1. CHAARBIO
1) We zoeken een Belgische stad, het is een ideale uitvalsbasis om het Hageland te ontdekken.
Het historisch stadscentrum en zijn vele beschermde monumenten waaronder het begijnhof
en ook de Sint-Sulpitiuskerk met het graf van Prins-Willem van Oranje Nassau zijn interessante
plekjes en zeker een bezoekje waard. Maar ook het Stadsmuseum ‘De Hofstadt’ is de moeite
waard waar in de Romaanse kelder een afdeling gewijd is aan het huis van Oranje-Nassau. In
deze stad kan je niet terecht bij volle maan. Geef de naam van deze stad?
De stad DIEST
2) We zoeken hier een antwoord op een antwoord. Superman werd geboren op een planeet,
maar moest van deze planeet vluchten met een ruimteschip omdat deze zou ontploffen. We
zoeken de naam van deze planeet en daarna omzetten naar een element uit de tabel van
Mendeljev. Welk chemisch symbool zoeken we?
Kr
3) Cynara scolymus is een plant uit de composietenfamilie (Asteraceae)De vlezige schutbladeren
van de gesloten bloemknop worden als groente gegeten. Voor deze teelt worden stekelloze
planten gebruikt, die vegetatief vermeerderd worden. In Nederland valt de oogst van de nog
gesloten bloemknoppen in de maanden augustus en september. Na de oogst wordt de
bloemstengel uit de plant gesneden. De planten moeten gedurende de winter vorstvrij worden
gehouden door ze af te dekken met stro en plastic. Welke groente zoeken we?
Artisjok
4) Welke buitenlandse stad zoeken we, aan de hand van een gebouw proberen jullie deze stad te
weten te komen. Het begin van de bouw was in 1882 naar een idee van uitgever Josep
Bocabella. Het gebouw, als het af is, telt 18 torens van verschillende hoogte naargelang status,
bv de hoogste toren is gewijd aan Jezus, een andere is gewijd aan de maagd Maria, 4 torens
gewijd aan evangelisten en dan nog eens 12 klokkentorens gewijd aan apostelen, Als u weet in
welke stad dat je dit gebouw gauw kan bewonderen mag je deze noteren.
Barcelona (Sagrada Familia)
5) Wat hebben deze landen gemeen? Gabon, Oeganda, Kongo, Kenia, Somalië, Indonesië,
Malediven, Equator, Colombia en Brazilië.
Liggen allemaal op de EVENAAR

2. KINDERPRAAT.
1) Welk woord wil deze jongeman aan u uitleggen ?
Aarde
2) Waarover zijn deze 2 kinderen aan het vertellen ?
Stemmen
3) Wat proberen ze hier duidelijk te maken, waarover gaat dit fragment ?
Fontein
4) Wat bedoelen ze nu ?
Hotel
5) Wat was het eerste liedje dat hier gezongen werd ?
Mama se

3. RIP - RONDE
1)

Op 17 mei overleed op 85 jarige leeftijd Bobbejaan Schoepen. Deze zanger/ oprichter van het
pretpark “Bobbejaanland” zijn afscheid voor het volk werd niet in een kerk gehouden, maar in een
ander “gebouw”. Weet u nog in welke “accomodatie” dat dit afscheid voor het gewone volk
doorging?
Circustent

2) Op 26 oktober overleed in Oberhause Paul. Hij werd deze zomer wereldberoemd door het
voorspellen van de winnaar van elke match op het WK in Zuid-Afrika. Wie zoeken we?
Octopus/inktvis
3)

U krijgt nu vier afbeeldingen te zien die een verband vormen en leiden u naar een man die in
oktober 2010 overleden is. Wie zoeken we ?
Harry Mulish
(afbeeldingen : 2 vrouwen, de aanslag, de ontdekking van de hemel, de kamer)

