Ronde 1 : Chaarbio
1. Je zou er maar wonen, elke dag om 20.00 uur staan ze daar te blazen op een soort

trompetachtig iets, dag in dag uit, en dit sinds 1928, dus vandaag ongeveer de 29.150
keer, en altijd hetzelfde melodie. Als je meent te weten in welke stad we zitten dan is
het eerste punt binnen? Ieper
2. We zoeken eerst één van de hoofdpersonage in een stripreeks getekend door de
Belgische tekenaar Hergé. De 2 hoofdpersonages in de strip zijn twee stereotiepe
straatjongens, die voornamelijk "kwajongensstreken" uithalen in verschillende korte
verhalen, meestal achterna gezeten door Agent 15. We zoeken eerst de naam van de
lange jongen, meestal gekleed in zwarte korte broek en een rode coltrui. Zet zijn
naam om naar een element uit de tabel van Mendeljev? Hg (Kwik)
3. We zoeken een groente die verdacht veel lijkt op een bloemkool zoals je merkt hier
op de foto. Hij dankt zijn naam aan de eerste beschrijving in het Italië van de zestiende
eeuw als vrij vertaald de broccoli van Rome. Naar welke groente zijn we hier op zoek?
Romanesco (Brassica oleracea convar. botrytis var. botrytis) of groene torentjesbloemkool

4. Dit jaar zijn we met heel het gezin met de vlieger op vakantie geweest naar Boekarest
in Roemenië, natuurlijk moest de kleinste aan het raampje zitten en papa moest voor
de veiligheid naast haar komen zitten. We waren nog maar pas vertrokken en de
eerste vraag kwam reeds: “boven welk land zitten we nu?” Zoals een goede papa
wist ik het ongeveer. Eerst boven België, Duitsland was het tweede land aan de
beurt, daarna kwam Oostenrijk. En daarna werd ons Marieke luchtziek. Na het
opruimen van haar onverteerd eten zaten we al in Roemenië. Welk land heb ik niet
gezien? Hongarije
5. En regenboog is een gekleurde cirkelboog die een waarnemer vanuit zijn
gezichtspunt in de lucht ziet staan als de zon tegen een nevel van waterdruppeltjes
aanschijnt. Welke kleur bevind zich in het midden van de regenboog? Groen

Ronde 2 : KLEUR BEKENNEN
1. Welke organisatie was verantwoordelijk voor het Bloedbad op de Olympische Spelen in
München in 1972, waarbij 11 Israëlische atleten en officials werden gegijzeld en
doodgeschoten? Zwarte september
2. Het signaal waaraan de buitenwereld traditiegetrouw kan aflezen dat er een paus is
gekozen, dit signaal is ter afsluiting van het conclaaf en stijgt op langs de smalle
schoorsteen van de Sixtijnse kapel? Witte rook

3. We zoeken de op een na langste rivier in China, De rivier is berucht om zijn onstuimige
loop en het grote sedimenttransport. De rivier dankt er dan ook zijn naam aan. De rivier
verplaatst zo'n 6 ton slib per seconde en stort jaarlijks 1,4 miljard ton vaste materie in
zee. Graag de naam van deze rivier? De Gele rivier (Huanghe)
4. We gaan nu de zatlap toer op, eerst en vooral zijn we op zoek naar een bier dat vrij
vertaald is “een periode van acute verwardheid”. Dit biertje heeft een vrij opvallend
flesje met een dier op, geef zowel het dier als de kleur van het dier? Roze olifant

5. Eerst werd de band aangekondigd op Graspop 2012 , maar werd al snel teniet gedaan. Het
nieuws kwam niet echt als een verrassing. Eerst maakte de band bekend dat gitarist Tony Iommi
aan kanker lijdt, daarna stapte drummer Bill Ward uit het reünieproject. Welke band zoeken we?
Black Sabbath

Ronde 3 : RIP-RONDE
1.

