1. RONDE : CHAARBIO
1. God ziet u, nee nee, we gaan vandaag zeker niet de religieuze toer op, we zoeken
een stad waar het oog toch overheerst samen met de Elisabeth toren die iedereen
gezien wil hebben. De Elizabeth toren is als naam misschien iets minder bekend,
maar in deze toren hangt de beroemdste klok van de wereld. Weet u welke
wereldstad wij bedoelen, mag u deze opschrijven.
Londen
2. We zoeken één woord dat je kan vinden met de volgende tips. Geel, trein, rood,
gegeerd door dieven, groen en het komt voor op nr 29 in de tabel van Mendeljev.
Als je dit woord weet, mag je het omzetten naar het symbool, zoals het in de tabel
van Mendeljev voorkomt.
CU (koper)
3. Crisis voor iedereen, ook voor onze familie, dus dan maar naar het “zeetje” , bij de
zee hoort een gocart. We gingen van Oostende, richting de kustgemeente waar we
onze kinderen hun ogen afdekte voor het toekomende bloot, vervolgens naar De
Haan, na De Haan zijn we in de volgende gemeente een ijsje gaan eten om daarna
onze weg verder te zetten naar Blankenberge. Waar hebben we ons ijsje gegeten?
Wenduine
4. Hoe noemt men het zoutachtig water dat minder zout is dan zeewater. Het komt van
nature voor op de overgang van zoet- naar zeewater, vaak bij riviermondingen.
Brak water

5. We zoeken een kruid dat vooral bekend is uit de klassieke Franse keuken. Het heeft
een bittere, peperachtige anijssmaak. Het is vooral bekend uit klassieke sausen
zoals bearnaise, maar wordt ook vaak gebruikt in vinaigrettes en mosterd. Wat is de
naam van dit kruid ?
Dragon

2. Was dit 2013 ?
1. Vanaf 28 mei vonden er protesten plaats in Turkije tegen de bebouwing van het
Gezi Park. Nadat het Gezipark hardhandig ontruimd werd, ontstond er een nieuw
soort protest, de “staande man” of “de staande vrouw”. Het begon met een bekende
artiest, Erdum Gunduz, die urenlang bleef staan staren naar de Turkse vlaggen. Op
welk plein vonden deze protesten plaats ?
Taksimplein.
2. De maand november begon voor dit Ecolo-icoon rampzalig, hij werd op 1 november
aangehouden in Oostende op verdenking van de moord op zijn vrouw Veronique
Pirotton. Maar hij ontkent. Wie is het ecolo icoon dat we zoeken die al dan niet
zijn vrouw vermoord heeft ?
Wesphael Bernard
3. We zouden het hem op het eerste zicht niet nageven, maar Paus Franciscus heeft in
december 2013 toegegeven dat hij tijdens zijn jeugd in het Argentijnse Buenos
Aires een wel heel aparte job had. Tenminste één die zijn voorgangers op de Heilige
Stoel nooit gehad hebben? Welke job bedoelen we?
buitenwipper in een nachtclub.
4. Het zal je maar gebeuren , je mag op de thee bij Obama maar je vriend maakt het
uit. Dat overkwam de First Lady van Frankrijk. Hoe heette de vriendin van François
Hollande die in het nieuws kwam door een pil te veel in te nemen.
Trierweiler Valerie

We zoeken een Italiaans eiland in de Middellandse zee. In de jaren ‘90 werd het
bekend als de plaats waar immigranten per boot arriveerden in de hoop er een
verblijfsvergunning te bemachtigen. Op 3 oktober 2013 verdronken 300
vluchtelingen, die vanuit Libië per boot het eiland trachten te bereiken. Welk eiland
zoeken we ?
Lampedusa

3. RIP-RONDE
1. Wat drijft hen, dat was één van de openingszinnen van Jambers. Hij zocht altijd

excentrieke personen op, zo ook de Herentalsenaar meneer Delen. Hij overleed in
januari 2014. Hij werd bekend als excentrieke mannequin. We zien hier een foto
van hem. Graag zijn voornaam.
Armand

