
1. Chaarbio 

1. Traditie getrouw beginnen we met het zoeken naar een Belgische stad. Als ik zeg dat de 

inwoners maneblussers zijn, lieg ik al voor de helft. Als ik zeg dat het een rivier is die 

ontspringt in Frankrijk te Pouilly-en-Bassigny op het Plateau van Langres, lieg ik weer voor de 

helft. Maar als ik de 2 leugens samenvoeg, zijn deze 2 leugens geen leugens meer. Als ik nu 

er nog eens aan toevoeg dat deze stad of beter gezegd village beter gekend is bij de dames 

dan wordt deze vraag wel heel simpel graag de naam van deze stad?   Maas-Mechelen 

 

2. We zoeken een antwoord op een antwoord. Zo als iedereen weet zijn wij Belgen zeer goed 

in een ploegsport, namelijk korfbal. Voor de 9 de keer op rij wonnen we een medaille op het 

wereldkampioenschap in Shaoing. Dat het nu brons, zilver of goud was laat ik aan jullie over. 

Wel vraag ik echter aan jullie dit metaal nog om te zetten naar een element uit de tabel van 

Mendeljev. Welk chemisch symbool zoeken we?  Ag, (zilver) 

 

3. Biologie: Welke bloem groeide uit tot een symbool van de Eerste Wereldoorlog, mede door 

de Canadese militaire arts en dichter John Mc Crae die In Flanders Fields schreef?     Klaproos 

 

4. In de zomer van 2011, op een prachtige dag heb ik de auto gepakt en zijn we naar Nederland 

geweest, we vertrokken hier in Gestel en zijn vervolgens naar Genendijk gereden, daarna 

Kwaadmechelen, Oostham, Heppen, Leopolsburg, Hechtel, Peer, Bree en voorbij het kerkje 

van Hasselt gereden, na 6.5 km zijn we gestopt  want onze jongste moest gaan plassen, we 

hebben daarna onze weg verder gezet richting Kessenich om vervolgens Nederland binnen te 

rijden. In welk dorp heeft onze jongste gaan plassen.  Kinrooi 

 

5. Huwelijksjubilea volgens de kalender de Druivelaar: Wie 25 jaar getrouwd is, noemen we een 

Zilveren huwelijk, wie 50 jaar op dezelfde boek staat noemen we een gouden huwelijk. Maar 

wanneer spreken we achtereen volgens van: Bazaanleder, koper, porfier, amber, robijn, 

mousseline, papier, kwik en crêpe? Is dit tussen 1 en 10 jaar, tussen 11 en 20 jaar, tussen 21 

en 30 jaar, tussen 31 en 40 jaar, tussen 41 en 50 jaar, tussen 51 en 60 jaar of tussen 61 en 70 

jaar.  31 en 40 jaar 

 

 

  



2. Bijbelse ronde 

 

1. We beginnen helemaal in het begin bij Adam en Eva. Deze hadden 2 zonen, de ene werd 

landbouwer en de andere werd schaapherder, toen God om een offer vroeg, gaf de 

schaapherder het mooiste lammetje dat hij had, de andere, de landbouwer gaf hem het 

mooiste gewas. Maar God had enkel oog naar de schaapherder, uit jaloezie vermoorde 

de landbouwer de schaapherder. Hoe heet de eerste moordenaar van deze wereld?  

Kaïn 

 

2. De volgende vraag is een makkie, toch voor degene die elke week naar de kerk gaan. 

Zet ze in chronologische volgorde die de priester volgt, tijdens de tafeldienst !  

A. Communie (6) 

B. Consecratie (1) 

C. Gebeden over de gemeenschap (2) 

D. Lam Gods (5) 

E. Onze Vader (3)  

F. Vredeswens (4) 

B – C – E – F – D – A  

 

3. De TV-serie het goddelijk monster mocht hier ook niet ontbreken, er kwam veel kritiek 

op deze serie in verband met hun uitspraak, in welke stad werd deze serie opgenomen, 

het is tevens dezelfde stad waar de Rodenburgs zijn opgenomen. 