4) “Ik heb je nog slaapwel gekust, 2 uur voordat je had beslist, die donkere ogen voor altijd te sluiten
Zo is het wel, papa, mijn superman, je dochter die jou zo hard mist.” Dit zijn de woorden die een
bekende zangeres uitsprak op de begrafenis van haar vader ”Willy”. De misviering vond plaats in de
Sint-Waldetrudiskerk in Herentals. Welke zangeres zoeken we?
Nathalia
5) De Koningin van het Visserslied, is niet meer. De Oostendse volkzangeres overleed aan de gevolgen
van botkanker. Ze was 82 jaar. Lucienne Vanbesien zong steeds in het dialect. Haar nummer 'M'n
zeekapitin' werd over heel Vlaanderen bekend toen Betty het zong in de eerste reeks van Big
Brother. Ze nam in 2009 afscheid van haar fans op de Paulusfeesten in Oostende. Er werd ook een
borstbeeld van haar onthuld in de kuststad aan de vistrap. Wie is deze Koningin.
Lucy Loes

4. SPORTPALEIS MUSEUM
1) Welke populaire stand-upcomedian deed het Antwerpse Sportpaleis vollopen met zijn
show 'Larger than Life' . Eerst werd het initiatief weggelachen maar na 6 dagen
voorverkoop ging men er anders overdenken, welke stand-upcomedian zoeken we?
Alex Agnew
2) We gaan op zoek naar een Museum, dat gelegen is op de Prinsengracht 263, dicht bij de
Jordaan. Om in het museum te komen, zijn er soms wachttijden tot 2 uur. De rijen staan
dan tot aan de Westerkerk. Welk museum zoeken we ?
Anne Frank museum
3) December maand is Clousau-maand in het sportpaleis. Dat zal je gemerkt hebben aan de
horde fans die je van overal zag toe stromen. Volgens vele was het een geweldige show
met enkel hoogte punten en verschillende gastartiesten zoals Nathalia en Bart Peeters er
was ook nog een derde gastartiest, namelijk Jan Leyers, dus die zochten we niet, maar
weet u de song waar het allemaal begon voor Koen Wauters? (tip het is niet Anne)
BRANDWEER
4) Vul aan, bij dit liedje dat vaak in het sportpaleis de revue is gepasseerd.
Opzij opzij opzij,
Maak plaats, maak plaats, maak plaats
We hebben ongelofelijke haast
Opzij opzij opzij
Want wij zijn haast te laat
We hebben maar een paar minuten tijd
We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan
5) We zoeken de stad waar deze tentoonstelling plaats had. De tentoonstelling liep van 1 mei
tot 31 oktober en er kwamen +/- 70 miljoen bezoekers. 241 landen deden mee. België had
het thema “better city, better life” vertaald dat werd gekenmerkt door pure lijnen in
recycleerbare materialen aan de buitenkant en aan de binnenkant werd gekenmerkt door
het inspirerende concept van de Brain Cell of neuron. Welke stad zoeken we ?
Shanghai

5. RADIO EN TV
1) Het domein Bokrijk gaat een aantal oudere acteurs vervangen door jongere. De verjonging van de
cast wordt doorgevoerd om het domein de uitstraling te geven van een Ketnet-programma waar
Bokrijk aan meewerkte. "Het programma gaat er voor zorgen dat het domein bekend wordt bij
jonge mensen in heel Vlaanderen. En daar gaan we op inspelen, wat met oude acteurs niet zo
vanzelfsprekend is”. Over welk Ketnet-programma hebben we het hier?
De 5de boog
2) Wie hoort er niet thuis in dit rijtje omdat hij of zij niet mee opstapt in de poppenstoet (van Louis
Neefs)? Een Eskimo, een Argentijn, Pinoccio, Mickey Mouse, een Teddybeer, Roodkapje of een
Zeeuwse boer?
Een Argentijn
3) . Het Radio 1-programma Peeters & Pichal voert actie voor meer klantvriendelijkheid en minder
lange wachttijden bij de helpdesks van grote bedrijven. Net zoals Youp Van’t Hek in Nederland,
heeft het duo ook bij ons heel wat in beweging gezet. Wat was hun slogan ?
Neem ‘s op
4) Walter De Donder is een Vlaamse acteur en politicus.Hij was altijd al actief in het amateurtoneel.
Hij had een eigen poppentheater dat Bibberlip heette. Zijn doorbraak kwam er toen hij in 1989
door de producer van het kindertelevisieprogramma Samson en Gert gevraagd werd om eenmalig
de rol van een burgemeester te spelen. Het werd een vaste rol en De Donder kon van zijn hobby
zijn werk maken. Op 1 januari 2011 werd hij in het echt ook Burgemeester maar in welke
gemeente?
Affligem
5) De belangrijkste avond voor de hele Vlaamse televisiewereld is zonder twijfel de Nacht van de
Vlaamse Televisie Sterren. Voor de vierde keer op rij werden deze Vlaamse Oscars uitgereikt. Wie
kreeg dit jaar de ster voor haar carrière ?
Lomme Chris