2. In 2008 kwam deze charmezanger in het nieuws met een drugsdelict. Hij zelf zei dat

hij er niets had mee te maken. 'Pardon, maar dat is niet mijn zolder! Kijk, acht jaar
geleden liet ik de Club over. Een huurder baat nu de discotheek en de taverne uit. Ik
woon boven de taverne. Gratis, omdat de club nog altijd mijn naam draagt om volk
te trekken. Maar die drugsplanten stonden boven de discotheek. En ik kom nooit in
de discotheek.' Welke charmezanger zoeken we, hij overleed ook in januari 2014.
Johnny white

3. Hij was een Japans militair, die vooral bekend werd doordat hij zich bijna dertig jaar

na de Tweede Wereldoorlog nog ophield in de jungle van het Filippijnse eiland
Lubang omdat hij weigerde te geloven dat de oorlog was beëindigd. Hij overleed
helaas ook in januari 2014.
Onoda Hiroo

4. Op 5 december 2013 werd tijdens een persconferentie door de president van Zuid-

Afrika, Jacob Zuma, bekendgemaakt dat Mandela op 95-jarige leeftijd was
overleden in zijn woning in Johannesburg. Nelson Mandela verbleef van 1964 tot
1982 in de gevangenis. Waar was deze gevangenis gelegen.
Robbeneiland

Op politiek vlak was hij al 8 jaar dood en nu is hij ook echt overleden op zijn 85ste .
Sinds begin 2006 lag deze man in een coma na een beroerte. Hij werd begraven op
de familieranch, niet ver van de Gaza, aan de zijde van zijn tweede echtgenote.
Wie is de man die we zoeken ?
Sharon Ariel

4. RONDE : SPORTWEETJES.
1. Het is waar dat Rugby-spelers zo’n stoere jongens zijn, want anders zou deze
kenmerkende veldactie verkeerde gedachten oproepen. De actie is een manier van
spelhervatting na een kleine overtreding. Twee groepen spelers van elk team
plaatsen zich in de getoonde formatie en proberen elkaar weg te duwen om in
balbezit te geraken. Eens in balbezit is er dan ruimte voor de achterspelers, zodat
zij een nieuwe aanval kunnen opzetten. Wat is de typische term voor deze rugbyactie?
Scrum
2. We zoeken een score die onder meer bij judo werd gebruikt. Deze score is in de
herziene judoregels (wereldwijd) komen te vervallen. Het was de kleinste score
die een judoka kon behalen in een wedstrijd en kwam overeen met drie
judopunten. Hoe noemde deze Judo-term?
Koka
3. België heeft zich na 12 jaar nog eens kunnen plaatsen voor een groot tornooi, voor
dit tornooi heeft men terug een nieuwe bal ontwikkeld namelijk de brazuca dus die
vragen we niet. Wel zou ik van jullie de naam van de mascotte willen weten. De
mascotte stelt een driebandgordeldier voor die zich bij gevaar kan oprollen tot een
bal.
Fuleco
4. Vrijdagavond of zaterdagavond zal je al wel eens met je vrienden gaan bowlingen
zijn. Dan is er toch altijd iemand die wat strikes achter elkaar aan gooit. Maar met
welke term geeft men aan dat je 3 strikes na elkaar gooit?
Turkey
5. Een goddelijk lichaam, een six-pack, overal spieren, ja ik weet het, ze hadden er
beter geen foto van mij opgezet, maar soms praat ik te veel over mezelf of beter
over Hans van Alphen. Weet jij hoeveel loopnummers de 10-kamp bevat in de
atletiek?
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5. S.., drugs en rock & roll
Peggy zingt volgende nummers, graag titel + uitvoerders !
1. Let’s talk about sex

→ Salt ’n pepa

2. I want your sex

→ George Michael

3. Sex on fire

→ Kings of Leon

4. Locked out of Heaven

→ Bruno Mars

5. Sex Bom

→ Tom Jones

6. ABC-Ronde.
A. We zoeken een godin van zeer grote betekenis in de Griekse mythologie. Ze is
de godin van onder andere de liefde, de schoonheid, de seksualiteit en de
vruchtbaarheid .Tevens is dit een zeer lekkere cocktail met onder andere
Wodka en bleu Curaçao als voornaamste ingrediënten. Aphrodite