Een Vlaamse zanger en presentator is overleden aan een hartaderbreuk. Hij was 48
jaar oud en is vooral bekend van het lied "Boem". Hij groeide op in Kortrijk. Hij
studeerde aan het Conservatorium van Brussel en aan Studio Herman Teirlinck in
Antwerpen. Hij werkte ook mee aan verschillende programma's op Radio 2. Later
presenteerde hij op VTM tv-programma's zoals "Videodinges" en "Puzzeltijd". Hij
was ook nog een tijd belspelpresentator, maar raakte die job kwijt nadat het
bedrog van de spelletjes was blootgelegd in het programma "Basta".In 2011 won
hij het VTM-programma "Masterchef". We hebben het hier over Van den Bossche
Bart, maar dat wist iedereen wel. Wat heeft deze man en de ziekenhuizen Geel en
Mol gemeen? Erica

2.

We zoeken een Herentalsenaar die aanvankelijk bekend was als
topijshockeyspeler; Hij schopte het tot aanvoerder van het nationale team. Na het
ijshockey werd hij profrennen, maar overleed compleet onverwacht aan een
hartstilstand in een hotel in Frankrijk. De amper 30-jarige was met zijn vriendin
Katrien Van Looy op bezoek in de Tour en was de avond ervoor nog te gast in 'Vive
le Vélo'. Hij reed bij Accent Jobs-Willems Veranda's. Goris Rob

3.

De Amerikaan Neil Armstrong overleed op 25 augustus aan hartklachten. De 82jarige astronaut zette in 1969 als eerste mens een voet op de maan als
commandant. Zowat een half miljard kijkers zagen hoe hij uit de
maanlandingsmodule Eagle kroop om zijn linkervoet op de maan te planten. Hij
sprak de legendarische woorden: een kleine stap voor een man, een grote stap
voor de mensheid. Geef de naam van de ruimte raket + nummer? Apollo 11

4.

Hij overleed op 23 november op 81-jarige leeftijd in Dallas aan de gevolgen van
keelkanker. De Amerikaanse acteur zal voor eeuwig herinnerd worden als J.R.
Ewing uit de tv-serie Dallas. Hij acteerde al vanaf begin jaren vijftig en speelde in
theaters op Broadway en West End, maar brak pas in 1978 echt door toen het
succes van Dallas onwaarschijnlijke proporties aannam. Graag zijn naam? Hagman
Larry

5.

Kaat Tilley overleed totaal onverwacht op 21 juni. Een longontsteking door
pneumokokken werd de geliefde Belgische modeontwerpster op amper 52-jarige
leeftijd fataal. Haar dochter had in 2010 een relatie met de Vlaamse Johnny Depp.
Wie was deze Vlaamse Depp, we kennen hem ook als mysterieuze man met helm.
Arandia Antony