6. ABC- RONDE
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Officiële dag waarop de doden worden herdacht in België? Allerzielen
Opvolger van de suduco, waar je enkel 1 of 0 moet zetten? Binairo
Ziekte dat Haïti trof na de aardbeving? Cholera
Speelde jarenlang Witse? Daemen Hubert
Het lievelingseten van Obelix? Everzwijn
Naam van het dagverblijf waar Kim De Gelder toesloeg?
Fabeltjesland
Doordenker: Dit woord heeft Dessel, parkiet, wimbledon en Gestel gemeen? Gras
Naam van de kleinste gemeente qua inwoners? Herstappe
Land dat in 2010 zowel een tsunami en een vulkaanuitbarsting te verwerken kreeg in
minder dan 48 uur? Indonesië
J. Voor wie maken Louis en Marie veel reclame? (Toppie) Jetair
K. Spel waarbij je 3 erts en 2 graan moet hebben om een stad te bouwen, 1 hout en 1 steen
moet hebben om een weg te maken, enz Kolonisten van Catan
L. Tripoli is de hoofdstad van ? Libië
M. Wie is de frontman van de muziekgroep Monza? Meuris Stijn
N. Jonas Geinaert, Lieve Scheire, Jelle De Beule en Koen De Poorter. Wie vormen ze?
Neveneffecen
O. Een Open, Kristelijke, Respectvolle en Active beweging, van voor en met
gepensioneerde. Graag de afkorting van deze beweging ? OKRA
P. Met 6 gingen ze de finale in van de Allerslimste mensn namelijk Kruismans Bert, Brems
Eva, Crets Stany, Van Herrewegen Steven, Crabbé Ben. Wie was de 6° ? Peeters Bart
Q. Organisator van het WK-voetbal in 2022? Qatar
R. Tegenhanger van de Oscar. Geven de prijzen voor slechtste actrice, acteur, enz ? Razzie
S. Doordenkertje:Welk steekwapen maakt de vrouw, vrouwvriendelijk? Stilletto
T. Woord van 2010? ( kon je vinden op de festivals) Tentsletje
U. Groep, waar Bono frontman is ? U2
V. Speelt de rol van het Konijn in de musical Alice in Wonderland,waarin K3 de hoofdrol
speelt? Vermeire Jacques
W. Hoofdstad van Waals-Brabant? Waver
X. Zangeres die samen met Sergio Touch of Joy vormde? Xandee
Y. Scheldnaam/spotnaam voor een Noord-Amerikaan? Yankee
Z. We zoeken een uitdrukking, wat zeg je als je heel bang bent? Zo bang als een Wezel