B. Van oorsprong een Cubaans merk van sterke drank, dat vooral bekend is door
hun rum en Breezer, op het etiket staat een vleermuis. Bacardi

C. Amerikaans acteur, regisseur, scenarioschrijver en producent met meer dan
dertig filmprijzen en nominaties op zijn naam. Hij speelt ook in een
reclamecommercial waar hij bijna een piano op zijn hoofd krijgt. Wie zoeken
we? (George Timothy) Clooney

D. We zoeken een alcoholische cocktail. Het is een glas bier waarin een gevuld
jeneverglaasje op z'n kop staat. Degene die drinkt zal eerst bier binnenkrijgen
totdat ineens het glaasje omslaat en er een golf jenever aankomt. Hoe noemt
men deze cocktail? Duikboot

E. Het Belgisch abdijbier wordt gebrouwen in Brouwerij Roman, te Oudenaarde.
Dit bier draagt het label Erkend Belgisch Abdijbier sinds 1999. Het is een
deelgemeente van Oudenaarde en tevens ook een bekende kaas. Graag de
naam? Ename

F. Roze drank met de smaak van aardbei, framboos, braam, appel, druif, kers en
bessen. Het wordt gemaakt met magere melk. Fristi

G. Italiaanse gedistilleerde alcoholische drank, die vervaardigd wordt uit distillatie
van restanten van de druiven na de wijnbereiding. Grappa

H. We zoeken een film, samen gevat in twee woorden. “ Nog choco”. Hector
I. Hoe noem men de drank, gemaakt van Whisky, bruine suiker en koffie? Irish
coffee

J. Alleen als-ie ijs- en ijskoud is. Jägermeister
K. Warm genuttigde drank die een oppeppende middel bevat. Wordt gemaakt
van ontvelde, gemalen, gedroogde, en geroosterde zaden. Botanisch gezien is
de vrucht van de plant echter geen boon maar een steenvrucht. Koffie

L. Een Italiaanse alcoholische drank, met een alcoholpercentage van tussen de 30
en 35 procent, gemaakt van citroenen. Limoncello

M. Cocktail met limoen, verse munt, rietsuiker, rum en ijs. Mojito
N. Drankje met reclamespot over schaapjes die verdwijnen na het drinken ervan.
Nalu

O. Een trappistenbier dat in de Belgische provincie Luxemburg wordt gebrouwen.
Het bier is een buitenbeentje binnen de familie van de trappisten, en van de
Belgische bieren in het algemeen: er is slechts één variant algemeen
verkrijgbaar. Orval

P. Walter Michiels vertolkte meneer Coppens in een van de langs lopende serie’s
op TV. Hij was een vast personage van 1990 tot 1994 nadien geraakte hij aan
lager wal door drugs en alcohol. Graag de voornaam die meneer Michiels
vertolkte in deze legendarische serie? Pico

Q. Frans aperitief. De basis is wijn. Op smaak gebracht met kinine Quinquina –
R. Turkse alcoholische drank, die meestal met anijs is gekruid. Raki
S. Japanse alcoholische drank, die onder andere wordt gemaakt van rijst. Het
wordt ook wel rijstwijn of rijstewijn genoemd. Sake / seishu

T. Een alcoholische Mexicaanse drank gemaakt van het sap van een typische plant
uit Mexico, de agave. Tequila

U. Een Hongaars kruidenlikeur. De traditie wil dat de naam afkomstig zou zijn van
de uitroep "Dat is een ….!" van keizer Jozef II. Unicum

V. Een versterkte wijn, op smaak gebracht met aromatische planten en kruiden.
Het wordt veel als aperitief en digestief genuttigd. Het alcoholpercentage ligt
doorgaans rond de 15%. Wordt meestal in Italië gemaakt. Vermout

W. Whiskey of whisky kan je op 2 manieren schrijven de ene is geschreven op de
Schots/Canadees manier de ander is op de Iers/Amerikaanse manier. Jullie
mogen hem op de Amerikaanse manier schrijven? whiskEy