Kortrijk 

 

4.  In de film Kingdom of Heaven zien we hoe zo´n duizend jaar geleden joden, 

moslims en christenen in Jeruzalem met elkaar in vrede samenleefden. Een 

radicale ridderorde, uiterlijk te herkennen aan het rode kruis op hun witte 

gewaden en vaandels, wil de stad echter zuiveren van al wie niet-christen is 

en probeert een oorlog uit te lokken.  

Kent u de naam van deze ridderorde die oorspronkelijk was opgericht als een 

kloosterorde ter bescherming van de pelgrims naar het Heilige Land? 

Tempeliers 

 

5. Door welke zee trokken de Israëlieten nadat Mozes met zijn staf hoogstwaarschijnlijk een 

toverspreuk uitsprak en zo openging zodat de achtervolgers, de Egyptenaren niet meer  

konden volgen.  

Rode Zee 

 

 

 

  



3. Sing a song 

 

 

  



4. RIP Ronde 

1. Alcoholvergiftiging  was de doodsoorzaak, dat zeiden ze toen deze R&B zangeres overleed. Zij 
vervoegde de bekende artiesten die op vrij jonge leeftijd, vaak onder verdachte 
omstandigheden gestorven zijn. De lijst werd in het leven geroepen toen in amper twee jaar 
tijd een aantal artiesten uit het rock- en bleusgenre stierven, Onder hen Jimi Hendrix, Brain 
Jones van The Rolling stones, Jim Morrissen en Janis Joplin. Dit jaar kwam er dus Amy 
Winhouse bij, maar onder welke naam is deze lijst bekend?  

27 club, ook wel bekend als de Forever 27 Club 

 

2. Op 27 november stapte Gary Speed uit het leven. Deze 42 ex-profvoetballer recordhouder 
wat het aantal matchen betreft in de Primiership. Hij speelde namelijk meer dan 500 
matchen. Vanaf 2010 was hij ook bonscoach van een land, dat tevens een tegenstander is  
van onze Rode Duivels voor het WK 2014. Van wie  was hij de bondcoach?  

Wales 

 

3. We hadden dit jaar met gemak een ronde kunnen maken over Meerhout, maar dat zou niet 
zo eerlijk zijn ten opzichte van de Quiz-ploegen buiten Meerhout, maar toch gaan we een 
vraagje stellen. Op 12 december 2011 overleed Meneer Gastmans in zijn eigen huis te 
Meerhout. Deze Meerhoutenaar had wereldfaam, hij verloor de strijd tegen kanker. Over 
hem werd gezegd dat hij zijn volk leerde schilderen. Onder welke naam kennen we Meneer 
Gastmans beter?  

Antoon 

 

4. We zoeken nu een man die van vele markten thuis was. Hij was een schrijver die het tot 
president heeft geschopt. Hij was zelfs de laatste president van een land, maar ook de eerste 
van een ander land. Hij heeft veel tijd  in de gevangenis doorgebracht,waar hij op water en 
brood stond maar hij heeft ook veel weelde gekend. Hij is overleden in zijn slaap op 75 jarige 
leeftijd. Graag de naam.  

Vaclav Havel  

 

5. In augustus werd deze 84-jarige man uitgeroepen  tot ereburger in zijn geboortestad Tienen. 
De terminale zieke man is  2 weken voor hij stierf nog in het huwelijk getreden met zijn 
vriendin Stella Borgelioen. Hij was bijzonder opgetogen dat hij ereburger was geworden en 
poseerde gewillig met een banaan voor de fotografen. Hij overleed op 2 december 2011. 
Graag de naam van dit TV-icoon.       Tony Corsari  



5. Stoeterige stoeten ronde 

 

1. We zoeken een evenement waar elk jaar een paard meedoet, gemaakt van balitum, op het 

paard zitten 4 personen, het paard wordt niet gedragen maar wordt aangedreven door een 

motor. Graag de naam van dit zot evenement ?  