6. ABC – RONDE GEMIXT
* Met 6 gingen ze de finale in van de Allerslimste mensn namelijk Kruismans Bert, Brems Eva,
Crets Stany, Van Herrewegen Steven, Crabbé Ben. Wie was de 6° ? Peeters Bart
* Ziekte dat Haïti trof na de aardbeving? Cholera
* Zangeres die samen met Sergio Touch of Joy vormde? Xandee
* Doordenker: Dit woord heeft Dessel, parkiet, wimbledon en Gestel gemeen? Gras
* Tripoli is de hoofdstad van ? Libië
* Groep, waar Bono frontman is ? U2
* Hoofdstad van Waals-Brabant? Waver
* Officiële dag waarop de doden worden herdacht in België? Allerzielen
* Voor wie maken Louis en Marie veel reclame? (Toppie) Jetair
* Een Open, Kristelijke, Respectvolle en Active beweging, van voor en met gepensioneerde. Graag
de afkorting van deze beweging ? OKRA
* Naam van de kleinste gemeente qua inwoners? Herstappe
* Naam van het dagverblijf waar Kim De Gelder toesloeg?
Fabeltjesland
* Scheldnaam/spotnaam voor een Noord-Amerikaan? Yankee
* Woord van 2010? ( kon je vinden op de festivals) Tentsletje
* Organisator van het WK-voetbal in 2022? Qatar
* Opvolger van de suduco, waar je enkel 1 of 0 moet zetten? Binairo
* Het lievelingseten van Obelix?
Everzwijn
* Wie is de frontman van de muziekgroep Monza? Meuris Stijn
* We zoeken een uitdrukking, wat zeg je als je heel bang bent? Zo bang als een Wezel
* Tegenhanger van de Oscar. Geven de prijzen voor slechtste actrice, acteur, enz ? Razzie
* Speelde jarenlang Witse? Daemen Hubert
* Speelt de rol van het Konijn in de musical Alice in Wonderland,waarin K3 de hoofdrol speelt?
Vermeire Jacques
* Land dat in 2010 zowel een tsunami en een vulkaanuitbarsting te verwerken kreeg in minder dan
48 uur? Indonesië
* Spel waarbij je 3 erts en 2 graan moet hebben om een stad te bouwen, 1 hout en 1 steen moet
hebben om een weg te maken, enz Kolonisten van Catan
* Jonas Geinaert, Lieve Scheire, Jelle De Beule en Koen De Poorter. Wie vormen ze?
Neveneffecten
* Doordenkertje:Welk steekwapen maakt de vrouw, vrouwvriendelijk? Stilletto

7. ANTWOORD RONDE
1) We zoeken een op 22 oktober 1985 geboren zangeres, ze deed mee op haar zeventiende aan de
talentenwedstrijd Idool, ze haalde echter de finale niet, maar werd toch opgemerkt en versierde zo
een platencontract. Deze Vlaamse R&B/Urban zangeres,songwriter en TV-presentatrice bracht
haar debuutalbum uit onder de naam “Sweat” en deze leverde snel 5 hits op in de ultratop 50,
maar ze scoorde niet allen in Belgie maar ook in Turkije. Wie is deze zangeres?
Hadise (Açıkgöz),
2) Veel mensen geven egels wel eens melk in de winter, dit is echter fout men kan de egels beter
kattenvoer geven of hondenbrokken, nee nee, je moet niet denken dat ze carnivoren zijn, maar tot
welke orde van de zoogdieren behoren deze stekelig diertjes dan wel?
Insecteneters
3) “Red Michiel”is een personage dat in de 3de aflevering van de Schalkse Ruiters in het leven werd
geroepen door Tom Lenaerts en Bart De Pauw. Hij verscheen meestal als ze een oproep naar de
kijkers wilde doen. Wat is zijn achternaam?
Devlieger
4) We zoeken nogmaals een zangeres, In 2000 nam zij deel aan Miss Vlaanderen. In 2002 nam zij met
het nummer Wherever you’ll be’ deel aan de preselecties van het Eurovisiesongfestival in
Vlaanderen. Ze heeft ondertussen haar zangcarrière vaarwel gezegd en werkt nu aan de balie van
een hotel, altijd vergezeld door haar viervoeter. De artieste naam A.U.B.
Severine Doré
5) Als je nu de 4 vorige antwoorden beter bestudeer, dan kan je een woord bekomen. Geef dit woord?
MOL (hadise geboren in MOL, een MOL is een insecteneter, Michiel presenteerde WIE IS DE
MOL, Severine Doré is bijna blind, zoals de MOL)

8. HET VERLEDEN
1)

In 2005 ging menig vogelliefhebber achter hun gevederde vrienden aan om hen op te sluiten of
een of ander net te hangen over de plaats waar hun diertjes zaten, andere hadden minder geluk en
verdwenen in de diepvries. Dit was natuurlijk het gevolg van de vogelgriep, maar hoe heette deze
opgelegde maatregel om hun dieren op te sluiten?
Op-hok-plicht