Ronde 4 : ZOEK DE JUIST COMBINATIE
We laten jullie nu eerst een paar projecties zien die je in deze ronde gaat moeten gebruiken, als deze
getoond zijn, beginnen we met de vraagstelling. De bedoeling is dat je het antwoord op de vraag
combineert met een foto uit de projectie, dus je antwoord bestaat telkens uit 2 delen. Een antwoord
met bijhorend nummer. Pas op, we tonen jullie 11 foto’s, maar stellen maar 10 vragen, dus 1 foto
moet je niet gebruiken in deze ronde.
1. Deze bloem is een bolgewas uit de aspergefamilie. De plant is afkomstig uit het oostelijke
Middellandse Zeegebied (Midden-Turkije tot Libanon). De soort bloeit in Nederland buiten
van maart tot mei. Een enkel bloempje wordt een nagel genoemd. Wat is de naam van deze
bloem.
Hyacint (Foto : 7 Hyacint Bucket)
2. Enkele maanden terug kon men de zondagavond op Eén kijken naar een internationale serie
waaraan ook Eén meewerkte. In één van de hoofdrollen zagen we Lien Van De Kelder die als
inspecteur bij Europol een mysterieuze diefstal van zes schilderijen moet oplossen. Haar
acteerwerk kon ons echter niet overtuigen, wat al dan niet te maken heeft met het feit dat
de man achter de camera, Hans Herbots, haar ook ‘s avonds tussen de lakens mag
regisseren. Wat is de titel van deze reeks?
The Spiral (Foto : 9 Spiraaltje)
3. Het wereldberoemd Grieks marmeren beeldhouwwerk werd vermoedelijk vervaardigd rond
130 voor Christus en men denkt dat Alexandros van Antiochia de beeldhouwer was. Voor het
in het Louvre terecht kwam, lag het beeld eeuwenlang onder de grond, tot een boer het in
1820 vond op zijn veld op een cycladeneiland in de Egeïsche Zee. Het Venus- of
Aphroditebeeld wordt genoemd naar dit eiland, zij het dan de veritaliaanse naam. Wat is dit
eiland, of onder welke naam staat deze Venus bekend?
Milo (Foto : 8 Zanger Milo)
4. De Schotse bioloog die we zoeken is volgens TIME Magazine één van de honderd
belangrijkste personen uit de 20e eeuw. Dit heeft hij te danken aan zijn ontdekking van het
eerste antibioticum, waarvoor hij in 1945 de Nobelprijs Geneeskunde mocht ontvangen. Wat
is zijn naam?
Fleming Alexander (Foto : 1 Casino Royal, boek van Ian Fleming)
5. Toen de vrolijke kornuiten van Monty Python begonnen aan hun middeleeuws verhaal
Monty Python and the Holy Grail, stonden ze voor een zwaar budgettair probleem. Ze
hadden namelijk geen geld om paarden te betalen waarop hun ridderlijke acteurs konden
rijden. Dus speelden de acteurs zelf de paarden en werd er een spitsvondige manier
uitgedokterd om het geluid van het hoefgeklap na te bootsen. Dit groeide uit tot één van de
bekendste aspecten van deze film. Welk voorwerp gebruikten ze hiervoor?
Kokosnoten (Foto : 2 Reuk Coco chanel)

6. Dat topsport en studeren hand in hand kunnen gaan, bevestigt deze atleet en student aan de
University of Technology, Jamaica. De in 1986 geboren sprinter debuteerde als junior op de
Olympische spelen in 2004 en vestigde onmiddellijk een nieuw record. Zijn naam graag.
Bolt Ushain
(Foto : 4 Hondje uit de film Bolt)
7. Homeopathische geneeswijzes komen in alle geuren en smaken. Een bekend voorbeeld werd
genoemd naar een Engelse dokter die in de jaren '30 met geurextracten van verschillende
combinaties bloemen patiënten begon te behandelen voor depressie en stress. Welke
homeopathische geneeswijze gebruikt extracten van bloemen?
Bachbloesemtherapie (foto : 10 Componist Bach)
8. We zoeken nu een kaas die van Engelse oorsprong is. Hij is bekend om zijn karakteristieke
sterke geur en smaak. Hij wordt geproduceerd in twee varianten : de bekende blauwe en de
minder bekende wit. Welke kaas zoeken we ?
Stilton
(Foto : 6 muis van Geronimo Stilton)
9. In academisch psychologische kringen, is er lange tijd hevige discussie geweest omtrent de
basiscomponenten van de persoonlijkheid. Nu is men het ermee eens dat de persoonlijkheid
bestaat uit de volgende dimensies: openheid, concentieusheid, extraversie, aangenaamheid
en neuroticisme. Deze eigenschappen hebben een verzamelnaam gekregen verwijzend naar
het aantal basiskenmerken. Onder welke naam staan deze persoonlijkheidsdimensies
bekend?
Big Five (Foto : 5 The big five dieren)
10. Als Vlaamse liberaal heeft deze Limburger al een lange carrière achter zich. Sinds 1977 is hij
burgemeester van Bree, hoewel hij intussentijd van de Vlaamse Unie, waarvan hij voorzitter
is geweest, naar de VLD is overgestapt. Onder de VLD werd hij federaal minister van
Landbouw en Middenstand en Vlaams minister van Economie, Buitenlandse handel en
Huisvesting. We vragen u zijn naam ?
Gabriëls Jaak (Foto : 11 Prins Gabriël (mathilde-philip))