X. Sherry, een witte Spaanse wijn uit Jerez de la Frontera? Xereswijn
Y. Melkproduct dat op gecontroleerde manier gefermenteerd en verzuurd is.
Yoghurt

Z. Nederlands trappistenbier van hoge gisting, gebrouwen in Trappistenbrouwerij
De Kievit, amberkleurig, alcoholpercentage van 8%. Zundert

7. Ronde : Wie is de partner ?
1. We zoeken de partner van een gewezen hordeloopster/sprinter geboren op 27
februari 1981, haar hoogtepunt was de zilvere Olympische medaille in Peking.
Onder welke naam kennen we haar verloofde beter, voornaam is voldoende ?
Jeroom (Snelders)
2. Op 6 januari 2014 is de 29 jarige tv-presentatrice en sportjournaliste Sara
Carbonero bevallen van een flinke zoon Martin. De papa werd hierbij voor de
eerste keer vader. Wie is de vader van dit kind en dus ook de vriend van Sara ?
Casillas Iker
3. De vrouw van de persoon die we nu zoeken was één van de weinige vrouwen in
de hoge politieke kringen in de jaren 80-90, ze werd geboren in Sint-Niklaas op
5 april 1943. Deed in 1978 haar intrede in de kamer van
volksvertegenwoordigers. Op 27 september 2008 trouwde ze in het stadhuis van
Lokeren. Op 9 oktober 2013 overleed echter haar man. Wie is de man die we
zoeken ?
Martens Wilfried
4. Deze vrouw mag voor Marcil Van Thilt het vuile werk opknappen en mag
koppels die meedoen aan een TV-serie op één voor 48 uur uit elkaar halen. Maar
wie is de man van deze niet zo perfecte ontvoerdster ?
Frank Raes
5. We zijn op zoek naar de vrouw van deze acteur. Hij studeerde af in 2002 aan het
Herman Teirlinck Instituut, afdeling kleinkunst. Heeft rollen gespeeld in het
eiland, de smaak van de keyzer, David, tegen de sterren op en de vijfhoek. Sinds
2007 is hij getrouwd met de vrouw naar wie we op zoek zijn. Wie is zijn
echtgenote ?
Nathalie Meskens

8. Linkenronde.
1. In zijn 84ste avontuur onderneemt Jommeke een spannende reis op het schip De
Plank, dat toebehoort aan een sympathieke zeekapitein, die zou uitgroeien tot één
van de vaste nevenpersonen van de stripreeks. Ze gaan op zoek naar en vinden
uiteindelijk de schat van Vikoerik de Viking. Later zal De Plank zinken en
wordt ze vervangen door een andere schuit : De Kuip. Hoe heet de kapitein van
De Plank ?
Jan Haring (Afb : Haring, tent of Schilderij van haring)
2. We zoeken een zoetwatervis met een kenmerkende torpedo-achtige
lichaamsbouw. Hij komt voor in de meeste binnenlandse wateren van Europa.
Het is een roofvis die voornamelijk leeft van vissen, maar ook amfibieën,
kreeftachtigen, knaagdieren, jonge watervogels en zelfs de muskusrat wordt door
hem gegeten. Hoe heet deze vraatzuchtige, kannibalistische soort, die ook zijn
eigen jongen opeet.
Snoek (Afb : Snoeck agenda)
3. We zoeken een regio in Canada, gelegen op een schiereiland. Het gebied ligt op
het Noord-Amerikaanse vasteland. Het vormt het noordoostelijke deel van het
Noord-Amerikaanse continent en wordt ten westen en zuiden begrensd door de
provincie Quebec. Het gebied is vernoemd naar een Portugese
ontdekkingsreiziger. De oorspronkelijke bewoners van deze regio zijn Inuit en
Innu.
Labrador (Afb : hond labrador)
4. De nobelprijzen durven al eens ironisch uitdraaien. Zo kreeg in 1948 de
Zwitserse Chemicus Paul Hermann Müller de nobelprijs Geneeskunde voor zijn
ontdekking tegen malaria. Een goeie 20 jaar later werd dit product wereldwijd
verboden omdat het zeer giftig en extreem vervuilend is. Hoe heet deze
insecticide ?
DDT (Afb : Dimitri De Tremmerie)
5. Deze schouwburg in Brussel werd opgericht in 1700, maar werd in 1855 door
een brand verwoest. Na de heropbouw werd ze in 1963 uitgeroepen tot
Nationale Opera. Maar het bekendste is ze ongetwijfeld voor haar rol in de
geschiedenis van België. Hoe heet deze schouwburg ?
De Munt(schouwburg) (Afb : Muntje of pepermunt)
6. Deze eendensoort is een exotische eend, die sinds zijn invoering in Europa ook
in het wild overleeft. In onze streken wordt deze eendachtige vaak als siervogel
gehouden. Wat is de Nederlandse naam voor de Aix galericulata ?
Mandarijneend (Afb : Mandarijnse tekst)