2)

We zoeken een figuur uit de Griekse mythologie. Hij wordt vaak genoemd in verband met zijn
vader Daedalus. Omdat Daedalus en zijn zoon door koning Minos gevangen worden gehouden op
Kreta, bedenkt Daedalus een manier om te ontsnappen: hij bouwt vleugels van een houten
raamwerk, veren en was. Omdat de was niet mag smelten, waarschuwt Daedalus zijn zoon om niet
te hoog en dicht bij de zon te vliegen, maar ook niet te laag, omdat de vleugels te zwaar zouden
worden van het zeewater. In zijn enthousiasme wordt de persoon echter roekeloos; hij vliegt te
hoog zodat de was toch smelt en hij neerstort in de Egeïsche Zee. Wie was deze hoogvlieger.
Icarus of Ikarus

3) We zoeken de grootste Belg aan de andere kant van de taalgrens, deze grote zanger kwam in 1947
een radiostudio binnen met zijn gitaar en vroeg of hij een liedje mocht zingen, hij werd direct
herkent als groot zanger in tegenstelling wat hij mocht ondervinden aan de andere kant van die
taalgrens waar hij dit ook moeiteloos had geprobeerd? Wie is de grootste Belg volgens de Walen?
Jacques Brel
4) We zoeken een iets te romantische Romeinse Keizer die een tijdje elke dag lantarens deed
branden, zijnde het niet dat deze lantarens mensen waren. Hij regeerde over Rome van 13 oktober
54 tot 9 juni 68.
Nero
5) Ze werd geboren op 6 januari 1412 tijdens de Honderdjarige Oorlog tussen Engeland en Frankrijk.
Engeland bezette met hulp van bondgenoten, de Bourgondiërs, het noorden van het land. Frankrijk
had na de dood van Karel VI (de Waanzinnige) in 1422 geen koning, en de troonopvolger (de
dauphin) was te apathisch om strijd te leveren voor de kroon. Hij betwijfelde of hij er wel recht op
had, omdat het vaderschap van Karel VI omstreden was.Als tiener beweerde ze stemmen te horen,
van de heiligen Catharina en Margaretha, van de aartsengel Michaël en van God, die zeiden dat het
land bevrijd moest worden van de Engelsen (de Godons). In 1429 zocht ze de dauphin op,
onderweg gekleed als man om zich te beschermen tegen onkuise benaderingen, met als doel hem
ervan te overtuigen de strijd op te voeren. De dauphin liet haar eerst ondervragen door kerkelijke
gezagsdragers, die haar aanvankelijk van ketterij verdachten, en stemde toen in met het voorstel
het Engelse beleg van Orléans te breken. Gekleed als een man, in harnas, wist zij met haar
vroomheid, zelfvertrouwen en enthousiasme de gedemoraliseerde Franse troepen in de stad nieuw
vertrouwen te geven. Op 8 mei werden de Engelsen gedwongen het beleg op te geven. Wie was
ze?
Jeanne d'Arc