    Carnalvalstoet Aalst 

2. Deze stoet mag wel eens letterlijk in de bloementjes gezet worden want hij reed voor de 

zestigste maal uit in 2011, en dit op de 2 de zondag van september. In deze stoet worden de 

wagens beoordeeld op punten. Op de eerste plaats eindigde ruimte, gevolgd door tuig en op de 

derde plaatst eindigde bodypaint. Welk is de naam van dit fleurige evenement? 

Bloemencorso Loenhout 

3. Wie eerst was en waar het allemaal begon is zeer moeilijk te achterhalen, maar het begon 

allemaal in 1885, om de kermis  in te leiden was er op de vooravond een fakkeloptocht en 

feestelijke muziek. De fakkels werden vervangen door uitgeholde bieten met vetkaarsen, door 

de jaren heen veranderde het nog een paar keer. We zoeken nu een gehucht of wijk waar de 

stoet het laatst uitrijd? 

Lichtstoet Mol-Ginderbuiten 

4. Traditionele klederdracht, grote hoeden, appelsienen, klompen, belletjes en herkend door de 

unesco werelderfgoed. Wat zoeken we hier? 

Carnaval des Gilles de B’Heinsch 

5. In rijen dik staan ze bij dit evenement net zoals in een stoet, dat al meer dan 25 jaar het dorp 

bezig houdt. Naar aanleiding van de 25° verjaardag  shrijft dorpsdichter Cyriel Gladines dit 

gedicht, waar ik, dit voor u ten berden al brengen. 

  
Wat begon 25 jaar geleden  
is springlevend tot op heden.  
Met de kermis een bruisend feest,  
voor wie meeloopt nog het meest.  
Liefhebbers en atleten uit heel het land,  
dichte rijen supporters langs de kant.  
Doe mee, er is niets dat je weerhoudt,  
lopen en joggen zijn al eeuwenoud.  
Loop je als een atleet met gelijke tred,  
dan word je straks in de bloemetjes gezet.  
Eindig als Mister   van dit seizoen,  
deelnemen is al wat je hoeft te doen. 

The Classic 

  



6. ABC-TV-TUNE-RONDE  

Jullie horen telkens de begintunes van een tv-programma, graag de naam. 

A. The A team 

B. Baantjes 

C. Cheers 

D. Dallas 

E. E.R. 

F. Freggels 

G. Gummi Bears 

H. Hunter 

I. Indiana Jones 

J. James Bond 

K. Knight Rider 

L. Lassie 

M. Mac Guyver 

N. Nanny 

O. Oppassen 

P. Pink Panter 

Q. Quark 

R. Rugrats 

S. Spongebob 

T. Tom & Jerry 

U. Upstairs - Downstairs 

V. Vicky the vicking 

W. Wedden dat 

X. X-files 

Y. The Young ones 

Z. Zorro 

  



7. Vreemde weetjes in het voetbal. 

1. Welke voetballer kreeg eind van november zijn C4, en een contract bij een andere club, waar 

hij twee dagen later tot matchwinnaar werd uitgeroepen door 2 assist te geven. Andere clubs 

waren hier niet echt te vrede over. Goor Bart 

 

2. We zoeken een 60 jarige ex-bondscoach en ex-trainer van onder meer Lierse, Lommel, 

Beveren, K.V. Mechelen, enz. Deze man ontsnapte in 2011 aan de dood, toen de bus van 

Wadi Delga frontaal op een vrachtwagen botste. Geef de naam van de trainer. Meeuws 

Walter 

 

3. De EK-kwalificatiewedstrijd van de Rode duivels tegen Turkije is geëindigd  op 1-1 . In de 

tweede helft wisselde trainer Georges Leekens Eden Hazard.De wissel viel erg slecht bij 

Hazard. Die stormde naar de kleedkamer zonder Leekens een blik waardig te gunnen. Hij 

stond 10 minuten later al aangekleed op de parking. Hoe noemde men dit accident? 