7. Deze stad is de op één na grootste stad van Marokko, na Casablanca. Het is een
van de “vier koningssteden” samen met Marrakesh, Meknes en Rabat.
Fez (Afb : Fez (hoedje))

8. Welk woord wordt in Van Dale omschreven als : hoorbare lozing van gassen uit
de maag en is waarschijnlijk ontstaan door klanknabootsing ?
Boer (Afb : kaartenboer)
9. We zoeken de naam van een extensie voor het digitaal opslaan van afbeeldingen.
Typisch aan dit bestandsformaat is dat het in staat is bewegende & transparante
pixels op te slaan. Het maximaal aantal kleuren in één afbeelding is 256, hoewel
deze uit een palet van 262.144 kleuren kan gekozen worden. Dit type is
gecreëerd omdat het de mogelijkheid in zich heeft om grafische info over
netwerken te versturen. De afkorting graag ?
GIF (Afb : doodskop)
10. We zoeken Amerika’s beroemdste skigebied. De parel van de Rockies waar ook
diverse filmsterren graag hun bochten draaien. De prachtige pistes strekken zich
uit over drie bergen die elk een eigen publiek aanspreken. Het ski-oord telt
vooral lange blauwe afdalingen en korte, steile zwarte. Buttermilk is de
beginnersberg: eenvoudig, toegankelijk terrein dat, zoals overal in Amerika,
perfect geprepareerd is.
Aspen (Afb : Aspen Pieter)

9. Een antwoord op een antwoord ronde
1. We zoeken een lichamelijk fenomeen dat ontstaat door een ophoping van pigment in
de onderste lagen van de opperhuid. Het pigment is hier niet egaal verdeeld
waardoor dit fenomeen ontstaat. Het komt het meeste voor bij mensen met een licht
huidtype, maar ook erfelijkheid speelt een belangrijke rol. In het ene seizoen is dit
harder dan in de andere seizoenen. Hoe heet dit fenomeen in een welbepaald
seizoen?
Zomersproetjes

2. Vorige week kwam mijn zoon thuis met een mop. Een man die niets van
muziekinstrumenten kende, kwam de muziekwinkel binnen en vroeg aan de
verkoper, ik wil die rode trompet en dat wit ding daar aan de muur. Waarop de
verkoper zei, de brandblusser kan je kopen maar de chauffage die blijft aan de muur.
Welk muziekinstrument bedoelde hij met dat ding?
Accordeon

3. Deze fictiereeks gaat over drie vrienden, Luc, Dirk en Simon. die nadat ze ontslagen
zijn bij hun vorige werkgever een eigen firma oprichten. Ze krijgen hierbij
versterking van Ingrid, de zus van Dirk en tevens de enige vrouw in het gezelschap.
De vier blinken allen uit in domheid en onbekwaamheid. Hoe heet de acteur die
Simon vertolkte?
Simoni (Mateo)

4. Dat Q-music niet verlegen is om een stunt dat weten we. Zo kon je vanaf 20 januari,
25.000 euro winnen als je exact het aantal seconde raadde waarop de frank, die zich
in het ijsblok bevond, de grond raakte. In welke stad stond dit ijsblok.
Genk

5. Als je nu je antwoorden op de vorige 4 vragen beter bekijkt, zou je een link moeten
vinden. Je mag deze link noteren op je antwoordblad als vijfde antwoord.
Rocco Granata

5.