9. SPROOKJESDROMEN
1) Er was eens een vrouw die 2 dochters had, Hennie en Hanneke. Hennie was lui en
onverschillig, Hanneke was lief en ijverig. Maar Hanneke kon bij haar moeder en zus niets goed
gedaan krijgen. Op een middag zat ze bij een put al spinnend te wenen en viel ze in deze put.
Ze kwam in een wonderlijke wereld waar ze een oud vrouwtje leerde kennen. Bij dat vrouwtje
moest ze elke dag haar bed opschudden en dat sneeuwde dan neer op aarde. Hanneke kreeg
echter heimwee en ze mocht terug naar de aarde met goud. Haar zus Hennie was zo jaloers en
dook ook in de put, maar zij deed niets en kwam terug volledig overgoten met teer. Welk
sprookje hebben we hier zeer kort verteld ?
Vrouw Holle
2) Vul aan: Niemand weet, niemand weet dat ik …. heet.
Repelsteeltje
3) Sprookjes-schrijvers kent iedereen: bv Hans Christian Andersen of de gebroeders Grimm, iets
minder bekend van naam is Charles Perrault maar als ik zijn sprookjes noem zeg je AAAHHH,
namelijk Assepoester, De schone slaapster, kleinduimpje en Roodkapje. Maar weet u welk
sprookje Koningin Fabiola schreef, je kan het bewonderen in de Efterling.
De Indische waterlelies
4) Wat voor veel mama’s geen sprookje is, is op de achtbaan, maar ja, je moet mee met de
kinderen, dit is geen droom maar een nachtmerrie. We krijgen hier een filmpje te zien, de
vraag hieraan verbonden: in welk pretpark zijn we hier verzeild geraakt?
Plopsaland De Panne
5) Het sprookje Tafeltje dekje is een van de klassiekers. Er was eens een kleermaker , die 3 zoons
had. Op een dag sprak de kleermaker, het wordt tijd dat jullie een vak leren. Zo werd de eerste
zoon meubelmaker, toen hij volleerd was en terug naar zijn vader keerde kreeg hij een tafeltje
mee, elke keer dat hij tafeltje dekje zei kreeg hij een rijk gevulde tafel met allemaal lekkers op.
De tweede zoon werd molenaar en ook hij kreeg bij afscheid een cadeau namelijk een ezel en
elke keer dat hij ezeltje strek je zei kreeg hij muntjes, de derde zoon werd timmerman en die
kreeg een , ja wat was dat alweer?
Knuppel (“knuppel uit de zak”)

10. SPORT
1) Op 16 Oktober werd naar jaarlijkse gewoonte de “Flandrien 2010” gekroond. De eer viel te
beurt aan …. Philippe Gilbert. Hij kreeg meer voorkeurstemmen dan Tom Boonen en Jurgen
Van den Broeck. Maar wat is de naam van deze trofee.
Kristallenfiets
2) Op vrijdag 11 juni ging het WK-voetbal van start in Zuid-Afrika om 16 uur in het
Soccerstadium van Johannesburg. De Bafana Bafana speelde 1-1. Volgens mij hadden ze
beter het stadium “De Bijenkorf” geheten. Heel de match werd er massaal op een toeter
geblazen. Maar tegen wie speelde Zuid-Afrika?
Mexico
3) In Oktober op het WK-toestelturnen stootte de Belg Donna-Donny Truyens door tot de
laatste 8, in de finale behaalde hij een verdienstelijke 6de plaats. Geef de naam van het
toestel?
(Voltigeer)paard
4) We gaan op zoek naar een voetballer die zijn debuut maakte op 19 december 2010 in de

Segunda Division B in Spanje namelijk bij Coruxo FC. Bij vele onder jullie zal echter nog
geen lichtje branden, maar mijn persoon is vooral bekend als winnaar van de Ronde van
Frankrijk in 2006, na de diskwalificatie van de Amerikaan Floyd Landis. Hoe heet deze
persoon die wij zoeken?
Pereiro
5) Een Gentenaar die wel zot leek zoeken we nu. Hij begon in 2010 met lopen, elke dag een
marathon, je moet maar gek zijn, maar hij heeft het wel gehaald, wie is deze fanatiekeling?
Stefaan Engels