Hamburger accident 

 

4. We zoeken nu een Belgische ploeg die europees toch niet echt zoveel voorstelde, aan de hand 

van enkele uitslagen. 2-0, 5-0 en 7-0. Ik moet wel zeggen dat ze een nadeel hadden, namelijk 

het zijn allemaal uitwedstrijden. De naam graag van deze Belgische ploeg?  Racing Genk 

 

5. Voetballers in de reclame vind je af en toe. Kijk maar eens naar Lukaku met zijn reclame op 

het vliegveld waar hij in een automaat een snoepje wilde nemen, maar stuit op een mooie 

dame die juist het snoepje uit de automaat neemt, hoeveel hier bueno voor betaalt heeft 

zullen we nooit weten. Sabine Appelmans heeft voor danette van danone ook een TV-spot 

opgenomen, maar welke voetballer deed ook aan deze reclame mee?  Scifo Enzo 

  



8. Lichamelijke ronde 

1. Op 21 november bood Elio Di Rupo zijn ontslag aan  bij de koning, een dag later gingen de 

gesprekken van start, de koning ontving de partijvoorzitters een voor een in Ciergnon, waar 

de koning herstelde van een ingreep. Als u weet welke ingreep de koning had ondergaan, mag 

u deze noteren. neus   

 

2. De poes: Ik ben er niet zo voor, zeker die met lang haar, het ligt overal met plukjes bijeen, 

neen voor mij geen poesjes, pas op ik zie het wel graag maar dan buiten, de zwerfkat 

genaamd, hoe kan je zien of een zwerfkat, bvb  in de gemeente Ham en daarbuiten 

gesterileerd werd door Unco Jerry? stukje uit het oor 

 

3. Het neusje van de zalm in de snoepwereld zijn voor vele de neusjes of tjoepkes die we hier 

zien op de foto. Ze worden ambachtelijk bereid met Arabische gom. De buitenzijde is 

hard en binnenin zit een gelatineuze vulling. Wat is de officiële naam van deze 

lekkernij?  cuberdon 

 

4. Wie droomt er niet van, languit liggen te zonnen op een maagdelijk eiland met wuivende 

kokosnoten en meisjes in hun strooien rokjes die heupwiegend een overheerlijke cocktail 

brengen, geef een zo nauwkeurige locatie waar de Eilandjes van Langerhans zich bevinden? 

Pancreas of alvleesklier  

 

5. In de lichamelijke ronde mag zeker de penis niet vergeten worden, De bekendste penis is 

waarschijnlijk die van manneke pis, maar er bestaat ook in Brussel de vrouwelijk versie, 

namelijk in de Getrouwheidsgang. Kent u dit klein plassend meisje? Jeanneke Pis 

 

  



9. Een antwoord op een antwoord – ronde 

1. We zoeken een programma op de Nederlandse TV. We zoeken meer bepaalt een komische 

serie die op TV kwam en nog komt. De eerste uitzending was in 1981 en deze ging door tot 

1993 in 2009 werden terug nieuwe afleveringen uitgezonden op RTL. Het speelt zich af op en 

rond de Dokterspraktijk van DR Van Der  Ploeg. Graag de naam van deze comedyserie? 

 

       Zeg eens A 

 

2. Een Romeins keizer uit de Augusteïsch periode. We kennen hem van munten en zijn vele 

bustes die van hem gemaakt zijn. Op de munten staat hij vaak afgebeeld met een lang smal 

gezicht en zijn opvallende haakneus. Hij was een van de machtigste politieke leiders van 

Rome. Een van zijn beroemdste uitspraken was Veni Vidi Vici. Graag de naam van deze 

keizer. 

      

     Keizer Julius Caisar 

 

3. Volgens welk volk hebben we niet zo lang meer te leven.Het einde van de wereld is nabij.  De 

wereld zou dit jaar nog vergaan, jaja maar we hebben nog even en dit tot december. Maar 

welk volk heeft dit voorspeld? 

    Maya’s  

4. We zoeken nu een spel van MB. De score moet je op een blaadje schrijven. Het blaadje is 

onderverdeeld in de bovenste helft en de onderste helft. Als bij de bovenste helft 63 of meer 

hebt, krijg je een bonus van maar liefst 35 punten. Welk spel zoeken wij? 