10. Sportronde
1. Ze verkocht meer dan 10 miljoen albums en was op haar dertiende de jongste solovioliste ooit die de aartsmoeilijke vioolconcerten van Beethoven en Tsjaikovski kon
spelen. Maar de 35-jarige skiet ook al sinds haar kinderjaren en heeft Thailand
vertegenwoordigd op de Winterspelen in Sochi . Wie is deze dame?
Vanessa Mae

2. Twee broers die beiden op topniveau voetballen is niet alledaags. Toch gaat het niet
om een unicum, denk maar aan de broertjes De Boer of de twee Inzaghi’s. Bij de
familie Hazard zijn het er zelfs drie: Eden, Thorgan en Kylian. Alle 3 hebben ze hun
jeugdjaren versleten in een dezelfde ploeg. Welke club zoeken we, wetende dat deze
club in 2de speelt en dat hun trainer Dante Brogno is?
Tubize/Tubeke

3. Op 1 januari veranderde er een en het ander, zo ook in het wereldje van het
veldrijden. Rob Peetres, Yannick Peeters en de broers Joeri en Jens Adems rijden
voor Vastgoedservice, een nieuw continentaal team. Maar welke voetba prof staat
achter dit team?
Simons Timmy

4. De nationale volleybalvrouwen hebben zich geplaatst voor het WK. De Yellow
Tigers klopten de volleybalgekke Polen met 3-0 en sluiten hun voorronde af als
groepswinnaar. Bij de Yellow Tigers speelt een zekere Valérie mee, ze is de zus van
een bekende voetballer die onder contract ligt bij Chelsea. Graag zijn naam.
Courtois Thibaut

5. We zoeken een Belg/Belgische die deelnam aan de Olympische spelen in Sotchi die
als enige een olympische medaille in haar bezit heeft.
Mariën Hanne