11. WAS DIT 2010
1) Op vrijdag 23 april bevestigde Aartsbisschop Andre Leonard het ontslag aan van de
Bisshop Roger Vangeluwe. Vangeluwe bekende dat hij 25 jaar geleden herhaaldelijk een
jongen seksueel misbruikte. Heel het kerkelijk apparaat werd nadien uitgekamd. Er werd
een grote actie opgezet, hoe heette deze Actie?
Operatie Kelk
2) 2.Bij de Love Parade in Duitsland zijn zeker negentien doden gevallen. Tijdens het
dancefeest in de Duitse stad brak zaterdagmiddag massale paniek uit in een tunnel die van
het station naar de hoofdingang van het festivalterrein leidt. Naast de dodelijke
slachtoffers zijn in het gedrang zeker driehonderd festivalgangers gewond geraakt, onder
wie ruim 40 zwaargewonden. De Love Parade lijkt overvallen door de massale
belangstelling voor het festival. Volgens de politie waren er 1,4 miljoen mensen afgereisd
voor het dancefeest, bijna drie keer zoveel als de capaciteit van het festivalterrein. In welke
stad lag dit festivalterrein?
Duisburg
3) Leopold Storme werd veroordeeld tot 26 jaar cel voor de moord op zijn ouders en zus.
Onder welke naam werd deze moord bekend onder het publiek?
Marrollenmoord
4) Rotselaar kwam in november 2X in het nieuws. De eerste maal met de oudere zus, die de
jongere zus voor dood had achtergelaten. Maar met welk nieuws kwam Rotselaar nog eens
in de kijker, duizend mensen werden hiervoor geëvacueerd.
Gaslek (Fluxys)
5) Op 4 oktober 2010 deed zich een ramp van ongekende afmetingen voor. Na een dambreuk
in een opslagreservoir van een aluminiumfabriek werd de hele omgeving door ruim
1 miljoen m3 giftig rood slib overspoeld. Aangezien de regering geen informatie
verspreidde, heeft Greenpeace onder meer de milieu-instantie in Wenen om een analyse
van het rode slib gevraagd. Uit het onderzoek blijkt dat het rode slib zeer hoge
hoeveelheden arseen en kwikzilver bevatte. In welk land gebeurde deze ramp?
Hongarije

12. DETAILRONDE

1) We kunnen het wel gedacht hebben, het was weer een vrouw aan het stuur. We kunnen de
nummerplaat vragen van de auto, maar dit is iets te eenvoudig. Dus de vraag is : wat is de
snelheidsbeperking op deze weg, waar deze vlotte bestuurster probeert om te draaien ?
70 km per uur
2) Wie zou haar borsten niet willen aanraken, ik in ieder geval wel. Maar helemaal in het begin
van het filmpje is een man in het zwart gekleed. De vraag is, wat is deze man aan het doen ?
Glas in container aan het steken.
3) Hoeveel ringen draagt Nathalie Meskens aan haar rechter hand ?
1
4) Welke kleur heeft het schilderij waar door een museumbezoeker darst-pijltjes naar geworpen
worden ?
Rood
5) Welke waspoeder wordt er gekocht door een meisje in de supermarkt ?
Dixan

13. SUPERRONDE
1) Op 12 Oktober 2010 speelde de Rode Duivels een van de vreemdste Interlands uit de laatste
Decennia, het werd een knotsgekke wedstrijd met veel doelpunten namelijk 4-4.
a. Tegen welk land speelde Belgie?
Oostenrijk
b. In welke landen gaat Euro 2012 door? Polen en Oekraine
c. Wie maakte het derde doelpunt van de Belgen, het was tevens zijn 3 de goal in 2
wedstrijden voor de rode Duivels. Ogunjimi
2) In Oktober 2010 werd het nieuws overheerst door de Parachutemoord. De ene Els had de andere
Els vermoord was het oordeel van de jury.
a. Geef de achternaam van de vrouw die deze moord had gepleegd. Clottemans
b. Geef de achternaam van het slachtoffer
Van Doren
c. Wie verdedigde het slachtoffer
Vermassen Jef
3) Domme blondjes moppen.
a. Waarom gaat een dom blondje op de tuinslang staan?
Om plat water te hebben
b. Waarom slikken domme blondjes de pil ?
Zo weten ze welke dag het is
c. Hoe komt het dat er een dom blondje gestorven is tijdens het drinken van melk ?
Doordat de koe was gaan zitten.
4) Sinds 5 augustus zaten de mijnwerkers vast in Chili in de San Jose mijn, ze werden pas op
13/10/2010 bevrijd uit hun onfortuinlijke situatie.
a. Hoeveel jaar was de mijnwerker die als eerste naar boven werd gehaald, tevens ook het
aantal mensen die er vast zaten en de leeftijd waarop Jezus Christus gestorven is?
33
b. Geef de naam van de capsule waarin de mijnwerkers naar boven zijn gehaald?
Phoenix-capsule
c. Een van de mijnwerkers, Edison pena, had zijn conditie zo op pijl gehouden dat hij een
uitnodiging ontving voor naar New York te komen, voor wat had deze man een startbewijs
gekregen?
Marathon
5) Kim Geybels kwam verschillende malen in het nieuws,wat niet altijd positief was.
a. De eerste keer dat zij in het nieuws kwam was door iemand die vond dat Geybels in een
interview met de VRT een hotpants aanhad en die iemand vond dit te uitdagend en sexy
voor een senatrice. Wie was die iemand? Siegfried Braeke
b. De 2de keer dat ze in het nieuws zat was met een drugsaffaire met haar ex-minnaar Bas
Luyten, dit kostte haar haar zitje in de senaat. In welk land speelde de drugsaffaire zich af?
Thailand
c. Wat is het beroep van Kim Geybels?
Urgentie arts
6) We gaan enkele namen noemen van reality series aan u te zeggen welke series we zoeken?
a. Katrijn, Frank, Jeroen, Bart, Betty?
b. Astrid, Linda, Nora, Greet.