                   Yahtzee 

5. Als je nu je antwoorden op de vorige 4 vragen beter bekijkt, zou je een link moeten kunnen 

vinden van 11 letters. Je mag deze link noteren op je antwoordblad als vijfde antwoord. 

 

    Dobbelsteen 

  



10.ODE AAN EERSTE editie QUIZ 

 
1. Japanners zijn grote viseters, dat weet iedereen.Zij vinden het zelfs heerlijk om een 

uiterst giftige vissoort te eten. Deze vis komt voor in de Stille Oceaan. Bij gevaar 

maakt hij zich bolrond door water op te zuigen, waardoor hij een aantal malen groter 

wordt dan normaal. Japanse koks die deze lekkernij serveren dienen dan ook een 

speciaal examen af te leggen om dit veilig te kunnen doen. Niettemin overlijden in 

Japan nog tientallen mensen per jaar door het eten van dit gevaarlijk diertje! 

Kent u de naam van deze vis?   Kogelvis of Fugu 

 

2.  Tentsletje was het woord van 2010. In 2011 werd stoeproken verkozen tot het woord 

van 2011 ? Op de derde plaats eindigde heen-en-weerkind.  Maar weten jullie welk 

woord er op de tweede plaats stond ?  Frietrevolutie 

 

3. Door de massa's kookprogramma's op televisie raken we meer en meer bekend met 

keukentermen. Dan kent u waarschijnlijk ook wel de benaming van een stukje 

dungesneden buitenschil van een citrusvrucht. U kunt het gebruiken om allerlei 

gerechten op smaak te brengen, vooral taarten en nagerechten. 

Graag de naam.   Zeste 

 

4. Mijn wetenschappelijke naam is Mimosa pudica en ik behoor tot de 

Vlinderbloemenfamilie. Ik kan 1,5 meter groot worden en mijn bloemen zijn paars tot 

licht roze. Iedereen kent me omdat ik bij een aanraking mijn blaadjes samenvouw. 

Wat ben ik?    Kruidje-roer-me-niet 

 

5. Het jaar 1906,  ene mijnheer Kellogg heeft ietwat toevallig ontdekt dat geroosterde 

maïsvlokken best wel lekker zijn, en brengt Kellogg’s Corn Flakes op de markt. Meer 

dan honderd jaar later bestaan zijn Corn Flakes nog steeds, maar het assortiment 

omvat nu een hele hoop varianten. Wij geven u drie soorten ontbijtgranen, allemaal 

van het merk Kellogg. Kent u ook hun specifieke naam?    Loops, Smacks, Coco Pops 

 

 

  



11. Was dit 2011 

1. Op 18 mei 2011 sloegen bij de heer Daems de stoppen door. Hij ging zijn schoonbroer te lijf 

in de tuin achter zijn huis met een ijzeren piket. Julia, die haar broer nog probeerde tegen te 

houden, liep daarbij kwetsuren op aan de arm. Dader en slachtoffer hadden al jaren ruzie 

over een perceel grond. Een banale discussie dreef de heer Daems tot moord. Onder welke 

naam is deze moord bekend?  Pompoenmoord      

 
2. Het voorbije jaar is voor de Amerikaan geworden Australiër,  Rupert Murdock, een regel 

rechte annus horribilis geweest. Hij werd verplicht zijn oudste en grootste Britse krant te 

sluiten omdat de onthullingen over afluister praktijken te schadelijk waren geworden. De 

naam van de krant graag.  The news of the World 

 
3. Op 15 mei kwamen voor het eerst de “Verontwaardigden” voor het eerst massaalop straat in 

de Spaanse hoofdstad Madrid, uit protest tegen de hoge werkloosheid en het politiek falen, 

maar vooral uit solidariteit met degene die door de crisis het zwaarst worden getroffen. Hoe 

is deze groep verontwaardigden beter gekend?  Indignados 

 
4. Zweinstein, Volemort, Azkaban en Zwadderich: vier woorden die ons veertien jaar  geleden 

nog niets zeiden. Maar iedereen weet intussen dat ze naar Harry Potter verwijzen. Het eerste  

boek verscheen in 1997 met de verfilming van het zevende boek is vorig jaar een einde 

gemaakt aan een tijdperk. Nu is de vraag: welke sport was in de films zeer populair? zwerkbal 