Ronde 5 : MOVIE WORLD

Uit welke film komen volgende liedjes en we willen ook graag de uitvoerder weten :
Peggy zingt :
1. Superhero van K3
2. I don't wanna miss a thing
3. Can't fight the moonlight

1x strofe en refrein
1x strofe en refrein
1x strofe en refrein

4. Hungry eyes

1x strofe en refrein

5. take my breath away

1x strofe en refrein

Antwoorden zijn dan :
1. K3 en het magische medaillon gezongen door K3
2. Armageddon gezongen door Aerosmith
3. Coyoto ugly, gezongen door Leanne Rimes
4. Dirty Dancing gezongen door Eric Carmen
5. Top Gun gezongen door Berlin

Ronde 6 : ABC-Olympic games
A. Belgische bronzen medaille winnares in het zeilen in 2012? De van krijg je er gratis
bij. Van Acker Evi
B. Kirsten De Laender en Pieter Cilissen haalde een medaille, in de wedstrijd om het
brons versloegen ze het sterke Zuid-Koreaanse team door de bal iets dichter tegen
het andere balletje te mikken. Hoe heet deze paralympische sport? Boccia
C. Naam van de enige Belgische zilveren medaille winnaar in 2012? Cox Lionel
D. Won voor België een gouden medaille in het zwemmen in 1986? Deburghgraeve
Frédérik
E. Voornaam van de Belgische atlete die deelnam aan de 400 meter horde bij de
vrouwen? Elodie
F. Sebasttien Godefroid haalde een zilveren medaille in het zeilen op de Olympische
Zomerspelen van 1996 te Atlanta, maar in welke klasse? Finn-klasse
G. Kleur van de olympische ring rechts onderaan? Groen
H. Naam van de Belgische vlaggendraagster 2012? Hellebaut Tia
I. Voornaam van een Belgische middellangeafstandsloper die 3 zilveren en 3 gouden
medailles op zijn palmares heeft staan. Hij overleed op 29 december 1976. Ivo (Van
Damme)
J. Charline Van Snick heeft België op de eerste dag van de Olympische Spelen meteen
een bronzen medaille bezorgd. De 21-jarige olympische debutante won brons van de
Argentijnse Paula Pareto. In welke sport was dit ? Judo
K. Voornaam van de Belgische atlete die getrouwd is met Djeke Mambo. Won zilver
in2008. Kim (gevaerts)
L. Deze atleet was een Belgisch profwielrenner van 1951-1953. Het hoogtepunt van zijn
carrière waren de Olympische Spelen van 1948. Hij won er samen met Eugène Van
Roosbroeck en Leon De Lathouwer het ploegenklassement van de wegrit. Zijn
gouden medaille kreeg hij pas overhandigd 63 jaar na de het behalen ervan. Door
een misverstand was deze toentertijd niet uitgereikt. Zijn voornaam graag. Lode
(Wouters)
M. Op de Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney won hij een zilveren medaille met
het mountenbike. Graag zijn naam? Filip Meirhaeghe
N. Wereldkampioen en Belgisch kampioen is hij al geweest in de ene discipline, hij ging
echter naar een andere discipline om zowel in Peking als in Londen geen rol van
betekenis te spelen. Nijs Sven
O. Voornaam van de enige van de Borlée’s familie die een Olympische medaille
veroverde? Olivia
P. De beste Paralympics is de Belgische Michèle George, ze won 2 gouden medailles,
maar in welke sport? Paardensport
Q. Deze persoon zou tijdens de openingsceremonie van de olympische spelen 2012 een
sprong gewaagd hebben uit een helikopter, de belgen stonden hier met open mond.
Queen
R. Stad waar de olympische spelen in 2016 georganiseerd zullen worden ? Rio de
Janeiro