11. Detailronde.
1. Koffie of thee ?
Iedereen heeft waarschijnlijk de appels, peren en bananen wel geteld, maar helaas gaan we
dit niet vragen. Wat we graag zouden weten is hoe laat het was op de klok in dit filmpje ?
We geven jullie een marge van 5 minuten.
6.09u of 18.09 (6.04 → 6.14 /18.04 → 18.14 is goed)
2. Wie zei dat vrouwen niet kunnen parkeren ?
Deze vrouw geraakt toch wel op een zeer bijzondere manier en zonder problemen
geparkeerd in deze kleine ruimte. Ze plaatst haar wagen tussen een camionette en een
andere wagen. We hadden graag geweten welke kleur deze auto had ?
Rood
3. Google Bank.
Volgens de bankbediende was het vandaag de geboortedag van iemand ? Je mag nu op je
antwoordblad noteren wie er vandaag jarig was in dit filmpje ?
Mark Twain
4. De foute vrienden, begijn doet auditie.
Op het T-shirt van Begijn staat de naam van Elvis Presley, dat zullen velen onder jullie
wel gezien hebben. Maar hebben jullie ook gezien welke letters, naam er op de zwarte
T-shirt van Steven, de dikke, kale man van deze foute vrienden staat ?
Plato
5. The Muppets.
We zien in dit filmpje iemand die op zoek is naar zijn mama en papa. Iedereen zal hem
wel kennen, het is Animal, maar weten jullie of hebben jullie gezien hoeveel tanden
Animal heeft ?
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12. Superronde
1. John Fitzgerald Kennedy beter bekend onder zijn intialen JFK werd op 22
november 1963 vermoord.
a. In welke stad is JFK vermoord? Dallas
b. Wie is de vermoedelijke moordenaar van JFK? Lee Harvey Oswald
c. In welk land is nu de dochter van JFK ambassadrice? Japan
2. TV-Programma-puzzel.
Welk TV programma kan je vinden aan de hand van volgende tips.
a. 1. Naam die ook wordt gegeven aan een wagen, doch daarvan verschilt door
het feit dat hij slechts 2 wielen heeft ipv 4. (KAR)
2. ….. a drop of golden sun. (RE)
3. Hoofdproduct dat geteeld wordt in eigen kweek. (WIET)
KARREWIET
b. 1. Eerste woord :
- Tweede deel van de familienaam van de slechte vrouw die hondenhuid wou
gebruiken in haar mantel. (VIL)
- Amerikaanse misdaadreeks in opvolging van CSI NY, ook afgekorte letters.
(LA)
2. Het Tweede woord :
- Eerste deel van een medische inrichting waar je terecht kan voor een
behandeling of een kleine ingreep. (POLI)
- Naam van de blonde dochter van een bekend tovenaar uit de jaren ’70,
gespeeld door Maroesja Lacunes. (TICA)
VILLA POLITICA
c. 1. Griekse god van het woud, zoon van Hermes en de nimf Penelope. In
onze tijd is vooral SOS Piet erg bedreven met dit voorwerp. (PAN)
2. Alegria, Saltimbanco zijn 2 van de erg bekende shows van Cirque du
Soleil. Maar hoe heet de eerste watershow die in oktober ’98 in Las Vegas in
première ging ? (O)
3. Wie breekt de boog van Shiva en wint de hand van Sita , in een religieus
heldenepos uit INDIA? (RAMA)
PANORAMA
3. Golden Oldies
Peggy zingt volgende liedjes, graag titel en uitvoerders (zanger/zangeres)
a. Staying Alive → Bee gees
b. I’m so excited → The Pointer Sisters
c. ’s Nachts na tweeën → Havenzangers
4. Faceliften
a. Welke twee personen ondergingen bij deze foto een facelift ? Koen Wauters
en Tom Waes
b. Welke twee personene ondergingen hier een facelift ? Kate Middleton en
Prins William (Arthur Philip Louis)
c. Wie onderging hier een facelift ? Kurt Rogiers en Evy Hanssen

5. Vorig jaar was het ook vijftig jaar geleden dat Martin Luther King zijn legendarisch
toespraak hield
a. Hoe heette deze toespraak? I Have a Dream
b. Rosa Parcs weigerde haar plaats af te staan, weet u waar ? Bus
c. Op welke trappen hield King zijn speech? Lincoln Memorial
6. Bekende voornamen 2013
a. De voornaam van de 15 jarige Belg die niet mocht vertrekken naar India om
daar monnik te worden? Giel
b. De voornaam van de dansende kleuter op “Belgium got talent”? Tristan
c. Voornaam van de dochter van Marco Borsato waarmee hij de hit “Samen
voor altijd” bracht? Jada
7. Stormen.
a. Hoe heette de storm die een deel van de Filipijnen met windsnelheden van
meer dan 300 km/u vernielde ? Haiyan
b. Welke storm zorgde ervoor dat de marathon die sinds 1970 wordt gehouden
werd afgelast in New York ? Sandy
c. Deze storm teisterde een groot deel van Europe in 2013. In Duitsland wordt
de naam Xaver gebruikt, in Zweden : Sven en in Denemarken is de storm
Bodil genoemd. Onze Noorderburen, gaven deze storm nog een andere
bijnaam. De welke ? Sinterklaasstorm.
8. Stamboom Familie Planckaert. We vragen hier naar de voornamen !
a. Welke persoon ontbreekt bij de A. Eddy Junior
b. Welke persoon ontbreekt bij de B. Magalie
c. Welke persoon ontbreekt bij de C. Christopher
9. Eurovision song festival : Peggy zingt volgende liedjes : Graag uitvoerder(s) en
land dat met dit liedje naar songfestival ging.
a. J’aime la vie → Sandra Kim, Belgie, 1986
b. Dinge dong → Teach In, Nederland, 1975
c. Euphoria → Loreen, Zweden, 2012
10. Slecht vertaalde gemeentes
a. Bois de Gymnastic.
Turnhout
b. Blanche Montagne. Blankenbergen
c. Anus de penalty. Aarschot

