 

minder doden. Maar weet u, in welk land de aarde beefde, begin maart en zes 

dorpen van de kaart geveegd werden ?  

TURKIJE 

 

  



RONDE ETEN EN DRINKEN 

 
1) Een dag uit het leven van : …… Opstaan, geeuwen, ontbijten, nog eens geeuwen, 

wachten op een noodoproep, aanbellen met een koffertje, stop zeggen, hulp bieden, 

les opvragen, naar huis rijden en met een goed gevoel gaan slapen. Wie zijn dagtaak 

ziet er zo uit ? 

           PIET HUYSENTRUYT  

2) Het programma mijn restaurant is volop bezig, maar dit jaar is het niet zonder slag of 

stoot verlopen. In één van de restaurants werd er onophoudelijk ruzie gemaakt door 

Katherine en Inge, het werd zo erg dat ze door de jury werden uitgesloten. Weet jij in 

welke stad zij hun restaurant zouden mogen uitbaten, als ze niet werden 

gediskwalificeerd ? 

            AALST 

3) Wie presenteerde ‘Koken met een sterretje’? Hij overleed in 2009. 

            FELICE, DRÉ STEEMANS  

4) In het één-programma Goesting speelt Jan de Loovere de rol van Chef kok.  Wij zijn 

opzoek naar zijn voornaam ?  

              MAURO  (DIERCKX) 

5) Jullie kregen allemaal confituur om te proeven.  Welk fruit en welke groente zijn de 

hoofdbestanddelen van deze confituur ? 

               POMPOEN EN APPELSIEN 

 

  



RONDE : WAS DIT 2009 

1) 2009 was het jaar van de crisis. Zo ook bij General Motor. Hier hebben zich in mei 

verschillende partijen gemeld voor overname van het automerk Opel. 2 van de 

grootste kandidaatovernemers bleven in de running. Welke Canadese 

kandidaatovernemer toonde het langste interesse voor  deze overname ? 

                 MAGNA 

2) Hij is 49 en zij is er 36. Haar belangrijkste officiële taak, is in feite beperkt tot haar 

biologische functie : zorgen voor nakomelingen.” Zo schreven de kranten in 1999 is :  

Welk koppel vierde hun tinnen huwelijksverjaardag in december 2009 ? 

                   PRINS FILIP EN PRINSES MATHILDE 

3) Naar aanleiding van welke gebeurtenis kwam er vanalles op de markt, zoals 

spaarpotjes in de vorm van het geboortehuis, speculaaskop, levenselixir met 

borrelglaasjes met Hawaïaanse kruiden, bier, koffie, enz. 

                  HEILIG VERKLARING PATER DAMIAAN. 

4) In de zomer van 2009 was piraterij schering en inslag, zo werd ook het Belgische 

schip, Pompei, door piraten overmeesterd.  Voor welke kust werd dit een nationale 

sport ? 

                 SOMALISCHE KUST 

5) Op 27 mei werd Frank de Winne voor de 2de keer de ruimte ingestuurd, als 

boordingenieur, in het gezelschap van de Russische  

Sojoez-gezagsvoerder Roman Romanenko en de Canadees Robert Thirsk voor een 

verblijf van zes maanden.  Hoe heet het Internationaal ruimtestation ? 

                     ISS 



DETAILRONDE 

 
1. We beginnen gemakkelijk. Tussen het filmpje van de “directeur” en het filmpje van 

“ergens midden in Limburg” kwam er een zeer kort filmpje van de “Jackson five”. 

Met hoeveel personen waren die? 6 

 

2.Hier zien we “Els De Schepper” met een stukje uit haar zaalshow “Supervrouw”. 

Maar  van welk jaar is dit fragment, we konden dit zien aan het begin van dit filmpje?        

2007 

 

3.Via de rode knop kon je van alles aanpassen. Telkens kwam er een woord in beeld: 

  Bij het weerbericht – Frank –Sabine 

  Het VRT-journaal    -- Insight 

  Bij Witse         -- brightness 

Welk woord kwam er bij Ben Crabbe in beeld?  Sharpness 

 

4. Op een gegeven hebben onze 2 jongens zwarte T-shirts aan, de ene een aan en uit 

knop en de andere man met bril, een wijzer met een aantal bolletjes erop. 

Door deze wijzer te bedienen, wordt het T-shirt groter of kleiner van de andere man. 

Mijn vraag is hoeveel bolletjes staan erop de T-shirt met wijzer? 7 

 

5. Bij het verbanden leggen zijn er 3 oplossingen 1 ervan was de “Castagnetten”. Wat 

waren de 2 andere trefwoorden? Chrysanten , Cedille 