S. Vorige vlaggendrager van België tijdens de spelen van 2008, tevens de woonplaats
van Charline Van Snick. Saive Jean-Michel
T. Atletiek discipline waarin Hans Van Alphen uitkomt ? Tienkamp
U. Naam van de Engelse vlag waar de Belgen tijdens de openingsceremonie moesten
naar kijken? Unian Jack
V. Nederlandse Belg die op de winterspelen in Nagano brons behaalde op de 5000m
schaatsen? Veldkamp Bart
W. Bijnaam van de Diestse Paralympische atleet die in 2012 2 medailles veroverde?
Willemie
X. Naam van de spelen die elk jaar gehouden worden voor extreme sporten zoals het
snowboarden waar onze landgenoot Seppe Smits hoge toppen scheert. Had deze een
olympisch sport geweest waren we zeker van een medaille. X-games
Y. Voornaam van de Belgische tennisspeelster die in 2012 de 2 de ronde haalde maar
verloor van Wosniaki? Yanina (Wickmayer)
Z. Aantal medailles dat onze Belgische paralympiërs behaalde in 2012? Zeven

Ronde 7 : EN DAN NU PAUZE
1. In de pauze wordt er steeds reclame gegeven en dit al zeer lang, sommige reclame blijft u bij
en andere niet. Bv deze zin:” Zeg maar nee dan krijg je er twee… toevallig” in Nederland en
België was deze commercial zeer bekent. Het was inderdaad reclame voor Délichoc (Bichoc).
Maar weet u welke acteur in dit filmpje te zien was? Hij leed aan een nierziekte waardoor hij
een groeistoornis had, later kreeg hij een eigen TV-show, hij stierf in 2002. (Bart de Graaff)

2. De slimste mens en de pappenheimers verhuisde naar het nieuwe VIER met als gevolg
reclame er tussen. Als dit nog niet genoeg was, werd in de reclame nog eens reclame
gestoken waar een vereniging reclame kon maken, wat anders had u gedacht. Hoe harder je
kon lopen, hoe meer reclame. Weet u voor welke sport hier reclame werd gemaakt? (rugby)

3. Iedereen zal ongetwijfeld het verzorgingsproduct Zwitsal kennen en het bijhorend
kindergezichtje. Aan het gezichtje ontbreekt echter een zintuig. Geef het zintuig dat
ontbreekt? (neus)

4. Reclame-mensen zoeken soms zover om toch maar op te vallen, o ja dat is de bedoeling van
reclame, weet jij soms voor wat deze rolschaatsende baby’s reclame maakt? (Evian)

5. “Hij zei meneer tegen me”: Waar werd deze toch wel beroemde uitspraak gebruikt ? (MC
Donalds)

Ronde 8 : 14 OKTOBER 2012
1. Op 14 oktober 2012 moest iedereen die stemplichtig is naar de stembus. Althans dat
dachten jullie, want in één gemeente in Vlaanderen moest men niet gaan stemmen. Welke
Vlaamse gemeente was dit ? Herstappe

2. Peggy zingt hier het liedje van Sam Sparro, Happines.
Zet die plaot af, in vredesnaam zet die plaot af, alle wij zitten rechtstreeks in het nieuws,
welken idioot. Maar van wie is eigenlijk die plaot, geef voor- en achternaam ? Sparro Sam

3. Het zal je maar overkomen. Mollenaar Pieter Martens, kreeg voor zijn verjaardag een
politieke partij cadeau. Ondanks zijn oproep niet op hem te stemmen, haalde de partij toch
407 stemmen. Hoe heet de partij van deze jarige ? OS Party

4. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 was Van Quickenborne lijsttrekker van Open VLD.
Zijn partij werd tweede, na CD&V. Desondanks wordt Van Quickenborne burgemeester vanaf
2013, hij nam het initiatief om samen met sp.a en N-VA een coalitie te vormen en zo CD&V,
Stefaan De Clerck, buiten spel te zetten. In welke gemeente gebeurde dit ? Kortrijk