Big brother
Vlaamse Hollywoodvrouwen.

c. Claudia, Johan, Hedwig, Joyce. De beste hobbykok van vlaanderen.

7) Op 29 januari zaten veel Belgen om 9.30 reeds voor de TV gekluisterd voor de finale van de
Austrielian Open bij de vrouwen. Het werd een 3 setter op zeer hoog niveau. Beide dames genoten
ervan.
a. Wat is volgens de Australische bevolking de bijnaam van de winnares? Aussie Kim
b. Hoe heet de verliezende finalist?

Na Li

c. Eerder die dag werd de junioren finale gespeeld. Geef de naam van deze winnares. AnSophie Mestach
8) Het antwoord zit al in de vraag !

a. Ruim 2 miljoen betogers waren er op het Tahrirplein in Egypte. Ze schreeuwden in koor dat
Mohammed Hosni Said Mubarak moest aftreden. Op 5 februari 2011 stapte de top van het
voltallig bestuur van de regerende Nationale Democratische Partij (NDP) op. De man die we
zoeken gold jarenlang als de gedoodverfde nieuwe president van Egypte. Hoe heet deze?

Mubarak Gamal
b. . Brugge, Dendermonde Vorst, Merksplas, Antwerpen. In deze vraag zoeken we geen namen
of personen maar wel een stad. In welke stad heeft een gedetineerde een andere
gedetineerde om het leven gebracht dit gebeurde op 3 februari 2011?
Namen
c. Het nieuws uit uw gemeente vind je elke dag in uw krant, in de Gazet Van Antwerpen vind
je elke dag nieuws uit uw eigen uw eigen kempische gemeente, waarbij per gemeente
meestal 1 item wordt besproken. Wat is de naam van deze bladzijde. Elke dag de krant
nieuwsgierig lezen dat loont. Je kan er vandaag er 3 punten mee winnen.
Nieuws uit uw gemeente
9) Wie niet kan ontbreken in deze quiz is Bart De Wever.
a. Onder het moto, rond is gezond, nam Bart De Wever het wel zeer letterlijk. Je kon hem op
zondagavond altijd een gigantische bestelling zien plaatsen in een Deurnense frituur.
Welke frituur is in België wereldberoemd geworden door Bart De Wever ?
Frituur ’t Draakske
b. Op 4 september mochten Bart De Wever en Elio Di Rupo even rusten. De koning stelde 2
bemiddelaars aan die de onderhandelingen terug op gang moesten trekken. SP.Avoorzitster Caroline Gennez noemde deze 2 het olijke duo, maar wie is dit duo?
Pieters Danny en Flahaut André
c. Hoe opende Bart De Wever op 13 juni 2010, zijn toespraak toen alle lijsttrekkers naast
hem hadden plaatsgenomen. We zoeken de Latijnse woorden die hij toen sprak.
'Nil volentibus arduum'
10) Welke films woorden er hier uitgebeeld met de handen.
a. Tip : Wow, die heeft niets aan ! Basic Instinct
b. Tip : We did it ! Karate Kid
c. Tip : Kan jij zwemmen in het koude water ? Titanic