 
5. Het huwelijk van het jaar is onwaarschijnlijk dat van William en Kate. Naar het schijnt waren 

ruim twee miljard mensen gekluisterd aan het TV-scherm. Maar in welke kathedraal is dtit 

och zo mooie stel getrouwd.  Saint Pauls Cathedral 

  



12. Detailronde. 

1. Gek of Geniaal. 

 Hoeveel verschillende soorten groenten worden er hier in dit filmpje versneden voor 

de bereiding van een lekkere maaltijd voor cirque du soleil ?  6 (sla, komkommer, prei, ui, wortel, tomaat) 

2.  Tegen de sterren op : Pokkenteef. 

 ………… 

 

3. Center parcs 

Mij hadden ze gevraagd voor dit filmpje om wille van mijn sexy body, maar door 

tijdsgebrek moest ik passen en vroeg men deze acteurs.  Voor wie of wat wordt er in dit 

filmpje reclame gemaakt ?   Center Parcs 

 

4. Bizarre weggebruiker  

 Op welke weg, te zien in het begin van dit filmpje wordt deze bizarre weggebruiker 

door de politie achter na gezeten ?  N377 

 

5. The Muppets : popcorn. 

 Hopelijk hebben jullie allemaal goed geteld en opgelet. Want in dit filmpje viel er heel 

veel te tellen. Zo hingen er zes lepels te bengelen, konden we verschillende kookpotten zien, 

een keukenwekkertje en nog zoveel meer.  Maar wat was de kleur van het strikje van onze 

popcorn bereidende kok.  Roos 

 

 

 

  



13. Superronde 

 

1. Op 9 mei 2011 maakte een Belgische renner een dodelijke val tijdens de 3 de rit in de Giro, 

Hij bleef met zijn pedaal achter een muurtje hangen en overleed ten gevolgen van een 

schedelbreuk. 

a. Hoe heette deze renner? (Weylandt Wouter) 

b. Welk was zijn rugnummer ? (108) 

c. Hoe heette zijn kindje dat op 1 september het levenslicht zag? (Alyzée) 

2. Maak het mopje af. 

a. Er liepen eens 2 zandkorrels door de woestijn, zei het ene korreltje tegen het andere 

… (Ik denk dat we omsingeld zijn) 

b. Er zitten 2 kersen in een glazen bokaal, zegt de een tegen de andere,…(mag ik ook 

eens aan het raampje zitten) 

c. Twee vliegen zitten op een brommer, zegt de ene tegen de andere,stop eens even 

want …. ( er zit een vliegje in mijn oog) 

3. Na een Panorama uitzending waarin een grootschalige fraude aan het licht kwam, gingen de 

poppen aan het dansen. De 4 zogenaamde klokkenluiders die de ongemakken aankaarten 

was zo mooi in beeld gebracht. 

a. Geef de naam van de Hasseltse burgemeester die in de reportage wel zeer 

zenuwachtig overkwam en zelfs niet wist wanneer ze burgemeester was geworden?  

(Hilde Claes) 

b. Wat is de naam van de politie zone waar alles misliep? (Hazodi , Hasselt, zonhoven, 

diepenbeek) 

c. Geef de naam van de procureur die zei dat zei dat de klokkenluiders monddood 

moesten gemaakt worden? (Rubens Marc) 

4. Bierkaartjes of bierviltjes 

a. Welk biermerk heeft al jaren humoristische teksten op hun zeshoekig bierkaartje 

staan zoals: Ik ga nooit vreemd, ik ken iedereen!, Kijk in de spiegel en zoek de zeven 

fouten. (hoegaarden)  

b. Welk biermerk heeft een vierkant bierviltje, op het kaartje dat in 2011 gelanceerd is 

staat een Quiz zoals: Vijf vrienden zijn aan het drinken, ze toasten en klinken het glas.  