5. De grote verliezer in Antwerpen was Patrick Janssens, die na zijn speech in bittere tranen
uitbarstte. Hij zocht een sterke schouder om op uit te huilen en vond deze ook. Welke
acteur kon nadien zijn jasje naar de stomerij brengen om het snot te laten verwijderen ?
Bervoets Gène

Ronde 9 : ANTWOORD OP EEN
ANTWOORD.
1. In 2001 beroofde een kunstenaar zich van het leven door van het dak te springen van een
hotel. Heel Nederland was in diepe rouw. Enkel de mensen die in het bezit zijn van zijn
kunstwerken konden lachen, want de waarde verzevenvoudigde. Herman Brood was er niet
meer. Maar van welk Hotel is hij gesprongen ? Hilton
2. Zo was er eens een Turkse familie die hun keuken ging verbouwen. De man stuurde zijn
vrouw naar de elektrozaak voor een dampkappijp te halen. De vrouw die niet goed ter taal
was ging de winkel binnen en zei : “ Ik pijpen voor dampkap”, daarna zei de verkoper : “ Jaja
en dan morgen terug komen en poepen voor een droogkast zeker”
Zo dit is een mooi bruggetje om naar de tweede vraag te gaan. Jack Pijpen is hoofdredacteur
van een magazine. Geef de naam van dit blad ? Woef
3. De persoon die we zoeken, zette haar eerste stappen in de Vlaamse showbizz als een
kindsterretje. Ze werd op negenjarige leeftijd ontdekt tijdens Walter Capiau's show De
Kinderacademie, een entertainprogramma door kinderen op VTM. Daar zong ze Ben,
oorspronkelijk gebracht door Michael Jackson. Wat is de naam van dit kindersterretje? Silvie
de Bie (speelde Tinkerbel)
4. Total nam het Belgische Petrofina over in 1999, waardoor Total Fina ontstond. Ook het
Franse tankstation fuseerde met Total. In 2003 werd de naam weer veranderd in Total. Geef
de naam van het Franse tankstation dat mee fusioneerde ? Elf
5. Als je de antwoorden op de vorige vragen van naderbij bekijkt, kan je een link vinden. Dat is
het antwoord op deze vraag. Tinkerbell

Ronde 10 : Rekenwonder
1. Misschien de gemakkelijkste vraag van heel de Quiz. Een baseballbad en een baseballbal
kosten samen 1 euro en tien cent. De baseballbad kost 1 euro meer dan de baseballbal. En
nu de vraag: Hoeveel kost de baseballbal? 5 cent

2. We gaan even rekenen: Neem het huisnummer van Samson en Gert min het rugnummer
van de betreurde Brugse voetballer die nog steeds herdacht word in elke wedstrijd. Graag
de uitkomst. 78 (101-23)

3. Top chef Wout-bru heeft een pop-up restaurant geopend met een naam die expliciet
verwijst naar het tijdelijke karakter, in de naam staat namelijk een getal dat verwijst naar
het aantal dagen dat hij hongerige klanten zal ontvangen. 117

4. Filmvraag: 2 kaskrakers. Voor de volwassen was dit namelijk skyfall, voor de kleintjes was dit
Bengeltjes van K3. Als u weet hoeveel James Bond films en K3 films al op het witte doek zijn
verschenen is het enkel nog rekenen. Geef het product van deze getallen? 92 (23x4)

5. Het getal π, is een wiskundige constante, met een decimale notatie, iedereen weet wel dat pi
3.14 is, maar wat zijn de 2 cijfers die hier opvolgen. Daarnaast gaan nog eens naar de
romeinse cijfers: vertaal CMXCIX Tel deze twee gewoon op? 1014 (15 + 999)

Ronde 11 : LEG DE LINK.
In deze ronden krijgen jullie telkens een aantal afbeeldingen te zien die bij elkaar horen en zo leiden
tot een link.
1. Foto van : Brandweer, Fiets, Domino(steentjes) en Sportpaleis => CLOUSEAU
2. Foto van : Mark Tijsmans, Mont blanc, Busongeval sierre, tunnelserre => TUNNELS
3. Foto van : Captain iglo, Sergeant Ingeborg, Jumbo (uitgever van ..) , Bom=> STRATEGO
4. Foto van : M&M’s, Clara Cleymans, Q ( uit James bond), Daltons Joe => RADIOSTATION/ZENDER
5. Foto van : plattegrond huis, senaat, kamperplant, hartkamers => KAMERS

Ronde 12 : Detailronde
1. Paul Severs : ik heb een cabrio.
Hoeveel maal in dit filmpje passeert men een zebrapad ? 2
2. Philippe Geubels over tattoo en hodo’s.
Hoeveel personen, publiek niet meegeteld, dragen in deze aflevering
een bril op hun hoofd ? 4
3. Juan Carlos : Crisis in Spanje.
De vraag is simpel, zoals de presentator al vroeg. Wie heeft Juan Carlos
niet neergeknald ? Zijn neefje
4. Tegen de sterren op : De romeo’s gaan Total loss.
De vrouw van Chris van Tongel heeft een zoon, zijn kapsel is wat raar,
want hij is een ……. ? Justin Bieber kloon
5. Zonde van de zendtijd : funevaria.
We zien in dit filmpje enkele kinderen aan de rivier voetbal spelen.
Welke kleur heeft hun bal ? Geel (- zwart)

Ronde 13 : Superronde
1. Niet iedereen heeft er last van, maar toch enkele personen en of dieren hebben een
panische angst voor bepaalde zaken of dingen.
a) Mensen met last van claustrofobie, hebben problemen met ? Kleine ruimtes
b) Personen die last hebben van arachnofobie, hebben een panische angst voor ? Spinnen
c) Mensen en of dieren die last hebben van brontofobie, ook wel astrapofobie genoemd
hebben angst voor ? Onweer/Bliksem

2. Je krijgt nu 3 verschillende afbeeldingen te zien. Het zijn figuren nagemaakt met
legoblokjes. De vraag is telkens, welke figuren/personages worden hier uitgebeeld ?
a) De smurfen
b) The Simpsons
c) South Park
3. Aliterende namen
a) Ze is een Amerikaans singer-songwriter, danseres en actrice. Ze is het jongste kind van
de muzikale familie . Ze behoort volgens het magazine Billboard tot de tien succesvolste
artiesten in de geschiedenis van de popmuziek. Een incident tijdens de Super Bowl
waarbij er tijdens een optreden van haar samen met Justin Timberlake een blote borst te
zien was zorgde voor veel ophef in de Verenigde Staten. Wie zoeken we? Janet (Damita
Jo) Jackson
b) Na zijn studie aan de Hogere Hotelschool werd hij in 1972 cafébaas. In het midden van
de jaren 70 startte hij in Hasselt het alternatieve café Roodhuis op. Vervolgens
exploiteerde hij een tiental (jongeren)cafés. Als een zaak goed draaide, liet hij ze door
anderen uitbaten maar bleef er wel eigenaar van. Op 28 januari 2006 huwde hij met
Marleen Beys, met wie hij reeds dertig jaar samenwoonde. Steve Stevaert
c) We zoeken het pseudoniem van Olivier Mitshel Locadia (Poortvliet, 30 mei 1982), hij is
een Nederlands rapper en televisiepresentator. Locadia werd bekend als lid van de
rapformatie De Jeugd van Tegenwoordig, die in 2005 in één klap beroemd werd door de
single Watskeburt?!. Willy Wartaal

4. Wk-veldrijden 2013
a) Het WK-veldrijden in Louisville verliep niet van een leie dakje, pas op voor de Belgische
profs was dit wel een topdag , plaats 1 en 2 was voor de Belgen maar welke niet Belg
werd 3de? Van Der Haar Lars
b) Er werd ook bekend gemaakt waar het WK zal plaats vinden in 2016, geef de naam van
deze gemeente? Zolder
c) Het WK-veldrijden werd dit jaar een dag vervroegt o.w.v. overstromingsgevaar van een
zij-tak van een rivier, graag de naam van deze rivier. Ohio