Hoeveel keer hebben glazen getikt als ze allemaal individueel met elkaar willen 

geklonken hebben? (Palm) 

c. We zoeken een biermerk waarop op sommige bierkaartjes twee bierdragers staan 

met een juk. Deze afbeelding is te zien op de dia. Geef het biermerk? (maes pils) 

5. Ik kan mijn stem niet zo laag krijgen maar ik ga toch proberen  

a. Wie zong het lied Oh! Lieve Vrouwetoren. (la Esterella) 

b. Hoe heet de begraafplaats waarop zij begraven ligt. (Schoonselhof)  

c. Welke BV zat ook in het woonzorgcentrum waar zij verbleef? (Verbeeck yvonne) 

 



6. Bieren uitbeelden. Iedereen weet hoe je een pintje bestelt op een fuif of een rumoerig cafe. 

Maar weet jij als ik het uitbeeld wat ik bestel? 

a. Duivel 

b. Trappist  

c. Bruine leffe  

7. Het groot dictee der Nederlandse taal   

a. Voor het eerst in de geschiedenis heeft een “prominent” gewonnen. Weet u welke 

bv-er dit dictee heeft gewonnen, mag deze opschrijven. We kennen hem ook als 

winnaar van de slimste mens. (Freek Braeckman) 

b. Onder de prominenten was er ook een BW (een bekende Waal) voor het eerst 

aanwezig, kent u een naam van deze Waalse journalist? (Christophe Deborsu) 

c. De winnaar droeg zijn overwinning op aan een BV-er die er niet was, maar normaal 

had moeten zijn, maar door omstandigheden kon zij niet. Hoe is de naam van de 

persoon die er normaal wel had moeten zijn? (Martine Tanghe) 

8. In december 2011 werd de laatste Music For Life gepresenteerd vanuit het glazen huis en dit 

gebeurde op 3 verschillende locaties, namelijk Leuven, Gent en Antwerpen. 

a. Welke radio zender neemt dit initiatief?  (Studio Brussel, stubru) 

b. Wat was de slogan van de laatste editie? (we do give a shit) 

c. In 2010 ging liefst meer dan 5.000.000 euro naar een project? (aidswezen)  

9. Sport 

a. In welke sport staat Van Acker Evi momenteel op nummer 1 van de wereld, deze 

meid heeft al veel watertjes door zwommen en mag naar de Olympische spelen in 

Londen? (zeilen, lasse radiaal klasse) 

b. In welke sport is Seppe Smits bekent geworden, hij werd in januari 2011 voor het 

eerst in zijn carrière wereldkampioen, en wel in de discipline slopestyle. 

(Snowboarden) 

c. Een zeer opmerkelijke landgenoot is toch Swings Bart hij stapte in 2010 over naar het 

schaatsen waar hij meteen Belgische allroundkampioen werd, in 2012 werd hij 

tiende op het Europees kampioenschap. Maar in welke sport werd hij in 2009 

wereldkampioen? (skeeleren, inline-skaten) 

10. Op woensdag 14 maart gebeurde in Zwitserland het verschrikkelijke busongeval, waarbij 28 

personen deze klap niet overleefde, het nieuws trok als een schokgolf over ons land. 16 

maart was een dag van nationale rouw en hingen alle vlaggen in het land halfstok. 

a.  Waar in Zwitserland gebeurde dit tragische busongeval ?  (Sierre, Zwitserse kanton 

Wallis) 

b. Welke twee scholen werden getroffen ?  (Basisschool ’t Stekske uit Lommel. Kolonie 

en de Sint Lambertusschool uit Heverlee, deelgemeente van Leuven)  

c. Ook de 2 buschauffeurs lieten het leven bij dit verschrikkelijke drama. Voor welke 

busmaatschappij reden/werkten zij ?(Toptours) 

 