5. Koninklijke ongevallen :
a. Zowel Prins Frison als Prins Laurent kregen een ongeval tijdens hun ski-vakantie, wel
met een tijdsinterval van één jaar, maar in welk land gebeurde beide ongevallen ?
Oostenrijk
b. Prins Laurent werd hiervoor een aantal dagen onder toezicht gehouden van de
artsen, ten gevolge van welke verwondingen werd hij in het ziekenhuis opgenomen ?
Inwendige bloeduitstorting nabij de lever
c. Een ander ongeval in Koninklijke kringen, was dat van Diane, Prinses van Wales. In
welk jaar kreeg zij een dodelijk auto-ongeluk ? 1997

6. De laatste weken kwam de alom gekende kasteelmoord weer volop in de belangstelling in de
media.
a. Wie was het slachtoffer dat bij deze moord om het leven kwam? Saelens Stijn
b. Waar vond deze moord plaats of m.a.w. in welke gemeente bevindt zich dit kasteel?
Wingene
c. Op 26 januari 2013 werd aan de hand van DNA-materiaal de moordenaar bekend,
het bleek om de Eindhovenaar Ronald Van Bommel te gaan, een Nederlandse
crmineel die overleed in mei 2012 aan kanker. Maar ten gevolge van welke kanker
kwam deze man te overlijden ? Pancreaskanker
7. Nieuwe series op uw TV.
a. In een fictieve Vlaamse gemeente Ransegem zwaait Burgemeester Gaston Van
Opstal al 17 jaar de plak. Maar het noodlot slaat toe. Gaston overlijd na een
verkeersongeval, zijn schoonzoon Rene Van Den Abeele volgt hem op. Wie vertolkt
deze rol ? Lucas Van Den Eynde.
b. Salamander is een fictiereeks op één. Er worden 66 strategische kluizen
leeggeroofd, kluizen waarvan de eigenaars tot de grootste machthebbers van het
land behoren. Hoofdinspecteur Paul Gerardi zet alles op alles om deze zaak te
onderzoeken tegen de wil in van de gedupeerden die deze zaak wilden verzwijgen.
Wie speelt in deze serie de rol van Carl Cassimon, ex-collega van Gerardi ? Lucas Van
Den Eynde
c. De minitelevisieserie Van vlees en bloed ging over het wel en wee in beenhouwerij
van Genechten, uitgezonden op één van 1 januari tot 12 februari 2009. Wie vertolkte
hierin de rol van de “bospoeper” ? Lucas Van Den Eynde
8. Agressie op straat. Op 4 januari werd Nederland opgeschrikt door een geval van blinde
agressie : acht jongeren mishandelden een voorbijganger die hen niks misdaan had.
a. Waar in Nederland vond dit geval van agressie plaats ? Eindhoven
b. De moeder, eigenlijk stiefmoeder van relschopper Brett Smits, de oudste jongen van
de bende betrokken bij dit zinloos geweld is een oude bekende. Zij heeft namelijk
deelgenomen aan de TV serie boer zoekt vrouw op VTM. Graag haar
voornaam. Conny
c. In een gesprek op een Nederlandse nieuwszender, betuigt Brett zijn spijt over wat hij
met zeven vrienden deed. Op welke Nederlandse nieuwszender werd dit interview
uitgezonden ? PowNews
9. Kerkelijk nieuws. Op 11 februari kondigde Paus Benedictus XVI aan dat hij in het belang van
de kerk opstapt.
a. Hoe is de echte naam van paus Benedictus XVI ? Ratzinger Joseph Aloisius
b. In welk jaartal werd hij tot paus verkozen ? 2005
c. Welke naam is de meest verkozen pausennaam ? Johannes

10. Wat hoort niet thuis in het rijtje ? En waarom ?
a) Bruine beren, de andere zijn werkwoorden.
b) Bruine beren, de andere 2 gebeuren in familieverband.
c) Bruine beren, de andere zijn vleesvervangers

